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DẪN ĐỀ:
1.  Khái niệm về Đạo đức 

Thứ nhất về Nho – Lão, 
Khổng Tử cho rằng quan hệ 
vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, 
anh em, bạn bè(1) gọi là đạo. 
Đức chính là những phẩm chất 
cá nhân để thực hiện các mối 
quan hệ đó, như tam đức(2) của 
Khổng Tử, tứ đức(3) của Mạnh 
Tử, ngũ thường(4) của Đỗng 
Trọng Thư. Theo Lão giáo quan 
niệm rằng: "Đạo có thể quan 
niệm dưới hai phương diện: Vô 
(無) và Hữu (有). Vô, thì Đạo là 
nguyên lý của trời đất, nguyên 
lý của vô hình. Hữu, thì Đạo 

là nguyên lý hữu hình, là mẹ 
sinh ra vạn vật."(5) Đức thì sinh 
ra vạn vật trong thế gian, mang 
tính siêu hình.   

Thứ hai theo các triết 
gia phương Tây, D. Keown 
cho rằng có ba hình thức đạo 
đức học phương Tây tiêu 
biểu, đó chính là nghĩa vụ 
luận (dentology), thuyết vị lợi 
(utilitarianism), đạo đức học 
đức hạnh (virtue ethics)(6). Tiêu 
biểu như I. Kant (1724 - 1804) 
là triết gia tiên phong về "đạo 
đức học nghĩa vụ" cho rằng 
những quy tắc đã đề ra rồi thì 
phải tuân thủ thực hiện; nhưng 

với J. Bentham (1784 - 1832) và 
S. Mill (1806-1873) chủ trương 
"thuyết vị lợi" hướng đến một 
kết quả tốt đẹp trong tương 
lai qua việc suy xét việc cần 
làm. Không rơi vào khuynh 
hướng quá khứ hay tương lai, 
đó chính là "đạo đức học đức 
hạnh", tiêu biểu là Aristole 
(382 - 322 TCN) đề xướng con 
người hoàn thiện dần những 
chuẩn mực ứng xử tạo thành 
khuôn mẫu lý tưởng (vị thầy, 
thánh nhân), sống hạnh phúc 
ngay trong cuộc sống này.

Thứ ba về Phật giáo, Hòa 
thượng Minh Châu từng nói 
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rằng: "Đạo đức Phật giáo là một 
nếp sống đem lại hạnh phúc cho 
con người, đề cao giá trị con 
người, một nếp sống trong sạch 
thanh tịnh, lành mạnh, loại bỏ 
các pháp bất thiện, thành tựu 
các thiện pháp; một nếp sống 
đi đôi với lạc, không đi đôi với 
khổ; giải thoát các triền phược, 
các dục trưởng dưỡng; một 
nếp sống trong ấy trí tuệ đóng 
vai then chốt, sống hài hòa với 
thiên nhiên, với con người, một 
nếp sống vô ngã vị tha."(7) Sau 
khi thành đạo dưới cội Bồ đề 
và hóa độ năm anh Kiều Trần 
Như, Ngài khuyên rằng: "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 lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài người."(8)

Từ những góc nhìn của 
các triết gia phương Đông và 
phương Tây, đạo đức được 
xem là một trong những nhân 
tố thiết yếu hoàn thiện nhân 
cách tự thân, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, xã hội phát triển 
và thế giới hòa bình. Triết gia 
Socrate từng nhận định rằng: 
"Một nền đạo đức không thể căn 
cứ vào giáo lý mơ hồ, ta có thể 
tạo dựng một nền luân lý hoàn 
toàn không lệ thuộc vào thần 
học, hoàn toàn thích hợp với 
những người có tôn giáo cũng 
như không có tôn giáo mới ổn 
định."(9) Đức Phật khuyên đệ tử 
tu tập theo con đường Trung 
đạo, thực hành Bát chính đạo, 
trải tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ và 
tâm Xả biến mãn khắp muôn 
phương, hướng con người: 
"Không làm mọi điều ác. Thành 
tựu các hạnh lành. Tâm ý giữ 
trong sạch. Chính lời chư Phật 
dạy."(10)

