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NCPH trong 30 năm qua - Thành tựu và định hướng
|25| 30 năm Tạp chí Nghiên cứu Phật học chuyển tải thông điệp
gắn kết giữa Đạo và Đời
|29| Học Phật từ Tạp chí Nghiên cứu Phật học
|34| Điểm qua một số chủ đề giáo lý Phật giáo trên Tạp chí
Nghiên cứu Phật học

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
|37| Giá trị của Thiền
|44| Quốc sư Huệ Sinh và nhà Lý - Đại Việt

Đoàn Phong
Tòa soạn và trị sự
Phòng 218 chùa Quán Sứ
Số 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6684.6688 - 0934.666.360
Email: tapchincph@gmail.com
Tài khoản: 102010000032825 - Sở Giao dịch I
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương
Việt Nam

|49| Hình ảnh Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương trong giai
thoại Chử Đồng Tử của Việt Nam
|53| Phật giáo Ninh Bình giai đoạn 1947 -1954
|62| Quán Thế Âm xuất gia

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
|68| Loại bỏ tham dục bằng tu hành
|74| Hai chữ “tùy duyên” trong Phật giáo
|78| Xây dựng đời sống hôn nhân gia đình

Đại diện phía Nam
Phòng số 7 dãy Tây Nam
- Thiền viện Quảng Đức
Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM
Giấy phép xuất bản
Số 01/GP-BVHTT ngày 02/01/2002
Chế bản và in tại
Công ty CP In Tài Chính
Giá: 30.000 đ

|84| Ứng dụng triết lý Phật giáo trong học đường ở một số nước

VĂN HÓA - DANH THẮNG
|90| Chùa Quỳnh Lâm - trường đại học Phật giáo đầu tiên ở
nước ta
|92| Tạp chí Nghiên cứu Phật học được cấp Mã số chuẩn quốc
tế ISSN
|93| Tóm tắt nội dung song ngữ Việt - Anh

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020

1

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI

Kỷ niệm 30 năm thành lập
Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
tại Hà Nội
và Tạp chí Nghiên cứu Phật học
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HÀ NỘI VÀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI (PVNCPHVN
TẠI HÀ NỘI) VÀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC (TCNCPH). LÃNH ĐẠO PVNCPHVN TẠI HÀ NỘI
VÀ TCNCPH ĐÃ CHIA SẺ MỘT SỐ NÉT HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TẠP CHÍ VÀ PHÂN VIỆN:

Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội,
Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học:

Những đóng góp của PVNCPHVN tại Hà Nội và
TCNCPH trong xây dựng đạo đức xã hội, phát huy
truyền thông văn hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc

Phật giáo với tư tưởng vô ngã, vị tha, bình
đẳng, từ bi đã thấm sâu vào tiềm thức của cư dân
Việt. Qua các thời kỳ lịch sử, Phật giáo đều có
đóng góp quan trọng cho sự phát triển tư tưởng
nền tảng của văn hóa, đạo đức của dân tộc.
Văn hóa Phật giáo đã hòa vào dòng chảy của
văn hóa dân tộc, trở thành nhu cầu tâm linh
không thể thiếu trong đời sống của đại bộ phận
người dân Việt Nam. Những triết lý, giáo lý và

giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo phù
hợp với văn hóa, đạo đức, lối sống và tính cách
của người Việt, trở thành nếp sống, thói quen
sinh hoạt hàng ngày của người dân, qua đó giúp
Phật giáo có vị trí và vai trò đối với đất nước và
dân tộc.
Tiếp nối tinh thần đó, từ khi thành lập đến
nay tròn 30 năm, Phân viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu
Phật học không ngừng xiển dương những giá trị
văn hóa đạo đức tốt đẹp của Phật giáo thông qua
việc biên dịch và xuất bản những tác phẩm như
Thiền Uyển Tập Anh, Kinh điển Phật giáo, Từ
điển Phật học,… và qua từng bài viết, trang viết
được thể hiện trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học.
Những ấn phẩm phát hành trong 30 năm qua, là
một minh chứng cụ thể cho việc hoằng dương
Phật pháp, phát huy giá trị truyền thống văn hóa,
đạo đức của Phật giáo. Tư tưởng minh triết và
những giá trị nhân văn của Phật giáo thêm một
lẫn nữa được xiển dương, mang lại sự bình an,
hạnh phúc cho mỗi người dân Việt, khẳng định
Phật giáo là tôn giáo hòa bình, nhập thế và luôn
đồng hành cùng dân tộc.

Những thành tựu nghiên cứu Phật học của
PVNCPHVN tại Hà Nội và TCNCPH

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Phân viện
và Tạp chí đã trở thành địa chỉ quy tụ các tăng, ni,
phật tử, các nhà nghiên cứu, các thiện trí thức
trong công tác nghiên cứu Phật học. Có thể kể
đến những đóng góp lớn lao, tạo nền tảng trong
công tác nghiên cứu Phật học ngay từ những
ngày đầu thành lập của một số vị ở những thời
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kỳ đầu và trong các giai đoạn tiếp theo cho đến
hiện tại như: Hòa thượng Kim Cương Tử, Hòa
thượng Thích Phổ Tuệ, Hòa thượng Thích Gia
Quang,… và các nhà nghiên cứu như Giáo sư Hà
Văn Tấn, Giáo sư Nguyễn Hùng Hậu,…
Trong 30 năm qua, Phân viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu
Phật học đã làm nên nhiều kỳ tích, biên soạn,
biên dịch và tổ chức xuất bản Kinh, Luật, Luận
như: Kinh Phạm Võng, Kinh Phổ Môn, Phật tổ
Tam kinh, Bát Nhã Dư Âm, Kinh Chú Thường
Tụng, Chư Kinh Nhật Tụng, Tứ Phần Luận tạng,…
Biên dịch và xuất bản trên 30 đầu sách về các vấn
đề triết học, văn hóa lịch sử Phật giáo và một số
luận giải về triết lý Phật giáo. Phát hành được 165
kỳ Tạp chí với chất lượng học thuật cao, đã cung
cấp những tri thức Phật học, triết lý duyên sinh,
văn hóa, đạo đức Phật giáo đến với bạn đọc, kết
nối Phật giáo với đời sống. Kết quả trên đã đem

lại lợi ích không chỉ cho việc nghiên cứu Phật
học nói riêng mà còn chung cho việc nghiên cứu
các giá trị văn hóa của dân tộc, làm cho diện mạo
văn hóa Việt Nam thêm phong phú và sâu sắc.
Các kết quả nghiên cứu đã thể hiện những giá trị
của Phật giáo trên lập trường khoa học, đáp ứng
nhu cầu về tri thức và góp phần soi sáng cho một
bộ phận người dân Việt trong hành trình đi tìm
chân lý và ý nghĩa của Phật giáo.
Những thành quả tốt đẹp trong công tác
nghiên cứu Phật học tạo nên sức mạnh nội lực
và là hành trang tinh tiến cho chặng đường tiếp
theo. Chúng ta tin tưởng rằng, Phân viện Nghiên
cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí
Nghiên cứu Phật học sẽ có những bước đi vững
chãi, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt
Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu bền
vững, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
Những đóng góp của PVNCPHVN tại Hà Nội và
TCNCPH cho việc kết nối, hợp tác quốc tế, ngoại
giao tôn giáo

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc
tế sâu rộng, quá trình hội nhập quốc tế đã có tác
động đến các hoạt động của Phật giáo Việt Nam.
Phật giáo Việt Nam mà cụ thể là Giáo hội Phật
giáo Việt Nam đã tăng cường các mối quan hệ
giao lưu với Phật giáo các nước trong khu vực
và trên thế giới, đồng thời Phật giáo cũng đóng
vai trò to lớn trong giao lưu, hợp tác giữa các
quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển
đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thể
hiện vai trò và ảnh hưởng của mình không chỉ
trên phương diện thuần túy tôn giáo mà ở nhiều
phương diện khác nhau trong đó có kết nối, hợp
tác quốc tế, ngoại giao tôn giáo.
30 năm qua, Phân viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam tại Hà Nội đã phối hợp với các ban,
ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia
các phái đoàn đại diện cho Giáo hội thực hiện các
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công tác phật sự đối ngoại như viếng thăm ngoại
giao, trao đổi giao lưu văn hóa với Phật giáo các
nước trên thế giới và khu vực. Tổ chức các Hội
thảo Khoa học, các buổi Tọa đàm, trao đổi học
thuật…, đón các đoàn, chức sắc Phật giáo của các
nước, Phật giáo quốc tế, đến Việt Nam để trao
đổi, chia sẻ, giao lưu và hợp tác tôn giáo.
Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội và
Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã phát huy được
vai trò trong công tác kết nối hợp tác quốc tế,
ngoại giao tôn giáo trong nhiều năm qua đó là tổ
chức các hoạt động thông tin, tiếp nhận, cung
cấp, tuyên truyền, phổ biến các hoạt động ngoại
giao nhân dân, ngoại giao văn hóa một cách chủ
động. Thông qua các ấn phẩm tạp chí đã được

xuất bản, Tạp chí đã góp phần hoằng truyền và
làm nổi bật nét tinh hoa, bản sắc văn hóa của
Phật giáo Việt Nam. Đồng thời Tạp chí cũng đã
góp phần tuyên truyền về chính sách, pháp luật
của Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực tôn giáo.
Quảng bá hình ảnh đất nước con người và văn
hóa Việt Nam, nhằm góp phần mở rộng giao lưu,
hợp tác quốc tế, thúc đẩy du lịch, tăng cường sức
lan tỏa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam
đến với bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định vị thế,
vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội
nhập quốc tế và đối ngoại tôn giáo, góp phần vào
sự ổn định và phát triển đất nước.

Thượng tọa Thích Tiến Đạt
Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Những đóng góp của PVNCPHVN tại Hà Nội và
TCNCPH vào khối Đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn
giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Đạo Phật có mặt ở Việt Nam hơn 2000 năm,
với phương châm “Đạo pháp bất ly thế gian
pháp”, tinh thần “hộ quốc an dân” nên ở thời kỳ
nào Phật giáo cũng đều đồng hành cùng dân tộc,
đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và
bảo vệ tổ quốc. Hòa cùng với quá trình phát triển
của đất nước, Phật giáo Việt Nam mà tổ chức đại
diện là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng ngày
càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là một
thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, đồng hành, gắn bó với khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
Trong suốt 30 năm qua, Phân viện Nghiên cứu
Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên
cứu Phật học luôn tuyên truyền và khích lệ tinh
thần từ bi, cứu độ chúng sinh của giáo lý đạo
Phật, nhằm phục vụ cuộc sống nhân sinh, xây
dựng đất nước trên nền tảng đạo đức khoan
dung, nhân ái. Với sức mạnh nội lực và với sự
quan tâm của Giáo hội, của Nhà nước và Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu
Phật học đã, đang và sẽ luôn phát huy thế mạnh

sẵn có trở thành động lực gắn kết xã hội, cùng
với chư tăng, ni, phật tử chung tay xiển dương
các giá trị đạo đức, nhân văn trong giáo lý Phật
đà, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc trong thời kỳ mới.
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LTS: NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI
HÀ NỘI VÀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC. ĐỂ TỎ LÒNG TRI ÂN CÁC BẬC TIỀN BỐI ĐÃ
CÓ CÔNG XÂY DỰNG VÀ DẪN DẮT PHÂN VIỆN VÀ TẠP CHÍ QUA CÁC THỜI KỲ, BAN BIÊN TẬP
TRÂN TRỌNG GIỚI THIÊỤ VÀ TRÍCH ĐĂNG LẠI BÀI VIẾT:
+ "PHẬT GIÁO VỚI CÁCH MẠNG" CỦA GIÁO SƯ HÀ VĂN TẤN, VIỆN PHÓ PHÂN VIỆN NGHIÊN
CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI (1990-2001), IN TRÊN NỘI SAN SỐ 1 NĂM 1991.
+ "PHẬT HỌC LÀ TUỆ HỌC" CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ, VIỆN TRƯỞNG PHÂN
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI (2001-2005), IN TRÊN NỘI SAN SỐ
2 NĂM 1995.

Phật giáo với cách mạng
[Hà Văn Tấn]
Giáo sư sử học
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ
MINH, VỊ ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA LỚN,
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO “CHỦ
TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẠO PHẬT”. TÔI XIN ĐƯỢC THAM DỰ
HỘI THẢO NÀY VỚI BẢN THAM LUẬN CÓ CHỦ ĐỀ “PHẬT GIÁO
VỚI CÁCH MẠNG”.

Đ

Giáo sư Hà Văn Tấn

6

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020

ể mở đầu, tôi xin dẫn hai câu của Chủ tịch Hồ Chí
Minh nói về đạo Phật:
Câu thứ nhất: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật
nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình
đẳng, yên vui và no ấm”.
Câu thứ hai: “Đức Phật là đại từ bi cứu khổ cứu nạn. Muốn
cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn, Người phải hy sinh tranh đấu,
diệt lũ ác ma”.
Nhà cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh đã viết như vậy về đạo
Phật, cho chúng ta thấy rằng Phật giáo có khả năng đi với cách
mạng và ngược lại, cách mạng có khả năng đi cùng Phật giáo.
Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến chúng ta nhớ đến
lời của đức Phật trong Tương Ưng bộ kinh (Samyutta Nikãya):
“Này các Tỳ kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần chúng, vì
an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh
phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người”.

Chùa Phổ Minh (Nam Định) - Ảnh: Minh Khang

Lý tưởng của đức Thế Tôn là xây dựng một xã
hội hạnh phúc và an lạc. Đó là điều bất khả tư
nghị. Mục tiêu của Phật giáo, như Hồ Chủ tịch
đã nhắc lại, thật gần gũi với lý tưởng của người
cộng sản chân chính, của chủ nghĩa xã hội.
Nếu ai đó cho rằng thế giới an lạc mà đức Thế
Tôn đã chỉ ra là giấc mơ vời vợi của chúng sinh
đau khổ thì xin cũng nhớ cho trong những tháng
năm này dễ nhận ra rằng còn phải qua nhiều
nỗi truân chuyên, lý tưởng cộng sản mới có thể
thành hiện thực.
Nếu cách mạng - cách mạng dân tộc dân chủ
ngày hôm qua và cách mạng xã hội chủ nghĩa
ngày hôm nay - và Phật giáo đều có một cái đích
là xây dựng một thế giới hạnh phúc, thì việc có
thể cùng nhau đi tới các đích đó là điều hiển
nhiên. Để đi tới cái đích đó, mỗi phía có thể có
những phương pháp khác nhau, những cách suy
nghĩ nhìn nhận không giống nhau, nhưng điều
đó thì có hề chi?!
Khi viết những dòng này, tôi bỗng nhiên
nhớ đến Mâu Tử, tín đồ Phật giáo ở Việt Nam
vào khoảng cuối thế kỷ thứ II sau Công nguyên.
Trong Lý hoặc Luận, Mâu Tử đã viết: “Xe và thuyền
không đi cùng một lối, nhưng đều đưa người tới
chốn”… “Vàng và ngọc không gây tỳ vết cho nhau,
bích ngọc và mã não để chung nhau cũng không
sao cả”. Đã gần 1800 năm trôi qua, nhưng ngày

nay, khi bàn đến Phật giáo và cách mạng, chúng
ta không thể không nhớ tới lời của Mâu Tử ở
buổi đầu của Phật giáo Việt Nam.
Nhưng có lẽ không phải giữa cách mạng và
Phật giáo chỉ gần nhau ở mục tiêu hay lý tưởng.
Hẳn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói được điều chủ
yếu của Phật giáo khi Người nhấn mạnh rằng
đức Phật là bậc đại từ bi cứu khổ cứu nạn.
Cứu khổ cứu nạn cùng là - hay cũng phải là công việc của cách mạng, nếu nó muốn tự biểu
hiện là chân chính.
Trong một bài viết về tư tưởng Phật giáo, Giáo
sư Trần Văn Giàu có kể rằng: “kinh nghiệm ở đời
của tôi làm việc với anh em Phật giáo, tôn giáo mà
gia đình tôi hầu hết tin theo, tôi thấy rằng mười
vạn quyển kinh còn 2 hay 4 chữ, chứ không phải
còn một chữ “không” hay không còn chữ nào”. Và
bốn chữ này là cốt lõi của Phật giáo: "cứu khổ
cứu nạn”. Và trước những người cố chứng minh
lý thuyết Phật giáo là giống với lý thuyết Mác xít,
người cộng sản bộc trực đó đã nói rất thẳng thắn
“Đừng có lôi kéo Phật giáo về phía mình để cho
to lên. Và tôi cũng không cần Phật giáo đứng về
phe chúng tôi, mà cứ đứng về phe ông, miễn là
các ông làm việc với chúng tôi: cùng cứu khổ cứu
nạn, thế là đủ”.
Tuy nhiên, khi nhìn vào lịch sử, ông cũng thấy
rằng “Phật giáo đã thật sự thấm sâu vào máu thịt
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020

7

Kỷ niệm 30 năm thành lập PVNCPHVN tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học

của lịch sử dân tộc Việt Nam”, và có những giai
đoạn “hoạt động cách mạng cũng xuất phát từ
nhà chùa”. Những lúc như vậy, theo tôi nghĩ,
không còn vấn đề “phe”nữa, mà người Phật giáo
đã đồng thời là người cách mạng.
Đức Thế Tôn đã từng đưa ra một hình ảnh đẹp
trong kinh Pháp Cú (Dhammapada).
“Như chim thiên nga bay,
Thần thông liệng giữa trời
Chiến thắng Ma, ma quân,
Bậc trí thoát đời này”.
Tất nhiên, khi đức Phật và lý thuyết Phật giáo
nói đến “ác ma”, là bao hàm cả những kẻ thù bên
trong, những “ác ma” đã xuất hiện ngay trong
tâm tưởng con người. Tôi nghĩ rằng những
người cộng sản, những người cách mạng đều
phải cảnh giác với loại “ác ma” đó, nhất là trong
những giờ phút này, khi có một bộ phận những
người cách mạng thoái hóa, đã để cho “ác ma”
xâm nhập dần dần bản thân họ đã trở thành “ác
ma” của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt
đời nêu cao đạo đức cách mạng cũng là để ngăn
chặn loại “ác ma” này.
Nhưng như chúng ta biết, khi giáo pháp bị xúc
phạm, sự an lạc của chúng sinh bị đe dọa, Phật
giáo cũng kêu gọi đứng lên chống lại các thế lực
xâm hại từ bên ngoài. Điều này đã được trình
bày khá rõ trong kinh Phạm Võng (Brahmajala),
tôi thấy không cần nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói
đôi điều mà chắc là mọi người đã biết, về lịch sử
Phật giáo Việt Nam, vì chỉ qua tấm gương của
lịch sử, chúng ta dễ nhìn thấy sự gắn bó giữa
Phật giáo và Dân tộc.
Từ buổi đầu du nhập, trong thời Bắc thuộc,
Phật giáo đã được quần chúng đau khổ, mang
khát vọng giải thoát, đón nhận một cách tự
nhiên, hòa hợp với tín ngưỡng cổ truyền. Từ
đây, ngoài tổ tiên, ông Trời và các thần linh của
mình, người Việt có thêm một ông Bụt từ bi,
hiền hòa, giúp người nghèo khó, bênh người
oan ức. Cũng từ đây, lực lượng Phật giáo luôn
tham gia tích cực vào việc giành lại nền độc lập
cho đất nước. Ta hiểu vì sao Lý Bí, khi lên ngôi
năm 544, lập nước Vạn Xuân đã dựng chùa Khai
Quốc (tức mở nước), nay là chùa Trấn Quốc (Hà
Nội). Ta hiểu được vì sao Lý Phật Tử, như tên
gọi, là đệ tử của Phật, trở thành một thủ lĩnh
chống ách đô hộ và xâm lược. Trong cuộc vận
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động giải phóng dân tộc thuở đó, còn có những
tên tuổi như thiền sư Định Không, thiền sư La
Quý An... Do đó, ta hiểu được vì sao Phật giáo có
địa vị to lớn sau khi đất nước giành lại quyền độc
lập từ thế kỷ X. Nhiều nhà sư thời Đinh, Lê, Lý
đã có công lao giúp nhà vua trong công việc đối
nội, đối ngoại. Nhiều nhà sư và cư sĩ thời Trần
đã từng lên yên ngựa dẹp giặc Nguyên hung hãn.
Họ đã là những anh hùng dân tộc.
Trong thời kỳ cận đại và hiện đại, khi thực dân
Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, lực lượng
Phật giáo chân chính bao giờ cũng đứng vào
hàng ngũ những người yêu nước. Tên tuổi các
nhà sư yêu nước này thật không kể xiết. Chúng
ta đã biết nhà sư Võ Trí, quê Bình Định, đã tổ
chức cuộc nổi dậy chống thực dân phong kiến ở
Phú Yên năm 1898, đã bị bắt và bị xử tử. Chúng ta
cũng đã biết nhà sư Vương Quốc Chính, quê Cổ
Am, Hải Dương, trụ trì tại chùa Ngọc Long Động

ở Chương Mỹ, đã tổ chức cuộc nổi dậy đánh vào
Hà Nội năm 1898. Nhà sư Cao Văn Long quê Bến
Tre, trụ trì chùa Núi Cấm vùng Thất Sơn, đã là
linh hồn của cuộc khởi nghĩa đánh vào Sài Gòn
năm 1916.
Sư Trí Thiền Hoàng Văn Đồng, trụ trì chùa
Tam Bảo ở Rạch Giá đã bị đày ra Côn Đảo rồi hy
sinh tại đó. Sư Thông Hòa ở chùa Đồng Kỵ đã hết
sức giúp đỡ các đồng chí Trung ương Đảng Cộng
sản thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám.
Không kể xiết và cũng chưa biết hết. Có lẽ đã
đến lúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tổ chức
cho các địa phương ghi chép lại lịch sử các nhà
tu hành và các đệ tử đã hết lòng vì dân, vì nước,
vì đạo, để làm rực sáng thêm những trang đẹp đẽ
của lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Chúng ta cũng biết đến những nhà sư yêu
nước và phong trào Phật giáo thời kỳ chống Mỹ.
Như đồng chí Trần Bạch Đằng đã có lần đề cập:

“cái tinh túy của đạo Phật được phát huy, được
luân lý dân tộc chấp nhận. Đó là hình ảnh Thích
Quảng Đức tự thiêu, một kỳ công không dễ gì có
được, là hun đúc của lịch sử, là tinh hoa của Phật
giáo, tới tầm cỡ thế giới không dễ gì có được,
nhất là nhìn hình ảnh Ngài đến lúc trái tim không
còn hoạt động nữa”(1)
Như vậy, từ nguyên lý cứu khổ, cứu nạn của
Phật giáo, từ tinh thần yêu nước của Phật giáo
Việt Nam hun đúc qua dặm dài của lịch sử chống
xâm lược, Phật giáo đã luôn luôn gắn bó với lợi
ích dân tộc, Phật giáo đã tham gia cuộc cách mạng
dân tộc dân chủ trước đây và giờ đây, tham gia
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong phong
trào bảo vệ hòa bình, đấu tranh cho một thế giới
không có vũ khí hạt nhân hiện nay, Phật giáo có
vai trò tích cực nhờ phát huy có hiệu quả những
tư tưởng chống chiến tranh, yêu hòa bình vốn có
của Phật giáo.
Theo tôi nghĩ, người cách mạng, người cộng
sản, cần nhìn vào lịch sử dân tộc, lịch sử Phật
giáo Việt Nam mà nhận thức rõ ràng những cống
hiến của Phật giáo.
Tôi muốn nói điều này, vì hiện nay, trong mối
quan hệ Phật giáo và cách mạng, không phải
không còn những điều ngộ nhận.
Có những người hẹp hòi, chỉ nhìn vào những
hiện tượng, những nhân vật phản dân, phản
đạo, mà đánh giá thấp vị trí của Phật giáo đối với
cách mạng. Xin thưa rằng sự phân hóa người tốt,
người xấu là một sự thường tình, thời nào chẳng
có. Xưa kia, vào buổi cuối Lê, ta biết đến một nhà
sư Nguyễn Dương Hưng nổi dậy cùng với dân
nghèo, lại biết đến một nhà sư Bùi Đăng Tương
thống lĩnh quân đội dàn áp nông dân. Còn gần
đây, như lời kể của Trần Bạch Đằng, "nhớ tết năm
nào, một xe cam nhông chở đầy hoa đào từ Đà Lạt
về trang trí nhà Thích Tâm Châu, thì thầy Thiện
Hoa, Viện trưởng Viện Hóa Đạo mang tay nải ra
bến xe để về Trà Ôn(2). Không nên vì những sự
phân hóa đó mà ta có một cái nhìn khác về Phật
giáo. Cũng như hiện nay, trong những người
cách mạng, những cộng sản, xuất hiện những kẻ
cơ hội hay bạo chúa mới. Nhưng điều đó không
ngăn cản niềm tin vào một lý tưởng cộng sản
chân chính, một chủ nghĩa xã hội nhân bản.
Mặt khác, ngược lại, không ít sự hiểu lầm về
quan điểm Mác xít đối với tôn giáo, về đường lối

Chư tăng, ni GH Phật giáo tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: St
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của Đảng Cộng sản đối với tôn giáo. Hôm nay,
không phải là lúc để trình bày các vấn đề này.
Nhưng theo chỗ hiểu biết của tôi thì lý thuyết
Mác xít chưa bao giờ đặt vấn đề loại bỏ tôn giáo
trong đời sống hiện thực. Ngay từ những tác
phẩm sớm, như Góp phần phê phán triết học
pháp quyền của Heghel, Mác đã yêu cầu chấm
dứt sự phê phán tôn giáo như phái Heghel trẻ
đã làm mà hướng tới “sự phê phán cái biển
khổ”, tức đời sống thực của xã hội tư bản. Cũng
từ tác phẩm này, ta biết đến mệnh đề của Mác:
“tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Đây
là một mệnh đề bị ngộ nhận nhiều nhất. Người
ra cho rằng Mác đã bài xích tôn giáo, coi tôn giáo
là thuốc độc, hoàn toàn không phải thế. Nếu đặt
mệnh đề của Mác vào văn cảnh của nó, ta sẽ thấy
suy nghĩ trên là không phù hợp. Thuốc phiện
nói tới ở đây chỉ là thứ thuốc giảm đau. Tôi nghĩ
rằng Michele Bertrand hoàn toàn có lý, khi lưu ý
chúng ta rằng ở thế kỷ XIX, thuốc phiện dùng phổ
biến trong các hiệu thuốc để làm thuốc giảm đau

Chư tăng, ni GH Phật giáo tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: St

(analgésique)(3), chứ không phải như ma túy sau
này. M. Bertrand còn cho biết rằng trước Mác,
nhà triết học Kant đã ví tôn giáo với thuốc phiện,
với ý nghĩa là tôn giáo xoa dịu sự đau khổ.
Không nên hiểu lầm Mác cũng như lý thuyết
Mác xít về tôn giáo. Tuy nhiên, ngay cả người
sáng lập Chủ nghĩa Mác - Lê nin cũng nghĩ rằng
lý thuyết phải được hoàn thiện qua thực tiễn và
được áp dụng sáng tạo vào thực tế. Tôi không
nghĩ rằng mọi chính sách của Đảng và Nhà nước
về tôn giáo là không còn vấn đề gì phải bàn, mà
hẳn là giờ đây, cần phải hoàn thiện chúng trong
tình hình đổi mới của đất nước.
Nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào sự áp
dụng lý thuyết Mác xít về tôn giáo vào Việt Nam
qua mẫu mực thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết được
các lực lượng tôn giáo, trong đó có Phật giáo,
trong công cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Người làm được điều đó vì Người
là nhà cách mạng chân chính, người anh hùng
giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Trong
Người, có cả dân tộc và nhân loại.
Chúng ta bỗng nhớ đến những câu thơ của
Chế Lan Viên trong bài “Bể và Người”.
“Xưa Phật ra đi bốn ô cuộc đời nghe vị đắng cay,
Hải triều âm xé lòng người cứu thế,
Nay trăm tiếng nói màu da nhìn kiếp đọa đày,
Bác đã gặp giữa thủy triều người, nhân loại bể”
Ngày nay, Phật giáo Việt Nam tin tưởng vào
đường lối cách mạng và cách mạng đánh giá
cao cống hiến của Phật giáo, vì chúng ta nhớ lời
dạy và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Người Giải Phóng, cũng có nghĩa là Người Cứu
Khổ.
Tháng Năm, 1990

CHÚ THÍCH:
(1) Trần Bạch Đằng, mấy vấn đề về nghiên cứu Phật giáo và lịch sử tư tưởng dân tộc. Trong Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư
tưởng Việt Nam, Hà Nội, 1986, tr 22 - 23
(2) Xem (1) tr 4.
(3) Michele Bertrand, Le statut de la religon chez Marx et Engels, Esditions Sociales, Paris 1979, p.48 – 49.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Trần Bạch Đằng, Mấy vấn đề về nghiên cứu Phật giáo và lịch sử tư tưởng dân tộc. Trong Mẫu vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư
tưởng Việt Nam, Hà Nội, 1986 , tr.22 - 23.
2. Michele Bertrand, le statut de la religion chez Marx et Engels, Éditions Sociales, Paris 1979. p.48 - 49.
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Phật học là Tuệ học
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

P

hật học là bậc đã
được Vô thượng
Chính đẳng chính
giác, đem học lý khai
thị cho tất cả những
ai chưa được Chính giác, dựa
vào 3 tăng thượng giới định
tuệ mà học tập, thì phàm phu
có thể qua cõi phàm, vào cõi
thánh, cõi gốc nghiệp chướng
vô minh phiền não, từ vô thủy,
có thể đoạn trừ, chúng sinh có
thể thành Phật.

Vì thế mà có Phật học ra đời

Phát khởi lòng tin là tuệ
nghe pháp (văn sở thành tuệ)
mà có giới, định, tuệ. Từ bậc vô
thượng giác dạy bảo cho dựa
vào đó mà học tập tu trì thì có
thể tiến hóa vượt bậc.
Bởi ý nghĩa quy tụ kết thúc
đem lại, trong 3 tuệ (văn, tư, tu)
thì tuệ văn (nghe, học) tiết yếu
hàng đầu.
Vì người học Phật trước hết
phải có lòng tin, lòng tin phát
khởi bởi từ tuệ “nghe”, bởi từ
tuệ nghe mà có trí tuệ.
Phật lấy điều Ngài đã giác ngộ
mà giác ngộ cho người khác,
dùng nhiều thứ phương tiện
hiện thân mà thuyết pháp, để
cho người ta từ nghe mà giác
ngộ, bởi giác ngộ mà được trí
tuệ, bởi nghe mà biết nghĩa lý
Phật là như thế, thì tuệ đó từ
nghe pháp mà có được.
Ngoài việc nghe còn có bao
nhiêu kinh sách lưu hành ở đời

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

ngoài 3 tạng Kinh, Luật, Luận
còn có tạp tạng, bởi nghiên
cứu đọc hiểu rõ nghĩa lý kinh
pháp, trí tuệ có được cũng từ
tuệ “nghe” mà thành. Bởi từ kết
quả tuệ nghe mà thành lòng tin.
Người ta phần nhiều hoặc
đã quy y Tam bảo, đã có lòng
tín ngưỡng tương đương, bởi
lòng tin mà quy y Phật, Pháp,
Tăng. Nhờ Tam Bảo mà được
lòng tin vững bền, đến khi lòng
tin được thành lập hoàn toàn,
thì thân tâm có chỗ quy y thế là
bởi nghe Phật pháp mà hiểu rõ
bởi hiểu rõ mà sinh trí tuệ, bởi
trí tuệ là khởi lòng tin quyết
định bền vững.
Tin Phật pháp là chân lý tuyệt
đối chính giác. Lòng tin ấy là từ
trí tuệ nghe pháp. Thế là “văn
sở thành tuệ”.

Nếu nhất hướng chưa nghe
được pháp, hay chưa từng
nghiên cứu kinh điển, hoàn
toàn không biết giáo lý Phật thì
không có trí tuệ từ “nghe pháp
mà thành” cũng không thể nói
được có lòng tin đích xác.
Lòng tin khác nhau có nông,
sâu và đầy đủ hay không, cho
nên trí tuệ từ nghe pháp mà
thành, cũng chưa rõ có viên
mãn hay không, đó là bởi nghe
pháp trong tâm phát ra trí tuệ
đến trình độ nào, thì chỗ lòng
tin phát khởi cũng đến mức
trình độ ấy.
Phật học trước hay thành
lòng tin, thiết yếu bởi từ tuệ
“nghe” được thành lập.
Thành lập tuệ nghe là thiết
yếu cho nên mới có tổ chức
giáo hội, lập trường Phật học
là tất yếu. Bởi vì nghiên cứu
giảng tập... đều có thể từ trong
cơ duyên nghe pháp, mà thành
tuệ, bởi thế mà có thể khiến
người đã tín ngưỡng hiểu rõ,
mà khởi lòng tin, từ phát khởi
lòng tin, càng sinh tăng trưởng,
thế là cũng có quan hệ đến từ
việc nghe pháp.
Lòng tin của người học Phật,
là tiêu chuẩn cho tất cả hành vi
nương tựa, không có lòng tin
thì tư tưởng hành vi của mình
thường thường lênh đênh trôi
dạt.
Thế là nhờ ở chỗ nghiên cứu
mà thành lòng tin, bởi lòng tin
càng cầu học nhiều, nhân học
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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nhiều thì lòng tin càng viên
mãn, tăng tiến.
Bởi thế thì biết nền tảng Phật
pháp là Tuệ học.
Nhờ vào tuệ ghi nhớ (tuệ tư)
mà thành giới. Lòng tin đã từ
tuệ “nghe” mà phát sinh, thì có
thể tiến tới bước thứ 2 thành
tuệ “nhớ nghĩ” (tư).
Bình thường cho là từ nghe
pháp rồi tĩnh tâm ghi nhớ, trăn
trở khảo cứu một thời kỳ, lại
rành mạch rõ ràng nảy ra trí
tuệ, thế là thành tuệ ghi nhớ
(tư sở thành tuệ) nhưng thực
chưa đúng.
Về chữ tư này không giống
với nghĩa chữ tư phổ thông, là
trỏ vào hành vi do sức tạo tác
12
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của tâm, vì bởi tâm lý xúc động
hiểu biết, cảm tưởng chấp
nhận, mà khởi động tác cho
thân, miệng, ý là chữ tư tạo tác
hành vi, nếu không có động tác
của “tư” như gió động cỏ, thì
không thành động tác thiện hay
ác, có thể được nghiệp thị, phi
thiện ác. Thể của “tư” là hành vi
tạo tác. Tuệ tư được thành tựu,
phải là tuệ “nghe” hiểu rõ chân
lý, để thể nghiệm tới động thân,
khởi tâm, về mặt hành động
và mặt sinh hoạt của 3 nghiệp
thân, khẩu, ý, từng giờ từng
phút xem xét, để tuệ nghe đã
được thành mà hiểu được chân
lý, làm tiêu chuẩn cho thiện, ác,
thị, phi của tư tưởng hành vi để
cải chính thói quen sai lầm về

tư tưởng hành vi.
Ở trong thứ thể nghiệm
thực hành ấy, về thâm tâm lại
có được hiểu biết rõ ràng sáng
suốt sâu sắc hơn nữa thế mới là
tuệ tư được thành tựu (tư sở
thành tuệ).
Trí tuệ thành tựu được từ
suy xét này là trí tuệ biết và làm
như một, về mặt bỏ ác đối trị
đoạn trừ, về mặt làm lành gắng
sức thực hành.
Biết, là biết chân thật, biết đến
đâu, làm đến đấy, lấy thực hành mà
chứng minh trí tuệ đã được thành
tựu, tức là từ chỗ thể nghiệm bỏ
ác làm lành, mà có được trí tuệ thế
là trí tuệ tự suy nghĩ trăn trở, mà
thành giới hạnh.

Giới thì lại có nên làm và
không nên làm. Nên làm là
thiện nên làm, không nên làm
là ác nên bỏ.
Không nên làm mà không
làm, là trì (giữ)
Không nên làm, mà làm là
phạm
Nên làm cũng là trì (giữ)
nên làm mà không làm cũng là
phạm.
Từ nghe pháp, được trí tuệ
mà khỏi lòng tin điều nên tin
thì chỉ là 1 chân lý thì lấy đấy
làm tiêu chuẩn thị, phi, thiện,
ác, nên làm thì làm, không nên
làm thì không làm thế là giới
hạnh. Giới bởi từ tuệ “tư” mà
thành (tư sở thành tuệ).
Qui luật phổ thông của Phật
giáo là 5 giới 10 thiện. Yếu tố
cơ bản của việc trì giới, trước
hết là tuệ “nghe” pháp mà phát
sinh, nhân tuệ mà khởi lòng
tin, nhận đúng Phật pháp là
tiêu chuẩn phán đoán tất cả
làm lành, tránh ác, tự nhiên
không phải dựa Phật pháp thì
không được, bởi thế mà phát
sinh kết quả tự động trì giới,
không giống với giới luật thông
thường, không thể bì với lối tùy
tiện hứa hẹn mấy điều quy luật
để ràng buộc hành vi người ta.

mà có thể được tĩnh định.
Bởi từ tuệ nghe pháp, mà
sinh lòng tin, tâm tuy có quy
y, mà tâm khí từ vô thủy, như
ngựa dông dài không cương
còn chưa quy phục, bởi từ sức
tuệ suy nghĩ khiến cho y vào
quy luật, mà hành động. Do
luyện tập lâu lâu, được thuần
thục yên định, mà sinh trí tuệ.
Thế là từ giới sinh định, định
sinh trí tuệ. Bởi trí tuệ mà rõ
được nên làm hay thôi, lấy hay
bỏ, làm việc nên làm, thôi việc
không nên làm, thời tâm được
yên.
Tâm được yên thì khởi tâm
động niệm, đều hợp với Phật lý.
Thế thì thân tâm sẽ được nhẹ
nhàng, sảng khoái, yên ổn phi
thường. Được kết quả như thế
là nhờ thiền định.
Khi chưa được định, thì tâm
tán loạn không nơi quy túc,
trôi dạt không dừng nghĩ. Tâm
được yên định, thì tinh thần
tập trung 1 nơi, thông suốt 1
mối yên hòa bình tĩnh, thế là
thành tựu được định tuệ, từ

tuệ tu vậy (tư sở thành tuệ).
Được định thì 6 căn trong
sạch yên ổn (mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và ý). Tâm khởi tản mạn,
phân biệt gọi là tán. Tâm trụ an
định thống nhất gọi là định. Bởi
nối tiếp yên định, mà sinh ra
tâm lực trong sáng phi thường,
liền khởi ra được 6 phép thần
thông, là thiên nhãn, tha tâm,
túc mệnh, thần thúc lậu tận.
Bởi tuệ “tu” thành tựu, thì
nhân sức định vững mạnh
nghe, thấy được gì không bị
cảnh ngoài chuyển đổi, tâm lực
tập trung thống nhất, mà sinh
ra sức thần thông, không thể
nghĩ bàn, thật bởi từ tuệ “tu”
mà được vậy.
Trước từ tuệ “nghe” mà khởi
lòng tin, rồi được tuệ “tư” nối
tiếp mà thật tiễn thành giới,
lại nhờ tuệ “tu” mà trì giới tinh
tiến, rồi đến được yên tâm, tâm
lực tập trung thống nhất, tinh
thần hòa bình an định, nhất
thiết động tĩnh, xa hẳn người
thường, cho nên định tu được
từ tuệ, lại bởi từ định, tiền tiến
tuần tự mà thành.

Tuệ tu hợp với tâm định

Bước thứ nhất bởi tuệ nghe
(văn) pháp mà khởi lòng tin.
Thứ hai có tuệ suy nghĩ (tư)
mà thành giới. Bước thứ ba tu
thành tuệ, đã có cơ sở rồi.
Từ đó mà tiến tu trì luyện tập
đến nhuần nhuyễn thuần thục,
thì được thiền định, định hợp
với tuệ tức thành tựu tuệ tu, thì
tâm ý phàm phu trước đây vô
minh mê muội, phiền não tản
mạn, dần dần được sáng suốt
Ảnh: Minh Anh
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Thông thường tập định,
phần nhiều lấy tĩnh tọa chuyên
tưởng mà được, như quán hơi
thở, hay niệm Phật tụng kinh...
là khởi cưỡng chế tâm niệm.
Nếu cứ bàn về thật tế, thì
định được từ tuệ “tu” là thứ
định tăng thượng hoặc học vậy.
Bởi từ tuệ nghe mà thành tín
giải, không phải là mắt mà là
mê tín, bởi tín giải mà học giới
chỉ, tác của Phật pháp, không
phải chỉ lập quy điều để cưỡng
chế ràng buộc. Bởi lấy tuệ hiểu
biết, mà quyết định phương
châm, làm thiện, bỏ ác. Nhờ
sức định có được từ tuệ “tu”
cũng không phải chuyên tưởng
1 phép mà được.
Tĩnh tọa chuyên tưởng,
chẳng qua là dùng một phép
gửi tâm làm phương tiện thôi.
Tuy 1 là tất cả, tất cả là 1, tùy trì
1 pháp là tất cả pháp, chuyên
tâm niệm Phật, hoặc tham cứu
thoại đầu có thể được định.
Nhưng do tỏ rõ đế lý Phật pháp,
rồi sinh lòng tin giữ giới, mà
tu tập phép định, tâm lực tập
trung, tinh thần thống nhất,
dần dần phát trí tuệ vô lậu, mới
là chính định của Phật pháp.
14
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Nếu không phải từ tuệ nghe,
khởi lòng tin; tuệ tư trì giới,
và tuệ tu mà được định, chỉ lấy
công phu cưỡng chế, mà được
định, tâm từ miễn ngăn cấm thì
không phải định chân chính, ví
như lấy đá đè cỏ, tuy có thể tạm
thời ngăn chặn, nhưng cuối
cùng cỏ vẫn nảy sinh.

Tăng thượng ba tuệ dẫn phát ra
tuệ vô lậu.

Định học của Phật pháp, bởi
từ tuệ “tu” mà thành định, tâm
niệm đến đâu đều hợp với chân
lý Phật pháp, cho nên định
bởi từ chân trí khai phát tăng
thượng, đó là từ "nghe" pháp
mà khởi tín tâm; nhớ nghĩ trì
giới, tu hành được định, nhờ
đó lại tiến một bước, được tuệ
này là tuệ vô lậu, hay là tuệ vô
phân biệt, tức là thánh trí.
Ý nghĩa vô lậu thì như cái
chén đựng nước, chén nứt
thủng thì rò, tự thể của rò là
phiền não, như tâm có những
phần tử phá hoại, là tham, sân,
si, mạn phiền não... thì là hữu
lậu. Trên thuật tuệ "nghe" được
thành, tuệ "tư" được thành,

tuệ “tu” được thành, tuy cũng
có lúc chế phục được vô minh
phiền não từ vô thủy đến nay,
thì vẫn còn là tuệ hữu lậu. Còn
tuệ vô lậu thì có thể đoạn trừ
phiền não đến triệt để, giải trừ
khổ đau đến triệt để cội rễ.
Vì vậy tuệ vô lậu với vô
minh phiền não không dung
hợp nhau.
Từ tuệ “văn”, tuệ "tư", tuệ
“tu”, được thành tựu thuận thứ
tự, tiến dần lên, lấy sức định đã
được làm duyên tăng thượng,
mà phát sinh trí tuệ, tu hành
thêm nữa, quán tất cả pháp
vô tướng không phân biệt lìa
tướng phân biệt năng, sở, tâm
cảnh như một, không còn năng
sở, tinh tiến định tuệ không

nghĩ, không cách, không dứt,
thì thành tuệ gia hành (thêm
công hành đạo) không phân
biệt, từ đó sẽ hàng phục được
hết phiền não vô minh từ vô
thủy, có thể có dẫn khởi được
tận gốc rễ tuệ vô phân biệt,
chuyển phàm vào thánh, được
thành tựu quả vị hiền thánh.
Như kinh Lăng Nghiêm,
Lăng Già... các kinh Đại thừa
đã dạy. Đối với tuệ vô tướng,
vô phân biệt thân chứng được
chân như, giải trừ được vô
minh vọng tưởng, mà thành
tuệ hậu đắc vô phân biệt.
Ý nghĩa giáo dục thừa, khi
được tuệ căn bản vô phân biệt,
thành thánh quả Bồ tát địa
thượng, dựa vào tuệ căn bản và

hậu đắc, không phân biệt, nối
tiếp tinh tiến đến ngôi Phật viên
mãn, tức là ngôi Diệu giác, đã
cứu kính bậc vô thượng Chính
đẳng Chính giác.
Tóm lại gọi là Phật học, là
học thuật người đã thành
Phật, khai thị cho người chưa
thành Phật.
Phàm ai học Phật, hẳn phải
trước từ tuệ “nghe” (văn tuệ)
mà khởi lòng tin, do khởi
lòng tin mà học Phật, vì vậy
khởi điểm học Phật vào cửa
tuệ học (tuệ môn) từ tuệ văn,
tuệ tư, tuệ tu, tuệ gia hành vô
phân biệt, cho đến thành tựu
vô thượng Bồ để cứu kính đầy
đủ, đều không lìa được chữ Tuệ
học vậy.

Chùa Giáng - Ảnh: Minh Anh

Bởi vì Phật học gọi là “Học",
lấy 3 môn học giới, định, tuệ
làm cốt cán, ba học giới, định,
tuệ thì lấy lòng tin làm đầu, mà
mở đầu lòng tin là lắng nghe
Phật pháp.
Xét chế độ Phật giáo từ
nguyên thủy, trình tự lần lượt
pháp xuất gia tu học, trước
phải mấy năm tu học giới luật,
hiểu giới luật đã rõ ràng, có hệ
thống có điều lý để hành vi có
khuôn phép thực tiễn về việc
làm hàng ngày, khiến cho thân
tâm ở trong khi nói, lặng, động,
tĩnh, đều hợp nhau với giới
luật, 6 căn không trôi dạt theo
6 trần, tự nhiên sẽ đạt tới công
phu thiền định, lâu lâu như thế
tâm lực tập trung, rồi sẽ từ định
phát sinh trí tuệ. Vì vậy biết nếu
không có nền tảng giới luật, mà
vượt bậc tìm cầu định tuệ, thế
thì rất uổng.
Từ lòng tin xây dựng ba môn
học, trước tu giới luật, từ giới
sinh định, từ định sinh tuệ.
Tuệ này có 3 loại.
1. Tuệ từ nghe học.
2. Tuệ từ suy nghĩ
3. Tuệ từ tu hành.
Bởi thế điều mà trong Phật
pháp gọi là tu học thực không ra
ngoài 3 học, mà điểm xuất phát
3 học đều bởi lòng tin từ mê vào
ngộ chuyển phàm thành thánh,
cũng là mở rộng hết lòng tin ấy
được đầy đủ mà thôi.
Đứng về mặt ý nghĩa này mà
nói, hiện tại đối với Phật pháp,
hiểu biết và nhận thức tương
đương, thành tựu được gốc
lành lòng tin, rồi lại cầu tiến bộ
thì cũng dễ dàng.
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BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC
NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Ở VIỆT NAM
Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Viện trưởng Phân Viện NCPHVN tại Hà Nội
Tổng Biên tập Tạp chí NCPH
LTS: BÀI THAM LUẬN CỦA HÒA THƯỢNG TIẾN SĨ THÍCH GIA QUANG ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN
VĂN TRÊN TRANG: HTTPS://TAPCHINGHIENCUUPHATHOC.COM VÀ TRONG TỔNG TẬP CÁC BÀI
THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TẠP CHÍ NCPH VÀ PHÂN
VIỆN NCPH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI. TRONG SỐ NÀY, TẠP CHÍ TRÍCH ĐĂNG PHẦN CUỐI CỦA BÀI
THAM LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CÁC
THÀNH TỰU, ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGHIÊN CỨU CỦA TẠP CHÍ VÀ PHÂN VIỆN.

Đặt vấn đề

Phật giáo ăn sâu, bám rễ vào
Việt Nam từ rất sớm. Đến nhà
Lý, nhà Trần, Phật giáo phát
triển cực thịnh, được coi là
quốc giáo, ảnh hưởng đến tất
cả mọi vấn đề trong cuộc sống.
Đến đời nhà Hậu Lê thì Nho
giáo được coi là quốc giáo và
Phật giáo đi vào giai đoạn suy
thoái.
Bởi vậy, nghiên cứu Phật giáo
là một việc làm thiết thực và vô
cùng quan trọng. Từ đó có thể
từng bước hoạch định đường
lối phát triển cũng như phát
huy được những thành tựu của
Phật giáo để có những đóng
góp lớn hơn nữa cho lợi ích của
quốc gia, dân tộc.
Từ khóa: Phật, nghiên cứu
Phật học, lịch sử, triết học,
thiền sư
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Công tác nghiên cứu của Phân
viện Nghiên cứu Phật học Việt
Nam tại Hà Nội

Trong 30 năm hoạt động,
căn cứ vào chức năng, nhiệm
vụ Phân viện Nghiên cứu Phật
học đã thực hiện được những
thành quả nổi bật như sau:

Biên dịch và xuất bản một số
bộ Từ điển Phật học, Từ điển
Phật học Hán Việt (Nhà xuất
bản Khoa học Xã hội năm
2008) làm công cụ phục vụ cho
công tác nghiên cứu Phật học
(vì cho đến thời điểm ra đời của
Phân viện (1990) ở Việt Nam
chưa có một bộ từ điển nào đầy

đủ đáp ứng yêu cầu của công
tác nghiên cứu Phật học).
Phân viện NCPH VN tại
Hà Nội còn biên soạn các công
trình như các bộ: "Phật học
Hán - Việt Đại từ điển", "Phật
Quang Đại Từ điển".
Thực hiện sự phân công của
Viện Nghiên cứu Phật học,
Phân viện đảm nhiệm phần
dịch và xuất bản Luật tạng
(Luật tạng là một trong Tam
tạng Thánh điển của đạo Phật).
Tạng Thanh Văn Luật (Tiểu
thừa Luật tạng) 71 bộ.
Tạng Bồ Tát Luật (Đại thừa
Luật tạng) 31 bộ.
Dịch một số kinh và Luận
trong Kinh Tạng và Luận tạng.
Nghiên cứu biên soạn: Lịch
sử Phật giáo Việt Nam giai
đoạn cận, hiện đại; Thông sử
Phật giáo vùng Thăng Long Đông Đô - Hà Nội.
Nghiên cứu Văn hoá Phật
giáo Việt Nam trong sự phát
triển của nền văn hoá dân tộc;
một số ấn phẩm nghiên cứu
Phật giáo vùng Đông Á, Nam Á
và Đông Nam Á.
Sưu tầm và hệ thống hoá văn
học dân gian, văn học bác học
Phật giáo Việt Nam và sự đóng
góp của nó vào văn hoá dân tộc.
Phân viện NCPH VN tại Hà
Nội đã phiên dịch và biên soạn,
tổ chức xuất bản và in ấn những
tác phẩm Kinh điển, Luật tạng
như Luật Tứ Phần, Thiền học
đời Trần, Học Phật Quần Nghi,
Phật giáo Chính tín, Phật Luật
Học, Lịch sử Phật giáo Thế giới
2 tập (Phật giáo Bắc Truyền),
Phật học phổ thông, Đức Phật
đã dạy những gì?, Con đường
thành Phật; Lục Tổ Đàn Kinh;
Duy Ma Cật Luận giải;…Trong
30 năm qua, Phân viện NCPH

VN tại Hà Nội cũng đã tái bản
và xuất bản hàng chục ngàn
quyển Kinh sách Phật giáo
như: Kinh Phạm Võng; Kinh
Phổ Môn; Phật Tổ Tam Kinh;
Bát Nhã Dư Âm; Kinh Chú
Thường Tụng; Chư Kinh Nhật
Tụng; Kinh Chính Pháp Đại Tập
Hội; Kinh Diệu Pháp Liên Hoa;
Phật Học Khái Lược; Tu Tập
Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Giảng Thuật; …
Biên dịch và xuất bản bộ "Đại
Từ điển Phật học Hán-Việt" với
2127 trang (17 x 24).
Phiên dịch Bộ "Tứ phần Luật"
(gồm 60 quyển). Đã đưa vào xuất
bản 15 quyển. Số còn lại sẽ được
xuất bản tiếp vào thời gian tới.
Biên soạn, phiên dịch và đã
đưa vào xuất bản trên 30 đầu
sách, bao gồm các sách: Triết
học, Văn hoá, lịch sử Phật
giáo và một số Luận giải triết
lý Phật giáo.
Phân viện cũng đã tổ chức
các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao
đổi thông tin và hợp tác nghiên
cứu với một số Viện và Trường
Đại học ở trong và ngoài nước;

Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu
Phật học: Từ ngày được phép
ra tờ "Nội san Nghiên cứu Phật
học". Từ tháng 12/1995, được
nâng lên thành "Tạp chí Nghiên
cứu Phật học" (02 tháng/kỳ).
Hiện nay, duy trì đều 6 số/1 năm;
phát hành định kỳ vào ngày 15
các tháng lẻ trong năm. Tạp chí
Nghiên cứu Phật học là nơi đăng
tải nhiều công trình nghiên cứu
của Học sinh cao học, nghiên
cứu sinh và Tiến sĩ được Bộ Giáo
dục và Đào tạo công nhận đủ
điều kiện để tác giả bảo vệ Luận
án Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các
lĩnh vực sử học, triết học. Đến
nay đã có trên 50 người, có bài
đăng và bảo vệ thành công các
học vị nói trên.

Hạn chế trong công tác nghiên
cứu phật học ở Việt Nam:

Nhìn chung, các học giả khi
nghiên cứu về Phật giáo đều
đánh giá cao những giá trị văn
hóa đạo đức mà Phật giáo đã
đóng góp cho đời sống xã hội.
Về cơ bản, những đánh giá của
các học giả nói trên đều mang
tính khoa học, khách quan.
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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Tuy nhiên các công trình
nghiên cứu Phật giáo ở Việt
Nam vẫn còn hạn chế do những
biến động lịch sử đã dẫn đến sự
thất lạc và mất mát các tư liệu.
Chính vì nguyên nhân đó nên
thông tin trong nhiều tài liệu
Phật giáo còn thiếu chính xác.
Ngoài ra, việc nghiên cứu
Phật giáo Việt Nam chỉ tập
trung vào từng giai đoạn, từng
thời gian (Lý
Trần và giai
đoạn chấn hưng
Phật giáo...); còn
về không gian,
vùng miền trên
cả nước (vùng
núi phía Bắc và
Tây nguyên...)
vẫn còn thiếu
sự quan tâm
nghiên
cứu
nên dẫn đến sự

nghiên cứu Phật giáo ở Việt
Nam chưa được đầy đủ và toàn
diện.
Bên cạnh đó, có những giai
đoạn chưa chú trọng đến công
tác nghiên cứu và đề cao các
công trình nghiên cứu Phật
18
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giáo.
Có
nhiều
học
giả
nghiên
cứu gặp phải
rất
nhiều
khó
khăn
trong
việc
thực hiện các
nghiên cứu
của
mình.
Cho đến nay,
chúng ta vẫn chưa tìm cách phối
hợp nghiên cứu giữa trong và
ngoài nước, cũng như với các
nước trong khu vực. Chúng ta
vẫn chưa nghiên cứu kĩ lưỡng
để kết hợp tư liệu với các trung
tâm lưu trữ lớn trên thế giới.
Một vài nghiên cứu vẫn mang
tính chủ quan do chỉ sử dụng
các tư liệu ở trong nước.
Sự trở ngại về ngôn ngữ
và địa lý khiến các học giả đôi
khi khó lòng tiếp cận với các
tài liệu nghiên cứu cùng đề tài
ở nước ngoài. Nếu có thể đọc
hiểu được tài liệu của những
công trình Phật giáo đã được
nghiên cứu và đang lưu trữ ở
các nước trên thế giới thì tính
khách quan và xác thực sẽ thể

hiện rõ hơn. Từ đó, độc giả có
thể lĩnh hội được những kiến
thức từ các công trình nghiên
cứu Phật giáo ở Việt Nam một
cách trọn vẹn nhất.
Những giáo lý cao siêu của
Phật giáo còn nhiều điều chúng
ta chưa nghiên cứu làm cho
sáng tỏ; Chính những yếu tố đó
làm cho con người có khuynh
hướng tin tưởng một cách
sai lầm và là cơ sở cho những
nhóm người lợi dụng vào mục
đích riêng của họ. Sự xuất hiện
những loại sách báo huyền bí
đã tạo nên sự mê tín dị đoan
trong nếp nghĩ của con người,
làm cho họ không dám tin vào
khả năng tự quyết của bản
thân, cam chịu trong cuộc sống.
Họ nghĩ rằng sở dĩ mình khổ là
do bị “Nghiệp báo kiếp trước”,
không chịu gắng sức vươn lên
để tạo ra duyên lành, kiềm chế
những nguyên nhân dẫn đến
khổ đau của con người.

Những triển vọng trong thời
gian tới

Theo luật đào thải thì những
gì không còn hợp thời sẽ đến
một ngày nào đó bị con người
bỏ rơi rồi thời gian xóa mất.
May thay Phật giáo không bị
rơi vào trường hợp này vì thời
gian càng xích gần, không gian
càng mở rộng, khoa học càng
phát triển thì Phật giáo vẫn
còn đây, vững vàng như đỉnh
Himalaya và sáng rực như mặt
trời trưa hạ. Một lần nữa ta hãy
nghe lại nhận định của nhà bác
học Albert Einstein: “Nếu có tôn
giáo nào đương đầu được với
các nhu cầu của khoa học hiện
đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo
không cần xét lại các quan điểm
của mình để cập nhật hóa với
những khám phá mới của khoa

học. Phật giáo không cần từ
bỏ những quan điểm của mình
để xu hướng theo khoa học, vì
Phật giáo bao hàm cả khoa học
cũng như vượt qua khoa học.
Phật giáo là chiếc cầu nối liền
tôn giáo và những tư tưởng
khoa học. Cây cầu Phật giáo đã
kích thích con người khám phá
những tiềm năng lớn lao nằm
sâu kín trong chính con người
và trong môi trường sống xung
quanh. Phật giáo vượt thời gian
và mãi mãi có giá trị”.
Như vậy, có thể nói đạo Phật
rất gần với khoa học. Chính
vì lẽ đó nên các học giả có thể
nghiên cứu Phật giáo dưới rất
nhiều khía cạnh khác nhau và
không bao giờ lỗi thời hay lạc
hậu. Bởi khoa học thì luôn phát
triển và biến đổi không ngừng
và Phật giáo cũng vậy.
Đạo Phật đã ảnh hưởng đến
mọi sinh hoạt của người Việt từ
triết lý, tư tưởng, đạo đức, văn
học, nghệ thuật cho đến phong
tục tập quán, nếp sống cách
nghĩ... Qua những nghiên cứu
Phật giáo ở Việt Nam chúng ta
càng thấy rõ nhận định trên. Từ
quan niệm nhân sinh quan, thế
giới quan, đạo lý, thẩm mỹ cho
đến lời ăn tiếng nói của quảng
đại quần chúng ít nhiều đều
chịu ảnh hưởng của triết lý và
tư tưởng Phật giáo,
Phật giáo có mối quan hệ vô
cùng bền chặt với đời sống văn
hóa dân tộc nên việc nghiên
cứu của các nhà học giả về Phật

giáo ở Việt Nam luôn có tính
ứng dụng trong cuộc sống.
Phật giáo vẫn luôn giữ một vị
trí quan trọng trong tâm thức
của mỗi người dân Việt nên
nó không bao giờ mất đi theo
năm tháng. Chính vì lẽ đó, công
tác nghiên cứu Phật giáo ở Việt
Nam cần được đẩy mạnh và
phát triển hơn nữa. Bởi ngoài
mục đích tìm hiểu về một tôn
giáo thì những nghiên cứu ấy
còn đóng góp rất nhiều cho nền
văn hóa Việt Nam đậm đà bản
sắc dân tộc.
Những yếu tố tích cực của
Phật giáo là một phần tư tưởng
văn hóa Việt sẽ cùng với văn hóa
dân tộc Việt Nam làm nhiệm vụ
chọn lọc và phát triển văn hóa
Phật giáo và văn hóa dân tộc
trong thời điểm hiện nay là hết
sức cần thiết.
Trong thời đại ngày nay,
những phát minh về khoa học,
công nghệ thông tin, những
phát hiện mới về khảo cổ học,
về những văn bản gốc có liên
quan đến Phật giáo như tấm
bia đá do vua Asoka xây dựng
tại Tây Nam Nepal được phát
hiện gần đây, như cuốn kinh
Mật tông (Bardothodol) đã
được chuyển dịch sang nhiều
ngôn ngữ trên thế giới... đã mở
ra chân trời mới, giúp tiếp cận
với Phật giáo một cách sâu sắc,
chính xác và phong phú hơn.
Nhiều mạng thông tin
(website) của Phật giáo đã mở
ra nhận thức mới, cung cấp

tầm nhìn rộng và sâu về Phật
giáo thế giới. Chúng ta, chỉ
có thể hiểu rõ được Phật giáo
Việt Nam trên cơ sở hiểu rõ
Phật giáo thế giới. Càng hiểu
rõ, có mối dây liên hệ mật thiết
với thế giới, thì việc thúc đẩy
Phật giáo Việt Nam phát triển
mới được thuận lợi và có tính
khả thi.
Quá trình hòa nhập với các
nước trên thế giới trong thời
gian tới sẽ giúp ích rất nhiều
cho các nhà nghiên cứu về vấn
đề Phật giáo ở Việt Nam. Nó sẽ
mở ra nhiều cơ hội để chúng
ta tiếp cận với các tư liệu quý
giá liên quan tới Phật giáo của
các dân tộc có chung tôn giáo.
Chúng ta sẽ tìm ra nhiều góc
nhìn và hướng đi mới cho các
công trình nghiên cứu. Từ
đó có thể tránh được cái nhìn
phiến diện, mang tính chủ
quan, thiếu xác thực.
Suy cho cùng, rất cần thiết
phải nghiên cứu toàn diện về
Phật giáo, nhận rõ những giá
trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp
của nó để chủ động phát huy
những nét hay, nét đẹp trong
lối sống Phật giáo, hạn chế tối
đa những tác động tiêu cực.
Tất cả vì mục tiêu xây dựng
đất nước Việt Nam ngày càng
giàu đẹp, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
http://www.slideshare.net/garmentspace/nghin-cu-nh-hng-ca-pht-gio-i-vi-li-sng-ca-ngivit-nam-hin-nay
http://www.slideshare.net/thaomarky/phat-giao-viet-nam
http://thanhnien.vn/van-hoa/thien-su-le-manh-that-va-nhung-phat-hien-lich-su-chandong-317965.html
http://www.thuvienphatgiao.com/application/uploads/book/VN%20PG%20Su%20Luan %201-Nguyen%20Lang.pdf
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Đóng góp của Phân viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học
trong 30 năm qua-Thành tựu và định hướng
GS TS Nguyễn Hùng Hậu
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng quan

Bài viết trình bày, phân tích những thành tựu
của Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại
Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong 30
năm qua. Cụ thể, Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã
in được 165 số, khoảng 2500 bài đã được công bố,
phần nào đáp ứng được nhu cầu phật tử và giới
tri thức miền Bắc. Phân viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại Hà Nội cũng đã cho in và phát
hành một số công trình quan trọng, chẳng hạn
như “Thiền Uyển Tập Anh”.
Từ đó bài viết đề xuất 5 kiến nghị có tính chất
định hướng cho Phân viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam tại Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa: Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt
Nam tại Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Phật học
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1. Thành tựu

Phật giáo miền Bắc có lịch sử lâu đời, mà Luy
Lâu là trung tâm nổi tiếng đầu tiên. Một kho tàng
tài liệu đồ sộ về Phật giáo còn để lại ở miền Bắc
trong các ngôi chùa, thể hiện qua các tấm bia,
điêu khắc, nghệ thuật, truyền thuyết, lịch sử, văn
hóa, phong tục, tập quán,… Bốn thiền phái nổi
tiếng đầu tiên của Phật giáo Việt Nam đều được
thành lập ở miền Bắc; bởi vậy, cần phải nghiên
cứu các trước tác, các văn bản gốc của Phật giáo
Việt Nam qua các đời, các sơn môn, trường phái;
qua các triều đại. Nghiên cứu Phật học, trước
hết phải nghiên cứu Tam tạng kinh điển; nhưng
đồng thời phải chú ý tới tất cả các mặt của Phật
giáo như lịch sử, văn học, triết học, tôn giáo,
nghệ thuật, hội họa, kiến trúc, điêu khắc.

Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong 30 năm
qua, đã in được 165 số, khoảng 2500 bài đã được
công bố, đã phần nào đáp ứng được nhu cầu
trên. Qua những số trên, các chủ đề mà Tạp chí
Nghiên cứu Phật học tập trung là:
1. Những tin tức Phật giáo ở Việt Nam và
thế giới.
2. Giáo lý - Lịch sử -Triết học Phật giáo
3. Nghiên cứu - Trao đổi
4. Phật giáo và đời sống
5. Văn hóa - Danh thắng
6. Văn học, nghệ thuật Phật giáo
Qua các chủ đề trên, Tạp chí Nghiên cứu Phật
học đã phần nào làm rõ được đặc điểm của một
số ngôi chùa cổ ở miền Bắc; đi sâu nghiên cứu
một số sơn môn; phân tích và chỉ ra nét đặc
trưng tư tưởng của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
(Vinitaruci), Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, đặc
biệt là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngoài ra Tạp
chí còn nghiên cứu Phật giáo thế giới như Phật
giáo Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Nhật
Bản, Bhutan và một số nước khác trên các khía
cạnh phong phú đã chỉ ra ở trên; nghiên cứu Phật
giáo từng vùng, từng miền ở Việt Nam; nghiên
cứu những tư tưởng đặc sắc của Phật giáo, đặc
biệt là Phật giáo Việt Nam.
Nhìn chung, giới tri thức miền Bắc nghiên cứu
Phật giáo trên quan điểm, phương pháp luận của
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
Nam, nên đã đạt được một số thành tựu nổi bật;
chỉ ra logic lịch sử hình thành mỗi thiền phái
Phật giáo ở Việt Nam; đặc điểm của mỗi thiền
phái trên cơ sở phân tích đời sống xã hội của
mỗi thời kỳ tương ứng. Trên cơ sở phương pháp
luận này, họ đã chỉ ra những điểm tương đồng
về mặt tư tưởng giữa Phật giáo và C.Mác, giữa
Phật giáo và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
chỉ ra cái hay của Phật giáo; chỉ ra sự khác nhau
giữa Phật giáo và các tôn giáo khác; chỉ ra nét đặc
trưng của Phật giáo Việt Nam.
Ở đây tôi chỉ đơn cử một số công trình do cá
nhân tôi viết theo hướng nêu trên, như:
1. Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học
Phật giáo Trần Thái Tông. Nxb. Khoa học xã
hội; H. 1996;
2. Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm

Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội; H. 1997;
3. Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam.
Nxb. Khoa học xã hội; H. 2002;
4. Góp phần nghiên cứu một số tư tưởng
triết học Phật giáo của thiền phái Vinataruci.
T/c Triết học, số1, 1990;
5. “Lý hoặc luận”- cuộc đụng độ đầu tiên
giữa Nho Phật Lão ở Giao Châu dưới chính
quyền Sĩ Nhiếp. T/c Triết học, số 2, 1992;
6. Biện chứng pháp trong kinh Kim Cương.
Nội san Nghiên cứu Phật học, số 9, 1993;
7. Triết lý “ Vô ngôn” của nhà Phật. Nội san
Nghiên cứu Phật học, số 11, 1993;
8. Biện chứng trong tư tưởng Huyền
Quang. T/c Nghiên cứu Phật học, số 2, 1996;
9. Nét đặc trưng của Phật giáo Việt Nam.
T/c Nghiên cứu tôn giáo, số 4, 2001;
10. Một vài suy nghĩ về Phật giáo Thăng Long
thời Lý. T/c Nghiên cứu Tôn giáo, số 76, 10-2009;
11. Minh triết phương Đông và triết học
phương Tây - Một vài điểm tham chiếu. T/c
Khoa học xã hội Việt Nam, số 4 (77) 2014;
12. Phật giáo với việc bảo vệ môi trường ở
Việt Nam hiện nay. Hội thảo KH cấp Học viện
ngày 13.05.2015;
13. Tính nhân văn trong tư tưởng Karma Samsara của Phật giáo. T/c Nghiên cứu Tôn
giáo, số 09(147), 2015;
14. Nét đặc sắc trong tư tưởng Trần Nhân
Tông (tr.702-710). Trong cuốn Trần Nhân Tông
và Phật giáo Trúc Lâm. Đặc sắc tư tưởng, văn
hóa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 4.2019;
15. Những phát hiện của C.Mác về Ấn Độ và
tôn giáo Ấn Độ. T/c Nghiên cứu Tôn giáo, số
4 (196), 2020;…
Chào mừng sự ra mắt của Phân viện Nghiên
cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tôi cùng Ngô
Văn Doanh đã dịch và in cuốn Phật giáo, Những
vấn đề triết học của O.O.Rozenberg, người đã
sống ở Nhật Bản gần 20 năm và chuyên nghiên
cứu đạo Phật. Cũng nhân sự kiện này Phân viện
còn cho ra mắt cuốn Phật giáo Chính tín, Thiền
Uyển Tập Anh.
Phải nói rằng đứng trên quan điểm, phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng
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biệt là con người Việt Nam truyền
thống. Trong bài tham luận này, tôi
chỉ đi vào một khía cạnh, một lĩnh
vực trong nghiên cứu Phật giáo ở
Việt Nam, đó là lĩnh vực triết học.
Phải nói rằng nghiên cứu triết
học Phật giáo trên thế giới, đặc
biệt là triết học Phật giáo Ấn Độ,
Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng,…
thì đã có nhiều học giả với nhiều
công trình nổi tiếng. Triết học Phật
giáo còn nằm rải rác trong các công
trình triết học chuyên biệt về triết
học Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.
Ở Việt Nam cũng có học giả nghiên
cứu triết học Phật giáo nói chung.
Nhưng nghiên cứu triết học Phật
GS TS Nguyễn Hùng Hậu giáo Việt Nam thì tôi là người đầu
tiên và đã xuất bản được ba cuốn
Công Sản Việt Nam nghiên cứu Phật giáo trên
sách với một số bài báo đăng trên
góc độ triết học, tôi là người đầu tiên; còn trên các tạp chí trong và ngoài nước.
góc độ lịch sử, tư tưởng thì Hà Văn Tấn, Nguyễn
Cuốn đầu tiên có tiêu đề Góp phần tìm hiểu
Tài Thư, Nguyễn Đức Sự là những người tiên
tư tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông,
phong. Hà Văn Tấn có những công trình khá tiêu
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1996. Thực ra tôi
biểu như Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa
đã ấp ủ nghiên cứu triết học Phật giáo Việt Nam,
phát hiện ở Hoa Lư; Chùa Việt Nam, Nhà xuất
đặc biệt là Trần Thái Tông từ những năm 1982.
bản Khoa học Xã hội, 1993. Nguyễn Tài Thư có
Sau 14 năm mới ra được cuốn sách này, trong
sách Lịch sử Phật giáo Việt Nam. (Chủ biên và
đó mất không ít thời gian đi khảo cứu văn bản
đồng tác giả). H- Khoa học Xã hội, 1988.
ở các thư viện, đặc biệt là thư viện Khoa học xã
Bây giờ ta đi sâu vào hướng nghiên cứu triết hội và thư viện Hán nôm. Từ đó tôi đi phân tích
học Phật giáo Việt Nam. Nghiên cứu Phật giáo ở những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời triết học
Việt Nam trong mấy chục năm qua ở miền Bắc, Trần Thái Tông và chứng minh sự ra đời của triết
đã thu được những thành tựu đáng kể, gặt hái học Trần Thái Tông là tất yếu khách quan do lôgíc
nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tất yếu của lịch sử cũng như những điều kiện
sự phong phú đa dạng trong nghiên cứu Phật tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng quy
giáo trên các góc độ chủ yếu như lịch sử, tín định. Từ đó tôi đi phân tích bản thể luận, nhận
ngưỡng, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, thơ văn, thức luận, đạo đức học trong triết học Trần Thái
tư tưởng, triết học,… kể cả theo không gian cũng Tông, và đi đến khẳng định rằng ở Việt Nam có
như theo thời gian. Một số công trình chuyên triết học. Những ai cho rằng ở Việt Nam không
sâu đi vào các nhà tu hành, các tổ đình, thiền có triết học thì hãy đọc tác phẩn Khóa Hư Lục
phái, các ngôi chùa, các hệ phái trong Phật giáo. của Trần Thái Tông sẽ rõ. Nghiên cứu tác phẩm
Một số khác lại tập trung nghiên cứu ảnh hưởng này tôi phát hiện ra học giả Đào Duy Anh mà tôi
của Phật giáo tới các lĩnh vực khác nhau của đời vô cùng kính mến, đã dịch không đúng chữ “biện
sống xã hội. Điều này nói lên sự quan tâm lớn, tâm” (dịch thành “thành tâm”). Tôi đã nói điều
thiện cảm, thiện tâm của mọi người, nhất là các này với nhà Phật học Minh Chi và ông Minh Chi
nhà khoa học đối với Phật giáo, một tôn giáo đã đã viết một số bài nghiên cứu đăng trên các tạp
đồng hành cùng dân tộc trong hầu hết các chặng chí Phật học về vấn đề Biện tâm. Và tôi còn chứng
đường lịch sử; một tôn giáo đã thấm sâu vào máu minh, tác phẩm Khóa Hư Lục là tập đại thành
thịt của đại bộ phận con người Việt Nam, đặc đầu tiên của Phật giáo Việt Nam nói riêng và triết
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học Việt Nam nói chung; chỉ ra Trần Thái Tông
đã đưa ra con đường đi đến giác ngộ với cách tiếp
cận có nét khác với Phật giáo Ấn Trung với một
hệ thống luyện tập vô cùng độc đáo (Lục thì sám
hối khóa nghi tự). Đặc biệt tôi đã trình bày, phân
tích triết học Trần Thái Tông bằng ngôn ngữ toán
học, tức toán học hóa triết học Trần Thái Tông
theo phương châm của C.Mác, khoa học chỉ đạt
được sự hoàn thiện khi sử dụng toán học.
Một năm sau, tôi ra cuốn thứ hai có tiêu đề
Lược khảo tư tưởng thiền Trúc Lâm Việt
Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1997. Đây là
thiền phái mang lại niềm vinh dự, tự hào cho dân
tộc Việt Nam, để trao đổi lại luận điểm cho rằng
ở Việt Nam không có nhà tư tưởng, không có
các trường phái, không có triết học, mà chỉ bắt
chước, chỉ “ăn theo, nói leo”. Trong chuyên khảo
này tôi đã chứng minh sự ra đời của thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử là một tất yếu lịch sử để hoàn
tất sự nghiệp vang dội ở bến Chương Dương,
cửa Hàm Tử, sông Bạch Đằng, và nó do những
điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội,
văn hóa, tư tưởng ở Việt Nam lúc bấy giờ quy
định. Tôi đã chỉ ra, Trần Thái Tông, người đặt
nền móng cho thiền Trúc Lâm Yên Tử; còn Tuệ
Trung Thượng sỹ là người thầy tư tưởng vĩ đại
của thiền phái này. Từ đó tôi đi phân tích triết
học Phật giáo của ba vị tổ của thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử, đó là Trần Nhân Tông, Pháp Loa,
Huyền Quang. Cuối cuốn sách có phân tích triết
học Phật giáo của Ngô Thì Nhậm với Trúc Lâm
tông chỉ nguyên thanh. Qua cuốn sách của mình,
tôi đã chỉ ra tính độc đáo trong triết học của thiền
phái Trúc Lâm Yên tử, chứng minh một cách rõ
ràng rằng ở Việt Nam có triết học, vấn đề là triết
học nào, chứ không phải hiểu một cách cứng
nhắc, máy móc, siêu hình về triết học như một số
học giả Việt Nam hiện nay.
Cuốn thứ ba Đại cương triết học Phật giáo
Việt Nam Tập I. Từ khởi nguyên đến thế kỷ
XIV, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2002. Trong
cuốn này tôi đã trình bày lược sử Phật giáo Việt
Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIV và đã chứng
minh thời Bắc thuộc, văn hóa chủ đạo của Việt
Nam là sự kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn
hóa Ấn Độ mà đại diện là Phật giáo Ấn Độ; đến
thế kỷ thứ IX, ở Việt Nam diễn ra sự tranh giành
ảnh hưởng giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Trung
Hoa, và văn hóa Trung Hoa ngày càng chiếm ưu

thế, để đến thế kỷ XV-XIX, văn hóa Trung hoa mà
đại diện là Nho giáo chiếm thế thượng phong.
Sau đó tôi trình bày triết học Phật giáo Việt Nam
trên góc độ thế giới quan, nhân sinh quan, và chỉ
ra tính độc đáo trong những quan niệm này so
với Phật giáo Ấn Trung.
Đó là ba công trình chủ yếu, tiêu biểu của tôi
về triết học Phật giáo Việt Nam. Có người hỏi tôi,
đã ra tập 1, tại sao không ra những tập tiếp theo?
Đây cũng là mảng trống của triết học Phật giáo
Việt Nam. Phải nói rằng năm 2000, tôi chuyển
sang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
công tác, phần phải tập trung sức nghiên cứu,
giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin; phần bận vì
tham gia lãnh đạo, quản lý; phần bận vì tập trung
nghiên cứu triết học Hồ Chí Minh; nên công việc
nghiên cứu triết học Phật giáo Việt Nam đành
bỏ dở. Đến bây giờ "tâm muốn", nhưng sức lại
"không cho", đành giành việc này cho thế hệ sau.
Ngoài ba công trình chính tôi còn viết khá nhiều
bài về Phật giáo Việt Nam, chẳng hạn như Nét
đặc trưng của Phật giáo Việt Nam, Đặc điểm
của Phật giáo Việt Nam, Triết lý vô ngôn của
nhà Phật, Nét đặc trưng của tư duy Ấn Độ,
Đặc điểm của triết học Trung Quốc, Lý hoặc
luận - cuộc đụng độ đầu tiên giữa Nho, Phật,
Lão ở Giao Châu dưới chính quyền Sỹ Nhiếp,
Biện chứng pháp trong kinh Kim Cương, Ảnh
hưởng của Phật giáo lên tư duy của người
Việt,…
Đó là một số đóng góp nhỏ bé đóng góp vào
quá trình nghiên cứu Phật giáo ở Việt Nam, đặc
biệt là triết học Phật giáo Việt Nam. Những gì tôi
nghiên cứu chưa sâu, hoặc chưa làm được mong
được thế hệ sau tiếp tục, tiếp nối.
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2. Định hướng

2.1. Đã là Phân viện nghiên cứu thì phải có
bộ phận nghiên cứu
Hiện nay, nói thật, Phân viện Nghiên cứu
Phật học Việt Nam tại Hà Nội chưa có bộ phân
nghiên cứu chuyên sâu, ngoài Tạp chí Nghiên
cứu Phật học. Tạp chí chỉ là bộ mặt, đăng tải
những kết quả nghiên cứu của Phân viện. Chính
vì chưa có bộ phận nghiên cứu, nên Tạp chí chưa
có những bài viết mang tính nghiên cứu chuyên
sâu. Những công trình nghiên cứu được liệt kê
ở trên hoàn toàn chưa phải do Phân viện chủ trì,
mà ai thích, ai có khuynh hướng gì thì cứ tự làm
theo đăng ký chuyên môn của cơ quan nơi mình
công tác. Thiết nghĩ đã đến lúc cần phải thành
lập các bộ phận nghiên cứu, nhất là những bộ
phận phát huy thế mạnh của Phật giáo miền Bắc,
Phật giáo Thăng Long.
2.2. Đã là Phân viện nghiên cứu thì phải có
cơ sở đào tạo
Tôi đơn cử, cùng đào tạo cao học triết học,
tiến sĩ triết học, ở Việt Nam có nhiều cơ sở đào
tạo, như Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học
xã hội Việt Nam; Viện Triết học, Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh; các Khoa Triết học ở
một số trường Đại học, như Đại học Khoa học
xã hội và Nhân văn (ở cả ba miền), Đại học Sư
phạm, …Hiện nay, Viện
Trần Nhân Tông
mới thành lập
cho phép đào tạo
Tiến sĩ Phật học
và cho đến hiện
nay chỉ có cơ sở
đào tạo này được
phép đào tạo Tiến
sĩ Phật học. Trong
khi đó ta đã có bề
dày 30 năm nhưng
không có cơ sở đào
tạo, thật là uổng phí.
Viện Nghiên cứu

Phật học trong Nam, tôi không biết có cơ sở đào
tạo hay không; còn trong Giáo hội Phật giáo theo
tôi biết thì không có cơ sở nào được đào tạo Cử
nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học. Bởi vậy, sắp tới
tôi đề nghị thành lập cơ sở đào tạo, bao gồm đào
tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học. Khi tuyển
sinh có thể tuyển sinh cả ở bên ngoài, vấn đề là
Phân viện có quyết tâm thực hiện hay không.
2.3. Khi đã có cơ sở đào tạo, bộ phận
nghiên cứu, đề nghị tiếp theo là nâng cấp Phân
viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
thành Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà
Nội, vừa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa
thuộc Nhà nước với biên chế cố định khoảng từ
10 đến 15 người; trong đó bao gồm 1 Viện trưởng,
2 Phó Viện trưởng, ngoại trừ phòng Tạp chí, văn
phòng, Viện có 3 phòng nghiên cứu, tên của 3
phòng này sẽ bàn sau, nhưng theo hướng phát
huy thế mạnh của Phật giáo miền Bắc nói riêng
và Phật giáo Việt Nam nói chung.
2.4. Muốn hoạt động được phải có kinh
phí, vừa từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa
từ Nhà nước. Tất nhiên ta cũng cần có những
mạnh thường quân; nhưng cần phải có những
nguồn kinh phí cố định để duy trì sự ổn định
lâu dài của Viện. Điều này chúng ta nên tham
khảo kinh nghiệm của Viện Nghiên
cứu Phật học ở phía
Nam.
2.5. Để tiến hành
hợp tác quốc tế có
hiệu quả Phân viện
Nghiên cứu Phật học
Việt Nam tại Hà Nội
và Tạp chí Nghiên
cPhật học cần tập
trung nghiên cứu đặc
điểm, đặc trưng của
Phật giáo Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Nguyễn Hùng Hậu. Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông. Nxb. Khoa học xã hội; H. 1996
2. Nguyễn Hùng Hậu. Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội; H. 1997
3. Nguyễn Hùng Hậu. Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội; H. 2002
4. Nguyễn Hùng Hậu. Triết lý trong văn hóa phương Đông. Nxb. Đại học Sư phạm. Hà Nội 2004.
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30 năm Tạp chí Nghiên cứu Phật học
chuyển tải thông điệp gắn kết giữa Đạo và Đời

T

ôi có duyên được
gắn bó trực tiếp với
với Tạp chí Nghiên
cứu Phật học của
Giáo hội Phật giáo
Việt Nam trong quãng thời gian
trên hai mươi năm, khi tôi công
tác tại Vụ Phật giáo thuộc Ban
Tôn giáo Chính phủ. Lúc tôi về
Vụ Phật giáo, Tạp chí Nghiên
cứu Phật học đã có 8 năm hoạt
động, nhưng Tạp chí còn nhiều
khó khăn, điển hình như bài
viết của các tác giả gửi tới Tạp
chí vẫn phải nhờ máy tính của
Vụ Phật giáo đánh máy và in
bản thảo. Thời gian đó do tin
học chưa phát triển nên đa số
các bài viết bằng tay, việc đánh
máy các bài viết tưởng đơn giản

TS. Bùi Hữu Dược
Nguyên Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ
Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia HCM
nhưng thật ra rất khó với những
cán bộ trẻ chưa hiểu sâu về Phật
giáo, nhiều lúc vừa đánh máy,
vừa phải hỏi tác giả hoặc hỏi các
bậc trí thức để hiểu nghĩa và viết
đúng từ. Việc đánh máy giúp
bản thảo của Tạp chí Nghiên
cứu Phật học là việc làm tự
nguyện ngoài giờ, “không công”,
nhưng trở thành một “cách bồi
dưỡng” kiến thức độc đáo. Bác
Trần Khánh Dư là Vụ trưởng Vụ
Phật giáo thời điểm đó rất quan
tâm đến cách thức “đào tạo” này,
nhằm thông qua đánh máy và
sửa lỗi các bài viết cho Tạp chí
mà thực ra cũng là trang bị kiến
thức, kinh nghiệm và quan hệ xã
hội,… cho anh em cán bộ của Vụ.