2. Đạo Đức Phật giáo qua Tứ vô lượng tâm 
Theo Từ Điển Phật Học 

Huệ Quang: "Tứ vô lượng (S. 
Catvāry apramānāni; P. Catasso 
appamaññāyo; C. 四無量), còn 
gọi là Tứ vô lượng tâm, Tứ 
đẳng tâm, Tứ đẳng, Tứ tâm."(11) 
Tứ vô lượng tâm là bốn trạng 
thái tâm bao trùm không gian 
lẫn thời gian, trải khắp đến 
vô lượng chúng sinh. Đây là 
bốn pháp hành thiết yếu trong 
việc phát triển nội tâm, chứng 
thành Phật đạo.  Bốn tâm vô 
lượng, đó là: 1/ Tâm từ; 2/ Tâm 
bi; 3/ Tâm hỷ; 4/ Tâm xả, được 
diễn tả trong kinh Ví dụ tấm 
vải của Trung Bộ Kinh như sau: 
"Vị ấy an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới 
bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Vị ấy 
an trú, biến mãn một phương 
với tâm câu hữu với bi … (như 
trên) … với tâm câu hữu với hỷ 
… (như trên) … biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với 
xả, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới 
bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân."(12)

Tâm Từ (S. Maitri, P. Mettà): 
tình thương bao la với tất cả 
chúng sinh, như mặt trời chiếu 
sáng khắp vạn vật vũ trụ, như 
trận mưa thấm nhuần các cây 

cao, vừa và thấp.(13) Tâm Bi (S. 
Karuna; P. Karunā): thấy chúng 
sinh khổ (lũ lụt cuốn trôi, người 
nghèo, bạo lực học đường, 
chấp chặt năm uẩn,…) nên lòng 
mình đau xót, giúp người thoát 
khổ (từ thiện, hoằng pháp) và 
an vui. Trong Sơ Đẳng Phật 
học giáo khoa thư có ghi: "Từ 
năng dữ nhất thiết chúng sinh 
chi lạc, Bi năng bạt nhất thiết 
chúng sinh chi khổ" (Từ là đem 
niềm vui đến tất cả chúng sinh. 
Bi là nhổ sạch khổ đau cho tất 
cả chúng sinh). Tâm Hỷ (S. 
Muditā, P. Muditā): trải qua các 
giai đoạn tu tập thiền định(14), 
hành giả vui khi thấy người 
khác được hạnh phúc, và thanh 
công trong công việc. Tâm Xả 
(S. Upeksā, P. Upekkhā): suy 
xét một cách đúng đắn đối với 
một trạng thái của tâm tỉnh 
thức thanh khiết mà Phạm Kim 
Khánh đã diễn tả rằng: "Nhận 
định chân chính, hoặc suy luận 
vô tư, tức không luyến ái cũng 
không ghét bỏ, không ưa thích 
cũng không bất mãn, không 
tham cũng không sân."(15)

Giáo lý Tứ vô lượng tâm 
được đề cập rất nhiều trong 
kinh tạng Pāli(16). Tiêu biểu 
như trong Kinh Trung Bộ như 
kinh số 7, kinh số 21, kinh số 
40, kinh số 120,… Trong Kinh 
Trường Bộ có kinh số 13, kinh 
số 26, kinh số 33,… Trong Kinh 
Tương Ưng Bộ có kinh Cây lao, 
kinh Gia đình, kinh Từ, kinh Bộ 
xương,… Trong Kinh Tăng Chi 
Bộ có kinh Từ, kinh An ổn trú, 
kinh Cần phải ghi nhớ, kinh Từ 
bi, kinh Tham ái,… Trong Kinh 
Tiểu Bộ có kinh Lòng từ, kinh 
Từ bi,… Không chỉ có trong 
kinh tạng Pāli, mà giáo lý tứ vô 
lượng tâm còn được trình bày 
trong một số bản kinh của Phật 
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giáo Đại thừa như Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Pháp Hoa (phẩm 
Phổ Môn), Kinh Đạo Bảo Tích,…