Nhờ giúp việc cho Tạp chí
nghiên cứu Phật học đánh máy
và soát lỗi bản thảo mà anh chị
em cán bộ của Vụ Phật giáo có
thêm nhiều kiến thức và sự hiểu
biết về các lĩnh vực: Phật học,
lịch sử, văn hóa, khảo cổ học,
nghệ thuật, triết học, xã hội học,
tôn giáo học, nhân chủng học,…
và thực tiễn liên quan đến Phật
giáo được những nhà sư, nhà
nghiên cứu, những thiện trí
thức Phật giáo lúc đó như: Hòa
thượng Thích Thanh Từ, Hòa
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa
thượng Thích Thanh Kiểm, Hòa
thượng Kim Cương Tử, Hòa
thượng Thích Thanh Tứ, Hòa
thượng Thích Đức Nghiệp, Ni
Trưởng Thích Diệu Niệm… Giáo
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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TS. Bùi Hữu Dược

sư Phan Huy Lê, Giáo sư Hà Văn
Tấn, Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết,
Cư sĩ Chu Quang Trứ, dịch giả
Nguyễn Văn Phát,… quan tâm,
thể hiện qua các bài viết. Chính
việc học đó đã bổ sung và cung
cấp nhiều hiểu biết về kiến thức
và kinh nghiệm giúp cho công
tác quản lý nhà nước về Phật giáo
của Vụ Phật giáo thêm hiệu quả
nhờ sự thấu hiểu và gần gũi với
thực tiễn Phật giáo. Một phần
rất lớn tri thức và kinh nghiệm
học tập qua đánh máy, soát lại
các bài viết cho Tạp chí Nghiên
cứu Phật học mà kiến thức Phật
học và kinh nghiệm thực tiễn
giúp cho cán bộ của Vụ Phật
giáo khi đó trưởng thành nhanh
và vững vàng, điển hình như:
Bạch Thanh Bình từ cử nhân đã
học Tiến sĩ Triết học ở Ấn Độ, về
Bộ Ngoại giao và làm giảng viên
trường Đại học Ngoại giao; Bùi
Hữu Dược từ cử nhân học Tiến
sĩ tôn giáo học, làm Vụ trưởng
Vụ Phật giáo và về làm giảng
viên Cao cấp của Học viện Hồ
Chí Minh; Trần Thị Minh Nga
từ cử nhân học Thạc sĩ luật, làm
26
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Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Vụ
trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và
hiện là Phó Trưởng ban Ban Tôn
giáo Chính phủ; Lê Minh Khánh
làm Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo
hiện làm Vụ trưởng Vụ Công
giáo,…
Điều rất trân trọng ở các bậc
cao tăng Phật giáo lúc đó là tinh
thần Phật giáo gắn bó với dân
tộc, thực hiện phương châm
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
là “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ
nghĩa xã hội”. Vào thời điểm
từ năm 1998 về sau, cùng với
trào lưu toàn cầu hóa ngày căng
sâu rộng, Phật giáo Việt Nam
có quan hệ rộng mở với Phật
giáo quốc tế. Từ đó, nảy sinh tư
tưởng ở một số tác giả muốn
đưa những bài viết đa chiều về
tư tưởng tôn giáo vào Tạp chí
Nghiên cứu Phật học.
Hòa thượng Kim Cương Tử
(1914-2001) với cương vị là Tổng
biên tập đầu tiên, luôn nhắc Ban
biên tập phải chú ý để Tạp chí
Nghiên cứu Phật học thực sự là
Tạp chí của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, một tôn giáo yêu nước

gắn bó đồng hành cùng dân tộc.
Hòa thượng Kim Cương Tử đã
trực tiếp có nhiều bài viết nhằm
giữ rường mối Phật giáo đồng
thời bảo vệ quan điểm và đường
lối của Đảng, Nhà nước ta trong
thực hiện các chính sách đối với
tôn giáo. Thời kỳ đó, trong bối
cảnh Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp
vào danh sách “Các nước cần
quan tâm đặc biệt về tôn giáo”
Hòa thượng Kim Cương Tử
mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn
có những bài viết sắc sảo về tự
do tôn giáo ở Việt Nam, chống
lại luận điệu xuyên tạc của một
số chức sắc tôn giáo lúc bấy giờ.
Bài viết của Hòa thượng Kim
Cương Tử được ông Lê Quang
Vịnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo
Chính phủ lúc đó đánh giá rất
cao và sử dụng làm tài liệu đấu
tranh nhân quyền về tự do tôn
giáo ở Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thanh
Tứ (1927-2011) là một trong hai
Phó Tổng biên tập từ đầu cùng
với Giáo sư sử học Hà Văn Tấn.
Do nhiều công việc phật sự, nên
trong 20 năm Hòa thượng Thích
Thanh Tứ ở cương vị Phó Tổng
biên tập nhưng Hòa thượng
đã để lại nhiều việc làm cũng
như có những chỉ đạo rất thực
tế để Tạp chí phát triển đúng
hướng. Những năm 2002 đến
2006 nhằm đấu tranh với nhóm
“mạo xưng Phật giáo Thống
nhất”, Hòa thượng đã nhắc nhở
các nhà sư và thiện trí thức viết
những bài có nội dung về đoàn
kết tôn giáo, đoàn kết Phật giáo
để chung tay xây dựng Giáo hội
Phật giáo Việt Nam vững mạnh,
góp phần xây dựng đất nước.
Trực tiếp Hòa thượng viết thư
và cử người vào Bình Định
mời Hòa thượng Thích Huyền
Quang (1919-2008) người có vai

trò đứng đầu “Phật giáo Thống
nhất” lúc đó ở Tu viện Nguyên
Thiều, Bình Định ra thăm Phật
giáo miền Bắc và đề nghị để Hòa
thượng được gặp Thủ tướng
Chính phủ Phan Văn Khải.
Sau chuyến thăm miền Bắc trở
về Hòa thượng Thích Huyền
Quang thể hiện cảm tình rất
sâu sắc với Phật giáo miền Bắc
mà đặc biệt là với Hòa thượng
Thích Thanh Tứ. Vì thế Hòa
thượng Thích Huyền Quang
nói rõ, từ nay (2003) chỉ dịch
kinh sách và dạy đệ tử, Hòa
thượng đã giữ đúng điều đó cho
tới lúc viên tịch (2008). Thay
đổi thái độ tích cực của Hòa
thượng Thích Huyền Quang
đã tạo ra chuyển biến tốt trong
đấu tranh chống lợi dụng tôn
giáo ở Việt Nam, nhóm lợi dụng
danh nghĩa “Phật giáo Thống
nhất” thu hẹp địa bàn và hạn chế
dần hoạt động. Năm 2004, Hòa
thượng Thích Thanh Tứ chủ
động đề nghị Giáo hội Phật giáo
Việt Nam để Hòa thượng Thích
Giác Quang ở Thừa Thiên Huế
đại diện cho Giáo hội Phật giáo
Việt Nam mời Thiền sư Thích
Nhất Hạnh, một nhà sư người
Việt có uy tín quốc tế rất lớn,
hiện sống và hoạt động Phật
giáo ở nước ngoài về thăm Giáo
hội Phật giáo Việt Nam. Chuyến
về nước thăm Giáo hội Phật giáo
Việt Nam của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh vào đầu năm 2005
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp,
làm đẹp thêm hình ảnh đoàn kết
của Phật giáo và thể hiện ngày
càng rõ nét tự do tôn giáo ở Việt
Nam. Những việc làm và chỉ đạo
của Hòa thượng Thích Thanh
Tứ đã được thông tin qua Tạp
chí Nghiên cứu Phật học, được
đông đảo người đọc quan tâm,
ủng hộ. Nhờ những việc làm
thiết thực đó, đã góp phần tích

cực vào tiến bộ trong thực hiện
chính sách tự do tôn giáo ở Việt
Nam, và năm 2006 Hoa Kỳ đã rút
Việt Nam khỏi danh sách “các
nước cần quan tâm đặc biệt về
tự do tôn giáo”. Đóng góp của
Hòa thượng Thích Thanh Tứ
trong đoàn kết tôn giáo được
ông Ngô Yên Thi Trưởng ban
Ban Tôn giáo Chính phủ đánh
giá rất cao.
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
(sinh năm1917) là đệ nhị Tổng
Biên tập Tạp chí Nghiên cứu
Phật học kế nhiệm Hòa thượng
Kim Cương Tử. Từ năm 2007,
Ngài trong Ngôi vị Pháp chủ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dù
ở cương vị cao nhưng với Tạp
chí Nghiên cứu Phật học, Hòa
thượng luôn quan tâm và nhắc
nhở Tạp chí phải thể hiện được
sự gắn bó giữa Đạo và Đời, học
tập tiền nhân “dựng Đạo để
tạo Đời”. Trong một lần trao
đổi với những người làm Tạp
chí Nghiên cứu Phật học, Hòa
thượng đã nói: “Đạo không cấy
lúa để có gạo ăn, không trồng
dâu nuôi tằm, dệt vải để có áo
mặc, không làm ra vật dụng để
sử dụng hàng ngày. Những gì

người tu đạo dùng hàng ngày
do Đời cung cấp, vậy là Đời nuôi
Đạo. Để trả lại cho Đời, Đạo
chắt lọc những gì tinh túy nhất
của đạo đức, trí tuệ để giúp cho
Đời tốt đẹp. Như vậy Đạo với
Đời tưởng hai nhưng là một,
trong một thực thể xã hội cần
được xây dựng hài hòa vật chất
và tinh thần thì Đạo và Đời cùng
tốt đẹp. Nhớ điều đó người tu
đạo phải luôn cố gắng tu dưỡng,
tích đức luyện trí để xứng đáng
với những gì Đời đã nuôi Đạo.
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là
Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên
cứu Phật học vào thời điểm xã
hội có nhiều chuyển biến rất
nhạy cảm tác động tới Phật giáo
Việt Nam trong và ngoài nước,
trên cương vị người đứng
đầu Phật giáo Việt Nam, Hòa
thượng luôn nhắc Tạp chí phải
thể hiện lập trường vững vàng,
thực hiện đúng phương châm
“Đạo Pháp - Dân tộc và Chủ
nghĩa xã hội” của Giáo hội.
Hòa thượng Thích Gia Quang,
hiện tại là Phó Chủ tịch Hội
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, Trưởng ban Thông
tin Truyền thông T.Ư, Tổng
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biên tập Tạp chí
Nghiên cứu Phật
học. Ở thời điểm
thành lập Tạp chí
Nghiên cứu Phật
học, Hòa thượng
Thích Gia Quang
lúc đó là Đại đức
tham gia Phân viện
Nghiên cứu Phật
học Việt Nam tại
Hà Nội, là người
cùng với bác Trần
Khánh Dư lúc đó là
thư ký của Hội đồng
Trị
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(sau là Vụ trưởng Vụ Phật giáo
đầu tiên thuộc Ban Tôn giáo của
Chính phủ) đứng ra thay mặt
Phân viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam xin phép Bộ Văn hóa
Thể thao để xuất bản “Nội san
Nghiên cứu Phật học”, sau đổi
thành “Tạp chí Nghiên cứu Phật
học”. Khi tờ Nội san Nghiên cứu
Phật học ra đời thì Tổng biên
tập: Hòa thượng Kim Cương
Tử, Phó Tổng biên tập Thượng
tọa Thích Thanh Tứ; Phó Tổng
biên tập kiêm Trưởng ban biên
tập Giáo sư Hà văn Tấn; Ban
biên tập Cư sĩ Trần Khánh Dư,
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Đ ạ i
đức Thích Gia Quang, Cư
sĩ Vũ Huy Anh. Tòa soạn và trị
sự, Chùa Quán sứ, 73 Quán Sứ,
Hà Nội. Tập san Nghiên cứu
Phật học được duy trì và hoạt
động trải qua rất nhiều thời kỳ
khó khăn mà Hòa thượng Thích
Gia Quang là người trực tiếp
liên hệ, tháo gỡ. Trong 30 năm
qua, Người có công giữ cho tờ
Tạp chí sống và phát triển cho
tới ngày nay có sự đóng góp của
Hòa thượng Thích Gia Quang
là rất lớn. Nghe kể lại những số
đầu tiên để có bản thảo, do Tạp
chí chưa có máy tính như bây
giờ nên phải nhờ Vụ Phật giáo
đánh máy và in bằng máy chữ,

sau nâng dần lên máy
tính. Đến năm 2006,
Tạp chí mới có điều
kiện chủ động đánh
máy bản thảo. Kinh phí
cho hoạt động của Tạp
chí thực hiện theo kinh
phí xã hội hóa nên phải
vận động người viết bài,
người mua báo không dễ
chút nào vào thời điểm
ban đầu. Người hiểu sâu
và viết được về Phật giáo
ở miền Bắc lúc đầu cũng
không nhiều nên để có bài
chất lượng để đăng trên Tạp chí
Hòa thượng Thích Gia Quang
cùng ban biên tập phải liên hệ,
đặt bài từ rất nhiều người từ
Bắc cho tới Nam. Bao nhiêu thứ
khó khăn nhưng được các Hòa
thượng động viên, được đồng
đạo, tín đồ giúp đỡ, đặc biệt là sự
quan tâm và tận tinh ủng hộ của
bác Trần Khánh Dư, Vụ trưởng
Vụ Phật giáo cũng như anh chị
em Vụ Phật giáo nên nhiều khó
khăn thời kỳ đầu cũng đã qua.
Giờ đây kỷ niệm 30 năm
thành lập Tạp chí Nghiên cứu
Phật học, một tờ Tạp chí đã trải
qua không ít thăng trầm nhưng
đã đánh dấu và để lại những
giá trị to lớn về đời sống Phật
giáo và đời sống xã hội của Việt
Nam trong 30 năm qua. Tạp chí
nghiên cứu Phật học đã đóng
góp tích cực vào chuyển tải
thông điệp và tỏ rõ hành động
của Phật giáo là phát huy những
giá trị tích cực của tôn giáo
nhằm xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, cùng chung
tay thực hiện hoạt động nhập
thế, xây dựng đời sống đạo, đời
sống xã hội tốt đẹp, xây dựng
đất nước Việt Nam hòa bình
phát triển cường thịnh vững
mạnh.

Học Phật từ Tạp chí Nghiên cứu Phật học
Vu Gia
Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam

Tổng luận:

Kinh sách đạo Phật quá nhiều, chữ nghĩa rối
rắm, ý tứ sâu xa… Khi nghe ai đó mở lời thương
cảm ông A, bà B… sống đời thực vật mấy năm rồi,
thì ắt có người thở dài cho rằng “cái nghiệp” nó
thế; đọc báo thấy con cái ai đó bất hiếu với cha
mẹ, thì cũng cho rằng “cái nghiệp” nó thế, đời này
không trả thì đời sau phải trả và sẽ trả đắt hơn.
Cái nghiệp ấy giống như món nợ, để càng lâu thì
trả lãi càng cao… Vậy nghiệp là gì mà cứ quấn lấy
con người? Khi từ giã cõi Ta bà này, nghiệp có
hết không? Nếu vào lục đạo luân hồi, nghiệp có
đeo theo không?,... Những câu hỏi tưởng chừng
vu vơ ấy lại bám lấy tôi, buộc tôi phải tìm hiểu,
bởi học phải hiểu chứ học mà không hiểu thì thà
đừng học còn hơn.
Từ khóa: Nghiệp chung, nghiệp riêng, nhà sư –
chiến sĩ, học Phật không dễ.

Nghe hai tiếng “học Phật” thấy nhẹ hơn hơi
thở, song càng “học”, càng nghĩ thì chẳng thấy
nhẹ chút nào.

Chữ “nghiệp” qua một số nghiên cứu
Dựa vào “khuôn vàng thước ngọc” là Từ điển
Phật học, tôi thấy “Nghiệp” được viết như sau:
“1- Hành vi, hành động, hoạt động; 2- Hành vi của
con người; cách cư xử, tư cách, bao gồm 3 hành vi
thuộc ý, miệng, và thân; 3- Dấu tích, kết quả lưu lại
từ 3 hành vi của nghiệp; năng lực vận hành tiềm
tàng – nhân duyên tạo thành từ những hành vi mà
cuối cùng sẽ tạo ra các kết quả khác; 4- Hành vi xấu
ác, tai hại, mê muội; 5- Hạnh thanh tịnh; 6- Nỗ lực,
tinh tấn, phấn đấu.
Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật,
dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết
quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) – dưới
các điều kiện và duyên nhất định - sẽ tạo thành hệ
quả. Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại người
tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp là phải tốt
hay xấu và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một
nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của người
tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự
tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín
muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên
sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có người,
cứ lưu mãi trong luân hồi.
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Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành
động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như
thế khi người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp,
không nhất thiết việc làm đó xảy ra hay không.
Chính tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành
động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện
mà không xuất phát từ tham, sân, si. Một nghiệp
tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái
sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt
tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người
phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải
hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với
thuyết cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn
(thuyết định mệnh). Nghiệp làm con người tái
sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất
định, nhưng hành động con người trong cuộc
đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh,
sự phản ánh đối với hoàn cảnh này lại nằm trong
tay con người”(1).
Đọc tới đọc lui, hết ngẫm tới nghĩ đã nghe
lùng bùng lỗ tai và thấy việc học Phật không đơn
giản chút nào. Một hôm cơ duyên đưa đẩy, tôi
đọc được bài “Nhận thức luận kinh Thủ Lăng
Nghiêm” của Tuệ Vũ đăng trên Tạp chí Nghiên
cứu Phật học, số 2/2001, tôi biết thêm “nghiệp”
không chỉ như giải thích của Từ điển Phật học
dẫn trên, mà còn có “nghiệp chung”, “nghiệp
riêng”. Theo Tuệ Vũ, “Nghiệp chung là tính cách
giống nhau của nhiều người cùng sinh sống trong
một môi trường rộng lớn (một nước). Nghiệp
riêng là của một cộng đồng nhỏ (làng bản) hay
một cá nhân. Dù nghiệp chung, dù nghiệp riêng
nếu chúng ta hiểu ra rằng, tính hay phân biệt,
tính cách đối đãi Năng, Sở ấy chính là một thứ
bệnh lòa của con mắt nhận thức thế tục thì sự
hiểu biết ấy là nhận thức không có bệnh; là Cái
thấy không bị điều kiện hóa, nó nhận ra được
Tính Thấy”(2).
Để hiểu cái “nghiệp chung”, “nghiệp riêng” này,
người học Phật phải biết tới Tâm Năng và Tâm
Sở, tức là biết được “Cái thấy” và “Cái bị thấy”.
Theo lý giải của Tuệ Vũ thông qua kinh Lăng
Nghiêm, thì “Cái bị thấy” gọi là Tâm Sở. “Cái
thấy” còn gọi là “kiến phần”. Kiến phần gọi là Tâm
Năng. Tâm Năng và Tâm Sở đều từ một Tâm mà
sinh ra.
Nhưng chữ “nghiệp” ấy là “đặc sản” của đạo
Phật hay của tôn giáo có trước thời đức Phật?
Trong bài “Nhân bản luận Phật giáo, cứu
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cánh của con người hiện đại”, đăng trên Tạp
chí Nghiên cứu Phật học, số 2/2001, Chí Anh
cho rằng: “Hai giáo lý quan trọng mà người học
Phật phải biết rõ. Đó là Nghiệp báo và Luân hồi,
hay những kiếp sinh tồn trở đi trở lại. Đó cũng là
hai giáo lý cốt yếu của Ấn Độ giáo, nhưng người
theo Ấn giáo thấm nhuần những ý niệm về một
linh hồn tự ngã, trái lại Phật giáo hoàn toàn phủ
nhận”(3). Như vậy, Nghiệp báo và Luân hồi có
trước thời đức Phật. Và đến thời đức Phật đã có
lý giải khác về vấn đề này.
Theo nghiên cứu của mình, Chí Anh cho biết
Phật giáo đã có lý giải khác về Nghiệp báo và Luân
hồi so với cách lý giải của Ấn Độ giáo, như sau:
“Nghiệp báo và Luân hồi là định luật mang tính
nhân quả, là ánh sáng rọi bản thể con người. Do
đó, nó chính là nền móng đạo đức học của Phật
giáo. Tóm lại, hiểu một cách rốt ráo, Nghiệp báo

là sự tác ý hay ý muốn. Còn Luân hồi theo Phật
giáo thì sau khi chết hoặc trước khi sinh ra không
có đời sống nào nơi con người là không tùy thuộc
vào Nghiệp, hay hành động có tác ý. Nghiệp báo là
hệ luận của Luân hồi, và ngược lại. Luân hồi là hệ
luận của Nghiệp báo. Hai giáo lý này bổ sung và
gắn bó với nhau rất mật thiết”(4).
Chí Anh cho biết thêm: “Luận cứ Nghiệp từ
kinh Vệ Đà qua đạo Phật đã biến đổi và mang một
sắc thái khác hẳn: Nghiệp Phật giáo hàm chứa
tính chất tự do và tinh thần trách nhiệm của cá
nhân trên lộ trình đi đến bến bờ giác ngộ… Ở đây
cần phải nói là Nghiệp đã dạy cho con người tự
mình xây dựng kiếp mai sau cho mình, chứ không
trông chờ ở Đấng Sáng tạo Brahma ban phát cho
một ân huệ siêu hình nào cả”(5). Và kết luận: “Phật
giáo đã đặt vấn đề lý giải hành động con người
trên cơ sở hợp lý, và Thiện, Ác cũng không do siêu

hình bản thể nào áp đặt, mà do chính con người
quyết định. Ở đây ta thấy Nghiệp Phật giáo thể
hiện tính công lý và công bằng triệt để”(6).
Chỉ một chữ “nghiệp” mà đã rắc rối đến thế
đấy, nên ai dám nói học Phật chẳng có gì khó?

Học Phật từ hành động cụ thể của 27 nhà sư chiến sĩ

Trong Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 1/2001,
có đăng bài “Lễ Phát nguyện của Đoàn Nghĩa sĩ
phật tử cởi áo cà sa ra trận (27-2-1947) của Đinh
Thế Hinh, dựa theo tư liệu trong cuốn “Chùa Cổ
Lễ - Văn hóa cách mạng” (NXB Tôn giáo, 2000).
Bài viết cho biết: “Cuối năm 1946, giặc Pháp
đã tràn vào thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Nam
Định,… dã tâm tái chiếm Việt Nam của chúng
đang ở thời điểm bộc lộ hung hãn nhất. Thế nước
chênh vênh!” (7). Hòa thượng Thích Thế Long, trụ
trì chùa Cổ Lễ gọi 2 đệ tử thân tín là Thích Trí
Không, Thích Pháp Lữ lên thư phòng hỏi:
“- Giặc dữ hoành hành, cơ đồ Tiên Rồng nghiêng
ngả, muôn vạn sinh linh lâm cảnh tang thương…
Phật dạy “việc đạo không rời việc đời”, hai vị có
cao kiến gì không?”(8).
Nghe được lòng yêu nước xuất phát từ tâm của
đệ tử, HT.Thích Thế Long “giao cho Trí Không lo
việc đối ngoại quan hệ với các cơ quan tổ chức
lễ ra quân, Pháp Lữ lo việc đối nội vận động tăng
ni chấp tác sửa soạn trai nghi thiết khách…”(9). Và
sáng ngày 27-2-1947, tại chùa Cổ Lễ, hàng ngàn
người chứng kiến buổi lễ đoàn phật tử “cởi áo cà
sa ra trận”. Theo tường thuật, thì “Sau khi cử lễ
“Tam Bảo”, “Tứ Ân” theo điển thức lễ trọng, tất cả
27 vị tăng, ni ngồi tọa thiền, đồng thanh tụng một
đoạn kinh Bát Nhã và kết thúc bằng 4 câu nguyện
phổ thông của chư Phật, Bồ tát:
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Câu kệ dứt, cả đoàn đứng lên cùng cởi áo cà
sa, để lộ những thân hình tráng niên rắn rỏi trong
bộ đồng phục màu cỏ úa. Hòa thượng Thế Long
đỡ các tấm áo cà sa đặt trước bàn thờ Phật; sư
Tường Minh hô “Đội mũ”. Đồng loạt các vị đội mũ
có gắn sao lên đầu, thế là đã biến 27 nhà sư thành
27 chiến sĩ vệ quốc đoàn” (10).
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Đây là truyền thống Phật giáo Việt Nam có từ
thời Lý – Trần. Khi HT.Thích Thế Long hỏi đệ tử:
“Phật dạy “việc đạo không rời việc đời”, hai vị có
cao kiến gì không”, chắc là ngài ngộ từ bài kệ của
Lục Tổ Huệ Năng:
佛法在世间
Phật pháp tại thế gian
Phật pháp trên thế gian
不离世间觉
Bất ly thế gian giác
Không thể rời thế gian mà giác ngộ
离世觅菩提
Ly thế gian mịch bồ đề
Rời thế gian tìm giác ngộ
恰如求兔角
Kháp như cầu thố giác
Giống như tìm sừng thỏ
Ý bài kệ muốn nói rằng không có cái pháp xuất
thế gian hay Phật pháp riêng biệt ở ngoài pháp
thế gian. Cố gắng tìm kiếm sự giác ngộ ở ngoài
thế gian chỉ là tốn công vô ích giống như tìm sừng
thỏ. Thỏ không bao giờ có sừng nên tìm sừng thỏ
chỉ là phí công vô ích. Nghĩ cho cùng, Phật pháp
và thế gian chỉ khác nhau về hình tướng. Phật
pháp và thế gian chỉ là hai khái niệm được con
người gán ghép nhau chứ hai pháp ấy không có
thực thể, không có tự tính… “Sắc tức là không,
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không tức là sắc” (kinh Bát Nhã Ba la mật đa) là
như thế.
Những tiếng hoan hô vang dội trong buổi lễ
ra quân ấy còn vang vọng tới bây giờ, bởi điều
đơn giản, xưa nay, ở thế tục này, hễ ai làm được
việc thiện lớn, nhân phẩm tốt đẹp, đều được mọi
người sùng bái, tôn làm thánh nhân. Từ xa xưa,
nhân dân ta đã khẳng định: “Giặc đến nhà, đàn bà
cũng đánh”. Con người còn sống trên cõi đời này,
hỏi ai không có giới hạn kiên trì của mình? Tuy
xuất gia đầu Phật là cắt ái lìa gia, nhưng một khi
gót giày xâm lược giày xéo nhân dân, đẩy người
dân vô tội vào cuộc sống lầm than thì không một
ai chịu lùi nửa bước, nếu họ còn là con người
đúng nghĩa. Bởi trong thực tế cuộc sống, chỉ cần
lùi một bước, kẻ không ưa thích mình sẽ tiến lên
mười bước, chứ đừng nói đến kẻ thù xâm lược;
lùi mười bước sẽ bị ức hiếp hơn và kẻ thù sẽ tiến
lên trăm bước. Đến lúc không lùi được nữa thì
mới biết sự thiện lương không giúp được gì.
Dân tộc ta là dân tộc hiếu hòa, nhưng vĩnh viễn
không để người khác có cơ hội lợi dụng sự thiện
lương của mình. Thiện lương có thể, nhưng cho
rằng thiện lương dễ bắt nạt, vậy tuyệt đối không
được. 27 nhà sư – chiến sĩ ấy đã có việc làm đúng
trong thời điểm lịch sử ấy. Đến nay, chúng ta đều
biết bất kể ở nơi nào cũng không có chuyện bình
đẳng thật sự. Vì thế, muốn có cuộc sống tốt, chỉ
có thể dựa vào nỗ lực của chính mình.
Công bình chẳng ai cho, tất
cả đều bằng nỗ lực mà giành
lấy. Vả lại, cái gì do người ta
cho thì người ta cũng có quyền
lấy lại bất cứ lúc nào họ muốn.
Nếu ai cũng buông bỏ tất thảy,
không có tư tâm, không có thất
tình lục dục, hoàn toàn vô dục
vô cầu, cái gì cũng không muốn,
cái gì cũng không cần, thì cuộc
sống có bao nhiêu ý nghĩa đây?
Ai cũng như thế thì xã hội sẽ ra
sao? Nhân loại sẽ đi về đâu? Và
như thế thì làm gì có quốc gia,
có tôn giáo? Do đó, nếu muốn
không bị ức hiếp, biện pháp tốt
nhất và duy nhất chính là đối
mặt với khiêu khích. Và “Đoàn
quân theo tiếng hô dõng dạc của
Trung đội trưởng Tường Minh,

tất cả đi đều, đồng thanh ca
vang bài: “Tiến lên đường, tới sa
trường…”.
Cuộc mít tinh dự lễ Cởi áo cà
sa ra trận biến thành cuộc tuần
hành, tiến ra phố Cổ Lễ và tỏa về
các làng quê trong khí thế cứu
nước hào hùng(11).
Khí thế ấy và những lời hoan
hô vang dội ấy chính là thính dục
dành cho con người ở cõi Ta bà
này, tức là con người ham muốn
nghe âm thanh êm tai, nhưng
trong tâm của 27 nhà sư – chiến sĩ
ấy, chắc có người còn nghe được
những âm thanh vi diệu khác,
như: đàn ba la mật âm, thi ba la
mật âm, sạn đề ba la mật âm, bì li
da ba la mật âm, thiện ba la mật
âm, bàn nhược ba la mật âm, từ
bi âm, hỉ xả âm, giải thoát âm, vô
lậu âm, trí tuệ âm,… Theo nhà Phật, người đang
mang bệnh, đang khổ đau, sau khi nghe được
những âm thanh này tựa như được thánh quang
tẩy rửa, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh
thần sung túc. Do vậy, tôi tin 27 như sư – chiến sĩ
nghe được những âm thanh ấy. Nếu ngày đó chưa
được nghe, thì sau ngày nước nhà sạch bóng quân
thù dù ở cõi nào trong lục đạo luân hồi, tôi cầu
nguyện các vị sẽ nghe được âm thanh ấy.

Qua bài “Lễ Phát nguyện của Đoàn Nghĩa
sĩ phật tử cởi áo cà sa ra trận (27-2-1947)”, tôi
hiểu phần nào lời Phật dạy. Phải qua hàng vạn
kiếp luân hồi mới cắt đứt được nhân quả, tâm
cảnh vô cùng kiên cố, lúc đó mới thật sự là người
ngộ đạo; lúc đó, ta tức là ta, thủy chung bất biến.
Học Phật nào có dễ!

CHÚ THÍCH:
(1) Ban Biên dịch Đạo Uyển, Từ điển Phật học, NXB Tôn giáo, H, 2016, trg 388.
(2) Tuệ Vũ, Nhận thức luận kinh Thủ Lăng nghiêm, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 2/2001, trg 10.
(3) Chí Anh, Nhân bản luận Phật giáo, cứu cánh của con người hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 2/2001, trg 16.
(4) Nhân bản luận Phật giáo, cứu cánh của con người hiện đại, đd, trg 16.
(5) Nhân bản luận Phật giáo, cứu cánh của con người hiện đại, đd, trg 17.
(6) Nhân bản luận Phật giáo, cứu cánh của con người hiện đại, đd, trg 17.
(7) Đinh Thế Hinh, Lễ Phát nguyện của Đoàn Nghĩa sĩ Phật tử…, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 1/2001, trg 47.
(8) Lễ Phát nguyện của Đoàn Nghĩa sĩ Phật tử…, đd, trg 47.
(9) Lễ Phát nguyện của Đoàn Nghĩa sĩ Phật tử…, đd, trg 47.
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ĐIỂM QUA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIÁO LÝ PHẬT GIÁO
TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

LTS: BÀI THAM LUẬN CỦA PGS.TS. NGUYỄN HỒNG DƯƠNG ĐƯỢC ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN
TRANG: HTTPS://TAPCHINGHIENCUUPHATHOC.COM VÀ TRONG TỔNG TẬP CÁC BÀI THAM
LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 30 NĂM TẠP CHÍ NCPH VÀ PHÂN VIỆN NCPH VIỆT
NAM TẠI HÀ NỘI.
TÁC GIẢ ĐÃ TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
XOAY QUANH VỀ CHỦ ĐỀ TỊNH ĐỘ TÔNG (XEM TOÀN VĂN THAM LUẬN TẠI HTTPS://
TAPCHINGHIENCUUPHATHOC.COM VÀ TRONG TỔNG TẬP CÁC BÀI THAM LUẬN). TRONG SỐ
NÀY, TẠP CHÍ TRÍCH ĐĂNG TÓM LƯỢC VỀ CHỦ ĐỀ SỐNG - CHẾT.

MỘT SỐ BÀI VIẾT XOAY QUANH CHỦ ĐỀ SỐNG - CHẾT

Các tôn giáo lớn trên thế giới, tôn giáo nào về
giáo lý cũng đều có một phần quan trọng dành
cho việc trả lời các câu hỏi; Con người ta sinh ra
từ đâu? Khi sống phải sống như thế nào? Đặc biệt
khi chết đi về đâu. Giáo lý nhân sinh Phật giáo
cũng không nằm ngoài những câu trả lời trên.
Tuy nhiên do quan niệm Phật Đà quan của Tiểu
Thừa và Đại Thừa Phật giáo mà kéo theo giáo lý
nhân sinh quan Phật giáo quan niệm Phật Đà là
nhân vật lịch sử nên nhân sinh quan Phật giáo
về SINH - TỬ có sự khác nhau. Một cách tổng
quan, Tiểu Thừa Phật giáo quan niệm Phật Đà là
một nhân vật lịch sử nên nhân sinh quan đặc biệt
là quan niệm về cái chết đơn giản hơn Đại Thừa
Phật giáo. Mặc dù vậy, một cách tổng thể, Giáo lý
Phật giáo (cho cả Tiều Thừa và Đại Thừa) đều có
những quan niệm chung về cái chết.
Bài Đối Diện với cái chết của Thượng tọa, Tiến
sĩ Thích Nhật Từ đăng trên các số từ số 2 đến số
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6/2010; số 1 đến số 6/2011, số 1 đến số 6/2012 lần
lượt bàn đến “cái chết”. Theo tác giả “Trong cuộc
sống, như một điều kiêng kỵ, người ta thường
né tránh như nói về chuyện cái chết. Nhưng sống
và chết là hai mặt song hành của một đời người,
nên nói về cái chết cũng lẽ thường tình. Thực ra
khi nói về cái chết chính là bàn về cuộc sống của
con người. Vấn đề ở chỗ quan niệm cái chết như
thế nào? Chết có đáng sợ không? Chết là hết hay
là còn? Do chịu ảnh hưởng của các môi trường
cộng đồng khác nhau nên mỗi con người có một
quan niệm về cuộc sống cũng như cái chết khác
nhau”. Như phần trên đề cập, bài viết của tác giả
được in trong nhiều số, truyền tải những nội
dung xoay quanh “cái chết” với nhiều phần. Bài
viết: bắt đầu từ việc Diêm Vương sợ chết với một
phản đề “Cứ tưởng rằng người trên dương thế
mới sự chết, còn người nắm phần hồn, quản lý
đời sống dưới âm phủ thì không sợ… nhưng rõ
ràng họ cũng sợ chết chẳng kém gì người trên
cõi dương”.

Đối diện với cái chết được tác giả thể hiện với
bút pháp rất giầu hình tượng qua những pháp
thoại của đức Thế Tôn với các đệ tử của Ngài đặc
biệt là với A Nan Đà đồng thời còn là những câu
chuyện rất đời thường được tác giả dẫn dụ nhằm
minh chứng hay minh họa cho một vấn đề cụ thể.
Tác giả bài viết luôn khiêm tốn khi cho rằng,
có thể có ai đó sẽ không đồng tình với một số
nhận định của mình trong bài viết cũng như theo
quan điểm của Phật giáo. “Song, chắc chắn rằng
tất cả sẽ đồng ý rằng sự sống và cái chết là hai
mặt không thể tách rời của con người và người
ta phải sống cho đúng nghĩa Con người”.

MỘT SỐ CHỦ ĐIỂM KHÁC

Ngoài những chuyên luận bàn sâu về vấn đề
thuộc giáo lý Phật giáo, không ít các bài viết khác
được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học
suy cho đến cùng vẫn là bàn tới các chiều cạnh
khác nhau của giáo lý Phật giáo. Những bài viết
về Giáo lý hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp là rất
phong phú với sự tham gia của các cao tăng, thạc
đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà
nghiên cứu Phật học.

Về các tác giả trong Giáo hội, có thể nói hầu
hết các chư vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng
minh, Hội đồng Trị sự đều có bài viết trên Tạp
chí Nghiên cứu Phật học như: HT.Thích Thanh
Tứ, HT.Thích Thanh Từ, HT.Thích Trí Quảng,
HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng,
HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Thanh Điện,
TT.Thích Thiện Hạnh… về các học giả như GS. Vũ
Khiêu, GS. Cao Huy Thuần, GS.TS. Nguyễn Hùng
Hậu, PGS.TS. Ngô Văn Doanh, PGS.TS. Hoàng
Thị Thơ, PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng, PGS.
TS. Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS. Nguyễn Công Lý,
PGS.TS. Trần Hồng Liên.
Cũng cần phải kể đến nhà nghiên cứu Nguyễn
Đại Đồng với hàng loạt công trình nghiên cứu
đăng tải dài kỳ trên Tạp chí Nghiên cứu Phật
học về: Lịch sử Phật giáo Việt Nam; Lịch sử báo
chí Phật giáo Việt Nam; Về Ni giới Phật giáo Bắc
Truyền; Về một số tăng, ni hữu công… Từ khi rời
quân ngũ, nghỉ hưu, vị Đại tá quân đội đã dành
trọn thời gian cho việc nghiên cứu Phật giáo với
nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.
Kể từ năm 2012 đến nay, HT.Thích Gia Quang
chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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Kỷ niệm 30 năm thành lập PVNCPHVN tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Tạp chí Nghiên
cứu Phật học.
Đây cũng là
thời
điểm
thế giới nói
chung và Việt
Nam nói riêng
truyền thông
đa
phương
tiện phát triển.
Loai hình báo,

Tạp chí truyền
thống (được gọi
là báo in) đứng
trước sự cạnh
tranh khốc liệt
của loại hình báo, tạp chí mạng, trong tình hình
đó, Hòa Thượng, Tổng Biên tập một mặt vẫn duy
trì các chuyên mục đã định hình từ những năm
trước đó, mặt khác Hòa thượng Tổng Biên tập
từng bước cải tiến hình thức cũng như nội dung
tạp chí. Các nhà nghiên cứu “gạo cội” trong và
ngoài Giáo hội tiếp tục cộng tác vẫn là “xương
sống” của tạp chí, mặt khác số cộng tác viên trẻ
tuổi trong và ngoài Giáo hội ngày một đông đảo.
Năm 2019 một Hội đồng Biên tập được thành lập
gồm các nhà Tôn giáo học có những thành tựu
nghiên cứu Phật học.
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Bắt đầu từ thời gian này với tư cách Tổng Biên
tập, Hòa thượng dành nhiều thời gian, trí tuệ
viết nhiều bài chuyên sâu cho Tạp chí. Những
bài viết của Hòa thượng rất đa dạng về thể tài
về Giáo lý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông
qua một số bài viết, Hòa thượng còn khéo léo
truyền tải những suy tư mang định hướng cho
Phật giáo Việt Nam. Chẳng hạn kết thúc bài “Bồ
Tát Thích Quảng Đức” in trong Tạp chí Nghiên
cứu Phật học số 4/2013 (121), Hòa Thượng viết:
“Từ ngọn lửa Từ Bi, Vô Úy, Đại Hùng của Bồ Tát
Thích Quảng Đức ta có thể rút ra bài học cho
Phật giáo Việt Nam, đó là Phật giáo luôn gắn
liền với những truyền thống tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam, đó là truyền thống đấu tranh
vì độc lập tự do, vì hòa bình, công bằng và
tiến bộ xã hội.
Vận mệnh của Phật giáo Việt Nam phải
gắn liền với vận mệnh của dân tộc Việt Nam
và chỉ có như vậy mới đảm bảo cho Phật
giáo trường tồn trong lòng dân tộc như ước
nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Có lẽ
chính vì vậy mà đường hướng phát triển của
Phật giáo Việt Nam là Đạo pháp Dân tộc,
sống tốt đời, đẹp đạo để Phật giáo Việt Nam
không chỉ đáp ứng cho hàng triệu người
dân về đời sống tín ngưỡng tinh thần mà
còn được sự ngưỡng mộ của bạn bè khắp
nơi trên thế giới”.

KẾT LUẬN.

Năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu Phật học tròn
30 tuổi. Tuổi 30 là tuổi tráng niên. Thành tựu mà
Tạp chí đạt được đã chứng minh điều đó. So với
hàng ngàn năm truyền thừa của Phật giáo Việt
Nam thì chặng đường 30 năm chưa phải là dài,
nhưng so với báo chí Phật giáo Việt Nam kể từ
phong trào Chấn hưng Phật giáo đến nay thì
không phải là ngắn.
Nhìn nhận những gì đã làm được từ đó định
hướng cho tương lai, hy vọng Tạp chí tiếp tục
“Truyền đăng, Tục diệm” những tri thức Phật
giáo cho các chúng phật tử cũng như đông đảo
bạn đọc trong thời kỳ mới.

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Giá trị của Thiền
(Kỳ 1)

PGs.Ts.Nguyễn Đức Diện

Tóm tắt: Với vị trí ấy, Thiền giúp Phật giáo hội nhập với văn hóa phương Tây và lan tỏa rộng rãi trên
thế giới. Thiền Phật giáo có hai giai đoạn chính: Giai đoạn đầu là Thiền thể nhập (Phật pháp tại thế
gian) để người thực hành đạt được sự an lạc của tâm và khỏe của thân, tạm gọi là Thiền sức khỏe; giai
đoạn sau là Thiền giác ngộ, với mục đích giải thoát chúng sinh khỏi sinh tử luân hồi. Cách thực hành
và ích lợi của Thiền sức khỏe được mô tả trong nhiều bộ kinh của đạo Phật như: kinh Tứ niệm xứ, kinh
Quán niệm hơi thở, kinh Quán vô lượng thọ, Kinh An ban thủ ý,... Hạt nhân của Thiền đều quy về một
điểm là Định trong pháp môn Thiền định. Bài viết có mục tiêu cụ thể nhằm làm sáng tỏ vai trò to lớn
của Thiền Phật giáo và giá trị của Thiền.
Từ khóa: Thiền, Phật giáo, giác ngộ
Phân loại ngành: Triết học

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020

Ảnh: St

37

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

1. Mở đầu:

Theo các nhà nghiên cứu về Phật giáo và Phật
học, Thiền là nói tắt, nói đầy đủ là Thiền na,
phiên âm theo ngôn ngữ Ấn Độ là Dhyana, tiếng
Trung Quốc là “Ch’an”, tiếng Nhật Bản là Zen,
tiếng Việt là Thiền. Đến đầu thế kỷ XX, giáo
sư D.T. Suzuki người Nhật Bản đã giới thiệu
Thiền sang các nước phương Tây. Khi sang
phương Tây, Thiền đã được chuyển ngữ thành
“Mediation”, để chỉ một phương pháp chữa
bệnh. Dhyana được dịch là tịch lự, nghĩa là trầm
tư về một chân lý, một triết lý hoặc đạo đến chỗ
ngộ và in sâu vào trong tâm thức. Dhyna cũng có
nghĩa là tĩnh lặng, tập trung chú ý vào một đối
tượng nào đó mà không suy nghĩ tới một điều
gì khác nữa (Thiền chỉ), hoặc tâm dõi theo hơi
thở VÀO RA (Thiền quán). Nguồn gốc ấy chứng
tỏ Thiền có liên quan nhiều đến phương pháp
tu luyện cổ xưa của người Ấn Độ.

2. Quan niệm về Thiền Phật giáo

Thiền trong Phật giáo trước hết phải tìm trong
sự giác ngộ tối hậu do chính đức Phật tự chứng
dưới gốc cây bồ đề. Nếu sự ngộ đạo của Phật
không có ý nghĩa và giá trị gì đối với giáo lý, thì
Thiền không liên quan gì đến Phật giáo và đó chỉ
là một thứ dị giáo do Bồ Đề Đạt Ma (? - 528) khởi
xướng, khi ông sang Trung Quốc vào đầu thế kỷ
thứ VI.