Về tu tập tự thân, trong kinh 
Pháp cú, bài kệ số 166 dạy rằng: 
"Dầu lợi người bao nhiêu. Chớ 
quên phần tư lợi. Nhờ thắng 
tri tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi 
mình”(17). Trước tiên, hành giả 
hãy trải tình thương giống 
như tình mẫu tử: “Như tấm 
lòng người mẹ. Ðối với con của 
mình. Trọn đời lo che chở. Con 
độc nhất mình sinh. Cũng vậy, 
đối tất cả. Các hữu tình chúng 
sinh. Hãy tu tập tâm ý. Không 
hạn lượng rộng lớn."(18) Tình 
thương của tâm từ không 
phiền muộn, vượt trên tình 

thương luyến ái (mẹ và con) và 
yêu đương trai gái, vợ chồng. 
Tình thương bình đẳng, không 
còn sân giận oán thù, bởi vì: 
"Với hận diệt hận thù. Đời này 
không có được. Không hận 
diệt hận thù. Là định luật ngàn 
thu."(19) Còn trong kinh tạng Đại 
thừa, hình ảnh Bồ tát Quán Thế 
Âm trong phẩm Phổ Môn của 
kinh Pháp Hoa với tâm từ vô 
lượng: "Mắt lành trông chúng 
sinh. Biển phước lớn khôn 
lường."(20) Tâm Từ luôn đi đôi 
với tâm Bi. Tâm từ vô lượng, 
vậy tâm Bi như thế nào? 

Tiêu biểu như thuở nhỏ lúc 
bảy tuổi, thái tử Tất Đạt Đa 
theo vua cha dự lễ hạ điền, lòng 

buồn trước cảnh con người và 
sinh vật sát hại lẫn nhau. Lần 
đó, dạo quanh bốn cửa thành, 
chứng kiến cảnh người già đi 
đứng khó khăn, người bệnh 
nằm rên la, thây chết vứt bên 
đường khiến cho thái tử lòng 
đau quặn xiết nên quyết tâm 
vượt thành xuất gia tìm đạo, 
cứu độ nhân sinh thoát khỏi 
khổ đau. Khi thực tập thiền 
định dưới cội Bồ đề, thái tử 
thệ rằng: "Nếu ta không thành 
đạo, thì dù thịt nát xương tan, 
ta cũng quyết không đứng dậy 
khỏi chỗ này."(21) Cuối cùng, thái 
tử đã chứng đạt quả Phật, đem 
giáo pháp chỉ cho chúng sinh 
tu tập an lạc. Trong Phật giáo 
Đại thừa, hình ảnh Địa Tạng Bồ 
tát cứu độ chúng sinh ở Ta bà 
trong kinh Địa Tạng Bồ tát bổn 
nguyện, ông trưởng giả cứu các 
con thơ dại trong nhà lửa tam 
giới trong kinh Pháp Hoa,… 
Chính vì thế, trong kinh Hoa 
Nghiêm dạy rằng chúng sinh 
phát khởi tâm đại Bi tu tập, 
hướng đến thành tựu Bồ đề, 
chứng thành Phật quả. 

Chính năng lượng từ bi lan 
tỏa khiến cho tự thân và mọi 
người được an lạc, hỷ tâm. Cái 
vui vô lượng không mang lại 
khổ đau mà chính là vui trong 
sự tu tập thiền định "định sinh 
hỷ lạc". Đem niềm vui cứu 
khổ chúng sinh mà còn chấp 
trước thì đó chưa phải tinh 
thần Phật giáo. Đối với đạo 
Phật thì phải thực hành tâm 
Xả vô lượng như bố thí (phát 
cơm miễn phí, từ thiện miền 
Trung ngập lụt, giúp gia đình 
nghèo), cúng dường (xây chùa, 
đúc chuông,…), xả bỏ những lỗi 
lầm người khác gây tạo,… Như 
trong kinh Trung Bộ, đức Phật 
dạy rằng: "Cũng vậy, này chư Tỳ 