38

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 7/2020
11/2020

Thiền có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó được Bồ
Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc. Tuy nhiên,
sự triển khai của Thiền Trung Quốc lại không
theo con đường Ấn Độ đã vạch ra. Tác giả Thiền
luận viết: “Miếng đất Thiền Lăng già mang sang
trồng ở Trung Quốc, không thích hợp để nảy nở
như tại phong thổ, tuy vẫn được hứng khởi bởi
sinh hoạt và tinh thần Như Lai Thiền. Thiền tông
Trung Quốc đã tạo ra những phong cách hiện
thực riêng. Đó là chỗ thể hiện tất cả năng lực sinh
động và thích nghi kỳ diệu của Thiền” [1, tr.147].
Nói như thế, không có nghĩa bản chất của Thiền
thay đổi, trái lại nó ngày càng phát triển mạnh
mẽ, nhưng đã có sự khác nhau về phương pháp
kiến giải, về thực tiễn tu hành. Thiền Phật giáo
dung nạp tất cả các hình thức thiền (Dhyana)
tiền Phật giáo, coi đó như phương pháp thực
nghiệm hữu hiệu nhất để cầu đạo, nhưng về nội
dung Thiền Phật giáo vẫn có sự kiến giải riêng
cho phù hợp với tinh thần của Phật.
Theo sử sách ta biết, phương pháp Thiền cổ
xưa không đáp ứng trọn vẹn mục đích của Phật
giáo là giác ngộ ngay trong cuộc sống thường
ngày. Giác ngộ phải tìm ngay ở trên thế gian, tức
là trong cuộc sống chứ không phải ở chỗ thoát
ly thế tục. Điều này hoàn toàn khác với Phật
giáo Tiểu thừa, tuy cũng có Thiền nhưng lại có
khuynh hướng thoát ly thế tục. Người Trung
Quốc thâm ngộ đạo Phật với tính cách là một
đạo giác ngộ, từ đó họ sáng tạo ra đạo Thiền. Có
thể nói, Thiền là cái mà tâm hồn
người Trung Quốc hằng khao
khát, sau khi họ thâm ngộ Phật
pháp. Bồ Đề Đạt Ma đã góp phần
quyết định chuyển Phật giáo Ấn Độ
thành Thiền tông Trung Quốc. Từ
đó Thiền dần dần chín muồi, lần
lượt trao truyền qua tay các vị Tổ.
Từ Bồ Đề Đạt Ma (1)-> truyền cho
Huệ Khả (2)-> truyền cho Tăng
Xán (3) -> truyền cho Đạo Tín (4)> truyền cho Hoằng Nhẫn (5)->
truyền cho Huệ Năng (638-713)
(6). Đến lục Tổ Huệ Năng, Thiền
không còn tính chất Ấn Độ nữa mà
trở thành Thiền tông Trung Hoa.
Hạt giống Thiền do Bồ Đề Đạt Ma
gieo trồng phải mất một thời gian
Ảnh: St
dài (khoảng hai trăm năm) mới

kết trái dồi dào, căng đầy nhựa sống, thích ứng
với Trung Quốc mà vẫn giữ được tinh hoa Phật
giáo. Huệ Năng và các học trò của ông đã tước
bỏ lớp áo mượn của Ấn Độ, khoác lên cho Thiền
một lớp áo cắt may theo kích thước Trung Quốc.
Sau đó, Thiền tông phát triển khắp nơi trên đất
nước Trung Quốc và quán xuyến một cách sâu
rộng đến tâm linh con người.
Vào đời Đường (618- 906), khi văn hoá Trung
Quốc phát triển rực rỡ, các thiền sư đã nối tiếp
nhau xây dựng thiền viện. Các tăng sĩ không
những tinh thông giáo lý Đại thừa mà còn tinh
thông cả Kinh thư của đạo Khổng, đạo Lão. Đời
Tống (906- 1279), Thiền đã phát triển đến đỉnh
cao, nhiều công trình hoằng hóa và giáo hóa hình
thành. Các tông phái như Hoa Nghiêm, Thiên
Thai, Tam Luận dần dần bị đẩy lùi vì không thích
ứng với nếp nghĩ của người Trung Quốc. Điều đó
chứng tỏ cách diễn đạt của các thiền sư Ấn Độ đã
dần dần mất thế và chuyển sang lối diễn đạt của
Thiền Trung Quốc. Sau đó Thiền tông chia thành
Bắc tông (tiệm ngộ) đại diện là Thần Tú và Nam
tông (đốn ngộ) đại diện là Huệ Năng. Nguyên
nhân xuất hiện khuynh hướng đốn ngộ và tiệm
ngộ là do sự bất đồng cố hữu trong phương pháp
tu hành. Đến đây có thể kết luận, Thiền có nguồn
gốc từ những phương pháp cổ xưa của người Ấn
Độ rồi được Phật giáo tổng hợp phát triển lên
một trình độ mới, khi sang Trung Quốc nó dần
dần bị tước bỏ mất lớp áo Ấn Độ.
Vậy Thiền là gì? Đây là một câu hỏi rất khó,
không thể cho một giải đáp cuối cùng, vì Thiền
khước từ tất cả ý định mô tả hoặc định nghĩa.
Theo Từ điển Phật học Hán -Việt: “Thuật ngữ
Thiền (Dhyàna) còn gọi là Thiền na, Đà diễn na,
Trì a na, dịch là Tĩnh lự (đình chỉ các tư tưởng
khác, chỉ chuyên chú vào một cảnh), tư duy tu
tập, Khí ác (xả bỏ mọi cái ác ở cõi dục giới như
ngũ cái,…). Thiền là nguyên nhân sinh ra mọi
công đức như Trí tuệ, Thần thông, Tứ vô lượng…
Tịch tỉnh thẩm tự là để tâm chuyên chú vào một
cảnh, một đối tượng, lấy tịch tỉnh để thấu tỏ tư
duy, đạt tới trạng thái Định Tuệ quân bình. Thiền
là phép tu của cả Đại thừa, Tiểu thừa, ngoại đạo
và phàm phu, nhưng mục đích và đối tượng tư
duy thì khác nhau” [2, tr.1519-1520].
Nghiên cứu sự phát triển Thiền tông Trung
Quốc, nhà nghiên cứu Thiền học Suzuki cho
rằng: “Thiền trước hết là một tôn giáo nhưng
cũng là một nghệ thuật luyện tính khí. Nói đúng

hơn, chính sự tâm chứng cực sâu nhất định khởi
động một cuộc chuyển hoá trong cơ cấu tinh thần
của cơ thể con người” [3, tr.34]. Các tác giả Lịch
sử Phật giáo Việt Nam viết: “Thiền là phương
pháp tự tỉnh, tự giác, tự ngộ, tự chứng. Đây là
yếu tố hoàn toàn có tính cá nhân, có tính cô đơn,
tính triết lý sâu thẳm của con người đối với vũ
trụ. Sự giác ngộ và chứng đắc được ví như người
uống nước, lạnh nóng tự biết. Cái ngộ, cái biết ấy
không thể nói cho ai thấy được” [4, tr.270].
Nhận định của các tác gia nói trên cho thấy,
Thiền là phương pháp rèn luyện tư duy, rèn
luyện tư tưởng có tính cá nhân: “tự giác, tự ngộ,
tự chứng”. Và đến một lúc nào đó “sự tâm chứng
cực sâu nhất định khởi động một cuộc chuyển
hoá trong cơ cấu tinh thần của cơ thể con người”.
Thiền là một quá trình nhận thức, nhưng những
tri thức thu nhận được hoàn toàn không phải
là một hệ thống khái niệm hoặc bằng phân tích
khoa học.
Tác giả Mạch thiền trong văn hoá - tư tưởng
Việt Nam viết: “Thiền không phải là một hệ thống
khái niệm có thể lĩnh hội được bằng lý trí hoặc
bằng phân tích khoa học. Diễn tả theo ngôn ngữ
hình tượng (một cách hết sức tương đối và hoàn
toàn có tính chất biểu trưng!), Thiền là một vòng
tròn vô tận không thể xác định được chu vi, và
chính vì thế, có thể tìm thấy tâm điểm của vòng
tròn này ở bất cứ chỗ nào!”[5, tr.49]. Tác giả còn
đưa ra nhiều quan niệm như: Thiền là một khoa
học thực nghiệm về tâm lý. Thiền là một thái độ
sống, một phong cách sống của người đã thực
hiện được sự huyền đồng giữa tiểu ngã và đại
ngã. Thiền là một sự tỉnh thức của con người
trước những ảo mộng của trần gian. Tác giả
Thiền học Việt Nam viết: “Vậy triết lý Thiền là
gì, có phải là giáo lý của Phật không, hay là sản
phẩm của Trung Hoa? Ngày nay, nhiều học giả
cho rằng, Thiền là kết quả của sự gặp gỡ phối hợp
giữa Phật giáo Ấn Độ và Đạo giáo Trung Hoa”[6,
tr.13]. Tác giả Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX
cho rằng, Thiền là tự thắc mắc một vấn đề quan
trọng, tìm tòi theo dõi đến khi sáng được vấn đề
đó mới thôi. Tác giả viết: “Thiền là phát minh, là
sáng tạo,... Và sự ra đời định luật Vạn vật hấp dẫn
của Niu-Tơn (1642-1727) là kết quả của sự dồn hết
tâm lực vào một vấn đề, đến khi chín muồi bỗng
dưng phát sáng”[7, tr.34]. Tác giả Lược khảo tư
tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam viết: “Những
nhà tư tưởng cổ Ấn Độ cho rằng, người thông
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minh là người cả đời biết tập trung suy nghĩ, tư
tưởng vào một cái. Nếu làm được như vậy chắc
chắn cuộc đời họ sẽ phát hiện, tìm ra được một
cái gì đó hữu ích. Việc tập trung tư tưởng này
cũng giống như người ta tập trung ánh sáng vào
một điểm. Khi đó điểm sáng trở nên rất mạnh. Tư
tưởng cũng vậy, nếu biết tập trung, nó tạo nên
được những sức mạnh mà người ta không bao
giờ ngờ tới. Các nhà bác học sở dĩ họ phát sinh ra
cái này, cái kia là vì cả cuộc đời họ cũng chỉ nghĩ
về một vấn đề” [8, tr.79]. Theo tác giả Tư tưởng
triết học Thiền của Tuệ Trung Thượng sỹ: “Thiền
cốt yếu nhất là nghệ thuật kiến chiếu vào thể tính
con người, nó chỉ cho ta con đường đi đến giải
thoát. Thiền cũng là phương pháp khai thác, giải
phóng một khả năng tiềm ẩn trong tâm thức của
con người. Cũng có thể nói, Thiền là triết lý hay
đạo đưa con người đến chỗ triệt ngộ và in sâu vào
trong tâm thức” [9, tr.120].
Trên cơ sở phân tích một số quan niệm về
Thiền, có thể khẳng định, Thiền có giá trị trong
đời sống con người: phát triển tư duy trừu
tượng, rèn luyện sự kiên trì, bảo vệ sức khỏe con
người cả về thân và tâm…Việc thực hành Thiền
định giúp con người vượt qua những xung đột
về bản ngã, tăng khả năng tập trung chú ý, tạo kỹ
năng tự nâng cao bản thân.

3. Giá trị của Thiền

Giá trị thứ nhất, tiếp cận Thiền từ góc nhìn
triết học. Giá trị đích thực của Thiền là hướng
nội, điều chỉnh dòng ý thức và tập trung tư
tưởng, phát triển tư duy trừu tượng. Mục đích
của Thiền Phật giáo là nhận ra bản thể, chân tâm
của chính mình tức giác ngộ giải thoát. Để đạt
được mục đích ấy, người học đạo phải tự mình
chứng ngộ chân lý thông qua con đường trực
giác. Song chứng ngộ như thế nào? Đây là vấn đề
rất khó vì không phải ai cũng có năng lực để tự
mình chứng ngộ. Để đạt được mục đích giác ngộ
giải thoát những đau khổ tinh thần nơi trần thế
cho con người, Phật giáo còn đưa ra con đường
Tam học. Kết quả của thực hành Tam học, người
học đạo sẽ có trí tuệ sáng suốt. Tuy nhiên, trí
tuệ này không phải là những tri thức khoa học
con người đạt được thông qua con đường biện
chứng của quá trình nhận thức, mà là trí tuệ vô
sư. Trí này tiềm ẩn trong mọi người, khi mây mù
phiền não tan đi thì nó hiện ra. Nói theo ngôn ngữ
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nhà Phật, người tu hành phải lấy Thiền định để
nhiếp trì (nhiếp tâm, trì giới) mọi căn, tập trung
tư duy, bỏ hết tạp niệm, lập tức trí tuệ Bát Nhã
xuất hiện. Do đó, giới, định, tuệ có quan hệ mật
thiết với nhau. Ngoài ra, đạo Phật cho rằng, quá
trình giác ngộ (nhận thức được chân lý của đạo)
cần phải dựa vào căn cơ, trình độ của mỗi người.
Bởi vậy, việc chứng ngộ chân lý đạo phải chia ra
làm nhiều giai đoạn khác nhau. Người lợi căn thì
dùng phép đốn ngộ, hiện thân chứng được quả
hữu dư Niết bàn, người độn căn thì phải dùng
phép tiệm giáo, phải tu nhiều kiếp mới chứng
ngộ được.
Để nhận thức được chân lý của đạo, chúng
ta phải phân tích từ góc độ triết học. Triết học
Phật giáo không triển khai vấn đề bản thể luận,
nhận thức luận như triết học phương Tây cũng
như các hệ thống triết học phương Đông khác.
Triết học Phật giáo cho rằng, thế giới các sự vật,
hiện tượng chỉ là ảo ảnh của bản thể, được gọi
bằng các thuật ngữ “vô thường”, “vô ngã”. Bản thể
trong triết học Phật giáo là một cái gì đó không
có tính quy định cụ thể, không có hình danh sắc
tướng, con người không thể nhìn thấy. Bản thể
là Không, bản thể (Không) thì không thể dùng
ngôn ngữ, văn tự diễn đạt được. Không để chỉ
một cái chẳng phải là chính nó, chẳng phải là
cái khác, mà cũng chẳng phải là hai. Không là
bản thể của vạn vật, là nguồn gốc của thế giới
hiện tượng. Không còn để chỉ mọi sự vật trong
vũ trụ đều do nhân duyên tạo thành, không có
nhân duyên thì sự vật tan rã. Không để chỉ mọi
vật trong Tam giới đều không có tự tính, mà đã
không có tự tính tất phải là Không. Song đằng
sau thế giới các sự vật, hiện tượng có một thực
tại tối hậu, thường còn, bất biến, gọi là Không,
Chân như – bản thể của vũ trụ, nơi sinh ra và trở
về của mọi hiện tượng.
Trên cơ sở bản thể luận tính Không, Thiền
Phật giáo giải quyết mặt thứ hai của triết học –
nhận thức luận trên lập trường hư vô chủ nghĩa.
Thiền tập trung vào một vấn đề nan giải của triết
học, đó là làm thế nào để nắm bắt thực tại không
chia chẻ thành chủ thể nhận thức và đối tượng
nhận thức. Nếu chia chẻ thực tại là làm cho thực
tại trở nên nghèo nàn, khô khan, chết cứng
trong những suy luận phức tạp. Thiền thừa nhận
có hai con đường nhận thức: Con đường hướng
ngoại, nhận thức thông thường bằng tư duy khái

niệm và kinh nghiệm; con đường
hướng nội để đạt tới trạng thái
thống nhất tuyệt đối không – thời
gian, chủ thể - khách thể không
phân biệt. Thiền hướng tới con
đường thứ hai. Nếu lý luận nhận
thức mácxit phân tích con đường
nhận thức đi từ trực quan sinh
động tới tư duy trừu tượng, từ
hiện tượng đến bản chất, từ
nông đến sâu, từ đơn giản đến
phức tạp… thì trái lại, Thiền Phật
giáo tìm con đường khác cho chu
trình nhận thức bản thể tuyệt
đối. Thiền không phủ nhận khả
năng nhận biết bản thể tuyệt đối,
tối hậu, trái lại còn đặt ra mục
đích của nhận thức là phải nắm
bắt được bản chất đích thực của
thực tại tuyệt đối nhưng không
phải bằng con đường nhận thức
thông thường. Thiền chia chân lý
thành hai cấp bậc: chân lý tuyệt
đối (chân đế, paramarthasatya)
và chân lý tương đối (tục đế,
samvritisatya). Thông thường,
nhận thức cũng bị phân đôi thành
chủ thể nhận thức và đối tượng
nhận thức. Chủ thể càng nỗ lực
phân tích đối tượng thì càng giết
chết đối tượng vì phân tích, suy
luận là con đường vô tận, chỉ giúp
con người tiệm cận tới chân lý
tuyệt đối. Nghĩa là, phân tích, suy luận phải dùng
tới ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là cái bẫy do nhận
thức tạo ra và bị mắc vào. Mặt khác, nhận thức
thông thường chỉ nắm bắt được thế giới hiện
tượng hữu hình, luôn vận động, biến đổi, không
thể là hình ảnh chân thực của bản thể tuyệt đối.
Về bản chất, nhận thức thông thường đạt được
bằng cách tích lũy kinh nghiệm, bằng học tập…
song chỉ dừng ở khả năng nắm bắt, phản ánh
các lớp hiện tượng chứ không thể đột phá vào
thực tại tuyệt đối. Đó là con đường vô tận, đi từ
biết ít đến biết nhiều, từ nông đến sâu, song luôn
bị mắc kẹt trong hệ khái niệm do nó thiết kế và
sử dụng. Thiền đã đề cập tới tính tương đối của
nhận thức trong quan hệ với đối tượng nhận
thức. Tuy nhiên, khác với lý thuyết “Vật tự nó”
của I.Cantơ (1724-1804), lý thuyết về tính tương

Ảnh: St

đối của chân lý trong triết C.Mác, Thiền Phật giáo
khẳng định khả năng con người đạt tới bản thể
tuyệt đối tính Không bằng con đường giác ngộ
trực tiếp thông qua trực giác (trí Bát Nhã, Prajna
Paramita). Trí Bát Nhã không phải là tri thức có
được nhờ sự phản ánh thực tại cuộc sống mà là
cái có sẵn, “ngủ ngầm” trong tiềm thức của con
người như mạch ngầm vô tận của đời sống. Đó
là sự hướng nội, tự chứng ngộ của mỗi người, là
sự quét sạch ý thức, nắm bắt thực tại trong chỉnh
thể như một thực thể bất phân, không chia chẻ.
Để đạt tới điều này, phải hướng nội, tu tập thiền
định, đảo ngược dòng nhận thức thông thường,
từ bỏ hiện tượng, thoát khỏi khái niệm. Thao
tác ngược dòng nhận thức để trực giác được bản
thể tuyệt đối là chu trình thiền định. Trong chu
trình đó, chủ thể nhận thức phải làm chủ toàn
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bộ quá trình nhận thức. Bát Chính đạo hướng
dẫn toàn bộ quá trình nhận thức, đó là sự kết
hợp tâm - sinh lý với đạo đức và niềm tin, từ ý
thức chính kiến đến chính tư duy, từ đó làm chủ
các hoạt động cảm giác, sinh lý và tâm lý (chính
nghiệp, chính ngữ, chính mệnh), một cách liên
tục (chính tinh tiến) để trở lại với tâm thức siêu
khái niệm (chính niệm) và duy trì sự tập trung
cao độ của tâm thức (chính định). Thiền không
phủ nhận giá trị nhận thức và quá trình nhận
thức thông thường mà nhấn mạnh vào sự khác
biệt giữa nhận thức thông thường và trực giác để
khẳng định khả năng nắm bắt thực tại tuyệt đối
của trực giác.
Từ nhận thức luận, Thiền Phật giáo phát triển
tới đích giải thoát luận. Tinh thần cốt lõi của
Phật giáo là giải thoát con người khỏi nỗi đau
khổ của cuộc đời. Theo Phật giáo, đời là bể khổ
mà nguyên nhân chính của khổ là do vô minh
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(mờ tối). Màn sương vô minh đã che mờ tâm
thức, khiến con người tưởng lầm thế giới ảo ảnh
là có thực để đuổi theo đuổi cái ảo ảnh đó, chiều
theo dục vọng của thân xác, từ đó tạo nghiệp
xấu. Phật giáo cho rằng, đời người là bể khổ,
nỗi khổ ở mỗi người là đầy nước mắt, nỗi khổ
ở nhân loại là biển nước mắt, “nước mắt chúng
sinh còn nhiều hơn nước mắt các đại dương
cộng lại”. Nguyên nhân khổ bắt nguồn từ ái dục
(1) dẫn đến vô minh (2)-> tham, sân, si (3) thúc
đẩy-> vọng (4), vọng (dục vọng biểu hiện thành
hành động gọi là nghiệp) -> nghiệp (5) nghiệp
xấu buộc con người nhận lấy quả khổ (6). Theo
luật nhân quả, nghiệp báo cứ như vòng luân hồi
không thoát ra được. Để diệt khổ (thoát khổ)
con người phải tu luyện, nghĩa là phải trừ bỏ
dục vọng (diệt đế), phải từ bi, nhẫn nhục, hỷ
xả (vui vẻ hy sinh thân mình), phải nhận thức
được tâm, Phật, phải theo tám con đường,…
ngọn đèn của trí Bát Nhã xuất hiện. Quá trình
này con người phải huy động mọi khả
năng vốn có tiềm ẩn thì mới đạt được.
Chính quá trình này giúp con người
phát triển tư duy trừu tượng và lôgic.
Thiền Phật giáo giúp con người đánh
thức Phật tính trong tâm mình, thoát
khỏi khổ đau do vô minh và ái dục.
Tiếp thu kỹ thuật tu luyện từ thời
Veda của Ấn Độ và Trung Quốc cổ về
cách đạt được tâm tĩnh lặng, Thiền Phật
giáo khẳng định công dụng của Thiền là
nhờ sự tĩnh lặng của tâm mà thấu tỏ
thực tướng sự vật như nó đang tồn tại.
Nếu nguyên nhân khiến tâm không bình
lặng là vì ngoại trần và dục vọng, thì con
đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh,
vượt sầu não, diệt khổ đau, chứng ngộ
Niết bàn là bằng Thiền định, hướng nội
để đạt tới cảnh giới tam muội – nội tâm
hoàn toàn tĩnh lặng, không còn cảm
giác về thân, không còn cảm thọ, vọng
tưởng nữa.
Niềm tin giác ngộ bằng trực giác được
Phật giáo cụ thể hóa thành con đường
tu dưỡng cá nhân. Đó là sự kết hợp tu
luyện tâm thức với đạo đức trong Bát
Chính đạo. Đến đây, vấn đề giải thoát
bị đẩy ra khỏi phạm vi tôn giáo, vì quá
Ảnh: St
trình tu luyện và sự am hiểu giáo lý mất

dần ý nghĩa tôn giáo ban đầu. Khuynh hướng
này dễ dàng được giới trí thức chấp nhận và ứng
dụng như một mô hình tu luyện nội tâm, tâm
thức ngoài tôn giáo. Tinh thần Thiền đã đi vào
đời sống, vào nhiều môn nghệ thuật phương
Đông, thành hoa đạo, trà đạo, võ đạo, thư pháp…
Thiền cũng tác động đến bản chất sâu thẳm bên
trong mỗi con người, giúp ta hiểu rõ hơn về
chính mình, nên Thiền định có khả năng phục
hồi năng lượng. Trong cuộc sống, do vô minh
nên con người không hiểu được bản thân mình,
cố tranh giành, làm mất đi sinh mệnh thuần khiết
ban sơ của mình. Thiền định giúp con người vứt
bỏ những gì liên quan đến thế giới bên ngoài, tập
trung vào cảm nhận bên trong của sinh mệnh.
Con người không còn bị lệ thuộc vào những
được mất bên ngoài, xác định được ý nghĩa tự
thân, giữ gìn sự thanh khiết, yên tĩnh, trong sự
thể nghiệm bình thản của sinh mệnh. Qua Thiền
định, sức mạnh của tâm hồn được bồi dưỡng,
con người giữ được sự an lạc trong tâm. Thiền
còn giúp con người biết cách khai phá, phát huy
nguồn năng lượng có sẵn bên trong và phát triển
chúng theo hướng tích cực. Khi thực sự hiểu rõ
về năng lượng và bản ngã, con người sẽ sáng suốt
hơn, biết cách điều khiển về nhận thức, trí tuệ và
cảm hứng qua các cấp độ khác nhau để đạt được
hiệu quả mong muốn. Thiền giúp thúc đẩy sản
xuất serotonin trong cơ thể, khiến tâm trạng vui
vẻ, tràn đầy năng lượng, đặc biệt vào buổi sáng.
Các kết quả nghiên cứu gần đây còn cho thấy, quá
trình tập luyện kỹ thuật Thiền sẽ phát triển tính
độc lập của tư duy. Tính độc lập này tương quan
với khả năng tiếp thu tri thức, giúp trí nhớ được
cải thiện, tăng khả năng sáng tạo của tư duy.

Thiền cũng làm gia tăng sử dụng các chất dự
trữ não, tăng khả năng tập trung chú ý của con
người. Trong suốt quá trình thiền định, các tế
bào cảm giác trên võ não - tác nhân kích thích
cảm giác cơ thể sẽ được phân bố rộng khắp vỏ
não, nhờ vậy, cả bộ não sẽ tham gia tạo ra các hoạt
động phản ứng trước một tác nhân kích thích.
Khi tâm trí hướng vào bên trong, con người sẽ
không còn bị chi phối bởi hoàn cảnh. Khả năng
nhận thức thấu đáo, khả năng tập trung chỉ đến
từ trạng thái tĩnh lặng. Kỹ thuật Thiền làm gia
tăng sự tĩnh lặng. “Giữ tâm vắng lặng là chìa
khóa của mọi thành công” (Steven Job). Toàn bộ
năng lực chú ý tập trung cao nhất sẽ làm tăng
hiệu quả của học tập, công việc(10).
Ngày nay, giá trị của Thiền đã được các nhà
khoa học thừa nhận như: “Thiền là một sự tỉnh
thức của con người trước những ảo mộng của
trần gian”, “Thiền là phát minh, là sáng tạo,....
Và sự ra đời định luật Vạn vật hấp dẫn của Niu
Tơn (1642-1727) là kết quả của sự dồn hết tâm
lực vào một vấn đề, đến khi chín muồi bỗng
dưng phát sáng”, “Thiền cốt yếu nhất là nghệ
thuật kiến chiếu vào thể tính con người, nó chỉ
cho ta con đường đi đến giải thoát. Thiền cũng
là phương pháp khai thác, giải phóng một khả
năng tiềm ẩn trong tâm thức của con người.
Thiền là triết lý hay đạo đưa con người đến chỗ
triệt ngộ và in sâu vào trong tâm thức”,… Bởi
vậy, Thiền đã trở thành nét văn hóa độc đáo,
đặc sắc của phương Đông.
Còn nữa…
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Kỷ niệm 1035 năm sinh Quốc sư Huệ Sinh (985-2020)

Quốc sư Huệ Sinh
và nhà Lý - Đại Việt
Cư sĩ Nguyễn Thượng Hiền
Từ khóa: Quốc sư Huệ Sinh, Phật giáo, Lý Công Uẩn,
Tăng thống, Hoa Lư

Đ

ọc bài Tăng Thống Huệ Sinh(1) trong
sách Thiền Uyển Tập Anh có đoạn
mô tả rất kỳ lạ. Vua Lý Thái Tông cho
sứ giả đến chùa Quang Hưng, Đình
Bảng, Bắc Ninh(2) mời Huệ Sinh về
yết kiến. Nhà sư đã nói với sứ giả rằng: “Ngươi
không thấy con vật làm cỗ tế hay sao? Khi chưa
tế thì được ăn ngon, mặc đẹp, đến khi dắt vào nhà
Thái Miếu thì dẫu muốn sống thêm ít ngày cũng
không thể được. Vật tế còn như vậy, các vật khác
có khác gì?”(3)
Nói xong, Huệ Sinh nhất quyết từ chối. Sứ giả
phải quay lại lần nữa, nhà sư mới chịu lên võng
để đội lính rước về. Vua Lý Thái Tông ra tận sân
rồng đón và cùng hoàng hậu thiết đãi cơm chay
nhà sư. Rồi nhà vua ra sắc phong chức Nội cung
Phụng Tăng và mời Huệ Sinh trở lại trụ trì chùa
Vạn Tuế, nay là chùa Vạn Niên bên bờ Hồ Tây.
Vậy tại sao Thiền sư Huệ Sinh lại có câu trả lời
viên sứ giả như thế?
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1- Ta đã biết, khi Lâm Khu-Huệ Sinh từ Đông
Phù xuất gia lên Cổ Pháp thụ giáo Thiền sư Vạn
Hạnh, Định Huệ và Lý Khánh Văn thì từ đó Huệ
Sinh và Lý Công Uẩn đã trở thành anh em.
Sau khi cho Lý Công Uẩn xuống Hoa Lư, Thiền
sư Vạn Hạnh đã cử tiếp Huệ Sinh đến Hoa Lư,
bên cạnh Lý Công Uẩn. Hai người đã khôn khéo
tạo dựng mối quan hệ với Đào Cam Mộc và các
tướng Lê Nhân Nghĩa, Nguyễn Đê… Họ đã vun
xới, tác thành mối tình Lý Công Uẩn với công
chúa Lê Thị Phất Ngân. Sau đám cưới, Lý Công
Uẩn đã trở thành Phò mã. Chẳng bao lâu công
chúa sinh hạ cho Nhà Lý cậu bé Lý Phật Mã khôi
ngô, tuấn tú.(4)
2- Ta còn nhớ, sau cuộc chính biến Hoa Lư
năm Kỷ Dậu (1009), lật đổ vua Lê Ngọa Triệu,
quần thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng
đế Lý Thái Tổ. Thiền sư Huệ Sinh là người ở bên
cạnh Lý Công Uẩn, chăm lo việc kỹ trị, nội chính
và soạn thảo các chiếu, chỉ cho nhà vua…
Khi dời đô về Thăng Long, Thiền sư Huệ Sinh
được đặc phong làm Nội Cung Phụng Tăng, trụ
trì chùa cung đình Vạn Tuế. Ở đây Thiền sư đã

linh cảm nhìn ra toàn bộ vùng đất thiêng Hồ Tây
cho tới vùng Chèm Vẽ và hợp lưu cửa sông Hồng
với sông Đà, xứng đáng để xây dựng một Đại
Phật Đường, là Thánh địa Phật giáo của nước
Đại Việt hùng cường.
Được Lý Thái Tổ đón nhận và hết lòng ủng hộ,
Huệ Sinh sung sướng mang hết tài năng về lịch
sử, kiến trúc, chữ tốt, vẽ đẹp và tính toán như
thần, để phác thảo công trình. Sau một năm lao
động hết mình, tác phẩm kiến trúc đồ sộ Đại
Phật Đường Vạn Tuế đã hoàn thành.
Vua Lý Thái Tổ vui mừng trình lên Thiền sư
Vạn Hạnh xem toàn bộ công trình. Thiền sư ngạc
nhiên khen hết lời. Đêm hôm đó, ông đi ra sân
lầu nhìn lên trời suy ngẫm, rồi thốt lên: “Trên
một bầu trời không thể có hai con rồng cùng bay
lượn”. Sáng hôm sau, Vạn Hạnh cho gọi Huệ Sinh
đến nói rằng: “Từ lâu chùa Quang Hưng không có
người khói hương cho Pháp chủ Định Huệ. Nay
đất nước đã yên, con nên về để lo hương khói cho
chùa”. Huệ Sinh hiểu ý, hôm sau khăn gói trở lại
Bắc Ninh.
3- Sau một năm định thần thiền luyện và thực
hiện trùng tu chùa Quang Hưng. Mỗi lần Huệ
Sinh vào nhập định, sư ngồi suốt năm ngày liền.
Người đương thời rất khâm phục và ca ngợi sư
là Nhục thân đại sỹ.(5)
Đến lúc, nhận thấy phải tăng tiến tu hành và
mở mang hiểu biết, Huệ Sinh quyết định đi vân
du học hỏi thiên hạ. Đầu tiên, Người đi dọc sông
Dương Tử Trung Hoa. Sau đó theo con đường
của thầy trò Đường Tăng, Người đã tới sứ Tây
Thiên. Ở đây, Huệ sinh đã làm nghiên cứu sinh
tại trường Đại học nổi tiếng Na Lan Đa cho đến
khi tốt nghiệp.
Khi đã đắc đạo, Thiền sư qua Xây Lan theo
đường biển về nước. Sau khi về quê Đông Phù
thắp hương bố mẹ, Huệ Sinh trở lại chùa Quang
Hưng, Bắc Ninh. Vua Lý Thái Tông nghe tin đã
lập tức cho sứ giả lên đón như đã trình bày ở
phần trên.
4- Vào một hôm, trời đất Thăng Long rực rỡ
tươi đẹp, vua Lý Thái Tông mở Lễ Trai Tăng
trong Đại nội, Vua nói:
-“Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, người học
thường hay chê bai. Trẫm muốn cùng các vị cao
đức gần xa mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình
để xem cái dụng tâm của từng người như thế nào?”

Sau một khoảng trầm lắng, Thiền sư Huệ Sinh
đã ứng khẩu trả lời bằng một bài thơ hai khổ,
làm mọi người ngạc nhiên trầm trồ thán phục.
•
Chữ Hán

•
Phiên âm
ĐÁP LÝ THÁI TÔNG TÂM NGUYỆN CHI VẤN
I
Pháp bản như vô pháp
Phi hữu diệc phi không
Nhược nhân tri thử pháp
Chúng sinh dữ Phật đồng.
II
Tịch lịch Lăng Già nguyệt
Không không độ hải chu
Tri không không giác hữu
Tam muội nhậm thông chu
•
Dịch nghĩa
TRẢ LỜI THÁI TÔNG HỎI VỀ TÂM NGUYỆN
I
Thế giới hiện tượng vốn như không có
Chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không
Nếu người ta hiểu được cái nguyên lý ấy
Thì chúng sinh cũng đồng nhất với Phật.
II
Lặng lẽ như vầng trăng trên núi Lăng Giá
Hư không như con thuyền vượt biển
Biết đúng không thì cái không hóa cái có
Và sẽ mặc ý mà đi suốt và đi khắp tam muội
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• Dịch thơ: Nam Trân (dịch)
I
Pháp tướng vốn như không có pháp
Mơ màng như có lại như không
Pháp này ví có người am hiểu
Thế tục, Như Lai một chữ đồng
II
Lặng như vầng nguyệt núi Lăng Già(6)
Như tựa con thuyền vượt sóng xa
Biết cả lẽ “không” và lẽ "có”
Lại dùng “tam muội” hiểu sâu xa(7).
•Dịch thơ 2: Phạm Minh Khôi (dịch)
(Hậu duệ tại làng Đông Phù liệt)
LÒNG MONG ƯỚC
I
Pháp tướng như không pháp
Khi có lại khi không
Hiểu được nguyên lý ấy
Chúng sinh, Phật tương đồng.
II
Lăng Già trăng lặng lẽ
Thuyền vượt biển hư không
Biết “không” hiểu lẽ “có”
“Tam muội”-cội nguồn thông!
Vua khen ngợi, ban thưởng rất trọng hậu. Sau
vua phong sư giữ chức Đô tăng lục. Các vương
công thời bấy giờ như: Phụng Kiền vương, Uy
Vũ, Hỉ Từ, Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Hiển Minh
thái tử, thượng tướng Vương Công Tại, thái sư
Lương Nhậm Văn, thái bảo Đào Xử Trung, tham
chính Kiều Bồng… đều tìm đến thỉnh vấn, mời sư
chủ trì các cuộc lễ.
5- Đến đời vua Lý Thánh Tông (đời thứ 3) đã
đánh giá cao tài năng và công lao của Huệ Sinh
với Nhà Lý và Phật đạo nước nhà, đã tấn phong
Người, danh vị Quốc sư và tước hầu, nghĩa là khi
vào chầu chỉ xưng Tăng Thống, không phải xưng
tên như các đại thần khác.
Người dân làng Đông Phù và các hậu duệ tự
hào, thường kể lại cho con cháu nghe câu chuyện
giấc mơ của Huệ Sinh. Xin được chép lai như
sau:
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Gần trưa, lính hầu của hoàng gia đến chùa Vạn
Tuế đọc thánh chỉ mời Quốc sư vào hầu triều.
Vừa trông thấy Quốc sư, vua Lý Thánh Tông đã ra
tận thềm của cung điện đón chào. Sau một tuần
trò chuyện, nhà vua hỏi:
- Tăng Thống có hay nằm mơ không?
Quốc sư trả lời:
- Thưa bệ hạ, đôi khi Tăng Thống cũng nằm
mơ. Giấc mơ thường là nhớ về thân mẫu. Đêm
qua, Tăng Thống mơ thấy cụ về, đẹp như tiên. Cụ
đánh thức Tăng Thống, ra thăm vườn ngọc lan
ngoài sân chùa Vạn Tuế.
Nhà vua lắng nghe rất xúc động, rồi chuyển câu
chuyện:
- Vậy, về giang sơn xã tắc, về dân tình thế thái,
Tăng Thống có giấc mơ nào không?
Quốc sư thận trọng, chậm rãi trả lời:
- Bệ hạ hỏi chuyện to lớn quá, Tăng Thống đâu
dám lấy bàn tay che được mặt trời.

Nhà vua nhỏ giọng, giãi bày tâm sự:
- Trẫm thấy sự tình như chững lại. Nếu chỉ an
cư hưởng thái bình thì thế nào mà chẳng được.
Tăng Thống có mưu kiến gì không?
Cảm nhận nhà vua có ý chân thành, Tăng
Thống bộc bạch:
- Sứ ta du nhập cả Nho giáo, Lão giáo, Phật
giáo. Các giáo về nguyên thủy đều tốt đẹp, linh
thiêng. Nhưng phải tỉnh táo, không nên đi quá vào
thần tiên, ma thuật.
Thấy Tăng Thống dừng lại, im lặng suy nghĩ.
Nhà vua giục:
- Tăng Thống cứ nói tiếp đi.
Quốc sư Huệ Sinh vừa nghĩ vừa nói chậm rãi:
- Một đất nước mạnh phải có học vấn. Tăng
Thống đã được đi nhiều nơi trên đất nước nhà
Tống. Họ có nhiều công trình đồ sộ, chứng tỏ đầu
óc họ lớn. Họ chế được chữ viết, chứng tỏ họ nghĩ
sâu. Họ biết xem thời tiết và làm thuốc nổ, chứng
tỏ họ nghĩ xa…

Chùa Một Cột (Hà Nội) - Ảnh: Minh Khang

Nhà vua cắt ngang hỏi:
- Tăng Thống đã ở Ấn Độ hơn mười năm, họ
hơn hay kém nước Tống?
Quốc sư phấn chấn trả lời:
- Mỗi sứ lại có cái yếu, cái hay, cái giỏi khác
nhau. Sứ Ấn Độ có cả một học thuật triết lý sâu
rộng, trong đó có triết lý đạo Phật, mà nền tảng là
kinh Tam Tạng. Họ cũng chế được chữ viết, nghĩ
ra được tiên đề toán học và rất tinh thông thiên
văn, địa lý. Họ còn có nhiều giống loài gia súc, gia
cầm, lúa gạo quý và các cây ăn quả vừa lạ vừa
ngon…
Một thoáng im lặng chìm trong suy tư, quốc
sư chủ động nói:
- Thưa bệ hạ, sứ ta sinh sau đẻ muộn hơn họ,
thì việc thua kém cũng là điều không lạ. Nhưng,
họ đi thong thả lên dốc, thì ta phải dảo bước đi
nhanh hơn.
Nhà vua quay sang:
- Vây, ta nên làm gì trước, làm gì sau?
Quốc sự trả lời như suy nghĩ từ lâu:
- Thưa bệ hạ, phải xây Tam miếu(8). Đó là Văn
Miếu(9), Võ Miếu(10) và Y Miếu(11). Văn Miếu để thờ
học vấn, cổ súy học hành. Võ Miếu thờ tinh thần
thượng võ và tinh thần yêu nước. Y Miếu thờ thần
sức khỏe và thần hạnh phúc ấm no.
Nhìn thẳng vào quốc sư, vua Lý Thánh Tông
hỏi:
- Quốc sư còn ước nguyện về một Đại Phật
đường không?
Quốc sư im lặng suy nghĩ. Mới đây nguyên phi
Ỷ Lan tỏ ra tiếc nuối công trình Đại Phật đường
Vạn Tuế. Hôm nay, Lý Thánh Tông cũng nhắc lại
về Đại Phật đường. Như vậy, các đời nhà Lý đều
truyền cho nhau biết đã có một phác thảo về Đại
Phật đường.
Huệ Sinh còn nhớ sau chuyến đi thăm học hỏi
thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm. Trên đường
đi liên lạc từ Cổ Pháp xuống Hoa Lư, ông đã từng
gợi ý Thiền sư Vạn Hạnh nhiều lần. Nhưng, thiền
sư không để ý. Mặc dù vậy, Huệ Sinh vẫn lặng
lẽ phác thảo trong đầu với trái tim tuổi trẻ nồng
cháy của mình. Khi dời Đô từ Hoa Lư về Thăng
Long, trụ trì chùa Vạn Tuế, một hôm, ông sung
sướng thốt lên: “Đại Phật đường là đây rồi”…
Quốc sư từ từ cầm chén trà lên nhâm nhi. Vua
Lý Thánh Tông mỉm cười, hỏi:
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Quốc sư hóm hỉnh trả lời:
- Tăng Thống tuổi đã cao quá rồi. Ý tưởng đã
chậm, chân bước đã run, đi điền dã đồi núi sao
được!
Vua Lý Thánh Tông ngẩn người, cùng cười
thoải mái:
- Thiện tai. Trẫm nghĩ Tăng Thống vẫn còn trẻ
lắm. Vậy xin hỏi, bây giờ ước mơ lớn nhất của
Tăng Thống là gì?
Quốc sư mỉm cười, nghiêm trang nói:
- Thưa bệ hạ, ước mơ hay giấc mơ cao nhất
của Tăng Thống bây giờ là có một trường “đại
học” cho con em vương gia và những người tài
giỏi của cả nước về học, để tìm ra những bậc hiền
tài, đức độ, cùng đứng ra xây dựng và trấn hưng
đất nước?
Chùa Cổ Pháp (Bắc Ninh) - Ảnh: St
Đức vua Lý Thánh Tông lặng người nể phục
- Tăng Thống đã nghĩ điều gì mà xa xăm thế?
trước một ước mơ rất đẹp và cao cả của Quốc sư
Huệ Sinh.
Quốc sư cũng mỉm cười, nói:
6- Năm 1063, Quốc sư Huệ Sinh hóa Phật. Năm
- Bẩm bệ hạ ý nghĩa của Đại Phật đường to lớn
lắm. Đó là sức mạnh của Phật đạo và cũng là sức 1070, Văn Miếu được xây dựng. Năm 1075, mở
mạnh của xã tắc. Nhưng muốn làm được phải khóa thi minh tinh bác học đầu tiên của đất nước
có “lúc” của “nó”. “lúc đó” nay đã qua rồi, và cũng với sự khai hoa của trạng nguyên Lê Văn Thịnh
(tiến sỹ đầu tiên). Đến năm 1076, lập Quốc Tử
chưa đến.
Vua Lý Thánh Tông trầm ngâm suy nghĩ, đắn Giám-Trường Đại học đầu tiên của nước ta ra
đời, đánh dấu một cột mốc phát triển trong sự
đo thăm dò:
nghiệp giáo dục Đại Việt. Một giấc mơ suốt đời
- Trẫm cũng thấy Tam Đảo và đồi núi Hoa Lư đẹp
của Quốc sư Huệ Sinh đã trở thành hiện thực.
và thiêng. Vậy Quốc sư hãy thử phác thảo xem?

CHÚ THÍCH:
(1) Bài Tăng Thống Huệ Sinh từ trang 199 đến 202 trong sách Thiền Uyển Tập Anh, Nhà xuất bản Tôn giáo 1990
(2) Chùa Quang Hưng nằm trong quần thể chùa ở Cổ Pháp tức Đình Bảng ngày nay. Ví như chùa Dận tên chữ là chùa Cổ Pháp,
chùa Giỏ tên chữ là Quang Hưng, nay là Quang Đổ, chùa Đài tên chữ là chùa Lục Tổ.
(3) Trích nguyên văn từ dòng thứ 6 đến dòng thứ 10 từ trên xuống ở trang 200 sách Thiền Uyển Tập Anh.
(4) Cậu bé Lý Phật Mã lớn lên được phong Thái Tử. Khi Lý Thái Tổ băng hà, thái tử Phật Mã lên ngôi vua Lý Thái Tông, niên hiệu
Thiên Thành (1028-1033)
(5) Trích từ dòng thứ 2 đến dòng thứ 5 từ trên xuống ở trang 80 sách Hoa Bất Tử-Nhà xuất bản Hà Nội-2017
*Để tìm hiểu và nghiên cứu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Quốc sư Huệ Sinh, xin mời đọc sách Hoa Bất Tử của Nguyễn
Thượng Hiền, Nhà xuất bản Hà Nội-2017
(6) Lăng Già: tên ngọn núi ở đất Srilanca, nơi đức Phật giảng đạo
(7) Tam muội (hay tam ma địa, tam ma đế…) là phiên âm tiếng Phạn Samadi, có nghĩa là tập trung tư tưởng cao độ, được coi là
thiền định ở bậc cao. Theo Phật giáo đạt được Pháp tam muội thì lìa đứt được mọi tạp niệm, tà đoan, tâm linh không còn bị xao
động nữa.
(8) Tam Miếu là 3 miếu thờ Thần Văn, Thần Võ, Thần sức khỏe
(9) Văn Miếu Thăng Long-Hà Nội: 58 phố Quốc Tử Giám, p.Văn Miếu, q. Đống Đa, Hà Nội
(10) Võ Miếu Thăng Long-Hà Nội; Tương truyền ở tây nam thành Thăng Long, nơi gặp nhau của phố Điện Biện Phủ và phố Hoàng
Diệu, Hà Nội. Gần đây các nhà sử học đề nghị khôi phục Võ Miếu tại vị trí Đàn Xã Tắc, cuối phố Xã Đàn, q, Đống Đa, Hà Nội
(11) Y Miếu Thăng Long-Hà Nội: 12 ngõ Y Miếu, phố Ngô Sỹ Liên, p.Văn Miếu, q. Đống Đa, Hà Nội
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Hình ảnh Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương
trong giai thoại Chử Đồng Từ của Việt Nam
Vich ky Le

Đền thờ Chủ Đồng Tử (Hưng Yên) - Ảnh: Minh Khang

Tổng quan: Là người Việt Nam không ai không biết đến Chử Đạo Tổ - Chử Đại Thiên Vương được truyền tụng
là một trong “Tứ Bất Tử” của Thần Điện Việt. Tuy rằng về mặt sử liệu ghi chép về hiện tượng Tứ Bất Tử chỉ
xuất hiện sớm nhất là thế kỷ XV nhưng trong tâm thức dân gian ông là một vị Thánh lớn của dân tộc Việt
Nam, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng đặc biệt là tại xứ Đông (Hưng Yên).
Từ khóa: Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Phật giáo, Luy Lâu, truyền thuyết, xứ Đông,

P

hật giáo gắn bó với dân tộc Việt Nam
từ buổi đầu dựng nước. Chử Đồng Tử
vốn là một vị Nhiên Thần đại diện của
Sông Nước, Đầm Hồ mà chủ thể chính
là Đầm Dạ Trạch và sông Hồng Hà.
Ông vốn được tôn thờ một cách tự nhiên chứ
chẳng có xuất thân gia thế với lai lịch rõ ràng?!
Có lẽ đến khi khái niệm “Chính Thần”, “Thượng
Đẳng Thần” có gốc tích rõ ràng, đối lập với hàng
“Dâm, Tà Thần” có sự tích mờ mịt, người ta mới
sáng tạo cho ông một truyền thuyết lãng mạn
xen lẫn linh dị. Và trên một nền tảng văn hóa
xã hội đượm chất dân gian Phật giáo thì các yếu
tố truyện tích có vay mượn của nhiều yếu tố tín
ngưỡng, tôn giáo như Tứ Đại Thiên Vương, Càn
Thát Bà, sư Phật Quang… là lẽ thích nghi của
người Việt.

Câu chuyện dân gian về Ngài được tóm lược
như sau:
“Chử Đồng Tử sống cùng cha là Chử Cù Vân (
渚衢雲), hoặc Chử Vi Tử (渚微子), tại thôn Chử
Xá. Chẳng may nhà cháy, của cải sạch không, chỉ
còn một chiếc khố vải, vì thế chỉ ai đi đâu mới
dùng. Một ngày kia, Chử Vi Tử ốm nặng, ông dặn
con “khi nào cha chết, con cứ chôn mình trần, giữ
chiếc khố lại mà mặc” Chử Đồng Tử thương cha
vô cùng, nhưng biết cha đang đau yếu, nên chỉ im
lặng cúi đầu.
Khi người cha qua đời, dân làng kéo đến, ai
cũng khuyên nên làm theo lời cha dặn, nhưng
Chử Đồng Tử một mực lắc đầu. Chàng đem chiếc
khố độc nhất khâm liệm cho cha, còn mình thay
khố bằng một mảnh mo cau. Dân làng thấy chàng
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Tượng Chử Đồng Tử Đại Thiên vương ở Đền Dạ Trạch

làm như vậy không ai nỡ chê cười, mà càng chỉ
thêm khâm phục chàng là một người con chí
hiếu, Những ngày sau, Chử Đồng Tử hầu như
suốt ngày phải ngâm mình dưới nước, đêm tối
mới dám lên bờ về nhà. Chàng mò tôm, mò cá,
bắt trai, bắt ốc… rồi bơi đến các thuyền đang neo
đậu trên sông, để đổi lấy gạo, lấy cơm. Những
hôm không bắt được cua cá, chàng phải xin các
chủ thuyền cơm ăn.
Bấy giờ, vua Hùng (Lĩnh nam chích quái ghi
là đời thứ 3), có cô con gái tên là Tiên Dung (仙
容), đến tuổi cập kê mà vẫn chỉ thích ngao du sơn
thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng
của Tiên Dung đến thăm vùng Chử Xá. Nghe tiếng
chuông trống, đàn sáo lại thấy nghi trượng, người
hầu tấp nập, Chử Đồng Tử hoảng sợ vội vùi mình
vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung
dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm,
ngờ đâu đúng ngay chỗ của Chử Đồng Tử. Nước
xối dần để lộ thân hình Chử Đồng Tử dưới cát.
Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, nghĩ
ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng.
Hùng Vương nghe chuyện thì giận dữ vô cùng,
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không cho Tiên Dung về cung. Nàng biết ý nên
cùng chồng mở chợ Hà Thám, đổi chác với dân
gian. Buôn bán tấp nập, phồn thịnh, ai cũng kính
thờ Tiên Dung và Chử Đồng Tử làm chúa[4]. Một
hôm, có người bày cho cách ra ngoài buôn bán
nhiều lãi, Tiên Dung khuyên chồng nghe theo.
Chử Đồng Tử bèn theo khách buôn đi khắp ngược
xuôi. Một hôm qua ngọn núi giữa biển tên Quỳnh
Viên Sơn (瓊園山), Chử Đồng Tử trèo lên am
trên núi và gặp một tăng sĩ tên Phật Quang (佛
光). Chử Đồng Tử bèn giao tiền cho khách buôn đi
mua hàng, còn mình thì ở lại học phép thuật. Sau
thuyền quay lại đón, Phật Quang tặng Chử Đồng
Tử một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ rằng đây
là vật thần thông.
Về nhà, Chử Đồng Tử truyền mọi sự lại cho vợ.
Tiên Dung giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán, cùng
chồng chu du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời,
đã mệt mà không có hàng quán ven đường, hai vợ
chồng dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ.
Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung
vàng điện ngọc sung túc, người hầu lính tráng,
văn võ bá quan lẫn tiên đồng ngọc nữ đều sẵn
sàng để hầu hạ. Sáng hôm sau, dân chúng quanh
vùng kinh ngạc bèn dâng hương hoa quả ngọt đến
xin làm bầy tôi. Từ đấy chỗ đó phồn thịnh, sung
túc như một nước riêng.
Nghe tin, Hùng Vương cho là có ý tạo phản, vội
xuất binh đi đánh. Quân nhà vua đến, mọi người
xin ra chống cự nhưng Tiên Dung chỉ cười và từ
chối không kháng cự cha mình. Trời tối, quân
triều đình đóng ở Bãi Tự Nhiên cách đó một con
sông. Đến nửa đêm bỗng nhiên bão to gió lớn nổi
lên, thành trì, cung điện và cả bầy tôi của Tiên
Dung-Chử Đồng Tử phút chốc bay lên trời. Chỗ
nền đất cũ bỗng sụp xuống thành một cái đầm
rất lớn.
Nhân dân cho đó là điều linh dị bèn lập miếu
thờ, bốn mùa cúng tế, và gọi đầm đó là đầm Nhất
Dạ Trạch (Đầm Một Đêm), bãi cát đó là Bãi Tự
Nhiên hoặc Bãi Màn Trù và chợ đó là Hà Thị.”
Bây giờ, chúng ta sẽ phân tích các yếu tố tương
quan đến hình ảnh của Trì Quốc Thiên vương vị
chúa tể của các loại Càn Thát Bà (Hương Thần).
Không biết từ bao giờ, ngoài danh hiệu Chử
Đạo Tổ, Chử Đồng Tử còn được gọi là Chử Thiên
vương để tề danh với Phù Đổng Thiên vương,
ngay chữ Thiên vương đã gợi cho chúng ta nghĩ

đến các nhân vật Hộ Pháp của Phật giáo mà cụ
thể là Tứ Đại Thiên vương.
Nếu Phù Đổng Thiên vương xứ Kinh Bắc với
truyền thuyết gắn với Quốc sư Ngô Chân Lưu,
khi đến gặp sư Thần xưng rằng “Tỳ Sa Môn
Thiên vương” và tên khác “Sóc Thiên vương”
cũng là chỉ vị thần thủ hộ phương Bắc (Sóc).
Thì ở Chử Thiên vương xứ Đông chúng ta cũng
thấy hình ảnh của Trì Quốc Thiên vương thủ hộ
phương Đông.
Thiên vương Dhatarattha (持國天) ngụ ở
hướng Đông của núi Tu Di, có trách nhiệm hộ
trì chúng sinh nên được gọi là Trì Quốc Thiên
vương hay Đông Thiên vương. Tùy ảnh hưởng
văn hóa Ấn Độ hay Trung Hoa mà hình tượng
của Thiên vương Dhatarattha có khác biệt, đặc
trưng của vị Thiên vương này là cầm cây đàn Tỳ
bà như một pháp khí. Vì ở hướng Đông núi Tu di
nên vị Thiên vương này có da màu trắng.
Trì Quốc Thiên vương cai quản hội chúng
Càn Thát Bà (Gandhabba). Đây là hạng chúng
sinh sống dựa vào những cây cối có mùi hương,
đời sống gắn liền với cội cây mà họ đã cư ngụ
lúc đầu, cho dầu cội cây ấy có bị đốn đem về để
cất nhà hay làm vật dụng thì họ cũng đi theo

Đền thờ Chủ Đồng Tử (Hưng Yên) - Ảnh: Minh Khang

khúc gỗ ấy, chớ không chịu bỏ đi. Khúc gỗ ấy
được làm thành cái gì thì vị Càn Thát Bà trú
ngụ trong cái ấy rồi hiện hình ra cho người chủ
vật đó thấy hoặc xui khiến cho họ bị tai ương,
hoạn nạn như đau bệnh chẳng hạn, thậm chí có
thể làm cho người chủ ngôi nhà (nếu cây được
làm nhà) hay chủ của món đồ bằng gỗ đó bị phá
sản, sạt nghiệp. Có tất cả mười loài Càn Thát Bà
hay Hương mộc thần, các vị này còn được gọi là
Katthayakkha (Mộc Dạ xoa).
Càn Thát Bà (乾闥婆) là một loại nhạc thần
chuyên tấu nhạc cho Thiên Đế Thích, ngoài ra
đây còn là danh từ chỉ một tộc người trong các
sử thi Ấn Độ. Một khía cạnh khác đáng chú ý đó
là Càn Thát Bà còn được hiểu là một thuật ngữ
ám chỉ sự tự do kết hôn, yêu đương dựa trên tự
do luyến ái, vượt qua mọi rào cản của giai cấp luật
lệ, đám cưới Càn Thát Bà chỉ cần sự đồng thuận
của hai người yêu nhau mà không cần đến các
nghi lễ, thủ tục được ước định bởi cộng đồng.
Đây chính là tình tiết tương đồng với câu
chuyện Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung nơi bãi tắm
trần và rồi kết duyên vợ chồng bất chấp địa vị xã
hội giữa một công chúa và một chàng trai nghèo
không có khố, trần như nhộng!
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Tượng Đông Phương Trì Quốc Thiên vương

Tuy vậy, nếu chỉ với một tình tiết và sự đồng
dạng về tên gọi, phương vị thì còn khiên cưỡng
quá, ngoài các yếu tố như trên, Càn Thát Bà còn
có một đặc điểm đó là giỏi thần thông hóa hiện,
có cung điện đẹp và tráng lệ giữa hư không, trên
mặt biển, rừng, núi… gọi là Gandhavarnagara
(Càn Thát Bà Thành, Cung điện thành quách của
Càn Thát Bà).
Mặc dù đẹp đẽ nhưng các thành trì này huyễn
hóa như một ảo giác, giấc mộng, có thể biến mất
trong phút chốc.
Chi tiết này có lẽ đã tạo cảm hứng cho chuyện

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Trần Thế Pháp, Lĩnh Nam chích quái, Nxb Văn học, 1972
2. Hội Chân biên, để tại đình Chử Xá
3. Nguyễn Bính, Thần tích làng Chử Xá
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Chử Đồng Tử có pháp thuật biến ra cung điện
thành quách trong một đêm và rồi thành cũng
biến đi (bay vụt lên trời) chỉ trong một đêm.
Thành trì của vợ chồng Chử Đồng Tử Tiên
Dung gọi đúng ra phải là Hóa Thành, Càn Thát
Bà Thành, một loại thành trì ảo huyễn không
thật chất.
Trong truyền thuyết còn nói đến một chi tiết
nhỏ như “dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn
dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi”
Đây cũng là một điều đáng chú ý, chuyện dâng
hương hoa cho người còn sống về lý là chấp nhận
được nhưng về tình thì không phù hợp cho lắm.
Càn Thát Bà sở dĩ được gọi là Hương Thần
vì loài này không ăn thịt, rau... mà chỉ ưa mùi
hương thơm, ngửi mùi hương để sống và từ đó
thân thể tỏa ra hương thơm. Như vậy, đây cũng
là một dấu vết cho thấy chuyện Chử Đồng Tử
mang nhiều yếu tố của đặc tính về khẩu vị, thần
biến và khái niệm hôn nhân từ loài Càn Thát Bà.
Cuối cùng, nhà sư Phật Quang-thầy của vợ
chồng Chử Đạo Tổ xuất hiện như ấn chứng về
sự ảnh hưởng của Phật giáo lên câu chuyện, hai
người Chử Đồng Tử, Tiên Dung khi đó vừa tu
tập vừa hành thiện giúp đời y như các bậc Hộ
Pháp, y như Trì Quốc Thiên vương ở phương
Đông, y như Càn Thát Bà một trong Thiên Long
Bát Bộ hộ vệ cho Phật giáo.
Cùng với thăng trầm của Phật giáo trong lịch
sử Việt Nam, sự thoái trào từ địa vị Quốc giáo
xuống hàng tôn giáo bị hạn chế bởi các triều
đình sùng Nho Lê Nguyễn, hình ảnh vị Thiên
vương được thờ cúng rộng rãi ở xứ Đông đã
nhạt nhòa thành vị Nhiên thân nửa Nhân thần,
có xuất thân phàm tục, kết hôn với người phàm
thậm chí học Phật nhưng tu Tiên, tu Đạo thuật
nhưng những dấu vết trong câu chuyện vẫn
minh chứng mạnh mẽ quá trình tồn tại và phát
triển của Phật giáo trong lòng dân tộc ngay từ
thưở đầu dựng nước.

Chùa Bích Động - Ảnh: St

Phật giáo Ninh Bình giai đoạn 1947 -1954
(Tiếp theo Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 164)
Từ khóa: Phật giáo Ninh Bình,
kháng chiến, Phật giáo Cứu quốc,
chùa, Phật pháp, tự do tín ngưỡng

1. Hoạt động trong vùng tự do

Ngày 17-18 tháng 12 năm 1946,
Trung ương Đảng họp Hội nghị
mở rộng tại làng Vạn Phúc, Hà
Đông do Hồ Chủ tịch chủ trì, đã
quyết định phát động cả nước
đứng lên kháng chiến. Đêm 19
tháng 12 năm 1946, kháng chiến
toàn quốc bùng nổ. Sáng ngày
20 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ
tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến.
Đáp lời kêu gọi thiêng liêng
của Hồ Chủ tịch, quân và dân
Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định
và các thành phố, thị xã ở Trung
Bộ và Bắc Bộ có quân Pháp
chiếm đóng đã nhất tề đứng
dậy kiên quyết chiến đấu vì độc
lập tự do.
Đồng thời với việc xây dựng,
củng cố các cơ quan quân sự
cấp tỉnh, huyện, xã đã khẩn

trương tiến hành xây dựng lực
lượng bộ đội địa phương. Ngày
29 tháng 9 năm 1947, tại chùa
Nội, thôn Phúc Am huyện Gia
Khánh, đại đội chủ lực đầu tiên
của tỉnh mang tên Đại đội Lê
Lợi được thành lập. Đây cũng
là nơi diễn ra hội nghị hai tổ
chức Việt Minh và Liên Việt sáp
nhập thành Mặt trận Liên Việt
của tỉnh.
Tăng, ni, phật tử ở các địa
phương sát cánh cùng quân và
dân trong tỉnh tích cực tham
gia kháng chiến.
Tại huyện Hoa Lư: Chùa
Bích Động được chọn làm
nơi đặt cơ sở quân giới Liên
khu III. Trong khu vực này đặt
3 cơ sở sản xuất gọi là X1, X2,
X3 là bí danh của các xưởng
Lương Khánh Thiện, Trần Phú,
Nguyễn Văn Tố, với số lượng
400 công nhân, rải rác ở trong
hang động và các chùa. Nhờ sự
giúp đỡ tận tình của các nhà
sư, tín đồ Phật tử và nhân dân
trong vùng, ngành quân giới

NNC Nguyễn Đại Đồng
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, kịp thời cung cấp vũ khí
đạn dược cho tiền tuyến. Ngày
8 tháng 8 năm 1947, tại chùađộng Bàn Long, xã Ninh Xuân,
huyện Hoa Lư, Ban Quân giới
Liên khu III đặt cơ sở sản xuất
và sửa chữa vũ khí cho trung
đoàn 34 Tất Thắng cung cấp cho
mặt trận Hà Nam, Nam Định,
Ninh Bình, do ông Đỗ Văn
Phan Trưởng ban Quân giới
và ông Vũ Đình Đắc quản đốc
Công binh xưởng phụ trách. Bí
danh của cơ sở này là KO.
Chùa Hoa Sơn là nơi đặt sở
chỉ huy hai chiến dịch Quang
Trung và Tây Nam Ninh Bình
của quân đội ta. Chùa là nơi
làm việc của Tỉnh ủy Ninh Bình.
Ông Đỗ Mười, Bí thư Tỉnh uỷ
Ninh Bình đã thường xuyên
làm việc và hội họp trong chùa.
Chùa Ngần còn có tên gọi
khác là Kim Ngân (chùa Vàng)
ở thôn Chi Phong, xã Trường
Yên là nơi thành lập tổ chức
Đảng của địa phương, là địa
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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điểm đón nhận, bảo vệ cán
bộ và cất giấu tài liệu, vũ khí,
đạn dược của ta trong thời kỳ
kháng chiến chống Pháp. Chùa
đã được nhà nước tặng thưởng
Huân chương Kháng chiến
hạng ba.
Chùa Gà Thanh Hạ có tên
chữ Kim Kê tự, ở thôn Thanh
Hạ, xã Ninh Hòa, trong kháng
chiến chống Pháp là nơi các
chiến sĩ cách mạng lui tới hội
họp. Đây cũng là thành lập
Đảng bộ xã Ninh Hòa.
Huyện Kim Sơn: Chùa Tuy
Định ở xã Định Hóa là cơ sở
hoạt động của cán bộ kháng
chiến. Năm 1946, tại khu vực
đền và chùa là nơi diễn ra các
cuộc họp của các tổ chức, đoàn
thể như Thanh niên Cứu quốc,
Nông dân Cứu quốc. Các lớp
huấn luyện đào tạo cán bộ
phong trào cũng được mở tại
đây, là nơi truyền bá các chủ
trương của Mặt trận Việt Minh
đến với nhân dân. Cùng năm
1946, đội tự vệ chiến đấu của
địa phương ra mắt và thành lập
tại đây. Năm 1948, tại khu vực
đền và chùa Tuy Định nhân dân
và đội du kích xã đã tập trung
nghe hai hàng binh người
Pháp nói chuyện về nhân dân
Pháp chống lại chính phủ Pháp
về việc chiến tranh xâm lược
Đông Dương. Năm 1951, một
tiểu đội quân chủ lực huyện tập
trung tại đền và chùa Tuy Định
đi lùng sục bọn dõng, tề bắt
bọn chúng không được hoạt
động . Chùa Phúc Long thường
gọi chùa Quảng Công ở thôn
Quảng Công, xã Yên Thái trong
kháng chiến chống Pháp các vị
sư trụ trì đã nuôi giấu cán bộ và
cho chú tiểu đi bộ đội chiến đấu
đã hy sinh.
Chùa Yên Bình xã Yên Lộc
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từ năm 1945 đến 1954, do sư
ông Thích Minh Thức-thành
viên Hội Phật giáo Cứu quốc
huyện làm trụ trì, là cơ sở nuôi
dưỡng, giúp đỡ cán bộ, bộ đội
đi về hoạt động.
Vào những năm đầu của cuộc
kháng chiến chống Pháp, với
khẩu hiệu “Tất cả cho kháng
chiến” các Phật học đường do
Thượng tọa Thích Đức Nhuận
mở ở chùa Đồng Đắc huyện
Kim Sơn và ở chùa Kỳ Lân,
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
đều ngưng hoạt động. Thượng
tọa đi tới các chùa vùng Ninh
Bình, Nam Định, Hà Nam vận
động Tăng ni Phật tử ủng hộ và
tham gia kháng chiến .

Thành phố Tam Điệp:
Những năm 1952-1953 chùa
Quang Sơn thôn Tân Trung,
xã Quang Sơn, Nho Quan, nay
là thôn Tân Thượng, xã Quang
Sơn, Tp Tam Điệp. Nơi đây đã
từng là Bệnh viện dã chiến tiền
phương, đã đóng góp to lớn
vào chiến dịch Tây Nam Ninh
Bình và mặt trận Liên khu 4.
Đây cũng là trụ sở hội họp của
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân
khu III, điểm giao liên nối liền
chiến khu Quỳnh Lưu huyện
Nho Quan và chiến khu Ngọc
Trạo tỉnh Thanh Hóa. Cũng có
một thời gian chùa là nơi tổ
chức học văn hóa cho con em
địa phương.

Huyện Nho Quan: Chùa
Đồng Dược xã Sơn Thành
thuộc chiến khu Quỳnh Lưu
trong những năm kháng chiến
chống Pháp là nơi hội họp của
lãnh đạo đảng, chính quyền
các cấp. Chùa Làng Nang
(Hoa Chính tự) xã Văn Phú,
chùa Thanh La xã Thạch Bình
là nơi nuôi giấu cán bộ. Chùa
Hạ xã Gia Trung là nơi làm
việc của Uỷ ban kháng chiến
hành chính những năm 19461953. Năm 1948, bệnh viện
Nam Định đóng tại chùa Xuân
Quang thôn Xuân Quế, xã
Quỳnh Lưu. Những năm 19481950, chùa Xuân Quang là địa
điểm cơ quan Ty Công an Ninh

Tràng An - Ảnh: St

Bình đóng quân để hoạt động
cách mạng .
Chùa Thái Sơn xã Sơn Lai:
Tháng 10 năm 1946, chùa là địa
điểm của Trường Quân chính
Liên khu 3. Năm 1948, chùa là
nơi hội họp của Ban Kinh tế
tỉnh Ninh Bình. Những năm
1948-1949, chùa là nơi cất giấu
vũ khí của công binh xưởng vũ
khí Nam Định. Từ năm 19491950, là nơi cất giấu vũ khí của
công binh xưởng vũ khí Hồ Chí
Minh. Năm 1951-1952, chùa là
nơi ở của Ban chỉ huy tỉnh đội
Ninh Bình. Phía Đông của ngôi
chùa sư trụ trì đồng ý cho đào
hầm làm nơi ở của các cán bộ
Việt Minh trong những năm
chống Pháp (hiện nay dấu tích
vẫn còn)
Vào những năm 1948-1949,
chùa Kho ở xã Phúc Lộc được
sử dụng làm trường học. Năm
1952 chùa là nơi đón và chăm
sóc thương binh. Ngày 16
tháng 9 năm 1953, giặc Pháp
đánh vào Tây Nam Ninh Bình,
biết nơi đây là cơ sở cách mạng
chúng đã đốt phá chùa hòng
tiêu diệt phong trào cách mạng
ở nơi đây.
Huyện Gia Viễn: Chùa
Giá Thượng ở xã Gia Hòa là
nơi nuôi giấu cán bộ. Chùa Hạ
(Chính Dương tự) xã Gia Trung
năm 1946 là trụ sở Uỷ ban Nhân
dân xã Gia Ninh, sau là Trạm xá
nhân dân.
Năm 1949-1950, chùa Lỗi
Sơn ở xã Gia Phong là địa
điểm đóng quân của Ban Chỉ
huy Trung đoàn 34 chủ lực địa
phương tỉnh. Năm 1950-1951
Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Nam
Định cũng lấy chùa Lỗi Sơn làm
trụ sở, các ban ngành thì đóng
ở nhà dân trong thôn. Năm 1952
chùa là trụ sở của bộ phận Uỷ

ban Kháng chiến hành chính
huyện Gia Viễn. Cũng trong
năm 1949-1959 công xưởng 55
của Liên khu 3 về đóng quân
ở thôn Lỗi Sơn, chùa là nơi
hội họp của ban lãnh đạo công
xưởng và anh em công nhân,
núi Vò là nơi chế tạo, lắp ráp vũ
khí, một số nhà dân là nơi đặt
máy phay, máy tiện…Nhà in báo
Cứu quốc cũng đóng một thời
gian ở thôn Lỗi Sơn và cũng từ
đây sách báo Cứu quốc được
phát đi khắp nơi trong tỉnh,
trong nước…
Chùa Đồi thôn Tam Sơn, xã
Liên Sơn Thượng là địa điểm
chi bộ đầu tiên của Liên Sơn
hội họp (bấy giờ là chi bộ Hưng
Quốc do ông Đỗ Kim Thoa làm
Bí thư). Những năm 1951-1952,
Thiếu tướng Hoàng Sâm cùng
cán bộ, chiến sĩ về đây rèn cán
chỉnh quân và chỉ huy chiến
dịch Tây Nam Ninh Bình.
Chùa Lạc Khoái từ cuối
năm 1946 đến đầu năm 1947
là nơi làm việc của cơ quan in
ấn giấy Việt Nam. Từ năm 1948
đến năm 1951 chùa là cơ sở của
Uỷ ban kháng chiến hành chính
tỉnh Ninh Bình, Tỉnh đội Ninh
Bình, UBKCHC tỉnh Hà Nam,
Tỉnh đội Hà Nam, là trạm trung
chuyển thương binh.
Chùa Chỉnh Đốn (Phúc
Hưng tự) hay chùa Ba Xã, xã Gia
Minh đầu năm 1947 tại Hang
Trâu đơn vị công binh xưởng
thuộc đơn vị Quân giới Quân
khu II và Liên khu 3, đơn vị này
có nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất
vũ khí đạn dược phục vụ kháng
chiến chống Pháp .
Thu Đông năm 1948, trước
trận càn ngày 9 tháng 12 thực
dân Pháp tung hai tiểu đoàn
lính Âu Phi đánh vào chùa
Chỉnh Đốn. Do biết được ý đồ
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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Chùa Lạc Khoái - Ảnh: St

của địch, cơ quan đầu não Liên
khu 3, Tỉnh uỷ Nam Định, Ninh
Bình đã chuyển ra ngoài, Thôn
trưởng Bùi Xuân Thụ đã chỉ
huy du kích cùng công nhân
trong công binh xưởng chôn
cất vũ khí, máy móc đảm bảo an
toàn tính mạng và tài sản cho
nhân dân. Năm 1950, tại chùa
Chỉnh Đốn đã diễn ra hội nghị
Công giáo vận của Liên khu 3 do
hai linh mục là Bồ Xuân Luật và
Bùi Văn Kỹ phụ trách. Tháng
3 năm 1951 diễn ra hội nghị
Thanh niên xung phong của ba
tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa
Bình động viên thanh niên xung
phong đi phục vụ chiến dịch
sông Lô do ông Lê Công-Bí thư
Đoàn phụ trách. Cũng tại chùa
Chỉnh Đốn và núi Mư, năm 1951
Trung ương Đảng và Quân ủy
Trung ương mở hội nghị quyết
định Chiến dịch Quang Trung
trên địa bàn ba tỉnh Nam Định,
Ninh Bình, Hà Nam, nhân dân
thôn Chỉnh Đốn được giao
nhiệm vụ chuẩn bị nơi ăn nghỉ
cho hội nghị. Cũng trong năm
này Đại hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh Ninh Bình lần thứ 2 họp
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tại hang chùa Chỉnh Đốn, bà Lê
Kim Định được bầu làm Chủ
tịch . Tháng 8 năm 1952 tại chùa
Chỉnh Đốn diễn ra Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn
lần thứ 3, họp tại Hang Trâu.
Đại hội bầu Ban chấp hành đảng
bộ mới do ông Hoàng Minh
Cao làm Bí thư. Tại chùa Chỉnh
Đốn tháng 1 năm 1953 đã diễn ra
hội nghị Công trái kháng chiến,
hội nghị do ông Lê Thanh Nghị
- Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến
hành chính Liên khu 3 chủ trì.
Hội nghị đã thu được hàng
chục triệu đồng và hàng trăm
tấn thóc. Trong thời kỳ kháng
chiến chống Pháp chùa Chỉnh
Đốn có 5 vị sư lên đường tòng
quân là sư Thích Thiện Củng,
sư Thích Thiện Lễ, sư Thích
Thiện Kim, sư Thích Thiện
Xuyên và sư tiểu Đinh Trọng
Khiếu, 2 nhà sư đã anh dũng hy
sinh được công nhận là liệt sỹ
và ba sư khác bị thương được
công nhận là thương binh.
Huyện Yên Mô: Chùa Bồ
Vi (Khánh Ninh tự) cuối năm
1945, Thượng tọa Thích Thanh
Duệ về trụ trì. Năm 1947 ông đi

bộ đội. Năm 1948, Thượng tọa
Thích Thanh Kiến về nhận chùa
và hoạt động kháng chiến bí
mật. Năm 1949, ông lên đường
nhập ngũ.
Thu Đông năm 1947-1948,
cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp ngày càng ác liệt,
nhưng Yên Mạc lúc này là vùng
tự do. Đầu năm 1947, trường
Nguyễn Khuyến từ Nam Định
sơ tán về xã Yên Mạc với hàng
trăm giáo viên học sinh. Chùa
Hang vinh dự là địa điểm để
Ban chi ủy xã cùng giáo viên của
trường tổ chức hội nghiên cứu
Mác xít, nhằm tuyên truyền
chủ nghĩa Mác-Lê nin và các
chủ trương đường lối về kháng
chiến kiến quốc của Đảng và
Chính phủ.
Năm 1948, Quân khu III tổ
chức cuộc triển lãm với quy
mô lớn ở núi Voi, nhằm biểu
dương những thành tích của
toàn quân khu, sau bốn năm
thực hiện chỉ thị kháng chiến
kiến quốc của Đảng, biểu
dương ý chí quyết tâm chống
thực dân Pháp xâm lược của
nhân dân ta. Tại cuộc triển lãm
này, xã Yên Mạc đã vinh dự đón
đoàn đại biểu của Quốc hội và
Chính phủ do Luật sư Bồ Xuân
Luật về thăm và cổ vũ phong
trào. Tại cuộc mít tinh và chào
mừng được tổ chức trọng thể
ở núi Voi, ông Bồ Xuân Luật
thay mặt Quốc hội, Chính phủ
đã biểu dương xã về những cố
gắng trong sản xuất, xây dựng
lực lượng sẵn sàng chiến đấu,
cùng với Quân khu tổ chức
cuộc triển lãm này.
Tháng 7 năm 1950, Trung
đoàn 57 lấy điểm này làm xuất
phát đánh Chi Điền, trong
chiến dịch Trần Hưng Đạo.
Sáng 19 tháng 3 năm 1951, với

lực lượng lớn lính Âu Phi chia
làm hai mũi từ Kim Sơn, Tuy
Lộc kéo vào Phượng Trì hòng
chiếm núi Voi, núi Bảng - căn
cứ địa vững chắc của du kích xã
và các xã vùng Nam Kim Sơn.
Sau hàng trăm quả đại bác điên
cuồng bắn vào núi Voi, gần trưa
địch chiếm được núi Voi.
Chiến dịch Quang Trung
năm 1951, Trung đoàn 57, Trung
đoàn 66, Đại đoàn 304 đóng
quân tại chùa Hang. Đầu năm
1952, sau chiến dịch Hòa Bình
kết thúc, địch từ Phát Diệm
mở trận càn lớn qua các xã của
Yên Mô, đó là trận càn có quy
mô lớn. Như vậy, sau trận càn
này, địch đã bọc chặt lực lượng
của ta, làm khó khăn cho cách
mạng, nhưng cơ sở cách mạng
của ta vẫn lớn mạnh. Núi Voi,
núi Bảng vẫn là chỗ dựa vững
chắc cho cán bộ ta.
Ngày 1 tháng 5 năm 1950, ông
Trịnh Văn Xước và ông Đoàn
Văn Tố đã cắm cờ Việt Minh
trên ngọn cây muỗm trước cửa
chùa Cổ Linh, xã Khánh Thịnh
để phát động kháng chiến
chống Pháp trên toàn xã.
Chùa Hang là căn cứ hậu
phương của cuộc chiến tranh
chống Pháp, bảo đảm an toàn
cho hàng trăm thương binh từ
mặt trận về điều trị tại bệnh
viện tiền phương của Trung
đoàn 57, Đại đoàn 304 vào năm
1951, Trung đoàn 66, Đại đoàn
320 năm 1952. Ông Nguyễn
Văn Phúc, Tỉnh đội phó Ninh
Bình đã ở đây, chỉ huy bộ đội
đại đội 198 Ninh Bình, Trung
đội 147 Yên Mô và đơn vị 40
Kim Sơn đánh địch trong chiến
dịch Hải Âu. Năm 1953, địch từ
Kim Sơn tấn công vào Phượng
Trì, do chủ động của lực lượng
du kích ở Phượng Trì, đã phối

hợp với đơn vị 40 Kim Sơn,
từ núi Voi ta tổ chức nổ súng
chiến đấu, đánh bại hàng chục
đợt tấn công của địch. Địch đã
dùng hàng ngàn quả đại bác
bắn liên tiếp vào núi Voi, làm
cho đá phải sờn, cây bật tung
rễ gốc, nhưng địch vẫn không
chiếm được núi Voi. Ngày 25
đến ngày 30 tháng 1 năm 1954,
địch tập trung một tiểu đoàn
Âu Phi từ Kim Sơn kéo vào càn
núi Voi. Núi Voi-chùa Hang là
căn cứ vững chắc của quân dân
xã Yên Mạc trong cuộc kháng
chiến chống Pháp. Là trung
tâm chỉ huy của các chiến dịch
tiến đánh vào Kim Sơn, Phát
Diệm. Cơ quan nghiên cứu
chính trị Ủy ban hành chính
kháng chiến huyện Yên Mô
năm 1954 làm việc tại đây.
Huyện Yên Khánh: Chùa
Phúc Nhạc (Già Lê tự) ở xã
Khánh Nhạc là cơ sở hoạt
động của cán bộ Việt Minh và
bộ đội trong cuộc kháng chiến
chống Pháp xâm lược (19461954). Sau cách mạng Tháng 8
năm 1945, nhất là từ cuối năm
1946, bọn phản động đội lốt tôn
giáo hoạt động ráo riết ở Phúc
Nhạc chúng lôi kéo, mua chuộc
các tín đồ Phật tử ở chùa cùng
tham gia vào các đảng phái
phản động nhưng các tín đồ
đều cự tuyệt không tham gia.
Điển hình là vụ tháng 4 năm
1947, chúng cho người sang
chùa hỏi ý kiến sư cụ. Song các
vị ở đây đều không đồng tình
ủng hộ và không tham gia.
Cuối năm 1947, Đại hội
thành lập Phật giáo Cứu quốc
tỉnh Ninh Bình được tổ chức
tại chùa Phúc Nhạc. Sư cụ
Phan Thanh Sán được bầu làm
Chủ tịch Hội. Để góp phần bảo
vệ thành quả của cách mạng,

dưới sự lãnh đạo của Mặt trận
Việt Minh huyện, Hội Phật giáo
Cứu quốc huyện Yên Khánh đã
thành lập đơn vị Thanh niên
Phật giáo bán vũ trang với số
lượng là 186 người, trong đó
phần đông là thanh niên Phật
tử ở chùa Phúc Nhạc tham gia.
Bọn côn đồ gây ra vụ bạo loạn
ở Phúc Nhạc , sư cụ chùa Phúc
Nhạc đã tạo mọi điều kiện giúp
đỡ anh em trong đơn vị Thanh
niên Phật tử bán vũ trang như
mua sắm vũ khí, cung cấp tiền
gạo, tổ chức nuôi quân...cho
đến khi bộ đội ta về bao vây,
tiêu diệt bọn côn đồ. Chùa Phúc
Nhạc là địa điểm hoạt động bí
mật của Đảng bộ, là nơi liên lạc,
lưu giữ, nhận công văn, tài liệu,
tin tức trong những năm kháng
chiến chống Pháp ở vùng địch
hậu.
Năm 1947, chùa Dầu có vinh
dự được đón Đặc ủy Chính phủ
Việt Nam dân chủ cộng hòa do
ông Trần Đăng Ninh và ông
Nguyễn Khánh Toàn về kiểm
tra phong trào cách mạng ba
xã Khánh Hòa, Khánh An và
Khánh Phú và huyện Yên Khánh
lúc bấy giờ. Qua một đêm tạm
trú và xem xét địa hình cảnh
tích nơi đây, ông Trần Đăng
Ninh đã phát biểu “…Đây là nơi
danh lam thắng tích có giá trị
của dân tộc nói chung, của địa
phương nói riêng nên nhân
dân cần phải cố gắng bảo tồn,
gìn giữ cho tốt…”
Năm 1951, địch đóng bốt chùa
Dầu (Linh Nha tự), chúng lấy
Tam quan làm pháo đài, bệ thờ
làm nơi cư trú, nghiêm cấm tín
đồ ra vào nơi danh tích, chốn kỳ
quan. Nhưng được sự chỉ đạo
của Đảng, nhân dân đấu tranh
quyết liệt để gìn giữ danh tích
quê mình, nên tượng Phật và
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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các đồ tế tự được di chuyển vào
đền Trung Yên Khang.
Địch đóng bốt chùa Dầu sau
4 tháng thì được giải phóng,
phần do đạn, bộc phá lúc công
đồn, phần bị địch phá, nên bị
tiêu hủy 7 gian Nội điện, 14 gian
Giải vũ, 15 gian vừa nhà Tăng,
nhà Trù (bếp), một cổng chính,
một cổng bên và các mái của
7 gian Tiền đường bị hư hại
nghiêm trọng.
Sau khi thực dân Pháp nhảy
dù xuống Phát Diệm năm 1949,
Uỷ ban kháng chiến hành
chính xã Ninh Thắng chuyển về
làm việc ở chùa. Nhiều hội nghị
quan trọng đã diễn ra ở đây.
Chùa còn là cơ sở của đại đội
18, đại đội 20 thuộc Liên khu 3.
Trong chiến dịch Quang Trung
năm 1951 chùa là cơ sở chữa trị
cho thương binh, là cơ sở của
dân quân du kích địa phương.
Chùa Dầu đã được Nhà
nước trao tặng Huân chương
Kháng chiến hạng Ba, sư Tổ
Đàm Quang Thụ được tặng
Huy chương Kháng chiến
hạng nhất.
Từ cuối năm 1948, chiến
tranh ngày càng ác liệt và lan
rộng địch thường cho ca nô,
tàu chiến theo đường sông Đáy
qua xã hành quân càn quét ở
các thôn, xóm. Ngày 1 tháng 12
năm 1947 chúng đã đổ bộ lên
bến đò Vệ, hành quân càn quét
hai xã Khánh An, Khánh Phú
cướp phá bắn giết dân lành, gây
thiệt hại về người và của. Đặc
biệt ngày 16 tháng 10 năm 1949,
Pháp đã cho 2.000 quân đổ bộ,
nhảy dù xuống Phát Diệm. Sau
khi chiếm đóng Phát Diệm,
ngày 18 tháng 10 năm 1949
địch đánh lên khu Khánh Cư,
Khánh An, Khánh Phú thành
lập vành đai trắng, đi đến đâu
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chúng lập đồn bốt đến đó. Làng
Yên Xuyên nằm giữa 3 đồn giặc.
Cách khoảng 1 km về phía Đông
Nam là bốt Chùa Cao. Cách
800m về phía Tây Bắc là bốt Cầu
Vệ. Cách 1 km phía Nam là bốt
Chùa Hựu. Hằng ngày, chúng
mở những cuộc càn quét, chặt
phá cây cối đốt nhà dân lấy gỗ,
gạch ngói về làm đồn bốt. Trong
thời gian này đền Tam Thánh và
chùa Yên Lữ là cơ sở cách mạng
trung kiên trong xã. Lực lượng
du kích trong xã đã dùng khu
vực đền chùa làm vị trí chiến
đấu, đặt hỏa lực tấn công địch
càn quét. Chính vì thế thực dân
Pháp và bọn tay sai đã dùng mọi
cách phá hoại, tấn công khu di
tích, dùng đại bác phá hủy đền
chùa.
Tháng 10 năm 1952, các đồn
bốt chúng đóng quân như: bốt
Chùa Cao, bốt Cầu Vệ, bốt Chùa
Hựu, chùa Dầu, địa bàn của xã.
Lúc này Đảng, chính quyền chỉ
đạo Ban chỉ huy xã đội do ông
Lê Ngọc Ánh xã đội trưởng,
Đoàn Chính Phương chính trị
viên, ông Phạm Quang Bình,
Đinh Ngọc Khi, Phạm Văn
Thiệp, Đoàn Văn Cuôn, An Viết
Thân, Bùi Văn Sanh, chị Xuân,
chị Lụa và chị Quyết đã tổ chức
lực lượng du kích bao vây đánh
địch phá Tề, đã giết tên Xưng,
là tổng ủy Yên Phú và nhiều tên
khác. Ngoài ra các tên tề dõng
bắt ra đầu thú cải tạo. Như vậy,
do nằm ở vị trí quan trọng, ở
gần đường thủy và đường 10
đi Kim Sơn nên trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược, chùa Yên Lữ
từng là địa điểm quan trọng
trong hoạt động kháng chiến
của quân và dân xã Khánh An.
Những thắng lợi của quân và
dân ta trong cuộc kháng chiến

chống Pháp có đóng góp của
khu di tích đền Tam Thánh và
chùa Yên Lữ.
Chùa Kiến Ốc huyện Yên
Khánh nằm trên con đường
liên xã và gần bến đò Tam Tòa
sang tỉnh Nam Định, sư trụ
trì là Tỷ khiêu Thích Thanh
Thiệu (Đảng viên cộng sản từ
năm 1947), được cử làm Trạm
trưởng Trạm Giao thông liên
lạc. Nhiều lần địch giả làm dân
thường vào lễ Phật để theo dõi
nhưng không làm gì được. Có
lần địch trá hình là cán bộ, bộ
đội ở vùng tự do về hoạt động
và xin nghỉ ở chùa qua đêm. Sư
Thanh Thiệu hỏi không đúng
mật khẩu nên đã từ chối và
kiên quyết mời chúng ra khỏi
chùa. Hằng ngày địch phao tin
đồn nhảm, gây hoang mang
trong nhân dân, rải truyền đơn
nói xấu cộng sản, chia rẽ lương
giáo, xuyên tạc chính sách của
ta, làm cho nhân dân không
tin tưởng vào đường lối kháng
chiến của Đảng. Mặt khác, địch
tăng cường tuần tra canh gác,
lùng sục bắt cóc cán bộ, tra tấn
bắn chết dã man. Nhiều lần
chúng vào lùng sục, khám xét
nhưng không tìm ra dấu vết gì.
Sư Thanh Thiệu đã dũng cảm
đấu tranh kiên quyết trước mũi
súng của địch. Chúng đã bắt
ngài 4 lần về nhà xứ Phúc Hải
và Phúc Nhạc để giam giữ và xét
hỏi. Địch dùng nhiều thủ đoạn
như mua chuộc, dụ dỗ, dọa nạt
nhưng vẫn không có căn cứ
gì nên chúng không buộc tội
được sư, cuối cùng chúng phải
trả ngài về. Trong chùa có hầm
bí mật và cót lúa của chùa là hai
nơi che giấu bộ đội.
Ngày Phật Đản 8/4 Canh
Dần (1950), ta đã tổ chức mở
hội, rước từ đền lên chùa và

ngày hôm sau lại rước từ chùa
về đền. Cán bộ ta đã đi lẫn
vào đám rước để tuyên truyền
đường lối kháng chiến. Buổi
tối ta tổ chức vui chơi ca hát,
tạo điều kiện cho các cơ sở bắt
liên lạc với nhau. Từ đó phong
trào hoạt động mạnh hơn, các
cơ sở bí mật ở khắp các thôn
xóm. Hệ thống đường dây liên
lạc của ta ngày càng mạnh. Ta
đã tăng cường xây dựng lực
lượng vũ trang, dân quân du
kích. Kết hợp đấu tranh chính
trị với đấu tranh vũ trang,
đánh địch vào ban đêm, làm
cho địch phải rút khỏi nhà xứ
Phúc Hải dồn ra đồn Trung và
đồn Phúc Nhạc. Ta đã xây dựng
được một khu di tích liên hoàn
Khánh Trung, Khánh Thiện,
Khu I, Khu II Kim Sơn mà chùa
Kiến Ốc là một trạm liên lạc
vững vàng.
Thành phố Ninh Bình:
Trong 9 năm kháng chiến
chống thực dân Pháp, chùa A
Nậu thành phố Ninh Bình và
vùng núi Ninh Khánh là khu
căn cứ cách mạng. Núi Thiệu
Sơn và động Hưng Long, chùa A
Nậu là nơi làm việc của Uỷ ban

Hành chính huyện Gia Khánh,
sau đó là trụ sở của Ty Bưu
điện Ninh Bình. Xung quanh
chùa mở rộng ra đến xóm Bình
Khang (thôn Đá Nhân) cũng đã
từng là nơi làm việc của các cơ
quan tỉnh ủy, huyện ủy, công
an, huyện đội, tòa án huyện,
kho 104 của Tổng cục Bưu điện.
Đây cũng là nơi bầu cử Quốc
hội khóa 1; nơi luyện quân của
Trung đoàn 34.
Trong hàng ngũ đông đảo tự
vệ xung phong của thị xã Ninh
Bình và huyện Gia Khánh, “có
tới 60 sư nữ nai nịt gọn gàng
trong bộ quần áo nâu, hăng hái
trong đội ngũ làm công tác tiếp
tế, tuần tiễu, … và sau đó phần
lớn trở thành cứu thương của
các đơn vị bộ đội chiến đấu
hoặc hộ lý trong các trạm quân
y”. Họ là các nữ tu sĩ Phật giáo
ở các chùa Bát Long, Phúc Am,
Non Nước, Bộ Đầu, Ba Vuông
nghe theo tiếng gọi của non
sông cũng cởi áo cà sa tham gia
kháng chiến.
Chùa Đẩu Long ở xã Ninh
Thành, huyện Gia Khánh nay
là phường Tân Thành, thành

Chùa Địch Lộng- Ảnh: St

phố Ninh Bình là nơi diễn ra
nhiều sự kiện lịch sử lớn trên
địa bàn, như: Thành lập Trung
đội du kích Phúc Am (1946);
Cơ sở Uỷ ban kháng chiến tập
trung và họp lãnh đạo kháng
chiến (1948); Nơi họp hành của
Uỷ ban kháng chiến xã Ninh
Thành và thôn Phúc Am.
Chùa Cổ Loan là nơi làm
việc của Uỷ ban Nhân dân xã
Ninh Tiến, đồng thời chùa là
nơi nuôi giấu và thường trực
của bộ đội Lê Lợi. Chùa còn ủng
hộ đồng để đúc đạn và vận động
ủng hộ hàng ngàn cây tre để
bắc cầu cho bộ đội Lê Lợi tiến
quân trong chiến dịch Quang
Trung năm 1951. Trong những
năm 1952 và 1953, để chuẩn
bị cho chiến dịch Thu Đông,
chùa Cổ Loan đã ủng hộ 2 tấn
lúa cho bộ đội. Sau chiến dịch
Quang Trung, chùa còn đào
hầm để cho các cháu học sinh
học tập và trú bom đạn, là nơi
tản cư cho nhiều gia đình trong
kháng chiến. Nhiều thế hệ chư
tăng của chùa, ngoài việc hoằng
truyền Phật Pháp phục vụ tự do
tín ngưỡng cho nhân dân Phật
tử địa phương, các ngài còn
tích cực tham gia kháng chiến
và ủng hộ cách mạng, tiêu biểu
như: Hòa thượng Thích Thanh
Thực trụ trì chùa lúc đó là
người phụ trách Hội Phật giáo
Cứu quốc huyện Gia Khánh.
Vì có nhiều thành tích phục vụ
kháng chiến nên ngài đã nhận
được thư khen của Hồ Chủ
tịch và Chính phủ. Hòa thượng
Thích Thanh Tiêu người kế
đăng cũng tham gia Mặt trận
Liên Việt (thành lập tháng 3
năm 1951).
Ngày 23 tháng 3 năm 1947,
sau khi thoát khỏi vòng vây của
quân và dân Nam Định, quân
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Pháp dùng tàu chiến ca nô hành
quân vào Ninh Bình theo đường
xuôi sông Đào và ngược sông
Đáy đổ bộ lên xã Tiên Phong,
Yên Vệ huyện Yên Khánh và kéo
lên thị xã Ninh Bình, Trường
Yên (huyện Hoa Lư) và Lạng
Phong huyện Nho Quan.
Tại chùa Hẹ (Linh Bảo tự) xã
Khánh Tiên, huyện Yên Khánh
và thị xã Ninh Bình, cuộc chiến
đấu diễn ra ác liệt, quân và dân
đã tiêu diệt được một lực lượng
đáng kể sinh lực và phương tiện
chiến tranh của địch, nhưng
cũng bị tổn thất khá lớn.
Năm 1947, hơn 2000 nhân
sĩ, trí thức yêu nước bị phái
phản động trong Công giáo bắt
giam ở nhà hầm Phát Diệm
huyện Kim Sơn. Lúc đó, ông
Võ Nguyên Giáp và ông Hồ Tử
Du với lá thư riêng của Hồ Chủ
tịch đã đến chùa Đồng Đắc ủy
nhiệm cho Hòa thượng Thích
Trí Dũng trên cương vị Đại diện
Phật giáo Cứu quốc Trung ương
bằng mọi cách phải giải thoát.
Nhờ sự hậu thuẫn của cách
mạng, việc giải thoát đã thành
công. Với thành tích này, Hòa

thượng được Hồ Chủ tịch khen
thưởng và được tướng Nguyễn
Sơn Tư lệnh Quân khu IV mời
làm cố vấn.
Ngày 28 và 29 tháng 4 năm
1950 quân Pháp đánh chiếm thị
xã Ninh Bình và một số nơi trên
quốc lộ I, chia cắt Ninh Bình
thành 2 khu vực tạm chiếm và
tự do. Đến giữa năm 1950, quân
Pháp đã chiếm đóng phần lớn
3 huyện phía Nam tỉnh Ninh
Bình, nhanh chóng lập ra 50
đồn bốt lớn nhỏ, mỗi vị trí có từ
1 tiểu đội đến 1 trung đội và hình
thành hệ thống phòng ngự,
gồm 4 tuyến trên bộ. Đến đây,
địa bàn Ninh Bình bị chia cắt
thành hai vùng rõ rệt: - Vùng
tạm bị chiếm gồm 3 huyện phía
Nam là Kim Sơn, Yên Khánh,
Yên Mô. - Vùng tự do gồm 3
huyện phía Bắc là Gia Viễn, Nho
Quan, Gia Khánh.