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Ảnh: St



5TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2021

kheo, Ta thuyết pháp như chiếc 
bè để vượt đưa qua, không phải 
để nắm giữ lấy."(22)

Về đạo đức giải thoát, trong 
kinh Từ 1 của Kinh Tăng Chi Bộ, 
đức Phật dạy rằng một hành 
giả thực hành trải tâm từ rộng 
khắp sẽ đạt được lợi ích: "Vị 
ấy nếm được vị ngọt của Thiền 
ấy, ái luyến Thiền ấy, do vậy tìm 
được an lạc; an trú trên ấy, chú 
tâm trên ấy, sống phần lớn với 
Thiền ấy, không có thối đọa; khi 
thân hoại mạng chung, được 
sinh cộng trú với chư Thiên 
ở cõi Phạm chúng Thiên. Một 
kiếp, này các Tỳ kheo, là tuổi 
thọ vô lượng của chư Thiên ở 
cõi Phạm chúng Thiên."(23) Nếu 
là kẻ phàm phu thì khi tuổi thọ 
đã hết, sẽ đọa vào ba đường dữ; 
nhưng đối với chúng đệ tử Phật 
thì nhập Niết-bàn ngay sau đó, 
sở dĩ như thế là vì: "Này các Tỳ 
kheo, đây là sự đặc thù, đây là 
sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp 
và kẻ phàm phu không nghe 
pháp, tức là vấn đề sinh thú."(24) 

Vị đó cũng thực tập tâm Bi, 
tâm Hỷ, tâm Xả cùng khắp hết 
thảy thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ sinh về các cõi trời 
Quang Âm (một kiếp), Biến 
Tịnh (hai kiếp), Quảng Quả 
(bốn và năm kiếp), Tịnh cư (tu 
Tứ vô lượng tâm và quán Năm 
uẩn), khi hết tuổi thọ thì nhập 
Niết bàn. Trong Kinh Tăng Chi 
Bộ, chương Mười một pháp, 
phẩm Tùy niệm, tôn giả Ananda 
cũng khuyên vị đó nên tập 
trung quán chiếu: "Từ tâm giải 
thoát này thuộc tăng thượng 
tác thành, thuộc tăng thượng 
tâm."(25) Tương tự quán chiếu 
tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả cũng 
như vậy. Thiết nghĩ "hoa thơm 
nhờ nhụy, người có giá trị nhờ 

vào đạo đức", vậy hành giả Phật 
giáo Nguyên thủy và Đại thừa 
ứng dụng Tứ vô lượng tâm 
vào đời sống tu học cũng như 
hoằng pháp ra sao?

3. Ứng dụng Tứ vô lượng Tâm vào trong đời sống thực tiễn
Để dấn thân nhập thế hóa 

độ nhân sinh, trước tiên bản 
thân mình phải hạ thủ công 
phu tu tập, trau dồi đức hạnh 
tự thân, tôi luyện định niệm 
trong việc trải tâm Từ, tâm Bi, 
tâm Hỷ và tâm Xả đến khắp tất 
cả vạn vật. Hòa thượng Minh 
Châu dạy rằng: "Trong thế giới 
đầy hận thù này, chúng ta hãy 
sống không hận thù, hãy nêu 
gương sáng của cuộc sống đầy 
tình thương. Trong thế giới đầy 
bóng tối này, bóng tối của đe 
dọa chiến tranh, và nếp sống phi 
đạo đức, chúng ta hãy thắp lên 
ngọn đèn của trí tuệ, của hiểu 
biết và thông cảm."(26)

Nếu buông mình trong các 

bất thiện pháp (nói dối, uống 
rượu bia, hoang dâm vô độ,…) 
thì đạo đức suy giảm, chính 
pháp suy vong. Nếu như hành 
giả biết khép mình vào tu tập 
giới, định, tuệ trong việc thực 
hành bốn tâm vô lượng đến 
với vạn vật thì sẽ dứt trừ ái 
dục, sống đạo đức trong sạch, 
và chứng đắc giải thoát trong 
mai sau.