2. Hoạt động Phật giáo trong
vùng tạm chiếm

Tại các vùng tạm chiếm, về
sau chính quyền Pháp - Nam
gọi là vùng quốc gia, giới Phật
tử có nhiều tâm lực hơn để
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hoạt động Phật sự. Những
tang thương do chiến tranh gây
nên và nhất là những thủ đoạn
tàn ác của quân đội viễn chinh
Pháp đã làm cho tăng ni, Phật
tử quyết tâm đứng hẳn về phía
kháng chiến.
Ngày 18 tháng 5 năm 1949,
sau một thời gian chuẩn bị,
Hội Tăng Ni Chỉnh lý Bắc Việt
ra đời. Một Ban Trị sự lâm thời
được thành lập do Thượng tọa
Tố Liên làm Hội trưởng. Cùng
thời gian này Hội Việt Nam
Phật giáo tái thành lập do cư sĩ
Bùi Thiện Cơ (em ruột Phó Hội
trưởng Bùi Thiện Căn trước
đây) làm Hội trưởng, Thượng
tọa Tố Liên làm Phó Hội trưởng,
cư sĩ Viên Quang làm Tổng Thư
ký, Hội quán cũng đặt tại chùa
Quán Sứ.
Năm 1950 sau ngày tái lập Hội
Việt Nam Phật giáo ít lâu, nhờ
nỗ lực hoạt động của Thượng
tọa Thích Đức Nhuận Ban Trị
sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình
được thành lập, cùng Ban Đại
diện Phật giáo 3 quận Kim Sơn,
Yên Mô, Yên Khánh và 5 khu
Hàn Lâm, Lạc Thiện, Tuy Lộc,
Bình Hải, Yên Nhân với gần
25.100 hội viên. Thượng tọa
được cung thỉnh làm Giám luật
Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Ngài
cùng Tăng ni Phật tử tỉnh thực
hiện nhiều Phật sự lợi ích thực
tế cho nhân sinh: Can thiệp 963
người bị giam giữ được tự do,
cũng như động sản và bất động
sản đều được trả lại. Tổ chức
được những lớp học tại chùa
Đồng Đắc và các chùa khác dạy
về thế gian và Phật pháp. Mở
được những lớp huấn luyện
về giáo lý tại trụ sở Phật giáo:
Phát Diệm 25 người; Yên Bình
29, Bình Hải 24, Hướng Đạo
26; Lạc Thiện 34, Tự Tân 24,

Trì Chính 35 người. Lại còn đi
diễn giảng tại nhiều nơi và đã
thành lập được Ban Văn hóa
lưu động, đem kinh sách cho
dân chúng học tập nghiên cứu…
ủng hộ đồng bào bị hỏa hoạn ở
phố Phú Vinh 1000$; Tổ chức
long trọng lễ kỷ niệm Phật đản
ở Phát Diệm, Yên Khánh, Yên
Mô có trên 2 vạn tín đồ tới dự
kiêm cả lễ thượng kỳ Phật giáo
thế giới. Tổ chức những cuộc lễ
cầu siêu và viếng thăm an ủi tù
binh cùng thương binh.
Tháng 3 năm 1952 (Nhâm
Thìn), quê hương Thượng tọa
Thích Đức Nhuận bị quân Pháp
chiếm đóng, một số tín đồ Phật
giáo bị ép bỏ đạo, chùa chiền bị
phong tỏa hoặc đập phá, tinh
thần Phật tử bị khủng hoảng
nghiêm trọng. Với cương vị
là người đứng đầu hàng cao
Tăng trong vùng, Thượng tọa
đã kiên quyết bảo vệ tôn giáo
tín ngưỡng của nhân dân. Kẻ
thù đã dùng mọi thủ đoạn mua
chuộc hăm dọa tù đày hòng
uy hiếp tinh thần ngài, nhưng
Thượng tọa vẫn thản nhiên và
hiên ngang trước mọi sự đe

dọa. Để tránh nguy cơ bị ám hại,
ngài phải tạm lánh lên Hà Nội.
Tại trường Phật học Quán Sứ
Hà Nội, ngài dạy chương trình
Trung đẳng Phật học năm thứ
hai, là giảng sư chủ nhiệm của
hai bộ kinh là kinh Kim Cương
và kinh Duy Ma Cật. Bấy giờ
việc học Phật ở Ninh Bình có
khó khăn, ngài đã đón một số vị
tăng ở Ninh Bình lên theo học
như thầy Quảng Thiện chùa
Yên Hòa, thầy Thanh Huy chùa
Phúc Chỉnh, thầy Thanh Ứng
chùa Yên Bình, thầy Thanh Tiêu
chùa Gôi và thầy Thanh Nhân
chùa Giác Hoàng.
Cuối năm 1950 đầu năm 1951,
quân Pháp chiếm chùa Cao
ở xã Khánh Cư, huyện Yên
Khánh, xây dựng thành cứ điểm
phòng ngự có hệ thống công sự,
vật cản vững chắc với 160 quân
Commăngđô. Cứ điểm Chùa
Cao đã gây nhiều khó khăn cho
quân ta trong chiến dịch Quang
Trung tháng 6 năm 1951.
Chùa Bát Long nằm ở phía
Nam phường Đông Thành
thành phố Ninh Bình. Chùa bị
quân Pháp san bằng năm 1952 để

lập vành đai trắng. Cạnh chùa có
miếu Thượng thờ Lê Hoàn, ngôi
miếu này cũng bị quân Pháp san
bằng trong chiến tranh.
Ngày 16 tháng 12 năm 1952,
nhận thấy Giáo hội Tăng già Bắc
Việt cần phải có Ban Giám luật
kiêm Duy na nên Hòa thượng
Thích Mật Ứng - Pháp chủ Giáo
hội đã ủy Thượng tọa Tố Liên
thỉnh Thượng tọa Thích Đức
Nhuận ở chùa Đồng Đắc, Ninh
Bình sung chức Trưởng tòa
Giám luật.
Ngày 7 tháng 5 năm 1954,
chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ đã làm thất bại hoàn toàn
kế hoạch chiến tranh Đông
Dương của H.Nava. Chính phủ
Pháp cử Ely thay Nava và quyết
định rút quân ở 174 vị trí tại Bắc
Bộ và thu quân về phía Nam
Đông Dương. Ngày 29 tháng 6
năm 1954, quân Pháp rút khỏi
Phát Diệm huyện Kim Sơn.
Ngày 30 tháng 6 năm 1954,
tỉnh Ninh Bình hoàn toàn
giải phóng.
(còn tiếp)
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(6) Tư liệu do ông Đinh Công Uẩn, Đảng viên thôn Chỉnh Đốn cung cấp và đã xác nhận của xã. (Hồ sơ di tích của Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch).
(7) Lịch sử Đảng bộ huyện Gia Viễn, xuất bản năm 2000, tr.19. (Hồ sơ di tích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)
(8) Bọn phản động đã giết hại dã man và chôn sống 30 người, trong đó có 22 cán bộ, theo những sự kiện lịch sử Đảng Hà Nam Ninh
(1929-1954), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Hà Nam Ninh, 1976, tr.148. (Hồ sơ di tích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).
(9) Theo báo Nhân dân điện tử số ra chủ nhật 28 tháng 11 năm 2004.
(10) Tạp chí Phương tiện số 35-36 ra ngày 15 tháng 12 năm Canh Dần và ngày 1 tháng giêng Tân Mão (1951).
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Quán Thế Âm xuất gia
TT.Thích Thiện Hạnh
Phó Viện Trưởng PVNCPHVN tại Hà Nội
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ằng năm, cứ vào các ngày 19/09 âm
lịch, chư tăng, ni và phật tử ở khắp
mọi nơi trên thế giới đều hướng
về ngày kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ
Tát xuất gia. Bồ Tát Quán Thế Âm là
hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực
hiện từ bi cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh
trong 6 nẻo luân hồi. Ngài được miêu tả trong
nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ
giới, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát
được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật
giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong
Phật giáo Nguyên thủy.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn
thứ Hai Mươi Lăm, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Phật:
“Quán Thế Âm Bồ Tát vì nhân duyên gì tên là Quán
Thế Âm?”
Phật bảo: “Nếu có vô lượng chúng sinh chịu các
khổ não, nhất tâm xưng danh (nhất tâm là chẳng
có niệm nào khác) thì sức dụng Tự tính Quán Thế
Âm hiện ra, tất cả đều được giải thoát nên gọi là
Quán Thế Âm, cũng gọi là Tự tính tự độ”.
Quán Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokiteshvara”
dịch sang tiếng Hán là Quán Thế Âm hay Quán
Tự Tại… Danh hiệu Quán Thế Âm, nghĩa là quan
sát tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian
để độ cho họ thoát khổ. Trong Kinh Bi Hoa có ghi
rằng: “Vào đời quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là
Bảo Tạng Như Lai. Thời đó có vua Chuyển Luân
Thánh Vương là Vô Chính Niệm. Vua có quan đại
thần là Bảo Hải, phụ thân của đức Bảo Tạng khi
chưa xuất gia đối trước đức Phật Bảo Tạng phát
ra 48 đại nguyện”. Vua Chuyển Luân có nhiều con.
Con cả là Thái Tử Bất Tuấn cũng do ngài Bảo Hải
khuyến tiến. Thái Tử cũng đi xuất gia theo cha
và đối trước đức Bảo Tạng Như Lai phát ra bảo
nguyện đại bi thương xót, cứu độ tất cả các loài
chúng sinh bị khổ não. vì vậy đức Bảo Tạng thọ ký
cho Thái Tử thành Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm,
còn Bảo Hải là tiền thân của đức Thích Ca Mâu Ni.
đức Bảo Tạng thọ ký cho Thái Tử rằng: “Vì lòng
đại bi Ông muốn quán niệm cho tất cả chúng sinh
được cùng về cõi an lạc (cực lạc). Vậy từ nay đặt
tên cho Ông là Quán Thế Âm”.
Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận
trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì
chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có
trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quán
Thế Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện

đại thệ nguyện độ sinh của Ngài. Như vậy, Ngài
Quán Thế Âm Bồ Tát là người luôn quan sát, lắng
nghe tiếng kêu cứu khổ từ chúng sinh trong nhân
gian để đến cứu. Ngài mang lòng từ bi, nhân ái, vị
tha để cứu tất cả chúng sinh, không phận biệt ai.
Vì thế, ngày lễ này có ý nghĩa nhắc nhở chúng sinh
phải yêu thương mình và yêu thương mọi người.
Từ bi với bản thân và từ bi với mọi người. Cứu
độ bản thân và cứu độ mọi người. Để tất cả cùng
nhau vượt qua những khổ đau của đường trần.
Do đó, lòng từ bi được nuôi dưỡng từ những ai
biết giữ giới đức và biết nhẫn nhục. Nếu không
nhẫn nhục thì từ bi rất khó được phát huy triệt để.
Hình ảnh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thể
hiện lòng đại từ đại bi, luôn được mọi người tôn
kính và nương tựa.
Ngài Quán Thế Âm xưa kia đã thành Phật hiệu
là “Chính Pháp Minh Như Lai”. Ngài thị hiện làm
Bồ Tát vì muốn đảm đương công tác cứu khổ ban
vui cho chúng sinh. Ngài Bồ Tát quán thấy Phật và
chúng sinh đồng chung một bản thể, đồng chung
một giác tính duy nhất, nhưng Phật đã giác ngộ
mà chúng sinh thì còn mê. Do đó, Ngài Quán Thế
Âm tức là một vị Phật tương lai sẽ bổ vào ngôi
của đức Phật A Di Đà thì ngài cùng với ngài Đại
Thế Chí (kiếp xưa là em ngài, con thứ vua Chuyển
Luân, cùng Ngài đồng thời được đức Bảo Tạng
thụ ký) giúp việc giáo hóa độ sinh cho đức Phật A
Di Đà và 2 Ngài cũng ứng thân xuống cõi sa bà này
trợ giáo cho đức Thích Ca Mâu Ni.
Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Na Ni có chép lời
Ngài bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! con nhớ
vô lượng ức kiếp trước có đức Phật ra đời hiệu là
Thiên Quan Vương tĩnh trụ Như Lai” đức Phật ấy
vì thương đến con và tất cả chúng sinh nên nói ra
môn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng cánh tay
sắc vàng xoa đầu con mà bảo: “Thiện Nam Tử! Ông
nên trụ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sinh
trong cõi trước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự
lợi ích yên vui lớn.” Lúc đó con mới ở ngôi Sơ Địa,
vừa nghe xong thần chú này liền vượt lên chứng
đại Bát Địa”.
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm có chép lời Ngài
bạch với đức Thế Tôn rằng: “Con nhớ cách đây vô
số hằng hà sa kiếp về trước có đức Phật ra đời hiệu
là Quán Thế Âm, từ đức Phật kia dạy con, do nghe,
nghĩ và tu mà vào Tam Ma Đề” Do đó nên biết:
Ngài đã phát tâm Bồ Đề từ đời đức Phật Quán Thế
Âm trong vô số hằng hà sa kiếp về trước do nghe
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Phật truyền pháp, Ngài đã nhận định pháp tu viên
thông về nhĩ căn là hơn tất cả, do ngài khó chứng
viên thông ở nhĩ căn nên được đức Phật thụ ký
cho ngài danh hiệu Quán Thế Âm, một danh hiệu
mà chúng sinh ở mười phương cung kính chấp
trì, nhất là trong những lúc nguy hiểm, đau khổ.
Bồ tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát
Quán Tự Tại, chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều
trong các kinh điển Đại thừa, như Hoa Nghiêm,
Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Bát nhã Tâm kinh, Đại
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Đại Từ Đà la ni,
Chuẩn đề Đà la ni… và rất nhiều các ký, sớ, giải,
luận về Bồ tát. Ngài được xem là vị Đại bi (trong
kinh Pháp hoa) nguyện cứu độ tất cả chúng sinh
và Đại trí (trong Bát-nhã Tâm kinh) liễu ngộ năm
uẩn đều là không. Còn trong kinh Pháp Hoa,
phẩm Phổ Môn, Phật Thích Ca đã giải thích rõ cho
Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán
Thế Âm: “Vị Bồ Tát này khi nghe âm thanh của
chúng sinh xưng danh hiệu mình thì bèn tầm
thanh để cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn
ức chúng sinh bị các khổ não nghe đến danh hiệu
Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài
thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm bèn xem xét
âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát”.
Chúng ta hãy điểm lại 12 đại nguyện của người,
nhắc nhở bản thân luôn sống lành, sống thiện,
hướng tới chân tâm để bình an.
1. Nguyện thanh tịnh căn trần, nơi nào có đau
khổ, có ai oán liền mang thân đi cứu giúp.
2. Nguyện không từ gian khổ, một lòng cứu
độ chúng sinh, hiện nơi biển sâu, vớt người đắm
chìm, thoát khỏi dông gió.
3. Ứng linh nơi khổ đau, oan gia tương báo,
nghe tiếng than thở liền có mặt tức khắc.
4. Trừ yêu diệt ma, tiêu phạt nhiễu nhương,
loại bỏ nguy hiểm cho chúng sinh.
5. Tưới mát nhân gian, giúp chúng sinh an ổn
vui vẻ, tiêu hết muộn phiền, rũ bỏ lòng tham.
6. Xoa dịu thù hận, thực hiện bình đẳng, có
lòng từ bi, hỉ xả tất cả lỗi lầm để chúng sinh yêu
mến lẫn nhau.
7. Chặn 3 đường dữ: ngục hình, ngạ quỷ, súc
sinh để cứu chúng sinh khỏi khổ nạn.
8. Cứu tội nhân thoát khỏi ngục hình, gông
cùm, xiềng xích, tra tấn, thoát đi nhẹ nhàng, lòng
không vương vấn.
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9. Làm thuyền cứu vớt, đưa chúng sinh thoát
khỏi bể khổ, an nhiên niết bàn.
10. Tây Phương tiếp dẫn, nâng tràng hoa thơm,
nhạc dập dìu tiễn người về trời, cứu độ linh hồn.
11. Học theo đức Phật Di Đà, trường sinh bất
lão, nâng cao tuổi thọ, sống đời dài lâu.
12. Tu hành tín niệm, thân tan thịt nát cũng nỗ
lực đời đời thực hiện 12 câu nguyện độ sinh.
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại
nguyện, mỗi nguyện đều chứa vô lượng công đức
tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương
thế giới. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam,
Ngài mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha để đi cứu tất
cả mọi người, không phân biệt, Ngài giống như
một người mẹ luôn bảo vệ những người con của
mình. Tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm

cứu vớt tất cả những nỗi khổ đau của vô lượng
chúng sinh. Cho nên trong kinh, đức Phật gọi
Ngài Quán Âm là “thiện nam tử”. Nhưng chúng
ta thường thấy hình ảnh Ngài là một vị nữ nhân
mặc áo trắng. Không ít người vẫn đang thắc mắc:
Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? đức Phật
nói rằng Quán Thế Âm cứu khổ chúng sinh bằng
cách hóa thân thành 32 tướng khác nhau để tùy
ứng với hoàn cảnh. Ngài có thể là: thân Phật, Bích
Chi, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự
Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ
Sa Môn, tiểu vương, trưởng giả, cư sĩ, tể quan, Bàla–môn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di,
phụ nữ, đồng nam, đồng nữ, thiên, long, dạ xoa,
Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la, Khẩn-na-la Mahầu-la-già, Nhân, Phi nhân Thần chấp Kim Cang.
Hình ảnh Ngài Quán Âm Thị Kính, hóa thân

Ảnh: St

của đức Quan Âm Bồ Tát cũng là một minh chứng
về lòng nhẫn nhục và đại bi khi bị hàm oan đến ba
lần nhưng không thanh bạch. Lần hàm oan cuối
cùng đó là bị gán vào tội phạm giới luật khi có con
với Thị Mầu. Nhưng vì khi ấy, Kính Tâm (tên của
Bồ Tát khi tu) vì nhất quyết giữ một lòng với đạo
Pháp, không muốn bị phát hiện là thân nữ nhi
(vì xã hội bấy giờ chưa cho nữ giới đi tu) nên đã
âm thầm chịu đựng oan trái. Lòng từ bi thể hiện
khi Ngài cố gắng nhẫn nhục, chịu mọi tai tiếng
để nuôi đứa trẻ không phải con mình, nhất quyết
không vì lòng sĩ diện, sự trong sạch của bản thân
mà bỏ rơi một đứa trẻ. Câu chuyên đó cho thấy
nếu không có lòng nhẫn nhục thì từ bi không
được trọn vẹn. Vì vậy, danh hiệu của ngài thường
kèm theo từ Đại Bi. Trong các loại tranh tượng về
Quán Thế Âm, chúng ta thường thấy có 33 dạng
khác nhau về số đầu, tay và các đặc tính. Thông
thường ta thấy tượng Bồ Tát có nghìn tay nghìn
mắt, có khi 11 đầu (11 đầu biểu tượng cho mười
cấp của Thập địa và Phật quả) Trên đầu có khi có
tượng A Di Đà, xem như đặc điểm chính. Trên
tay có khi thấy Bồ Tát cầm hoa sen hồng, vì vậy
Ngài Quán Thế Âm cũng có tên là Liên Hoa Thủ
hay nhành dương liễu và một bình nước Cam Lồ.
Vẻ đẹp của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là hình
ảnh, một tay cầm bình nước thanh tịnh chứa cam
lồ, và một tay cầm nhành dương để tưới xuống
thế gian, mà trong kinh Phổ Môn có câu: “Nam
mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm
Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”. Bình thanh tịnh
biểu hiện cho sự giới đức vẹn toàn. Một người
giữ được giới đức sẽ cảm thấy luôn an lạc và
không điều gì gây phiền não, bận tâm. Chính vì
tâm hồn thanh tịnh, an lạc mới chứa được nước
cam lồ, một loại nước thanh mát, ngọt ngào, đó
là tấm lòng vị tha, luôn thực hiện sứ mệnh mang
đến hạnh phúc, an lạc cho tất cả chúng sinh. Vì
thế cần được rưới bằng nhành dương liễu. Cành
dương liễu là biểu tượng của sự nhẫn nhịn. Bởi
việc tu hành cũng khó khăn như đi trong cơn bão
lớn. Những cành cây cứng mạnh lại dễ gãy đổ.
Cành dương liễu tuy yếu mềm nhưng dẻo dai,
gió chiều nào cũng thuận theo nên khó gãy. Quán
Âm Bồ tát dùng cành dương rưới nước cam lồ,
biểu trưng cho lòng nhẫn nhục nhu nhuyễn.
Thiếu cành dương không rưới nước cam lồ
được. Cũng vậy, có lòng từ bi mà thiếu đức nhẫn
nhục thì lòng từ bi đó không lâu dài, không đem
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Tượng Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay,
chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Khang

đến lợi ích viên mãn cho chúng sinh. Cho nên đức
nhẫn nhục, lòng từ bi luôn đi đôi với nhau, thiếu
một đức thì đức kia không thể thực hiện. Như vậy
trong quá trình thực hành một đường lối tu phải
là một sự hợp nhất không thể phân chia được
giữa phương tiện, phương pháp tu là lòng từ bi và
trí tuệ, tuệ giác tính Không, chúng ta có thể biến
đổi dần dần thân, khẩu và ý không thanh tịnh của
chúng ta thành thân, khẩu, và ý thanh tịnh đáng
tán dương của một vị Phật.
Hình ảnh của Ngài bao trùm lên tất cả tâm trí
của biết bao người vì Ngài luôn luôn gần gũi họ,
an ủi, gia trì, bảo vệ họ mỗi khi người ta trì niệm
danh hiệu của Ngài. Ngài đến với mọi người,
không phân biệt giàu hay kẻ nghèo, già hay trẻ, tất
cả đều một lòng bình đẳng như nhau, không hai,
không khác. Cho nên từ bậc vua chúa đến hàng
thứ dân, ai ai cũng sùng kính, trì niệm danh hiệu
Ngài và đặc biệt có nhiều người biết niệm danh
Ngài trước khi biết đến các vị Phật và Bồ Tát khác.
Tại sao lại có hiện tượng này? Đó là vì trong tâm
của mỗi người chúng ta đều có Quán Âm tự tính,
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chỉ vì chúng ta bị vô minh nhiều đời nhiều kiếp
che mờ, bị phiền não quấy phá nên chẳng thể hiện
bầy ra, khi được ai nhắc đến danh hiệu Ngài thì
giống như mầm giống xưa nay gặp mưa, ánh sáng,
nhiệt độ là tự khắc nẩy mầm, sinh sôi ngay.
Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của đức Từ Bi,
muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con
là tình thương chân thành, tha thiết nhất không
có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, đức
Quán Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền
của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.
Tựu chung lại một cách tổng quan thì Ngài
Quán Thế Âm Bồ Tát là người luôn luôn dõi theo,
lắng nghe và thấu hiểu mọi mong ước của chúng
sinh trên trần gian. Từ đó, người sẽ cứu độ, siêu
thoát và giúp nhân gian vượt qua mọi kiếp nạn,
đau khổ trong cuộc sống. Vì thế, người luôn là
biểu tượng bất diệt của lòng từ bi, bác ái và nhân
hậu vô cùng, luôn chở che, bảo vệ mọi số phận
trên cuộc đời.
Ngài Quán Âm Bồ Tát là người có tấm lòng
lương thiện, yêu thương và bao dung đối với
tất cả mọi người. Không những thế, Ngài còn là
người không bao giờ để tâm hay oán trách đến
người khác đối xử với mình ra sao cũng không
oán thù và sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của con
người. Vì thế, Ngài Quán Âm được xem là biểu
tượng của sự bình an, thanh tịnh và đức độ từ bi.
Hình tượng cùng với những hạnh nguyện của
Ngài đã in sâu vào lòng người dân Việt, nhất là
những người phật tử. Ngài như là người mẹ hiền
với lòng thương yêu vô bờ bến và có đầy đủ năng
lực, luôn dang rộng vòng tay để đón lấy những
người con thương yêu đang lúc khủng hoảng,
đang gặp những bất hạnh khổ đau, đang lầm
đường lạc lối, là nơi cho con thơ trở về nương
tựa trong cơn giông bão của cuộc đời. Chính vì
vậy, Ngài được xưng tụng là Mẹ hiền Quán Thế
Âm, một danh xưng vô cùng thân thương và
cũng rất đỗi thiêng liêng, cao quý. Cho nên chúng
ta cần phải học theo Ngài Quán Âm hạnh nhẫn
nhục và vị tha. Ngài Quán Âm đã nhờ vào tâm
nhẫn nhục tốt nên đã vượt được qua bao kiếp
nạn. Con người ta nếu biết cách luôn nhẫn nhục
trước mọi thuận cảnh hay nghịch duyên thì sẽ
giúp bản thân luôn bình tĩnh, xử lý được mọi việc
được thấu đáo. Nếu tu tập theo hai công hạnh ấy,
thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều chuyển hóa và
thăng hoa trong đời sống.

Đó là Từ và Bi cùng với
Hỷ và Xả là bốn đức tính
cao đẹp mà đạo Phật gọi
là Bốn tâm vô lượng. Để
thực hành được bốn đức
tính này một cách trọn
vẹn quả là không phải dễ,
phải tập dần dần từng
bước từ thấp đến cao,
từ hẹp đến rộng, từ gần
đến xa. Muốn mở rộng
lòng thương yêu đến
với người khác thì mình
phải thương yêu chính
bản thân mình. Không
thương yêu bản thân
mình thì mình không thể
nào thương yêu được
người khác. Nghe qua
điều này có người cảm
thấy ngồ ngộ, nhưng
đấy là sự thật. Thương
yêu bản thân mình ở đây
không phải là thương yêu bản ngã của mình mà là
thương hết toàn thân tâm của mình. Không nên
lầm lẫn giữa cái ngã và con người. Thương yêu
bản thân mình có nghĩa là nhận diện được con
người thật của mình và đón nhận tất cả những gì
hoàn thiện và chưa hoàn thiện. Đối với những gì
chưa hoàn thiện thì không vì thế mà buồn khổ,
chán ghét, né tránh; đối với những gì hoàn thiện
thì cũng không vì thế mà sinh lòng tự cao, ái ngã.
Tiếp theo chúng ta tập mở rộng lòng thương yêu
của mình đến những người thân thuộc của mình,
cha mẹ, anh em, thầy bạn của mình, trải rộng tình
thương yêu đến với tất cả mọi người, mọi loài, kể
cả những người đã từng có oán kết với mình.
Hơn nữa, khi chúng ta thương yêu chính mình
thì cũng đồng thời chúng ta đã phần nào thể hiện
tình thương yêu của mình đối với những người
xung quanh.
Chúng ta phải giữ tâm bình lặng trước mọi tình
huống đến với mình, dù là thuận cảnh hay nghịch
duyên, dù là may mắn hay rủi ro chứ không chỉ
nhẫn trước những những nghịch cảnh, oan trái
như mọi người thường hiểu về hạnh nhẫn nhục.
Nhưng khi nhẫn nhục thì trong lòng không hề có
sự oán ghét, thù hận, không có sự dồn nén hay
gồng ép mà luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản,

Điện Quán Thế Âm,
chùa Tam Trúc - Ảnh: Minh Khang

tràn ngập lòng bao dung, thương yêu và tha thứ.
Tóm lại, chúng ta tu Phật là phải mở rộng lòng
từ bi và đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục từ bi đó phải
từ sự tu sửa của chúng ta, chứ không phải ở đâu
đem đến. Công phu có được chính là do sự huân
tập hàng ngày mà thành tựu. Vì vậy, chúng ta
nên tập đức từ bi, nhẫn nhục trong cuộc sống,
trong từng giây phút để chúng ta có đủ đạo lực
khi gặp các chướng duyên. Vì vậy, mong rằng mỗi
bản thân của chúng ta đều làm việc thiện để tâm
mỗi người luôn thanh tịnh, giải tỏa hết mọi buồn
phiền, hướng tới sự đại từ, đại bi như đức Phật,
cùng nhau xây dựng một xã hội an bình và nhân
ái. Từ đó có thể thấu hiểu mọi người và biết cách
làm thế nào để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn,
buồn phiền trong cuộc sống.
Chúng ta là những người con Phật, đều hướng
tâm quy kính và cảm niệm ân đức của Ngài. Tu tập
theo hạnh nguyện của Bồ-tát là chúng ta đã bày tỏ
tấm lòng quy kính của mình đối với Ngài một cách
cao quý và đầy ý nghĩa nhất.
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Loại bỏ tham dục bằng tu hành
Ths.Hoàng Văn Thuận
Tóm tắt: Tham dục là một đề tài vừa cũ vừa mới luôn mang tính thời đại. Là nguyên nhân tạo nên tội
lỗi của con người có gốc là tham, bằng phương pháp tu hành Phật giáo chúng ta vẫn có những phương
cách loại bỏ ngọn lửa này. Với thực trạng xã hội hiện đại ngày nay, vấn đề tham dục lại một lần nữa
làm chúng ta đáng phải chú ý khi xảy ra các vấn nạn liên quan đến. Bằng phương pháp thực chứng,
phân tích - tổng hợp, chúng tôi sẽ khái quát hóa lại những phương pháp loại trừ tham dục dựa trên
phương pháp tu hành Phật giáo.
Từ khóa: tham dục, phương pháp bỏ tham dục, tham dục trong Phật giáo, tham dục và tu hành, tham
dục và đời sống

1. Bản chất của tham dục:

Tham dục vấn đề muôn thuở
của con người, các giống loài
có đặc tính đực cái, cả cõi Dục
giới “Cõi Dục Giới được kéo dài
thì A Tỳ Địa Ngục qua cảnh các
súc vật, các Ngạ Quỷ, các Thần,
con Người, đến những ông bà
tiên dục giới như: Tứ Đại Thiên
Vương, Dạ Ma,... Tha Hoá Tự
Tại cõi cao nhất của Dục Giới.
Trong suốt những tầng lớp các
sinh vật này đều có chung một
đặc tính, đó là: Có giống đực và
giống cái, ăn uống và giao dâm.
Trong đó, con người cũng đắm
chìm trong Tham Dục và coi đó
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là chuyện hiển nhiên như là con
cá ở trong nước”(1), như vậy vấn
đề ở đây là con người cũng có
giống đực – cái nên đây là một
điều hiển nhiên sinh ra tham
dục, bởi đó vừa là bản năng
sinh tồn vừa là đặc tính của
giống loài, cũng bởi con người
cũng nằm trong Dục giới – cõi
giới của tham dục, lại một lần
nữa khẳng định đầy đủ thuyết
phục đó là con người gắn liền
với tham dục từ trước đến nay.
Tham dục có thể hiểu “ái dục là
sự khao khát, ưa muốn, vui thích
trong tam giới cho nên chúng
sinh sinh vào cảnh giới nào cũng

tại nó dắc dẫn và đeo đuổi theo
trong cảnh giới ấy , không rời bỏ
bao giờ”(2) và “các loại tham dục
như sau: Tham dục hoàn toàn bất
thiện; Là sự ao ước, muốn làm –
không thiện không ác; Pháp dục
– tham muốn pháp chân chính
– lý do khiến Phật Thích Ca xuất
gia Như vậy, ý định chính là tham
dục (3). Theo Hộ Tông thì Dục ái
“có 3 bực tham ái: Ái dục trong
cảnh Dục giới, Sắc giới và Vô sắc
giới”(4). Vì vậy, đã là bản chất của
con người với những lòng ham
muốn, muốn nắm lấy đối tượng
mình thích chính là tham dục.
Tham dục là một trong các tật

xấu của con người, vì còn nằm
trong vô minh nên là điều không
thể tránh khỏi, chỉ có Phật mới là
người toàn diện, hoàn hảo mọi
mặt, tức chính đẳng chính giác,
thập toàn thập mỹ. Ông Phật là
người duy nhất không có tật xấu,
nên tham dục không còn xuất
hiện nữa. Đó là một tấm gương
để con người hướng đến loại bỏ
những chướng ngại để thành
một CON NGƯỜI chữ Hoa.
Nguyên nhân của tham dục,
đó là sự phóng dật, ham muốn
theo bản năng, là hậu quả của
việc không kiểm soát và làm chủ
tư tưởng trước những cám dỗ,
trước sự thật phũ phàng của
cuộc sống, do tính ích kỷ, vụ lợi
cho bản thân con người,..
Về mặt tâm – sinh lý, con
người bắt đầu khoảng từ 14 tuổi
bắt đầu hình thành tâm lý về giới
tính, cảm xúc khác giới, là một
giai đoạn của lứa tuổi dậy thì, bắt
đầu phát triển mạnh hóc – môn
tăng trưởng và sinh dục(5). Đây
là giai đoạn giao thời nhạy cảm
nhất trong mặt nhận thức, tâm
sinh lý của trẻ em – thanh thiếu
niên. Nên những tư tưởng, nhận
thức mà lứa tuổi này tiếp nhận
từ gia đình, bạn bè, xã hội tác
động cực kỳ mạnh mẽ đến sau
này. Nhất là vấn đề về tham dục,
đạo cũng như đời.
Về gia đình, ngoài yếu tố
“chính dâm” của vợ chồng, thì
xảy ra những chuyện tham dục
ngoài luồng, vừa là yếu tố tâm –
sinh lý của vợ chồng, có thể đã xảy
ra vấn đề, hoặc ham muốn tham
dục quá nhiều nên có những
hành động không chính. Làm
đảo lộn tình nghĩa vợ chồng, có
thể khiến gia đình tan nát, một
thực trạng hiện hữu trong xã hội
Việt Nam và thế giới.
Về mặt kinh tế, tham dục cũng

có thể xảy ra do hoàn cảnh kinh
tế, hoặc xã hội ép buộc, cũng có
thể do nghèo đói mà người ta có
ước muốn cũng có thể là cuộc
sống quá giàu sang, phú quý, nên
con người tìm đến những thú vị
tiêu khiển, trong đó có tham dục.
Trong lịch sử Việt Nam, chuyện
tham dục của các vua chúa là một
minh chứng rõ ràng.
Về mặt xã hội, là tiêu cực của
đời sống xã hội quá phát triển,
nên tham dục và chuyện tham
dục nói chung trở thành một
thứ nghề nghiệp tạo nên tiền
bạc,một trò tiêu khiển, giải trí,..
Do sự thỏa thuận – đồng ý của
hai bên tham gia vào chuyện này.
Theo Phật giáo thì đó là không
“chính dâm”, là tệ nạn của xã hội.
Tóm lại tất cả đều do Vô minh
“là gốc, rễ cái, có nhiều rễ con
chia tẻ ra vô số”(6) mà gây ra.
Tác hại, tham dục làm cho
con người chìm đắm trong tội
lỗi, tha hóa về đạo đức, gây ra
những vi phạm pháp luật không
đáng có, là một vấn nạn của xã
hội. Tham dục có thể gây nghiện

như ma túy(7) như một chất kích
thích hệ thần kinh làm cho hậu
quả khủng khiếp hơn cả về mặt
tâm lý, đời sống, sau cùng là trở
thành tội phạm, thành người
con bất hiếu, nhất là về mặt tâm
linh có thể trở thành các giống
loài như rắn,..hoặc bị đọa địa
ngục “những dục lạc đều là chua
cay như nọc độc, hằng ám ảnh kẻ
si mê, họ phải chịu khổ trong địa
ngục và chịu khổ lâu dài(8), trong
kiếp này hoặc sau.
Trên đây là những nét khái
quát về tham dục dựa trên quan
điểm của Phật giáo. Tuy là thâm
căn, gốc rễ của con người và Dục
giới nói chung, nhưng bằng cách
là con người tu hành thật sự,
thì tham dục vừa là vấn đề lớn
nhưng lại là vấn đề nhỏ sau này.
Nhưng để loại bỏ được thì công
việc tu hành cực kỳ gian nan, có
thể kéo dài cả đời nếu không thật
sự, hoặc chỉ bằng lý thuyết. Vậy
nên, chúng tôi sẽ đưa ra những
phương cách tu tập Phật pháp để
nhằm loại bỏ tham dục và những
kết quả sẽ có được sau khi loại bỏ
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tật xấu này vì “Lòng ái dục làm
cho chúng sinh thọ sinh mà sinh
vào các cảnh giới mới”(9).

2. Phương pháp loại bỏ tham dục

Chú Lăng nghiêm có loại bỏ
tham dục không?
Trong Phật giáo có Kinh Lăng
Nghiêm (còn gọi là Kinh Thủ
Lăng Nghiêm), là một kinh có
xuất xứ từ Trung Quốc, được viết
dưới thời Võ Tắc Thiên – Một vị
vua chìm đắm tham dục nổi tiếng
nhất lịch sử Trung Quốc. Kinh
này xoay quanh 2 chủ đề là Nhĩ
căn viên thông và chuyện tham
dục của Ngài A – nan đọc chú
Lăng Nghiêm để hết tham dục.
Câu chú đó là: “Án, a na lệ, tỳ xá
đề, bệ ra, bạt xà ra, đà rị, bàn đà
bàn đà nể, bạt xà ra bán ni phấn,
hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà
ha.”(10) (trích chú Lăng Nghiêm,
câu này chìa khóa này tương
đương với đọc cả bài chú). Trong
Kinh Lăng Nghiêm cho rằng,
Ngài A – nan đi khất thực thì bị
bùa chú của dâm nữ Ma – đăng –
già dụ, trong hoàn cảnh đó Ngài
được đức Phật chỉ cho bằng
cách đọc chú Lăng Nghiêm để
hết tham dục, phá bỏ bùa chú.(11)
Chúng tôi dẫn ra những ý trong
kinh này, như vậy ta xem xét trên
các khía cạnh. Thứ nhất, tham
dục là bản chất của con người,
do chính bản thân người đó tạo
nên, phải do người đó tự loại
bỏ cũng giống như các tật khác.
Thứ hai, chú Lăng Nghiêm là
một chú rất dài có tác dụng nhất
định nào đó, vào việc giúp vượt
qua tai nạn, giúp cột giữ tâm do
phải đọc dài – cái hay của chú
dài. Thứ ba, kinh nói chú này có
thể giúp A – nan hết tham dục.
Nhưng, từ các khía cạnh trên
thì ta thấy được rằng, tham dục
là của chính con người đó tạo
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ra, chứ không phải là dùng chú
Lăng Nghiêm là hết được tham
dục. Nếu hết được thì từ khi nó
được viết ra thời nhà Đường, Võ
Tắc Thiên đã hết tham dục lâu
rồi, và mọi thầy chùa từ lúc đó
cũng đã hết. Vậy sao tham dục
vẫn còn hoài từ xưa đến nay kể cả
các tu sĩ? Đó là một trong lỗ hổng
lớn của Kinh Lăng Nghiêm. Vì
không có câu thần chú nào làm
cho con người hết tham dục cả,
chỉ có giúp vượt nạn mà thôi,
chỉ có con người tu hành đúng
phương pháp và chứng đắc các
quả vị của Tứ Thánh định thì
may ra mới loại bỏ được tham
dục. Tóm lại, chú Lăng Nghiêm
không giúp cho người tu hành
hết tham dục được như những
gì kinh đã viết. Vậy nên, ta phải
trải qua quá trình tu hành thật
sự không ngừng nghỉ và trải qua
thời gian rất lâu.
Phương pháp trong cuộc
sống và tu hành
Trong gia đình, vợ chồng thực
hiện đúng “chính dâm”(12) của
Phật giáo để tránh chuyện ngoài

luồng vì thực trạng ngoại tình
xảy ra rất nhiều trong xã hội hiện
nay(13). Nguyên nhân là do tham
dục quá nhiều của vợ - chồng,
do tâm lý ham muốn đối tượng
khác, do chưa thỏa mãn nhu
cầu,…nên chuyện “tà dâm” (14) là
đương nhiên xảy ra. Vậy đối với
vợ hoặc chồng vừa là tu sĩ Phật
giáo thi chuyện gì xảy ra với họ.
Thứ nhất, nếu tà dâm thì hào
quang của tu sĩ này sẽ bị rách, sự
tu hành sẽ bị chậm lại, mắc bệnh
tật, bị các cõi giới thấp - ở Dục
giới xâm nhập và chi phối và các
hiện tượng khác. Nên tham dục
lại hoàn tham dục do không thể
tiến tu, vẫn chứng nào tật đó.
Thứ hai, chính dâm vợ chồng thì
hào quang lại càng tròn đẹp và
sáng do đây là tham dục nhưng
thuộc chính nên đó là sự yêu
thương, tạo nên sự hạnh phúc,
hoan hỉ nên hào quang sẽ sáng và
đẹp tròn do tình yêu thương vợ
chồng. Nên tu sĩ này sẽ có cơ hội
tiến tu và nhanh chóng hơn bởi
yếu tố tình thương, ngược lại tà
dâm – không có tình yêu thương
vợ chồng chính đáng. Vậy nên,

Ảnh: St

đối với gia đình có người tu
Phật pháp nên thực hiện việc
chính dâm, vừa là giới luật vừa
là hạnh phúc gia đình, đồng thời
là phương pháp giáo dục con cái
không tà dâm. Vừa là song hành
cả đời và đạo trọn vẹn.
Đối với trẻ em, thanh niên do
tính chất của sự phát triển mọi
mặt, đang lứa tuổi học hỏi mọi
thứ xung quanh. Nên những
chuyện tham dục được bàn tán
hiển nhiên xảy ra, trong bất kỳ
nhóm bạn bè, nhóm xã hội nào
đó, ví dụ: nhóm con trai thì sẽ
có chuyện bàn tán về con gái và
ngược lại, có thể họ nói chuyện
học tập nhưng khi thấy người
khác phái là họ nhìn ngắm và
bàn tán xem có dễ thương hay
không,…
Giáo dục giới tính, quan hệ
nam nữ cho trẻ là một điều rất
cần thiết, đầu tiên nhất là gia
đình, bằng việc dạy bảo những
tác hại của tham dục, những thái
cực sai lầm của quan hệ nam nữ,
nhất là hướng cho trẻ đến tình
yêu thương trong mối quan hệ
đó. Đó là những cái cơ bản để
giáo dục trẻ.
Tuổi trẻ - giới tính là chuyện
rất nhạy cảm tác động đến tâm –
sinh lý sau này của chúng. Vì vậy,
việc giáo dục giới tính ở gia đình,
nhà trường và xã hội là rất cần
thiết, cái quan trọng nhất là nên
cho trẻ, thanh niên tu hành từ
lúc nhỏ thì sẽ làm cho trẻ nhận
thức được tác hại của việc tham
dục bằng những niềm vui trong
tu hành.
Trong tu hành Phật giáo, ta
cần có các phương pháp như
sau:
Thứ nhất, cần có một phương
pháp tu hành đúng đắn, như
Phật đã nói gặp được pháp

môn tu tập đúng là phước báu
lớn, một phương pháp thể hiện
được: Hãy tự thắp đuốc lên mà
đi (Ngài Thích Ca). Đó là dùng
thiền định, bởi vì:
“Gốc dục ái sinh ra đau khổ
Tạo sầu bi, lo sợ ngã nhân
Ai trừ dục ái khỏi tâm
Xa lìa sợ hãi, không còn sầu
bi.” (15)
Và
“Trong rừng núi, dục là số một
Rừng dục làm sợ hãi, sầu
vương
Đốn rừng ái dục sạch trơn
Người tu tịch tịnh con đường
thanh cao
Dây tình ái gái trai chưa bỏ
Thì khó mong làm chủ được
tâm
Rơi vào tình trạng buộc rằng
“Bỏ con vú mẹ” dặm đàng
chẳng buông.”(16)
Vì vậy, chúng ta cần phải thật
sự cố gắng trong tu hành để loại
bỏ tham dục. Trong thiền định
thì có vô số loại thiền định, trong
đó bằng phương pháp thực
chứng của việc tu hành, chúng
tôi có đề nghị nên dùng phương
pháp “thiền quán” với những đề
mục thiền định để đi đến chứng
đắc các tầng thiền từ Hữu sắc
đến Vô Sắc cuối cùng là Diệt Thọ,
Tưởng, Định và trở thành các
bậc thánh của Phật giáo. Trong
vô vàn cuốn kinh, sách chúng
tôi lựa chọn Trung Bộ Kinh tập
3 (Kinh số 101 – 152)(17), và Phép
chính định và Sưu tập pháp, để
sử dụng Phép Chính định vào tu
tập “Nghĩa là chính định chẳng
phát sinh đến người không trí
tuệ, trí tuệ chẳng phát sinh đến
người không chính định(18) và
“phép Chính – định là dùng để
thâu tâm, gom ý cho yên lặng,

vững vàng không cho duyên theo
ngũ dục, khỏi cho Ma – Vương
hãm hại(19) Bằng những đề mục
thiền định, với 40 đề mục(20) phù
hợp với căn tính, nghiệp sát –
bao gồm cả biệt nghiệp của mỗi
hành giả, sẽ được thiền sư chọn
cho hoặc tự mình lựa chọn các đề
mục phù hợp để tiến hành thực
hiện thiền quán. Phương pháp
này như sau, vì là thiền định nên
đầu tiên là phải lựa chọn đề mục,
sau đó dùng trí tưởng tượng
vẽ ra đề mục ở trước mặt, vừa
quán vừa niệm tên đề mục, ví dụ
với đề mục Lửa, ta vừa dùng trí
tưởng tượng vẽ ngọn lửa và vừa
niệm lửa…lửa…lửa…, khi nào
ra đề mục là đã vào được chính
định – từ Sơ Thiền trở đi tức đã
“ly dục, ly ác pháp thì chứng sơ
thiền”, kể từ đây thì tham dục đã
bớt, tức vào Sắc giới thì đã lìa xa
Dục giới, khi vào Sắc giới và Vô
Sắc giới đến Diệt Thọ, Tưởng,
Định và chứng đắc Tứ Thánh từ
Tu đà hường đến A – la – hán
thì tham dục đã biến mất(21). Tuy
nhiên, để làm được như vậy
phải hội đủ các điều kiện, để vào
được “chính định” vì theo Bát
chính đạo thì từ Chính niệm(22)
=> Chính định(23) và theo Giới –
Định – Huệ thì vào được chính
định thì vào được chính huệ. Tuy
nhiên, hành giả làm điều này khi
còn sống, và nên bắt đầu từ lúc
nào có thể nhất, nhưng phải hội
đủ, còn đủ sức khỏe, tinh thần,
có lòng ước muốn giải thoát, tu
hành tập đều đặn, không nên vội
vàng, thì may ra mới hết được
tham dục. Và ta nên tránh các
sợi dây trói buộc trong tu hành
Có 8 sợi dây trói buộc mà ta nên
tránh:
“1. Mù quáng.
2. Không thích gần Thiện Trí
Thức.
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3. Không thông Giáo Lý.
4. Vô Minh.
5. Ngờ Vực.
6. Vi phạm giới cấm thủ.
7. Si mê tình dục.
8. Chấp Ngã.
Nên nhìn tám cái này chỉ là
tám cái thói quen, mà đã là thói
quen là sửa được!”(24)
Tuy nhiên, khi tu hành
phương pháp dùng Chính niệm
để vào Chính định thì phải có
yếu tố niềm vui(vui tu hành, vui
trong công phu, nếu không tự
làm vui bản thân mình) và tình
yêu thương (thương gia đình,
mọi người – tất cả chúng sinh)
thì mới có thể tu hành một cách
nhanh được. Và trong thiền
quán này, thì sau khi chứng đắc
Tứ thiền hữu sắc, hành giả có
thể chuyển đề mục sang quán:
Xác chết – tử thi; quán vật dơ
dáy(25); hoặc dùng cách của ngài
Milarepa là quán đối tượng mình
ưu thích nhất và quán chữ Ah
(trong Om Ah Hùm) thiêu đốt
đối tượng, thì sẽ hết tham dục.
Tóm lại, đây là phương pháp
tu hành – thiền quán đề mục để
giúp hành giả vào “chính định”
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tức lìa xa Dục giới hết tham
dục, còn các phương pháp thiền
khác chỉ làm cho hành giả đi vào
được cận định – một trạng thái
tâm gần nhập được chính định –
dạng công phu cao cấp của Dục
giới tương đương với Tha hóa
tự tại(26) nên tham dục vẫn là
tham dục, câu chuyện loại bỏ nó
chỉ trên cơ sở đi vào được từ Sơ
Thiền mà thôi.
Thứ hai, phương pháp kiểm
tra tư tưởng liên tục, là cách mà
không cho tư tưởng chạy lung
tung như con khỉ hay còn gọi là
tâm con khỉ luôn nhảy nhót từ
chuyện này sang chuyện khác mà
chẳng thể nào tập trung được.
Cho nên, mỗi hành giả nên cột
tâm lại bằng cách kiểm tra tư
tưởng liên tục, tốt nhất là cả
ngày qua năm tháng. Nếu không
thì vẫn tật nào chứng ấy, nhất là
chuyện tham dục. Chẳng hạn,
khi chúng ta muốn ngừng suy
nghĩ về một đối tượng nào đó thì
tâm ta lại ưa thích, nhất là dục
vọng cứ trào dâng, nếu không
thể kiểm soát được tư tưởng
thì mọi chuyện sẽ theo hướng
tiêu cực. Cũng có thể sử dụng tư
tưởng như sau: giả sử đây là mẹ,

bà, bố, ông,.. của gia đình mình
thì sao? – một phương pháp
giảm tư tưởng không phóng dật
vì đưa đến yếu tố của chữ hiếu,
đạo nghĩa của con người sẽ giúp
giảm tải gánh nặng tham dục
của con người.
Ngoài ra, chúng ta cần phải
có nghệ thuật điều tâm, như
tranh chăn trâu, chăn voi của
Thiền Tông, bằng cách kiểm tra
tư tưởng liên tục và búa, gươm
trí tuệ ta có thể dẫn dắt trâu, voi
từ thô tục (màu đen) sang tâm
thánh (màu trắng). Đó là một
phương pháp của thiền định,
thiền đi liền với kiểm soát tư
tưởng, biết nghệ thuật điều tâm
để chứng đắc các chi tầng thiền
đưa đến các quả vị thánh, và trở
thành Phật, Bồ Tát thì mọi tật
xấu coi như hết, nghiệp sát và
tham ái không còn.
Yếu tố phước báu, dù sao đi
nữa, đây là yếu tố quyết định
rất quan trọng. nếu không hội
tụ đủ, phước báu mà ít thì như
thìa thuốc độc đổ vào cốc nước,
nếu lớn thì cũng thìa đó nhưng
đổ vào sông, hồ,.. thì sẽ chẳng
có chuyện gì xảy ra. Việc được
làm người là may mắn, tìm
được pháp tu hành đúng thì đó
là phước báu lớn, còn tu thành
công hay không lại là phước báu
rất lớn. Phước báu được tạo ra từ
những việc làm của con người,
như giúp người khác – việc cứu
người mà không tính toán (con
số) thì sẽ tạo ra, phước báu lớn
nhất là tu theo phương pháp
thiền định – an trú chính niệm
đằng trước mặt với một đề mục
được chọn sẵn. Và do phước báu
quá lớn nên mấy chuyện tham
dục tự động biến mất, hoặc nếu
có thì hậu quả cũng ít hơn hoặc
không nguy hại đến tu hành của
hành giả.

3. Thay cho lời kết

Tham dục là một trong những ngọn lửa cháy
chậm và có thể bùng phát đốt cháy hành giả, hay
bất lỳ ai khi nó đủ chín muồi – nhân duyên. Tham
dục là một tật xấu, có hậu quả khủng khiếp ảnh
hưởng đến tâm – sinh lý con người , nhất là trẻ em,
vì vậy chúng ta cần phải nhìn nhận lại và có những
biện pháp phù hợp để giảm bớt hoặc loại bỏ. Bằng
phương pháp thiền định của Phật giáo – phép

chính định để chứng đắc các tầng thiền rồi đạt các
quả vị của Tứ Thánh thì tham dục đã không còn
nữa, hành giả được hưởng phước báu của công
phu, sự hỷ lạc của việc loại bỏ các tật đó. Dù là chủ
đề đã cũ, nhưng lại là vấn đề lúc nào cũng mới, thời
đại nào cũng có những chuyện đau lòng liên quan
đến tính tham dục.
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Hai chữ “tùy duyên”
trong Phật giáo
Diệu Tâm
Chùa Phước Hưng, Thủ Dầu Một, Bình Dương

T

Ảnh: St

heo Phật học từ điển của Đoàn Trung
Còn định nghĩa về hai chữ “Tùy duyên”
như sau: “Nương theo nhân duyên, cơ
duyên. Sự vật ở cảnh ngoài đến, làm
cho mình cảm xúc, ấy là duyên. Mình
nương theo duyên ấy mà tu thân, hành đạo, ấy là
tùy duyên, tùy duyên tức là tùy duyên hóa độ lại là
môn phương tiện của Phật, Bồ tát, các ngài thấy
ai có thiện căn, thiện duyên, mới vui lòng giáo
hóa, truyền đạo, chớ chẳng cưỡng bách. Các ngài
thừa những dịp phải, những cơ duyên thuận tiện
mới giáo hóa. Đó là Tùy duyên”[1].
Còn Phật Quang đại từ điển, miêu tả “Tùy
Duyên” 隨延 là Tùy thuận nhân duyên, ứng theo
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Tổng luận: Nói đến quá trình phát triển của Phật
giáo là nói đến sự tương tác giữa Phật giáo với
tư tưởng, văn hóa, phong tục tập quán của mỗi
quốc gia… Sự tiếp biến Phật giáo về mặt thời gian,
không gian, có thể xem là yếu tố quan trọng góp
phần thách thức Phật giáo trước con người và thời
đại. Với sự phát triển đa lĩnh vực, Phật giáo vẫn tồn
tại, đứng vững trước nhiều thăng trầm, biến cố lịch
sử. Sở dĩ Phật giáo phát triển được như ngày nay
nhờ vào tinh thần “tùy duyên, tùy tục”. Nghĩa là
đạo Phật chủ trương tùy duyên, tùy thuận, khế lý,
khế cơ, khế thời, khế xứ mà Phật giáo tồn tại và
giáo hóa thích ứng với từng thời điểm, với phương
thức, kỹ năng trao truyền giáo pháp phù hợp cho
mỗi đối tượng, mỗi hội chúng với nội dung, đề tài
thích hợp để người học đạo tiếp nhận một cách dễ
dàng, gặt hái được nhiều năng lượng an lạc trong
cuộc sống.
Từ khóa: Tùy duyên, Phật giáo, Đại thừa, Tiểu
thừa, Phật giáo Trúc Lâm, tăng đoàn,

căn cơ, mà quyết định làm hay thôi. Phẩm kinh
Lô xá na kinh Hoa Nghiêm (Đại 9, 416 trung) ghi:
“Nghe chư Phật ra đời
Đầy đủ hiệu túc tôn
Tùy duyên hóa cõi Phật
Âm thanh không cùng tận”
Ngoài ra, Tùy duyên cũng chỉ cho lí thể của
Chân như tuy vắng lặng bất động, nhưng có đủ
tác dụng nương theo ngoại duyên mà biến hóa,
hiển hiện muôn tượng.”[2]. Như vậy tùy duyên
tức là tùy hoàn cảnh, nhân duyên tu tập và hóa độ
tha nhân. Tùy duyên có nghĩa là hội tụ đủ nhân
duyên thì làm, không thì thôi, chứ không cưỡng

cầu, chúng ta thấy rõ điều
này sau khi đức Phật nhập
diệt vào khoảng hơn 100
năm thì nội bộ Tăng đoàn
bắt đầu phân chia thành
hai bộ phái đó là Thượng
tọa bộ và Đại thừa. Vì đâu
có sự phân chia này? Bởi vì
đặc tính của mỗi giai đoạn
hoàn cảnh khác nhau, con
người khác nhau, trình độ
khác nhau cho nên Phật
giáo phải tùy duyên, nương
theo hoàn cảnh thay đổi để
thích ứng trong quá trình
tu tập cũng như quá trình
truyền đạo, nếu không có
sự thay đổi thích ứng với
thời cuộc thì Phật giáo sẽ
ra sao? Ngày nay nhân loại
có còn biết đến Phật giáo
hay không? Tiểu thừa lấy
việc giải thoát cá nhân làm
mục tiêu, Đại thừa lấy việc
cứu tế xã hội làm chuẩn
đích. Tiểu thừa chủ trương ẩn dật, Đại thừa chủ
trương hoạt động. Tiểu thừa chủ trương chuyên
môn xuất gia, Đại thừa chủ trương thông tục”[3].
Thật ra có rất nhiều nguyên nhân phân chia bộ
phái nhưng chúng ta không bàn luận sâu, mà
chỉ tìm hiểu nguyên nhân chủ đích làm sáng tỏ
hai chữ “tùy duyên” trong thời kỳ này. Khi đức
Phật còn tại thế, địa bàn mà đức Phật và Tăng
đoàn hoạt động chủ yếu ở lưu vực sông Hằng,
bên cạnh đời sống của người xuất gia lúc bấy giờ
sống trong rừng núi, sống theo phương thức du
mục tức là di cư từ nơi này đến nơi khác, không
trụ một chỗ, ngủ không quá ba đêm dưới một
gốc cây. Đời sống giản đơn, vật dụng gói gọn chỉ
có ba y, một bình bát và một tọa cụ, hằng ngày đi
khất thực nuôi thân. Tuy nhiên khi đức Phật nhập
diệt, sinh hoạt của Tăng đoàn không còn như
trước đặc biệt là đến thời Vua A Dục [4](Asoka),
Phật giáo được nhà vua tín tâm và ủng hộ, cho
nên được truyền bá khắp mọi miền lãnh thổ Ấn
Ðộ, thậm chí vượt biên giới ra nước ngoài. Phật
dạy “Này các Tỳ kheo! Hãy du hành, vì hạnh phúc
cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích,
vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Chớ có đi
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hai người cùng một chỗ. Này các Tỳ kheo! Hãy
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện,
có nghĩa, có văn”[5]. Chính vì vậy mà Đại thừa
Phật giáo được thai nghén và ra đời với phương
châm làm lợi ích cho chúng sinh. Sự ra đời của
Phật giáo Đại thừa minh chứng cho tinh thần
tùy duyên của Phật giáo, không cứng nhắc theo
khuôn khổ, nhưng cũng không vượt ngoài giới
luật và cốt tủy của đạo Phật.
Thật ra ngay từ khi đức Phật Thích Ca chứng
ngộ chân lý dưới cây Bồ đề, Ngài đã nhận ra sự
vận hành của vũ trụ “Cái này có thì cái kia có,
cái này sinh thì cái kia sinh; cái này không thì cái
kia không, cái này diệt thì cái kia diệt”[6]. Chính
nguyên lý vận hành này nó quy định đặc trưng
giáo lý Phật giáo và sự thể nhập tinh thần tùy
duyên vào đời sống thực tiễn. Điển hình như kinh
Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát
Phổ Môn” thứ hai mươi lăm. Vị Bồ tát vì cứu độ
chúng sinh cho nên Ngài đã thị hiện dưới nhiều
tướng trạng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh
“Nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng
thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ
tát liền hiện thân Phật, mà vì đó nói pháp, Người
đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền
hiện thân Duyên giác mà vì đó nói pháp,….[7]. Bồ
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Số tháng 11/2020
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Tát thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, chúng sinh
cần thì Bồ Tát sẽ xuất hiện cứu giúp do vậy mà cái
này có thì cái kia có là như vậy.Tiếp tục sự nghiệp
hoằng dương Phật giáo, tinh thần tùy duyên luôn
đồng hành, uyển chuyển phù hợp với sự phát
triển đất nước mà không làm mất đi cốt tủy của
đạo Phật. Ngay từ buổi đầu Phật giáo truyền vào
nước ta cũng trên tinh thần tùy duyên, tùy tục
mà tiếp biến cho phù hợp với phong tục lúa nước,
người dân hiền từ, một đất nước như Nguyễn
Khoa Điềm miêu tả “Đất nước Việt Nam là đất
nước của nhân dân của ca dao thần thoại”[8]. Do
vậy nên người dân thờ cúng Chư Phật cũng như
đã thờ cúng các vị thần vốn có của họ. Thuở ban
đầu Bụt được nhìn nhận như ông Trời có phép
thần thông và có khả năng giống như ông Trời
nhưng khác một điều Bụt rất gần gũi, luôn giúp
đỡ mọi người và điều đặc biệt là không bao giờ
trừng trị một ai. Bụt không bị nước trôi, lửa cháy
vì Bụt có phép thần thông và biến hiện[9]. Qua
thời gian hình ảnh Đức Phật lại được thiết lập;
từ một người sau khi tu chứng trở thành vị thần
“Tâm tịch đắc bỉ tứ thiền, tại ý sở do, khinh cử
thắng phi, đạp thủy nhi hành, phân thân tán thể,
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biến hóa vạn đoan, xuất nhập vô gián, tồn vong
tự do, mạc nhật nguyệt, động thiên địa, động đổ
triệt thính mỵ bất văn kiến, tâm tịnh quán minh,
đắc nhất thiết trí”[10], dịch là “Lòng sạch, được
bốn thiền kia, theo ý tự do, nhẹ nhàng bay nhảy,
đạp nước mà đi, phân thân tán thể, biến hóa
muôn hình, ra vào không hở, còn mất tự do, rờ
mó tới trăng, chấn động đất trời, trông suốt che
khắp, không đâu là không thấy nghe, lòng sạch
thấy sáng, được nhất thiết trí”. Thời gian trôi
đi, kiến thức, trình độ của con người ngày càng
được nâng cao, thông qua việc nghiên cứu, tìm
hiểu kinh sách nên hiểu sâu hơn về đức Phật như
Mâu Tử ở thế kỉ II đã định hình ngày càng rõ nét
về đức Phật “Phật nãi đạo đức chi nguyên tổ, thần
minh chi tôn tự”[11] dịch là “Phật là nguyên tổ của
đạo đức là đầu mối của thần minh”. Nhưng đến
vương triều nhà Trần đã đưa hình ảnh Đức Phật
về đúng chức năng, đúng vị trí “Tâm tịch nhi tri,
thị danh chân Phật” dịch là “lòng lặng mà biết đó
chính là chân Phật ”[12], thật sự đây mới đúng với
cốt tủy của đạo Phật, sở dĩ Phật giáo phải đi một
vòng tròn lớn mới trở về đúng vị trí nguyên nhân
do trình độ chúng sinh mỗi giai đoạn mỗi khác,

trên tinh thần tùy duyên mà hình ảnh đức Phật
được nhìn nhận khác nhau ở mỗi thời điểm, dù
nhìn nhận hình ảnh đức Phật ở mỗi thời điểm
khác nhau nhưng kết quả vẫn quy về một mối
giúp chúng sinh hướng đến “chân – thiện – mỹ”,
cao hơn nữa hóa giải khổ đau, nếu những ai tu
tập thì sẽ nhận được bình yên, an lạc ngay hiện
tiền này. Điều này được chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm
xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng
yên vui và no ấm”[13] Vì thế dưới triều đại nhà
Trần, tinh thần “tùy duyên” của thiền phái Trúc
Lâm trở thành một trong những đặc trưng nổi
bật của thiền tông Việt Nam khi nhìn nhận nó
trong dòng chảy Phật giáo nước nhà. Vào thời kì
này chúng ta không ngạc nhiên khi bắt gặp các
thiền sư ngoài việc tụng kinh ra còn biết tham gia
chính trị, hộ quốc an dân, lại còn là những thi sĩ,
văn sĩ lỗi lạc với những án văn trầm hùng, thanh
thoát chuyển tải triết lý Phật học uyên thâm, góp
phần phong phú vào văn học thiền tông thêm
nhiều cung bậc, đa sắc màu. Nếu không sống
theo tinh thần tùy duyên thì làm sao Phật giáo có
được thành tựu như thế? Chính nhờ tinh thần
tùy duyên cho nên sản sinh ra những vị vua vừa
trị vì đất nước, vừa tinh tấn tu tập không cần
xuất gia nhưng vẫn đắc đạo, chứng ngộ như vua
Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông. Chính vua

Trần Thái Tông đã áp dụng tinh thần tùy duyên
vào phương pháp “Niệm Phật”, để dạy cho con
dân của mình. Ngài đã thiết lập ba đối tượng bậc
thượng trí, bậc trung trí và bậc hạ trí. Ba hạng
người trên, tuy nông sâu khác nhau, nhưng tới
chỗ sở đắc là một[14]. Vua Trần Nhân Tông đã
đúc kết tinh thần tùy duyên qua bài kệ “Cư trần
lạc đạo”. Chính tinh thần tùy duyên là sợi chỉ đỏ
xuyên suốt quá trình hoạt động của thiền phái
Trúc Lâm. Đặc biệt là hình ảnh vua Trần Nhân
Tông chống gậy vừa giáo hóa dân chúng đồng
thời vừa giúp nước nhà mở mang bờ cõi. Vương
triều đời Trần đã thành công rực rỡ trong việc
huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tạo thành
khối đại đoàn kết ba lần chiến thắng Nguyên
Mông, xây dựng đất nước phú cường, phồn
thịnh. Khi đất nước lâm nguy thì người người ra
chiến trường, được bình yên thì quay về vừa làm
kinh tế vừa tu tập. Chính tinh thần ấy đã làm rạng
danh, phát triển Phật giáo nước nhà nói riêng và
Phật giáo thế giới nói chung.
Nếu như trong cuộc sống người người đều
thông thấu và thực hành theo tinh thần tùy
duyên thì sẽ bớt khổ, ít phiền muộn, đạt được
nhiều hạnh phúc, an vui, thành công trong cuộc
sống này.
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H

ôn nhân là một vấn đề thường tình
trong sự phát triển tự nhiên của
xã hội loài người. “Trai khôn dựng
vợ, gái lớn gả chồng” là câu nói cửa
miệng muôn đời nay vẫn vậy. Tuy
nhiên, trong cuộc sống để tìm được người “bạn
trăm năm” không phải là điều dễ dàng. Tục ngữ có
câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn
năm mới chung chăn gối”. Ý muốn diễn tả những
người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền
đều là người hữu duyên, và có thể kết thành vợ
chồng thì giữa họ mối duyên nợ với nhau càng
sâu đậm hơn rất nhiều. Trong Kinh Đại Bảo Tích,
đức Phật cũng dạy: “Nếu một người đàn ông có
thể tìm được một người vợ, người phụ nữ thích
hợp và hiểu biết; người phụ nữ có thể tìm được
một người chồng, người đàn ông thích hợp và
hiểu biết, cả hai thực sự may mắn”(1).
Đến được với nhau đã là khó, xây dựng được
đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, bền
vững lại càng khó hơn. Chính vì thế, hôn nhân
và những vấn đề liên quan đến xây dựng hạnh
phúc gia đình luôn là đối tượng “tốn” nhiều giấy
mực của các nhà khoa học thuộc lĩnh vực xã hội
– nhân văn từ trước đến nay. Riêng về Phật giáo,
bài viết trích dẫn những lời vàng ngọc từ kinh
điển Phật giáo, chúng ta cùng bàn về cách thức
xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua vai trò
người vợ, người chồng trong đời sống hôn nhân.

“Thắp sáng” ngọn lửa hôn nhân gia đình

Trong tiếng Việt, hôn nhân được tạo thành
bởi hai từ Hán – Việt: hôn và nhân. Hôn (婚) là
bố mẹ cô dâu, nhân (姻) là bố mẹ chú rể. Hôn
nhân là việc cha mẹ đôi bên lấy vợ gả chồng cho
con(2). Sở dĩ hôn nhân liên quan trực tiếp đến cha
mẹ hai bên bởi trong xã hội truyền thống, quyền
quyết định hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ thuộc
về cha mẹ. Tuy nhiên, khoảng vài chục năm trở lại
đây quyền quyết định ấy của cha mẹ đã nhường
bước trước quyền tự do lựa chọn bạn đời của thế
hệ trẻ với sự bảo vệ của pháp luật và sự ủng hộ
của xã hội. Vì thế hôn nhân trong xã hội hiện đại
được hiểu là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi
kết hôn(3). Nghĩa là, hôn nhân được xác lập sau
khi nam nữ đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm
quyền. Tuy có quyền quyết định với sự tự nguyện
giữa hai người nhưng không phải tự do muốn
làm gì thì làm mà phải có sự tham khảo ý kiến

của cha mẹ, đôi khi phải thuyết phục cha mẹ nhất
trí với sự lựa chọn của mình, đồng thời phải lắng
nghe lời dạy bảo của cha mẹ về sự lựa chọn đó.
Điều này sẽ giúp tránh được những mâu thuẫn,
ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên
trong gia đình về sau, cũng như giúp con cái tìm
được người bạn đời phù hợp nhất.
Xuất phát từ giá trị tinh thần và tính pháp
lý, tùy thuộc vào điều kiện xã hội ở từng quốc
gia, từng vùng miền, từng dân tộc mà hôn nhân
mang những đặc tính khác nhau về văn hóa – xã
hội – kinh tế. Nhưng nhìn chung, dưới góc độ
tâm lý học có thể liệt kê một số chức năng cơ bản
sau: 1) Chức năng sinh sản, duy trì nòi giống: tái
sản xuất ra chính bản thân con người để duy trì
và phát triển nòi giống. 2) Chức năng kinh tế: các
thành viên tùy theo năng lực, sức khỏe và trình
độ mà tham gia vào quá trình tạo ra của cải, vật
chất nhằm bảo đảm sự tồn tại và phát triển của
gia đình. 3) Chức năng nuôi dưỡng: Nuôi dưỡng
là một nghĩa vụ, một trách nhiệm đồng thời còn
là một quyền lợi thiêng liêng của gia đình của các
thành viên gia đình đối với nhau, đặc biệt là giữa
cha mẹ đối với con trẻ. Theo nhà giáo dục học
Macarenco: “Những gì mà bố mẹ đã làm được
cho con trước lúc 5 tuổi, đó là 90% kết quả của tất
cả quá trình giáo dục”(4). Như vậy, hôn nhân gia
đình đảm đương trọng trách giáo dục thế hệ trẻ
về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình
cũng như với những người xung quanh. 4) Chức
năng thỏa mãn, hòa hợp các nhu cầu tâm lý, tình
cảm của con người: Hôn nhân gia đình được xem
là “tổ ấm”, nơi cả vợ lẫn chồng được thỏa mãn tối
đa những nhu cầu vật chất và tinh thần; nơi đây
cảm giác an toàn được đảm bảo; và chính nơi đây
là không gian thộc quyền sở hữu riêng của họ. 5)
Chức năng tôn giáo, tín ngưỡng với các hành vi,
nghi lễ trong đời sống: Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn
giáo là một trong những hoạt động mà gia đình
thường xuyên và liên tục thực hành để chăm lo
cho đời sống tinh thần và tâm linh của mỗi con
người, cũng như là điểm tựa tinh thần cho họ mỗi
khi gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Vì
vậy, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng
khá phổ biến trong đời sống hôn nhân gia đình.

“Giữ lửa” tình yêu hôn nhân gia đình

Để đi đến một cuộc hôn nhân người ta bắt đầu
bằng tình yêu, nhưng để duy trì và giữ gìn hạnh
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phúc ấy bền vững là cả một chặng đường dài của
sự kiên trì vun đắp và thấu hiểu.
Sau khi kết hôn, việc tổ chức cuộc sống gia
đình như thế nào là rất quan trọng. Nó bao gồm:
sự phân công công việc gia đình một cách hợp lý;
việc quyết định những công việc lớn của gia đình
phải có sự nhất trí giữa các thành viên; việc sử
dụng tiền bạc một cách phù hợp và có kế hoạch;
việc nuôi dạy con cái,… Giải quyết hợp lý các vấn
đề này có tác động rất lớn đến sự êm ấm của đôi
vợ chồng và mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp giữa đôi
bên gia đình nội ngoại. Từ đó, tình yêu thương
giữa đôi vợ chồng được củng cố bền chặt hơn,
là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc về sau.
Thực tế, có không ít những đôi vợ chồng ban đầu
sống với nhau rất hạnh phúc, họ thật sự thương
yêu nhau, đến với nhau bằng cả tấm chân tình.
Tuy nhiên, sau đó do chưa có sự hiểu biết thấu
đấu về đời sống hôn nhân, do nhân cách đạo
đức chưa được hoàn thiện, người này lại không
biết cảm thông, chia sẻ với người kia, hay thiếu
sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau đã dẫn đến
80
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những bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình.
Những năm gần đây, tình trạng ly hôn ngày
một gia tăng, năm sau cao hơn năm trước,
trong đó phần lớn là những người còn trẻ. Theo
báo cáo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
đăng trên báo điện tử Giadinh.net.vn (ngày
26/5/2018), “Năm 2017, nước ta có tới trên 65.000
vụ ly hôn (tăng 24.000 vụ so với năm 2000), chiếm
30% tổng số cặp vợ chồng. Trong đó, 70% số vụ
ly hôn là các gia đình trẻ (18-30 tuổi), bạo lực gia
đình cũng đáng lưu tâm, cùng với đó là vấn đề sức
khoẻ sinh sản, vô sinh...”
Qua tìm hiểu chúng tôi nhân thấy nguyên
nhân phần lớn và sâu xa dẫn tới tình trạng ly hôn
ngày càng gia tăng, đặc biệt với các cặp vợ chồng
trẻ là do họ thiếu kỹ năng sống, thiếu sự chuẩn bị
tâm lý cho một đời sống hôn nhân. Họ bước vào
cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời còn trẻ, nhận
thức về cuộc sống gia đình, ý nghĩa của hôn nhân
và tình yêu còn hời hợt. Bên cạnh đó, họ quá đề
cao cái tôi của bản thân xem mình là trung tâm
để quyết định mọi vấn đề, ít quan tâm đến cảm

xúc bạn đời, thiếu sự tinh thế trong giao tiếp với
người lớn, các thành viên trong gia đình. Điều
này khiến phần lớn các cặp vợ chồng trẻ nảy sinh
mâu thuẫn ngay từ những tháng năm đầu của
cuộc hôn nhân và hậu quả là bạo lực gia đình,
thậm chí phải ra tòa ly hôn.
Thật tuyệt vời, bằng trí tuệ và lòng từ bi của
một bậc giác ngộ, cách đây hơn 25 thế kỷ, đức
Phật đã có những lời dạy về cách thức tổ chức
cuộc sống hôn nhân gia đình và đến nay vẫn còn
nguyên giá trị. Trước hết ngài đề cập đến năm
giới làm chuẩn mực cho tín đồ, tức năm nguyên
tắc đạo đức mà một người phật tử phải có trách
nhiệm giữ gìn và thực hành (không sát sinh,
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và
không sử dụng các chất gây say nghiện). Trong
năm nguyên tắc đạo đức đó, nguyên tắc thứ ba đã
nhấn mạnh việc từ bỏ quan hệ tình cảm phi pháp
và bất chính, tôn trọng vào bảo vệ hạnh phúc của
người khác nhằm ngăn chặn sự nguy hại đến
hạnh phúc trong gia đình mình. Tiếp theo, đi
kèm với năm giới là năm bổn phận người chồng
đối với vợ và ngược lại người vợ đối với chồng
được đề cập trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
(còn gọi là kinh Thiện Sinh) là những điều cần
thiết mà mỗi người phải hiểu để xây dựng đời
sống lứa đôi ngày một bền vững, tốt đẹp hơn.
Kinh này đã thể hiện những mẫu mực căn bản,
những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống đôi lứa
trong mối quan hệ vợ chồng, gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, ở đây tác giả chỉ tập trung chủ yếu vào
mối quan hệ vợ chồng.
Dưới lăng kính Phật giáo, sự phân biệt nam
nữ là phân biệt về giới tính, về sinh lý chứ không
có sự phân biệt nam nữ trên bình diện vai trò và
các hoạt động xã hội. Phật giáo cũng không đồng
tình việc xem người vợ như một phần của người
chồng, là tài sản hay thuộc sở hữu của người
chồng. Phật giáo vượt lên trên quan niệm trọng
nam khinh nữ cố hữu trong xã hội và giải phóng
phụ nữ thoát khỏi tình trạng vật sở hữu để tồn
tại một cách độc lập trong xã hội. Qua kinh Thiện
Sinh chúng ta cũng nhận thấy đức Phật dạy một
người vợ hiền, mẫu mức phải đối đãi chồng với
năm bổn phận thì ngược lại một người chồng lý
tưởng cũng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận
tương ứng.
Năm bổn phận của chồng đối với vợ: 1.
Thương yêu; 2. Chung thủy; 3. Săn sóc đời

sống vật chất; 4. Trao cho vợ quyền quản lý
trong gia đình; 5. Kính trọng gia đình vợ. Năm
bổn phận của người vợ: 1. Kính trọng chồng;
2. Chung thủy với chồng; 3. Quản lý gia đình
tốt; 4. Siêng năng làm việc; 5. Đối đãi thân
thiện với gia đình chồng(5). Rõ ràng, các bổn
phận này thể hiện mối quan hệ hai chiều bình
đẳng giữa vợ và chồng một cách tương hỗ. Hiện
nay, dẫu chúng ta đang sống trong thời đại văn
minh nhưng nhiều người vẫn biến đời sống hôn
nhân của mình thành địa ngục vì thiếu sự cảm
thông, thiếu sự tương kính. Nếu mỗi người đều
nhận thức và làm tròn nghĩa vụ như lời Phật dạy
họ sẽ có được hạnh phúc, an lạc cho chính bản
thân và gia đình.
Ở một bản kinh khác, kinh Tăng Chi Bộ, đức
Phật đã giáo hóa Sujātā, một cô vợ kiêu ngạo, ỷ
mình có sắc đẹp và dòng dõi xuất thân thượng
lưu nên khinh thường chồng và gia đình bên
chồng. Ngài đưa ra 7 loại vợ thường thấy ở đời:
vợ như kẻ sát nhân, như người chủ nhân, như
em gái, như người mẹ, như kẻ cướp, như người
bạn và như người phục vụ(6). Trong 7 loại vợ đó,
đức Phật dạy người vợ như kẻ sát nhân, như kẻ
cướp, như người chủ nhân là những người bất
hảo, khi chết đi họ sẽ bị đọa vào cõi địa ngục sâu
thẳm và tăm tối. Nhưng ngược lại, bốn loại vợ:
như người mẹ, người em gái, người bạn, người
phục vụ vì luôn sống vững vàng, trong đạo đức
nên rất đáng tôn trọng, tán dương, học hỏi, khi
chết sẽ được tái sinh vào cõi trời. Sau khi giải
thích tỉ mỉ các hạng người như thế, đức Phật hỏi
cô ấy chọn cách làm vợ nào? Cô ấy đã chọn xem
mình như là người phục vụ (đầy tớ) của chồng.
Tuy nhiên, đức Phật không khuyến khích vai trò
này và Ngài dạy rằng, người vợ nên có đầy đủ bốn
đức tính tốt để trở thành người thân thiết nhất
của chồng.
Dựa trên tinh thần giáo dục đó, chúng ta có
thể quy ra bảy loại người chồng tương ứng với
bảy loại người vợ, đó là: chồng như kẻ sát nhân,
chồng như kẻ cướp, chồng như chủ nhân, chồng
như người cha, chồng như người anh trai,
chồng như người bạn, và chồng như phục vụ. Và
dĩ nhiên, bốn loại chồng như: người cha, người
anh trai, người bạn, người phục vụ cần được học
hỏi và áp dụng vào đời sống hôn nhân; ngược
lại, ba loại chồng kia mang tính tiêu cực nên cần
phải sửa đổi, khắc phục.
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Vì sao vợ chồng không nên như kẻ sát
nhân? Kẻ sát nhân là người có tâm địa độc ác,
nham hiểm, cử chỉ man rợ, sống hai lòng, dễ
phản bội, coi thường người khác. Do đó, là vợ
chồng thì không nên có suy nghĩ, hành vi, lời nói,
đối xử nhau như vậy.
Vì sao vợ chồng không nên như kẻ cướp?
Kẻ cướp là biểu tượng cho lối sống ích kỷ, phá
hoại, hoang phí. Vợ chồng như kẻ cướp là người
không biết vun đắp hạnh phúc cho gia đình cả về
vật chất lẫn tinh thần; ngược lại còn sống ỷ lại,
lười biếng, tiêu xài hoang phí, làm tổn hại thanh
danh, thời gian và tài sảm của nhau.
Vì sao vợ chồng không nên như chủ nhân?
Chủ nhân ở đây là biểu tượng của sự lấn lướt,
thô tháo, gia trưởng, quyền uy, dọa nạt, luôn tạo
ra áp lực cho đối phương. Do đó, vợ chồng nên có
lời từ ái, nhu hòa với nhau; không nên phát ngôn
thô tháo, lấn lướt như một người chủ nhân.
Vì sao vợ chồng nên như cha mẹ? Cha mẹ
là biểu tượng của sự hy sinh, yêu thương, hiểu
biết, tôn trọng, bảo vệ một cách vô điều kiện và
không bao giờ từ bỏ con cái vì những khuyết
điểm của con. Cũng vậy, bất cứ vợ hay chồng đều
nên một lòng hướng về nhau và cầu chúc những
điều tốt đẹp cho nhau. Không mang ý niệm ngoại
tình. Trân trọng phẩm chất đạo đức của người
bạn đời, không nên chỉ nhằm vào những khiếm
khuyết mà trách móc, chê bai. Cần sự thống nhất
trên đại thể, chấp nhận sự khác nhau nhỏ nhặt.
Trách cứ nhau chỉ dẫn đến đối kháng, không giải
quyết vấn đề gì, chỉ làm
cho tình cảm vợ chồng
bị tổn thương. Vợ chồng
nên đối xử với nhau như
cha mẹ đối với con cái là
nghĩa đó.
Vì sao vợ chồng nên
như anh trai em gái? Vì
anh em là biểu tượng của
sự kính trọng, thuận hòa,
nhường nhịn, khiêm
tốn, chiều chuộng, luôn
luôn quan tâm, giúp đỡ
lẫn nhau.
Vì sao vợ chồng nên
như những người
bạn? Bạn bè là biểu
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tượng của sự bình đẳng, tôn trọng, tương trợ,
thân thiết và sẵn sàng chia buồn góp vui trong
cuộc sống. Tại sao chúng ta có thể thoải mái tặng
quà, nói lời cảm ơn, xin lỗi hay khéo léo tán
dương bạn mà với bạn đời lại không? Tại sao
khi có sự bất đồng quan điểm, chúng ta nói với
bạn: “Mỗi người một quan điểm, bạn cứ thoải
mái nói ra để chúng ta cùng nhau thống nhất”.
Nhưng lại tự cho bản thân quyền lớn tiếng: “Anh
(em) đừng nói nữa, nghe trái tai lắm” với chồng,
với vợ của mình?
Vì sao vợ chồng nên như người phục vụ?
Người phục vụ là biểu tượng của sự trung thành,
tha thứ, chăm chỉ, không giận hờn, không oán
trách, nhẫn nhịn, chịu đựng, biết cách chiều
chuộng. Nhường nhịn và tha thứ vốn là những
phẩm chất không kém phần quan trọng trong
cuộc sống vợ chồng. Tuy vậy, nhường nhịn và
tha thứ nhau lại là điều không mấy dễ dàng. Vợ
chồng phải học cách mềm mỏng, không nóng
tánh, không sân hận, không giận dỗi dù đôi khi
bị bạn đời đối xử không tốt nhưng vẫn nhường
nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng, lớn tiếng, bạo
hành gia đình; trái lại còn phải biết khoan dung,
tuỳ thuận, hiền hòa khuyên răn. Đây là ý nghĩa
vợ chồng nên đối xử với nhau như người phục
vụ là thế.
Để đi đến hôn nhân, đôi bạn trẻ đã trải qua
nhiều cảm xúc yêu đương nóng bỏng, buồn rồi
vui, tin tưởng, nghi ngờ, giận hờn, bực dọc,…
Ngoài ra, còn trải qua nhiều mối quan hệ, nhiều
lần lựa chọn, có người ngay mối tình đầu đã đi
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đến hôn nhân, nhưng cũng không ít người trải
qua nhiều lần yêu đương mới kết hôn được.
Người ta gọi đó là “Vị đắng của tình yêu”. Thế
nhưng, không ít cặp vợ chồng sau khi kết hôn vì
không có kiến thức nuôi dưỡng tổ ấm, không có
kỹ năng yêu thương, thiếu sự hiểu biết về vai trò,
bổn phận, trách nhiệm của mình trong gia đình
hoặc có quan niệm “chắc chắn” có được nhau nên
mất đi thói quen quan tâm, mất đi sự ngọt ngào
thuở ban đầu dẫn đến hôn nhân trở nên nhàm
chán, thậm chí đổ vỡ.
Nền tảng của một gia đình hạnh phúc là mối

quan hệ tốt đẹp, hiểu biết, thông cảm và thương
yêu nhau giữa vợ và chồng. Gia đình hạnh phúc
cũng đồng nghĩa với xã hội thịnh vượng, phát
triển. Phật giáo với những phương tiện của mình
đã đi vào xã hội, đến với tín đồ phật tử, hướng
dẫn họ vào mục đích sống tốt hơn, sống hướng
thượng, sống đúng pháp luật, làm tròn bổn phận
cá nhân từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
Từ thực tiễn cuộc sống, chúng ta nhận thấy mặc
dù xã hội đang ngày một hiện đại, tiên tiến, văn
minh, nhưng những lời dạy của đức Phật về năm
giới, về bổn phận vợ chồng, về nghệ thuật cư
xử sao cho trọn đạo vợ chồng
trong đời sống hôn nhân vẫn
còn nguyên ý nghĩa và giá trị
tích cực. Đồng thời, những lời
dạy này đã được vận dụng trở
thành nền tảng tâm linh gắn
kết hạnh phúc lứa đôi thông
qua lễ nghi tôn giáo. Đó là lễ
Hằng Thuận kết nạp lương
duyên cho nam nữ Phật tử
ngày nay. Tạo nền tảng vững
chắc để xây dựng hạnh phúc,
nuôi dạy các con nên người,
trở thành những tấm gương
mẫu mực trong xã hội, những
gia đình phật tử thuần thành
Ảnh: St
trong đạo pháp.
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Ứng dụng triết lý Phật giáo trong học đường
ở một số nước
Tiến sĩ Cao Xuân Sáng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tổng quan: Trong bài viết, tác giả
phân tích nội dung một số chương
trình ứng dụng Phật giáo trong học
đường ở một số nước trên thế giới.
Đối với giáo viên, tác giả phân tích
chương trình Cultivating Emotional
Balance (Rèn luyện Cân bằng
Cảm xúc) và Mindfulness-Based
Emotional Balance (Chính niệm dựa
trên cân bằng cảm xúc). Đây là hai
chương trình hướng tới rèn luyện cân
bằng cảm xúc, phát triển chính niệm
và từ bi tâm cho giáo viên.
Đối với học sinh, tác giả phân tích
chương trình Mindful Self-Compasion
Training Program (Rèn luyện chính
niệm và từ bi) và nội dung chương
trình ứng dụng MSC tại một số trường
học tại Úc. Đây là chương trình giúp
cho học sinh học cách định tâm, nuôi
dưỡng các phẩm chất từ bi hỷ xả, góp
phần nâng cao chất lượng học tập và
lối sống cho học sinh.
Trên cơ sở những nội dung trên, tác
giả cũng đưa ra một số hàm ý về chính
sách để ứng dụng tri thức, phương
pháp của Phật giáo trong môi trường
giáo dục Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: học đường, ứng dụng triết lý
Phật giáo, giáo dục
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Những chương trình rèn luyện tâm cho giáo viên

Cultivating Emotional Balance (viết tắt là CEB, Rèn
luyện Cân bằng Cảm xúc) là chương trình rèn luyện tâm
thức được thiết kế dựa trên kết quả những đối thoại giữa
các nhà khoa học, nhà thần kinh học, triết gia với một số
Lạt ma vào năm 2000. Paul Ekman, nhà thần kinh học đại
học California, đã thuyết trình về các cảm xúc và kết luận
rằng các cảm xúc về bản chất không phải là tiêu cực và tổn
hại, năng lực của chúng có thể được tận trừ bởi các cảm
xúc tích cực. Alan Wallace một học giả về tri thức luận và
một nhà văn, từng tu học 14 năm tại tự viện ở Ấn Độ, nhà
khoa học Marka Greenberg và Richard Davidson, đại học
Wisconsin Madison đã cùng nhau thiết kế nên chương
trình rèn luyện tâm CBE.
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Nội dung chương trình của CBE hướng tới
“rèn luyện các kỹ năng tập trung, cân bằng cảm
xúc đồng thời nuôi dưỡng và phát triển bốn dòng
tâm là từ bi hỷ xả, hướng dẫn, thực hành bốn
chính niệm về thân, cảm xúc, dòng tâm và các đối
tượng bên ngoài”(1). Các kỹ năng này được kết
hợp rèn luyện với lý thuyết, trải nghiệm trong
quan niệm về cảm xúc, cách điều phục các cảm
xúc như sợ hãi, sân giận, bất mãn, thất vọng, lo
âu, hạnh phúc và an lạc.
Mindfulness-Based Emotional Balance (viết
tắt là MBEB, Chính niệm dựa trên cân bằng cảm
xúc) là chương trình mở rộng mang tính ứng
dụng của CEB. Chương trình tăng thêm phần
rèn luyện đối trị các cảm xúc và thực hành tâm
tha thứ trong khung rèn luyện giảm thiểu stress.
CBE và MBEB được thiết kế hướng tới rèn
luyện tâm cho các đối tượng làm việc ở môi
trường căng thẳng, áp lực cao trong xã hội như
cảnh sát, giáo viên, bác sĩ, tuy nhiên giáo viên
là đối tượng được ưu tiên hơn cả. Nội dung
chương trình được ứng dụng trong nhiều
trường học cho các thày cô giáo ở nhiều bang
nước Mỹ, Canada, Úc. Tùy điều kiện cụ thể từng
nước, từng trường, thời gian, khung chương

trình rèn luyện có những điều chỉnh linh hoạt và
các kết quả ban đầu được đánh giá rất tích cực.