Nhờ tu tập tứ vô lượng 
tâm, hành giả thực hiện hạnh 
nguyện lợi tha đi vào cuộc 
đời cảm hóa lòng người bằng 
pháp môn Tứ nhiếp mà trong 
kinh Tăng Chi Bộ, chương Bốn 
pháp, phẩm Bánh xe, đức Phật 
dạy rằng: "Bố thí và ái ngữ. Lợi 
hành và đồng sự. Hỡi các vị Tỳ 
kheo. Đây là bốn nhiếp pháp."(27) 
Về bố thí, hành giả có thể tham 
gia hiến máu nhân đạo, sẻ chia 
phần cơm của mình cho đứa trẻ 
đang đói, vận động người giàu 
làm phước, người hiền trí giúp 
đỡ kẻ ngu si,… hướng tới xây 
dựng một tập thể, một xã hội 

Ảnh: St
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CHÚ THÍCH:
(1) Mạnh Tử gọi năm mối quan hệ này là ngũ luân, nhưng theo Khổng Tử thì gọi là nhân luân. Ba mối quan hệ đầu gọi là tam cương.
(2) Tam đức (đạo của người quân tử): nhân (không lo âu), trí (không ngờ vực), dũng (không sợ hãi).
(3) Tứ đức: Tứ đức: nhân, trí, lễ, nghĩa.
(4) Ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
(5) Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Lão Tử Tinh Hoa, Nxb. Trẻ, 2014, tr. 35.
(6) D. Keown, Dẫn Luận Về Đạo Đức Phật Giáo, Thái An (dịch), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016, tr. 44.
(7) Thích Minh Châu, Đạo đức Phật giáo & hạnh phúc con người, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2002, tr. 23.
(8) ĐTKVNNT, kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Chương Tương ưng với ác ma, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2018, 
tr. 178.
(9) Nhiều tác giả, Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại, “Đạo đức và đạo đức Phật giáo trong bối cảnh hội nhập và 
phát triển” của Thích Viên Trí, Nxb. Hồng Đức, HN, 2014, tr.305.
(10) ĐTKVNNT, kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Pháp cú, kệ số 183, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2018, tr. 68.
 (11) Thích Minh Cảnh (chủ biên), Từ Điển Phật Học Huệ Quang, tập 5, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr. 4897.
(12) ĐTKVNNT, kinh Trung Bộ, tập 1, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2017, tr. 63.
(13) Tham khảo Narada, Đức Phật và Phật pháp, Phạm Kim Khánh (dịch): “Nghĩa trắng của Mettā là cái gì làm cho lòng ta êm dịu. 
Mettā là tâm trạng của người bạn tốt. Mettā là lòng thành thật ước mong rằng tất cả chúng sinh đều được sống an lành hạnh 
phúc”, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 423.
(14) Tứ thiền gồm có: 1/ Sơ thiền (ly sinh hỷ lạc), 2/ Nhị thiền (định sinh hỷ lạc), 3/ Tam thiền (ly hỷ diệu lạc), 4/ Tứ thiền (xả niệm 
thanh tịnh).
(15) Narada (2019), Đức Phật và Phật pháp, Sđd, tr. 436.
(16) Năm bộ Nikāya (Pañca Nikāya) gồm 1/ Trung Bộ (Majjhima Nikāya); 2/ Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya); 3/ Kinh Tương Ưng 
Bộ (Sayutta Nikāya); 4/ Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya); 5/ Kinh Tiểu Bộ (Khudhaka Nikāya).
(17) ĐTKVNNT, kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Pháp cú, kệ số 166, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2018, tr. 65.
(18) ĐTKVNNT, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, phẩm Rắn Uragavagga, kinh Từ bi, kệ số 149, NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2018, tr. 358.
(19) ĐTKVNNT, kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Pháp cú, kệ số 5, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2018, tr. 42.
(20) Thích Trí Tịnh (dịch), kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2017, tr. 550.
(21) Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông, quyển một, Nxb. Tôn giáo, HN, 2015, tr. 15.
(22) ĐTKVNNT, kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Ví dụ con rắn, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2017, tr. 179.
(23) ĐTKVNNT, kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương Tám pháp, phẩm Từ, kinh Từ 1, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
2018, tr. 474.
(24) Sđd, tr. 474 - 475.
(25) ĐTKVNNT, kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Dasama Gia Chủ, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2017, tr. 431.
(26) Thích Minh Châu, Hiểu và hành chính pháp, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2008, tr. 309.
(27) ĐTKVNNT, kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương Bốn pháp, phẩm Bánh xe, Kinh Nhiếp pháp, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, 2018, tr. 369.
(28) Kinh Tiểu Bộ (2018), tập 1, kinh Pháp cú, kệ số 354, Sđd, tr. 92.

tiến bộ. Bố thí không mưu cầu 
danh lợi, không trụ tướng, và 
trong đó pháp thí là hơn hết: 
"Pháp thí thắng mọi thí. Pháp vị 
thắng mọi vị. Pháp hỷ thắng mọi 
hỷ. Ái diệt thắng mọi khổ."(28) Về 
ái ngữ, tức là tự thân luôn trau 
nhiếp lời nói của chính mình, 
thận trọng trong khi nói, nhằm 
tránh đau thương và chiến 
tranh. Hãy nói đúng sự thật, 
đúng chính pháp như hình 
ảnh đức Phật nói lời từ ái hóa 
độ kẻ sát nhân Angulimala. Về 
lợi hành, lời nói luôn đi đôi với 

hành động (tri hành hợp nhất) 
thể hiện qua việc xây cầu, xây 
nhà tình thương,… hoặc học 
hạnh của Tôn giả Phú Lâu Na 
hóa độ dân xứ Du Lô Na. Đây là 
những hành động lợi tha an trú 
trong thiện pháp. Bên cạnh đó, 
hành giả thể hiện tinh thần hòa 
hợp với mọi người (đồng sự), 
sống chan hòa tình thương với 
nhau như nước hòa với sữa, 
như hình ảnh đức Phật cùng 
với tăng đoàn đi khất thực, 
thuyết pháp,… Như trong kinh 
Pháp Hoa, phẩm Tín giải, hình 

ảnh ông trưởng giả cải trang 
làm người hốt phân để hóa 
độ cùng tử. Tứ nhiếp pháp thể 
hiện tinh thần vô ngã vị tha của 
những con người mang trong 
mình hạnh nguyện hoằng pháp, 
giáo dục con người sống đạo 
đức hướng thiện, xa lìa tham, 
sân, si và ái dục, tìm sự an lạc 
ngay trong kiếp sống này.

Kết luận 
Nhà giáo dục Phật giáo luôn 

khuyên mọi người an trú trong 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. ĐTKVNNT, Kinh Tăng Chi Bộ, Thích Minh Châu (dịch), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2018.
2. ĐTKVNNT, Kinh Tiểu Bộ, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2018.
3. ĐTKVNNT, kinh Trung Bộ, Thích Minh Châu (dịch), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2017.
4. ĐTKVNNT, kinh Tương Ưng Bộ, Thích Minh Châu (dịch), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2018.
5. Thích Minh Cảnh (chủ biên), Từ Điển Phật Học Huệ Quang, tập 5, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.
6. Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Lão Tử Tinh Hoa, Nxb Trẻ, 2014.
7. Thích Minh Châu, Hiểu và hành chính pháp, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2008.
8. Thích Minh Châu, Đạo đức Phật giáo & hạnh phúc con người, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2002.
9. Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông, quyển 1, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2015.
10. Narada, Đức Phật và Phật pháp, Phạm Kim Khánh (dịch), Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
11. D. Keown, Dẫn Luận Về Đạo Đức Phật Giáo, Thái An (dịch), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016.
12. Thích Trí Tịnh (dịch), kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2017.
13. Viên Trí, Phật giáo qua lăng kính xã hội, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2014.
14. Thích Nhật Từ và nhiều tác giả, Phật giáo và các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2014.
15. Nhiều tác giả, Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2014.