Một số nội dung chương trình của CEB và MBEB

Khung chương trình rèn luyện liên tục trong
khoảng 8 tuần với các nội dung như:
Giới thiệu bộ khung lý thuyết khái niệm về
cảm cảm xúc và sự vận hành của các cảm xúc,
trong đó mô tả các đặc tính, bản chất, biểu hiện
của từng cảm xúc. Tiếp theo là mô tả chi tiết các
phản ứng thông thường và cách đối trị với các
phản ứng.
Trên cơ sở lý thuyết, thực hành rèn luyện trải
nghiệm sự vận hành của các dòng cảm xúc.
Phát triển định tâm và thư giãn, tỉnh thức về
các cảm xúc, nhận biết, quan sát sự hiện khởi
và ảnh hưởng các cảm xúc tới thân tâm; tỉnh
thức và nhận ra các cảm xúc hiện khởi nơi người
khác; các hoạt động thúc đẩy sự an lạc đích thực.
Các kỹ năng này giúp người tham gia thấu
hiểu đời sống tinh thần của mình, biết làm tăng
trưởng các cảm xúc tích cực, dần tận trừ các cảm
xúc tiêu cực, để đạt được hạnh phúc đích thực
thông qua sự kết nối với thân và tâm và với môi
trường bên ngoài.
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Đối với CEB, nội dung cốt lõi là thúc đẩy một
hệ giá trị tinh thần cao đẹp để mỗi người sống
một đời sống thực sự có ý nghĩa. Bốn giá trị là
từ, bi, hỷ và xả là nền tảng trong chương trình
rèn luyện của CEB. Tứ vô lượng tâm được luận
giải và rèn luyện hướng tới mỗi con người luôn
biết quan tâm tới giá trị, quyền lợi của người
khác, biết quan tâm và đồng cảm với mọi người
và biết hành động bằng lời nói, suy nghĩ làm lợi
ích cho mọi người.
Hệ thống đánh giá, phản hồi chương trình
CEB và CEBTT cũng theo quy trình khá nghiêm
ngặt, người tham gia đào tạo và rèn luyện đều
phải có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được cấp
chứng chỉ. Nhiều trường đại học, trung học
bao gồm cả trường công và trường tư thục tại
Mỹ, Úc, Canada, Brazil, Mexico, Hong Kong đã
lựa chọn chương trình CEB để rèn luyện các kỹ
năng, phẩm chất cho giáo viên. Năm 2010 CEB
và CEBTT được đưa vào giảng dạy cho giáo viên
lần đầu tiên tại Phuket, Thái Lan. Khóa giảng kéo
dài trong 5 tuần với hai phần chính, phần thứ

nhất trong hai tuần rèn luyện các kỹ năng về cảm
xúc được thiết kế bởi Paul Ekama và Eve Ekman,
và ba tuần tiếp theo tập thiền định, rèn luyện tứ
vô lượng tâm cùng. CEB và CEBTT cũng được
nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục trên khắp thế
giới trực tiếp tham gia phát triển và giảng dạy
như Malcom Huxter, nhà tâm lý học và một giảng
viên đại học ở Úc đã trực tiếp tham gia giảng dạy,
nhà thần kinh học Andrea Capellari cũng giảng
dạy chương trình này cho giáo viên tại nhiều
trường, nhiều nhóm giáo viên, nhà quản lý giáo
dục ở nhiều thành phố tại Mỹ và Canada từ năm
2002 tới nay.
Cả CBE và CEBTT đều được thiết kế tập trung
nuôi dưỡng và phát triển các năng lực của tâm
thức cho các giáo viên. Bởi vì giáo viên có vị trị
to lớn trong giáo dục, có ảnh hưởng trực tiếp tới
học sinh. “Sự tiến bộ hay suy đồi của nhân loại
một phần lớn tùy thuộc vào những người nắm
giữ trọng trách giáo dục. Người giáo viên không
chỉ truyền lại sự hiểu biết cho học sinh mà còn
phải đánh thức sự suy nghĩ của học sinh trước
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các phẩm tính căn bản của con người, như lòng
từ bi, khả năng tha thứ và tinh thần hợp tác”(2).
Trong khi các giáo viên là đối tượng có trách
nhiệm rèn luyện, đào tạo để “trồng người”, mang
lại tri thức, nhân cách cho học sinh thì không có
nhiều chương trình hướng dẫn cho giáo viên tập
trung vào chính thân tâm mình, không có nhiều
chương trình hướng dẫn giáo viên thấu hiểu
thân tâm, các cảm xúc, sự cân bằng thân tâm, sự
vận hành của thân tâm và những phẩm chất cao
quý vốn có nơi chính mình. CEB và MBEB được
đánh giá là những chương trình mang lại cơ hội
cho các nhà giáo được kết nối, nuôi dưỡng và giữ
vững các mục tiêu giáo dục.
Nhiều giáo viên rất yêu quý công việc nhưng
nhiều người phải từ bỏ hoặc phải chịu những
áp lực, stress dẫn tới kết quả giảng dạy hạn chế.
Bởi vậy người giáo viên cần biết xây dựng sự
tĩnh tại, luôn giữ được mục tiêu, niềm vui khi
đứng trên bục giảng, biết cách tương tác với
bản thân và người học cùng đồng nghiệp. Họ
cần tìm nguồn năng lượng nơi chính mình, để
luôn ý thức được ý nghĩa trong công việc và cuộc
đời. Họ có thể cảm thấy căng thẳng, khó khăn
và rất dễ đổ lỗi cho bên ngoài, cho môi trường,
cho học sinh, cho phụ huynh. Giáo viên cần biết
cách thay đổi những thói quen cũ đó, làm chủ
chính mình. Thực hành chính niệm rất cần thiết
đối với giáo viên, giúp họ sống và hiện diện trong
khoảnh khắc, cho phép họ hiểu rõ ràng những gì
mình đang làm, đang nói. Thực hành từ bi tâm
rất quan trọng giúp bạn có được sự tương tác tốt
với người học.
Bởi vậy chương trình rèn luyện tâm thức của
CEB được đánh giá rất hữu ích. Giáo dục truyền
thống thường xem người học là một đối tượng
tách biệt, là đối tượng được tiếp nhận thông tin.
Nhưng giáo dục hiện đại cần sự tương tác, thấu
hiểu nhiều hơn giữa giáo viên và học sinh, lớp
học phải là nơi chốn tuyệt vời để giáo viên có cơ
hội cùng làm việc, cùng tương tác với người học.
Do đó các nội dung của CEB và CEBTT “giúp giáo
viên mở rộng tình thương yêu, sự nhẫn nại, điều
phục các cảm xúc như lo lắng, tức giận, khó chịu
khi gặp phải nhiều tình huống khó xử trên lớp
với nhiều đối tượng học sinh có tính cách, trình
độ khác nhau. Giáo viên biết cách quan sát thân
tâm tốt hơn cũng giúp họ biết quan sát, cởi mở
hơn đối với học sinh; dễ dàng thấu hiểu hơn các

suy nghĩ và hành động của học sinh, những mong
muốn, nhu cầu đa dạng của học sinh. Thông qua
thực hành chính niệm và từ bi tâm giúp giáo viên
luôn giữ được tâm nguyện, mục đích, và trách
nhiệm của nhà giáo”(3).
Ví như thực hành từ bi tâm đòi hỏi các nhà
giáo phải luôn ghi nhớ mình, học sinh và tất cả
mọi người đều là con người, đều mong muốn
hạnh phúc, tránh khổ đau, cha mẹ học sinh luôn
thương yêu, lo lắng cho chúng, chúng cần tri
thức, do đó sự động viên hướng dẫn của mình,
mọi lời nói, hành vi của mình ảnh hưởng trực
tiếp tới học sinh. Khi luôn ý thức được điều này
giúp giáo viên sáng tạo hơn, gần gũi, chia sẻ với
các học sinh.
Rèn luyện lòng nhẫn nại và tâm tha thứ giúp
giáo viên bớt đi những căng thẳng, không hài
lòng, dễ dàng chia sẻ sự quan tâm tới bản thân
và mọi người. Các thày cô dễ dàng phản ứng, đối
thoại với học sinh, cởi mở, chân thành và sáng
tạo hơn. Những xu hướng, thói quen như trách
mắng, sân giận, cằn nhằn dần bớt đi và sự quan
tâm, chăm sóc và tình thương luôn hiện diện nơi
lớp học. Điều này giúp giáo viên tìm ra những
cách sáng tạo giúp đỡ học sinh nhất là những
học sinh cá biệt. Khi đó thầy cô biết thư giãn, an
lạc và cũng trở thành người giáo viên biết lắng
nghe, biết từ ái, an tâm hơn, biết chăm sóc cho
chính mình hơn. Khi giáo viên luôn biết nuôi
dưỡng sự tỉnh thức, chính niệm, các phẩm chất
thiện lành nơi mình, họ dễ dàng chia sẻ, phụng
sự sự nghiệp giáo dục.
CEB giúp giáo viên, nhà quản lý giáo dục một
nền tảng chính niệm. Khi ấy giáo viên có định tâm,
biết nuôi dưỡng các phẩm chất thiện nơi mình
trong giảng dạy. Khi đã thuần thục các kỹ năng
thấu hiểu, điều phục các phiền não, nuôi dưỡng
các các trạng thái tâm tích cực như tri ân, lòng
tốt, niềm vui, từ bi giúp sẽ giáo viên chính niệm
trong giao tiếp, tương tác, truyền đạt ý tưởng,
tri thức. Giáo viên biết lắng nghe không bị ảnh
hưởng bởi môi trường bên ngoài hay những tư
tưởng, những dòng suy nghĩ khác liên tục hiện
khởi, biết thuyết trình chính niệm mà không tạo
nên những bạo lực về ngôn từ giữa mình và học
trò bởi vi đã biết định tâm, biết quan sát và điều
phục những phiền não nếu chúng hiện khởi.
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Chương trình rèn luyện chính niệm cho học sinh

Mindful Self-Compasion Training Program
(viết tắt là MSC, rèn luyện chính niệm và từ bi)
là một chương trình rèn luyện tâm được thiết kế
dựa tri thức khoa học thần kinh về cảm xúc và
các pháp tu trì rèn luyện tứ vô lượng tâm trong
Phật giáo. MSC hướng dẫn người thực hành
8 tuần liên tục, ít nhất 40 phút mỗi ngày. Mỗi
nhóm thực hành 10 tới 25 thành viên, giáo viên
phải là người có kinh nghiệm hành thiền ít nhất
5 năm, từng tham dự khóa học MSC, theo tiêu
chuẩn hết sức nghiêm ngặt. “MSC tập trung vào
tám đề mục: Khám phá từ bi với bản thân; thực
hành chính niệm, thực hành từ bi tâm; lắng nghe
tiếng nói từ bi nơi bản thân; sống sâu sắc, điều
phục các cảm xúc; chuyển hóa mối quan hệ và hòa
nhập đời sống”(4).
MSC được ứng dụng và giảng dạy trong nhiều
lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, giới luật
sư, giáo viên... chương trình học khoảng 6 tới 12
tuần hoặc được tích hợp vào chương trình học
tại các trường. Tại các trường học ở bang New
South Wales, Úc, chương trình ứng dụng MSC
được thiết kế cho học sinh trung học tuổi từ 16
tới 17. Năm 2014 tư liệu chương trình được dịch
sang tiếng Slovene, để ứng dụng vào hai trường
trung học ở nước này. Chương trình gồm 21
giờ với một nửa thời gian học lý thuyết, một
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nửa thực hành. Học sinh được đưa các chỉ dẫn,
khuyến khích hành thiền hàng ngày và tương tác
cùng nhau.
Nội dung chương trình bao gồm: thứ nhất,
thuyết trình, thảo luận về thiền Phật giáo và các
chủ đề liên quan như đạo đức, chính niệm, khái
niệm, thực hành và được hiểu trong bối cảnh
giáo dục thế tục. Người học được cung cấp một
khung lý thuyết chung; thứ hai, giới thiệu một
số thuật ngữ căn bản, ví như mô tả dòng tâm
thức con người, tâm lý, tạo tiền đề cho sự suy tư,
quán tưởng của người tham gia. Đây là nền tảng
để mỗi người có thể tự quan sát, nhận diện các
cảm xúc thông qua các phương pháp định tâm,
quát sát. Giới thiệu về đạo đức, vô ngã, từ bi và
tính không trong mối quan hệ với các tiến trình
này. Cuối cùng, giúp học sinh làm quen với các
phương pháp thiền Phật giáo như chính niệm,
từ bi. Các phương pháp chủ yếu như thiền về
thân, tập trung vào hơi thở, các tư thế và chuyển
động của thân, tiếp tới thiền về tâm, các cảm xúc
và tư tưởng. Học sinh được khuyến khích tự
suy tư thảo luận, thực hành, quan sát các cảm
xúc như tham, sân giận, lo lắng, bồn chồn, mệt
mỏi, căng thẳng v.v…bên cạnh đó thiền từ bi tâm
được giới thiệu ngay từ đầu, hướng tới không
chỉ quan sát mà còn suy tư sâu về các trải nghiệm
của thân tâm.
Chương trình học
này cũng thiết kế để có
những tổng kết, phản
hồi kết quả từ học sinh,
như: ảnh hưởng của
căng thẳng, stress, xử
lý ra sao, các cách giải
quyết xung đột thế nào.
Kết quả cho thấy nhiều
học sinh đã biết kiểm
soát stress ở trường, ở
nhà, giúp họ tập trung
vào việc học tập, có
kỷ luật tự thân và tâm
tĩnh hơn. “Phần đa học
sinh thích chọn phần
phương pháp thở và
thiền từ bi tâm trên lớp
học và trong đời sống,
đặc biệt giúp cải thiện
Ảnh: St
quan hệ của mình với

gia đình, thầy cô giáo và bạn bè, tránh
những xung đột không cần thiết. Chính
niệm được xem là phương pháp cần
thiết khi các trạng thái tinh thần tiêu
cực xuất hiện, thường các học sinh tập
chính niệm hơi thở khi cảm thấy stress,
trong khi từ bi tâm được sử dụng khi
có những xung đột nảy sinh”(5). Nhiều
học sinh cũng phản hồi rằng, thiền từ
bi tâm là phương pháp hiệu quả trước
khi ngủ, giúp mình, chấm dứt những
tình huống căng thẳng. Đa số học sinh
thể hiện mong muốn tiếp tục hành
thiền vì các em trải nghiệm nhiều lợi
ích, đặc biệt giúp các em cảm thấy an
toàn, biết tự mình kiểm soát hơn các
cảm xúc.
Chính niệm cũng giúp các học sinh
cải thiện trí nhớ, kỹ năng tổ chức học
tập, thiền về hơi thở giúp học sinh tập
trung hơn, bớt lo lắng, suy nghĩ lăng
xăng bên ngoài yêu cầu bài học. Nội
dung chương trình cũng giúp các học
sinh thấu hiểu hơn về các cách tiếp cận với đời
sống bởi vì rất ít nội dung học ở học đường cho
các em tìm hiểu về bản thân mình, các quy luật
đời sống, về bản chất khổ đau, hạnh phúc và cách
thức nuôi dưỡng những phẩm chất này.
Tích hợp các nội dung dạy chính niệm, các
giá trị đạo đức, từ bi, trí tuệ của Phật giáo vào
học đường là một xu thế và hiện thực to lớn
mang lại nhiều lợi lạc đang diễn ra trên thế
giới hiện nay. Trí tuệ Phật giáo được giảng dạy
nơi học đường cho giáo viên, học sinh mang lại
một hướng đi mới cho thời đại, hóa giải những
thách thức về bạo lực, hận thù, bất an. Những
triết lý, phương pháp rèn luyện từ bi tâm nơi học
đường, chính niệm, cân bằng và chuyển hóa cảm
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xúc đang mang lại niềm an lạc, hạnh phúc cho
nhiều thầy cô giáo, học sinh trên thế giới.
Trước nhiều những hạn chế, yếu kém của
nền giáo dục Việt Nam như hạn chế, lạc hậu
về chương trình dạy, tính trung thực nơi học
đường, bạo lực học đường, những tiêu cực trong
thi cử, thói hư danh, đặt nặng thành tích học tập
v.v… Hy vọng các quý thầy tăng, ni, các học giả,
nhà quản lý, nhà khoa học có thể cùng chung tay
khai thác những tri thức, phương pháp quý báu
trong giáo pháp đạo Phật để cải thiện nền giáo
dục nước nhà. Một trong những bài học rất thiết
thực khi tìm hiểu các chương trình rèn luyện
tâm thức trên thế giới là cần có sự đối thoại giữa
tăng, ni, các học giả, nhà nghiên cứu để xây dựng
các chương trình giáo dục phù hợp.
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

Kỷ niệm 690 năm thiền sư Pháp Loa viên tịch:

Chùa Quỳnh Lâm - trường đại học
Phật giáo đầu tiên ở nước ta

Đ

ông Triều, Quảng Ninh là địa danh có nhiều
di tích lịch sử văn hoá, nổi tiếng như: chùa
Hồ Thiên, chùa am Ngoạ Vân, chùa Trung
Tiết, đền An Sinh và lăng mộ các vua Trần
thuộc quần thể di tích Yên Tử. Đặc biệt là
chùa Quỳnh Lâm di tích lịch sử và nghệ thuật:
+ Năm 1316, Đệ nhị tổ Pháp Loa cho thành lập Quỳnh
Lâm viện - trường đại học Phật giáo đầu tiên ở nước ta,
trung tâm đào tạo tài năng lớn của Thiền phái Trúc Lâm.
+ Đến thời Lê, Quỳnh Lâm là nơi thiền sư Chân Nguyên
phục hưng thiền phái Trúc Lâm sau thời gian dài mai
một. Khoảng cuối thế kỷ XVII, vua Lê và các chúa Trịnh đã
trùng tu tôn tạo Trung tâm Phật giáo Quỳnh Lâm.
+ Thời Nguyễn, xây dựng thêm 5 ngọn tháp nữa để ghi
nhớ các nhà sư đã trụ trì tại Quỳnh Lâm.
+ Trong lịch sử, chùa Quỳnh Lâm được xây dựng vào
thời vua Lý Thần Tông (1127 – 1138), nổi tiếng nhất là chùa
có pho tượng Phật Di Lặc bằng đồng cao khoảng 20m
từng được coi là một trong An Nam tứ đại khí và một tấm
bia đá lớn cao 2,5 m, rộng 1,5 m với hoa văn hình rồng uốn
lượn mềm mại.
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Minh Anh

Chùa còn có một chuông
đồng lớn được đúc vào năm
Minh Mệnh thứ 9 (1828),
chuông cao 1,45m; đường
kính 0,70m.
Năm 1947, giặc Pháp ném
bom chùa bị hủy hoại hoang
tàn. Năm 1990 bằng nguồn
tiền công đức của nhân dân
khắp mọi nơi, chùa được xây
dựng lại nhằm ghi dấu một
công trình đã từng vang bóng
trong lịch sử.
Tháng 4 năm 2016, chùa
Quỳnh Lâm được đầu tư xây
dựng và trùng tu tổng thể.
Sau hơn 4 năm thi công, thực
hiện các hạng mục công trình
Trải qua bao thăng
trầm, do chiến tranh,
phong hóa của thời
gian, hỏa hoạn, có
những giai đoạn chùa
chỉ còn lại dấu tích
vang bóng một thời.
Song, hàng năm cứ
đến ngày 4 tháng 2 Âm
lịch nhân dân và du
khách thập phương lại
đổ về trảy hội Quỳnh
Lâm.

một cách thiện xảo, tinh tế về mặt kiến trúc và
mỹ thuật…đến tháng 11 năm 2020, công trình
được cơ bản hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm
690 năm ngày Thiền sư Pháp Loa viên tịch, Viện
Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
tổ chức Hội thảo khoa học: “Thiền sư Pháp Loa:
Sự nghiệp tu hành, Thiền học và dấu ấn lịch sử –
kỷ niệm 690 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa viên tịch”.
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Tạp chí Nghiên cứu Phật học được cấp
Mã số chuẩn quốc tế ISSN

Kỷ niệm 30 năm thành lập
Tạp chí Nghiên cứu Phật học.
Ngày 22/09/2020, Cục Thông
tin Khoa học và Công nghệ
Quốc gia – Bộ Khoa học và
Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn
quốc tế ISSN cho 2 xuất bản
phẩm: Tạp chí Nghiên cứu
Phật học có Mã số ISSN: 27349187 và Tạp chí Nghiên cứu
Phật học điện tử Mã số ISSN:
2734-9195, theo Quyết định số
28/TTKHCN-ISSN.
Năm 1990, GHPGVN xuất
bản Nội san Nghiên cứu Phật
học để đăng tải các công trình
nghiên cứu Phật học và là diễn
đàn của tăng, ni, phật tử trong
công tác học thuật và nghiên
cứu Phật học. Đến năm 1997,
Nội san chuyển thành Tạp chí
Nghiên cứu Phật học có giấy
phép xuất bản do Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch (nay là Bộ
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Thông tin và Truyền thông)
cấp phép.
Trong 30 năm qua, Tạp
chí đã có nhiều cải tiến về
nội dung và hình thức. Hợp
tác và trao đổi nghiên cứu về
Phật học và các vấn đề liên
hệ với các các Viện nghiên
cứu, các Học viện, trung
tâm nghiên cứu Phật giáo
trong và ngoài nước; đồng
thời phối hợp với các cơ
quan báo chí, xuất bản, các
tổ chức, nhà khoa học trong
và ngoài nước nhằm phát
triển Tạp chí trên cơ sở tôn
chỉ, mục đích và theo quy
định của pháp luật; tổ chức
mạng lưới cộng tác viên,
thu hút các cây viết chuyên sâu
về lĩnh vực nghiên cứu và ứng
dụng Phật học.
Ngày 27 tháng 11 năm 2020,
Tạp chí NCPH kỷ niệm 30 năm
xuất bản Tạp chí Nghiên cứu
Phật học số đầu tiên. Cũng kể

từ số tháng 11 năm 2020, khi
tạp chí được cấp mã số ISSN,
các nhà nghiên cứu, nghiên
cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên
ngành Triết học và Lịch sử Phật
giáo, các đề tài, luận án liên
quan đến Phật giáo khi đăng
tải các bài nghiên cứu trên Tạp
chí sẽ có những cơ hội nâng cao
và trao đổi học thuật một cách
chuyên sâu hơn. Đồng thời
hướng đến việc giao lưu và kết
nối công tác nghiên cứu Phật
học trong và ngoài nước thông
qua cầu nối là Tạp chí Nghiên
cứu Phật học.
Tạp chí hiện tại phát hành
2 tháng/1 số, in giấy couche, 4
màu, kích thước 20×28 cm, số
trang từ 68-80 trang. Tạp chí
đăng tải các bài nghiên cứu
khoa học về Phật học, giúp các
quý tăng, ni, học giả nghiên
cứu, trao đổi và cùng nhau phổ
biến tri thức Phật pháp.

TÓM TẮT NỘI DUNG SONG NGỮ VIỆT - ANH
ĐÓNG GÓP CỦA PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
TẠI HÀ NỘI VÀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TRONG 30 NĂM
QUA-THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG
GS TS Nguyễn Hùng Hậu
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng quan
Bài viết trình bày, phân tích nhưng thành tựu của Phân viện
Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu
Phật học trong 30 năm qua. Cụ thể Tạp chí Nghiên cứu Phật học
đã in được 165 số, khoảng 2500 bài đã được công bố, phần nào
đáp ứng được nhu cầu phật tử và giới tri thức miền Bắc. Phân
viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cũng đã cho in và
phát hành được một số công trình quan trọng, chẳng hạn như
“Thiền Uyển Tập Anh”. Từ đó bài viết đề xuất 5 kiến nghị có tính
chất định hướng cho Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
tại Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa: Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội,
Tạp chí Nghiên cứu Phật học

CONTRIBUTION OF THE VIETNAMESE BUDDHIST RESEARCH
INSTITUTE IN HANOI AND THE BUDDHIST RESEARCH MAGAZINE
DURING THE LAST 30 YEARS - ACHIEVEMENTS AND ORIENTATION
Prof.Dr Nguyen Hung Hau
Ho Chi Minh National Political Academy
Overview
The article presents, analyzes the achievements of the Vietnam
Buddhist Research Institute in Hanoi and the Buddhist Studies
Magazine over the past 30 years. Specifically, the Buddhist
Research Magazine has printed 165 issues; about 2,500 articles
have been published, partly meeting the needs of Buddhists
and intellectuals in the North. The Vietnam Buddhist Research
Institute in Hanoi has also printed and published a number of
important works, such as "Thien Uyen Tap Anh". Based on
that, the article proposes 5 directive recommendations for the
Vietnam Buddhist Research Institute in Hanoi in the coming time.
Keywords: Buddhist Research Institute of Vietnam in Hanoi,
Buddhist Studies Magazine

HAI CHỮ “ TÙY DUYÊN” TRONG PHẬT GIÁO
Diệu Tâm – Chùa Phước Hưng, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tổng luận: Nói đến quá trình phát triển của Phật giáo là nói đến
sự tương tác giữa Phật giáo với tư tưởng, văn hóa, phong tục tập
quán của mỗi quốc gia… Sự tiếp biến Phật giáo về mặt thời gian,
không gian, có thể xem là yếu tố quan trọng góp phần thách
thức Phật giáo trước con người và thời đại. Với sự phát triển đa
lĩnh vực, Phật giáo vẫn tồn tại, đứng vững trước nhiều thăng
trầm, biến cố lịch sử. Sở dĩ Phật giáo phát triển được như ngày
nay nhờ vào tinh thần “tùy duyên, tùy tục”. Nghĩa là đạo Phật
chủ trương tùy duyên, tùy thuận, khế lý, khế cơ, khế thời, khế
xứ mà Phật giáo tồn tại và giáo hóa thích ứng với từng thời điểm,
với phương thức, kỹ năng trao truyền giáo pháp phù hợp cho
mỗi đối tượng, mỗi hội chúng với nội dung, đề tài thích hợp để
người học đạo tiếp nhận một cách dễ dàng, gặt hái được nhiều
năng lượng an lạc trong acuộc sống.
Từ khóa: Tùy duyên, Phật giáo, Đại thừa, Tiểu thừa, Phật giáo
Trúc Lâm, tăng đoàn,

THE TWO WORDS "DEPENDENT ON CONDITIONS" IN BUDDHISM
Dieu Tam – Phuoc Hung Pagoda, Thu Dau Mot Town, Binh Duong
Overview: Talking about the development of Buddhism is
talking about the interaction between Buddhism with the ideas,
cultures, customs of each country ... The evolution of Buddhism
in terms of time, space, can be considered as an important factor
contributing to the challenge of Buddhism with the people and
the times. With multidisciplinary development, Buddhism still
exists, stands firmly in the face of many ups and downs of the
historical events. The reason why Buddhism is so developed
as today is thanks to the spirit of "depending on the conditions
and the custom". That is, Buddhism advocates depending
on conditions, discretion, solitude, contract, moment, land,
in which Buddhism exists and teaching is suitable for each
time, with the method and skills of transmitting the teachings
suitable for each object, each congregation with appropriate
content and topics for the religious learners to easily receive,
reap a lot of peaceful energy in life.
Keywords: Depending on the condition, Mahayana, Hinayana,
Truc Lam Buddhism, the Sangha,

HÌNH ẢNH ĐÔNG PHƯƠNG TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG TRONG GIAI
THOẠI CHỬ ĐỒNG TỬ CỦA VIỆT NAM
Vich ky Le
Tổng quan: Là người Việt Nam không ai không biết đến Chử Đạo
Tổ - Chử Đại Thiên Vương được truyền tụng là một trong “Tứ Bất
Tử” của Thần Điện Việt. Tuy rằng về mặt sử liệu ghi chép về hiện
tượng Tứ Bất Tử chỉ xuất hiện sớm nhất là thế kỷ XV nhưng trong
tâm thức dân gian ông là một vị Thánh lớn của dân tộc Việt Nam,
có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng
đặc biệt là tại xứ Đông (Hưng Yên).
Từ khóa: Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Phật giáo, Luy Lâu, truyền
thuyết, xứ Đông,

THE IMAGE OF DHRTARASTRA IN THE VIETNEMESE LEGEND OF
CHU DONG TU SAGE
Vich ky Le
Overview: As a Vietnamese, no one does not know about
Chu Saint - Chu the Great Sage is said to be one of the "Four
Immortals" of the Vietnamese Deity. Although historical
records of the Four Immortals phenomenon only appeared
as early as the 15th century, but in the folk consciousness he
is a great saint of the Vietnamese people, with far-reaching
influence in the Red Delta River Delta especially in the East
(Hung Yen).
Keywords: Chu Dong Tu, Tien Dung, Buddhism, Luy Lau, legend,
Eastern area,
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TÓM TẮT NỘI DUNG SONG NGỮ VIỆT - ANH
HỌC PHẬT TỪ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
Vu Gia
Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam
Tổng luận:
Kinh sách đạo Phật quá nhiều, chữ nghĩa rối rắm, ý tứ sâu xa…
Khi nghe ai đó mở lời thương cảm ông A, bà B… sống đời thực
vật mấy năm rồi, thì ắt có người thở dài cho rằng “cái nghiệp”
nó thế; đọc báo thấy con cái ai đó bất hiếu với cha mẹ, thì cũng
cho rằng “cái nghiệp” nó thế, đời này không trả thì đời sau phải
trả và sẽ trả đắt hơn. Cái nghiệp ấy giống như món nợ, để càng
lâu thì trả lãi càng cao… Vậy nghiệp là gì mà cứ quấn lấy con
người? Khi từ giã cõi Ta bà này, nghiệp có hết không? Nếu vào
lục đạo luân hồi, nghiệp có đeo theo không?,... Những câu hỏi
tưởng chừng vu vơ ấy lại bám lấy tôi, buộc tôi phải tìm hiểu, bởi
học phải hiểu chứ học mà không hiểu thì thà đừng học còn hơn.
Từ khóa: Nghiệp chung nghiệp riêng, nhà sư – chiến sĩ, học Phật
không dễ.

LEARNING BUDDHISM FROM THE BUDDHIST RESEARCH MAGAZINE
Vu Gia
Vietnam Buddhist Research Center
Overview:
There are too many Buddhist scriptures, confusing words,
profound thoughts ... When hearing someone sharing sympathy
for Mr. A, Mrs. B ... living the unconscious life for several
years, someone must sigh that "it is just karma”. Reading the
newspaper that someone's children do not show filial respect
to their parents, they also think that "karma", if this life one
does not pay, the next generation must pay and pay more. That
karma is like a debt, the longer it takes, the higher the interest
payment is ... So what is karma that keeps on wrapping people?
When you leave this samsara realm, is karma over? If I go back
into the six realms, will karma follow? These seemingly idle
questions cling to me, forcing me to learn, because if we learn
but not understand, then it is better not to learn.
Keywords: Individual and collective karma, monk - warrior,
learning Buddhism is not easy.

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC Ở VIỆT
NAM
Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Đặt vấn đề
Phật giáo ăn sâu, bám rễ vào Việt Nam từ rất sớm. Đến nhà Lý,
nhà Trần, Phật giáo phát triển cực thịnh, được coi là quốc giáo,
ảnh hưởng đến tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Đến đời nhà
Hậu Lê thì Nho giáo được coi là quốc giáo và Phật giáo đi vào giai
đoạn suy thoái.
Bởi vậy, nghiên cứu Phật giáo là một việc làm thiết thực và vô
cùng quan trọng. Từ đó có thể từng bước hoạch định đường lối
phát triển cũng như phát huy được những thành tựu của Phật
giáo để có những đóng góp lớn hơn nữa cho lợi ích của quốc gia,
dân tộc.
Từ khóa: Phật, nghiên cứu Phật học, lịch sử, triết học, thiền sư

THE FIRST STEP TO LEARN ABOUT BUDDHIST STUDY IN VIETNAM
The Most Venerable Dr. Thich Gia Quang
Vice Chairman of the Vietnam Buddhist Sangha
President of the Vietnam Buddhist Research Institute in Hanoi
Question
Buddhism was deeply rooted in Vietnam from very early. Reaching
to the Ly and Tran dynasties, Buddhism flourished and was
considered the official state religion, affecting all problems in life.
Until the reign of the Post Le Dynasty, Confucianism was considered
the state religion and Buddhism entered a period of decline.
Therefore, studying Buddhism is a practical and extremely
important job. From there, it is possible to step by step plan the
development path as well as promotes the achievements of
Buddhism in order to make even greater contributions to the
interests of the country and the nation.
Keywords: Buddha, Buddhist studies, history, philosophy, Zen
master

GIÁ TRỊ CỦA THIỀN (Kỳ 1)
PGs.Ts.Nguyễn Đức Diện
Tóm tắt: Với vị trí ấy, Thiền giúp Phật giáo hội nhập với văn hóa
phương Tây và lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Thiền Phật giáo có
hai giai đoạn chính: Giai đoạn đầu là Thiền thể nhập (Phật pháp
tại thế gian) để người thực hành đạt được sự an lạc của tâm và
khỏe của thân, tạm gọi là Thiền sức khỏe; giai đoạn sau là Thiền
giác ngộ, với mục đích giải thoát chúng sinh khỏi sinh tử luân hồi.
Cách thực hành và ích lợi của Thiền sức khỏe được mô tả trong
nhiều bộ kinh của đạo Phật như: kinh Tứ niệm xứ, kinh Quán
niệm hơi thở, kinh Quán vô lượng thọ, Kinh An ban thủ ý,... Hạt
nhân của Thiền đều quy về một điểm là Định trong pháp môn
Thiền định. Bài viết làm sáng tỏ vai trò to lớn của Thiền Phật giáo
và giá trị của Thiền.
Từ khóa: Thiền, Phật giáo, giác ngộ

VALUE OF MEDITATION (Part 1)
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Duc Dien
Summary: With that position, meditation helped Buddhism
integrate into Western culture and spread widely around the
world. Buddhist Zen has two main stages: The first stage is
Engaged Meditation (Buddha Dharma in the world) so that
the practitioner can achieve peace of mind and health of
the body, temporarily called Healthy Meditation; the next
stage is Enlightenment Meditation, with the aim of freeing
sentient beings from samsara. The practice and benefits of
Healthy Meditation are described in many Buddhist sutras
such as: the Four Foundations of Mindfulness, the Sutra of
the Contemplation of the Breath, the Sutra of Immeasurable
Life, and the nuclear of meditation all refer to one point of
concentration in the method of Meditation. The article clarifies
the great role of Buddhist meditation and its value.
Keywords: Meditation, Buddhism, enlightenment
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TÓM TẮT NỘI DUNG SONG NGỮ VIỆT - ANH
LOẠI BỎ THAM DỤC BẰNG TU HÀNH PHẬT GIÁO
Ths.Hoàng Văn Thuận
Tóm tắt: Tham dục là một đề tài vừa cũ vừa mới luôn mang tính
thời đại. Là nguyên nhân tạo nên tội lỗi của con người có gốc
là tham, bằng phương pháp tu hành Phật giáo chúng ta vẫn có
những phương cách loại bỏ ngọn lửa này. Với thực trạng xã hội
hiện đại ngày nay, vấn đề tham dục lại một lần nữa làm chúng
ta đáng phải chú ý khi xảy ra các vấn nạn liên quan đến. Bằng
phương pháp thực chứng, phân tích – tổng hợp, chúng tôi sẽ
khái quát hóa lại những phương pháp loại trừ tham dục dựa trên
phương pháp tu hành Phật giáo.
Từ khóa: tham dục, phương pháp bỏ tham dục; tham dục trong
Phật giáo; tham dục và tu hành; tham dục và đời sống

ELIMINATE DESIRE BY PRACTICING BUDDHISM
MSc. Hoang Van Thuan
Summary: Desire is a topic that is both old and new and is
always epochal. As the cause of human sin is greedy, with the
Buddhist practice we still have ways to eliminate this fire. With
today's modern social situation, the problem of desire once
again attracts our attention when it comes to related problems.
By applying the positive method of realization, analysis synthesis, we will generalize the methods of eliminating desire
based on Buddhist practice methods.
Keywords: desire, method of giving up desire; greed in
Buddhism; desire and practice; desire and life

ỨNG DỤNG TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO TRONG HỌC ĐƯỜNG 		
Ở MỘT SỐ NƯỚC
Tiến sĩ Cao Xuân Sáng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Tổng quan: Trong bài viết, tác giả phân tích nội dung một số
chương trình ứng dụng Phật giáo trong học đường ở các nước
trên thế giới hiện nay. Đối với giáo viên, tác giả phân tích chương
trình Cultivating Emotional Balance (Rèn luyện Cân bằng Cảm
xúc) và Mindfulness-Based Emotional Balance (Chính niệm dựa
trên cân bằng cảm xúc). Đây là hai chương trình hướng tới rèn
luyện cân bằng cảm xúc, phát triển chính niệm và từ bi tâm cho
giáo viên.
Đối với học sinh, tác giả phân tích chương trình Mindful SelfCompasion Training Program (Rèn luyện chính niệm và từ bi)
và nội dung chương trình ứng dụng MSC tại một số trường học
tại Úc. Đây là chương trình giúp cho học sinh học cách định tâm,
nuôi dưỡng các phẩm chất từ bi hỷ xả, góp phần nâng cao chất
lượng học tập và lối sống cho học sinh.
Trên cơ sở những nội dung trên, tác giả cũng đưa ra một số hàm
ý về chính sách để ứng dụng tri thức, phương pháp của Phật giáo
trong môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: học đường, ứng dụng triết lý Phật giáo, giáo dục

APPLYING BUDDHIST PHILOSOPHY IN SCHOOLS IN SOME
COUNTRIES
Dr. Cao Xuan Sang
Overview: In the article, the author analyzes several content
Buddhist application program in schools in the country
in the world today. For teachers, the author analyzes the
chapter Cultivating Emotional Balance Program Contact)
and Mindfulness-Based Emotional Balance (Mindfulness
based on emotional balance). These are two programs
towards forging practice emotional balance, develop
righteous thoughts and give compassion teacher.
For students, the author analyzed the Mindful Self
Compasion Training Program (Practice of Mindfulness
and Compassion) and MSC application program content
in some schools in Australia. This is a program that helps
students learn how to focus, nurture the qualities of
compassion and compassion, contribute to improving
the quality amount of learning and lifestyle for students.
On the basis of the above contents, the author also gives some
functions policy ideas to apply knowledge and methods of
Buddhism in the current Vietnamese educational environment.
Keywords: school, application of Buddhist philosophy,
education
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

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.
Bạn đọc tại Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở các tỉnh/ thành trên cả nước vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua số: 024 39423887, 0934666360 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2020
Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học năm 2020
Số 1 Xuân 2020 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2020
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2020
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2020
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2020
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2020
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2020
Tạp chí cả năm (6 số)
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)

Giá 30.000đ
Giá 30.000đ
Giá 30.000đ
Giá 30.000đ
Giá 30.000đ
Giá 30.000đ
Giá 180.000đ
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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.
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