thiện pháp (Tứ vô lượng tâm, 
Bát chính đạo,…), ý niệm về 
bình đẳng và dân chủ, tác hại 
của ái dục đem đến các khủng 
hoảng trong xã hội. Qua đó, xây 
dựng đạo đức tự thân, hạnh 

phúc gia đình, tập thể hòa hợp, 
xã hội phát triển và thế giới 
hòa bình trong hiện tại. Đạo 
Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Vì 
thế, những sứ giả Như Lai và 
hộ trì chính pháp hãy thắp lên 

trong mình ngọn lửa từ bi, trải 
tâm vô lượng Từ - Bi - Hỷ - Xả 
đến khắp chúng sinh, phá tan 
băng giá phiền muộn, đem lại 
hòa bình và phát triển cho nhân 
loại. 

Ảnh: St
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Nhập đề:
Khi đề cập đến vấn đề dung hợp tư tưởng Tam giáo Phật - Đạo - Nho, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục đã khẳng định trong bài viết Khổng phu tử Việt Nam như sau “Chính thiền tông tự thân đã là một tổng hợp ba khuynh hướng chính của truyền thống tôn giáo và triết học Á Đông, Phật giáo, Đạo giáo, và Nho giáo. Phật giáo như người ta đã biết, nhấn mạnh về phương diện siêu nhiên của nhân tính. Đạo giáo nhấn mạnh vào phương diện thiên nhiên và Nho giáo vào phương diện xã hội và ba dòng ấy bổ túc lẫn nhau để hợp thành chủ nghĩa nhân bản Việt Nam”(1).
Tag: tam giáo, Phật-Đạo-Nho, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Thiền tông,…

Mối quan hệ tư tưởng
Phật-Đạo-Nho trong tác phẩm 
Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Diệu TâmThạc sĩ khóa II Học viện PGVN tại Tp.HCM

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/20218
Ảnh: St
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Tìm hiểu ba đạo, Phật – Nho - Lão trên 
phương thức tổng quát, tư tưởng 
của ba học thuyết đều không nằm 
ngoài mục đích giúp nhân loại tu tâm, 
dưỡng tính, khuyên làm việc lành lợi 

mình lợi người, tránh làm việc ác hại người, hại 
mình: Như “Lão (Trang Tử) nói; “khi con người 
đặt cái áng lên vai con trâu cái hàm thiếc vào mồm 
ngựa thì sự hòa hợp thiên nhiên không còn nữa”. 
Nho nói: “Đến mức trung hòa thì giời[trời] đất 
yên ngôi, muôn vật sinh dục” và Phật có thuyết 
“Lục hòa”(2). Điều này Hòa thượng Minh Châu đã 
khẳng định “Tất cả tôn giáo đều gặp nhau trên 
một điểm duy nhất, điểm ấy chính là kinh nghiệm 
nội tâm, kinh nghiệm tâm linh”(3). Thiền sư Hải 
Huyền “tác dụng của Nho và Phật, chỉ có một lý 
lẽ, tuy đường đi khác nhau nhưng cùng về một 
lối, tuy có muôn khía cạnh khác nhau nhưng 
cùng chung một nguồn”(4). Tổng thể về mối quan 
hệ giữa ba hệ tư tưởng Phật - Nho – Lão có dung 
hợp nhưng cũng có xung đột có và cả đối đầu. 
Nhưng ở đây người viết không bàn luận về xung 
đột hay đối đầu mà điểm chính là xoay quanh vấn 
đề dung hợp Tam giáo của thiền tông Việt Nam 
mà tiêu điểm chính là thiền phái Trúc Lâm và sự 
kế thừa của thiền sư Hải Lượng thể hiện trong 
tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh.

Sở dĩ không bàn luận về sự phân tranh bởi vì 
đức Phật có dạy “Như Lai 
không tranh luận với đời, 
chỉ có đời tranh luận với 
Như Lai”(5). Khổng Tử cũng 
không khác “Vạn vật tịnh 
dục nhi bất tương hại, đạo 
tịnh hành nhi bất tương bội, 
tiểu đức xuyên lưu, đại đức 
đôn hoá” (6) (muôn vật hóa 
dục mà không hại lẫn nhau, 
các đạo đều thi hành mà 
không trái nhau, Đức nhỏ 
thì phân minh như nước 
sông chảy, Đức lớn thì đôn 
hậu mà sinh hóa vô cùng). 
Cho nên chủ trương của 
Khổng Tử không công kích, 
hay đả phá đạo nào, bởi nếu 
làm như vậy thì chẳng giúp 
ích gì ngược lại “Công hồ dị 
đoan, tư hại giã dĩ"(7)  (công 

kích đạo khác là chỉ hại mà thôi). Đời sau không 
làm theo tôn chỉ của bậc đạo sư, trái lại công 
kích, đả phá Phật giáo, đây là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến ở thế kỷ XVIII, 
thật là một điều đáng tiếc.

Trở về vấn đề dung hợp tam giáo, duyên khởi 
là do xuất xứ giữa các đạo khác nhau, nguồn gốc 
của đạo Phật từ Ấn Độ, còn Lão giáo và Nho giáo 
có nguồn gốc từ Trung Quốc, Phật giáo du nhập 
vào Trung Quốc từ khoảng thời Đông Hán đến 
Đông Tấn, dân gian có câu “nhập gia tùy tục” 
nghĩa là muốn người dân bản địa tiếp nhận một 
tư tưởng Phật giáo mới áp dụng vào đời sống 
tâm linh của họ thì cần phải dùng phương pháp 
“bình cũ rượu mới” tức là những nhà truyền đạo 
Phật giáo lúc bấy giờ cần phải vay mượn một số 
ngôn ngữ, thuật ngữ, khái niệm, đôi khi mượn 
cả tư tưởng của Nho giáo, Lão giáo để chuyển tải 
giáo lý Phật giáo. Còn về phía Nho giáo và Lão giáo 
sau khi giao lưu, tiếp xúc với tư tưởng Phật giáo 
thì những nhà Nho, Đạo sĩ đã thấy được những 
khiếm khuyết trong hệ tư tưởng của đạo mình 
cần được bổ sung từ những giáo lý nhà Phật để 
hoàn thiện, từ đó tư tưởng dung hợp tam giáo 
mặc nhiên hình thành vào thời Ngụy-Tấn- Nam 
Bắc triều. Từ đây giữa tam giáo có sự hỗ tương 
lẫn nhau cùng nương tựa, cùng phát triển.

Dù ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhưng 

Chùa Bái Đính - Ảnh: Minh Khang
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tư tưởng tam giáo đồng nguyên ở Việt Nam có 
hướng đi phá cách và những nét khác biệt. Một 
trong những điểm khác biệt điển hình như “nhà 
nước phong kiến chính thức đưa người Việt vào 
phối thờ tại Văn Miếu Thăng Long – nơi thờ tự 
hàng đầu trong hệ thống các di tích thuộc Nho 
giáo”(8).

Dấu ấn Việt hoá quan trọng của Nho giáo ở 
thời Trần, đã thể hiện rõ nét hơn Tư tưởng tam 
giáo xuất hiện đầu tiên ở nước ta vào thế kỷ thứ 
II trong tác phẩm Lý Hoặc Luận của Mâu Tử. Một 
trong những tác phẩm luận thuyết triết lý tuyệt 
diệu giá trị vô giá, bàn về mối quan hệ tư tưởng 
giữa Phật – Nho - Lão. Nhưng lấy triết lý Phật giáo 
làm chủ đạo. Về sau tư tưởng tam giáo phát triển 
rộng trong cộng đồng, nhiều người trong giới 
trí thức từ vua, quan cho đến các thiền sư, nhà 
văn, nhà thơ chịu ảnh hưởng không ít tư tưởng 
này, đặc biệt dưới triều đại Lý - Trần, trong đó có 
vua Trần Thái Tông, Phật hoàng Trần Nhân Tông, 
ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ … đến thế kỷ XVIII 
có  thiền sư Hương Hải, thiền sư Hải Lượng và 
các đạo hữu của ông, thiền sư Toàn Nhật Quang 
Đài… Với những tác phẩm như: Thiền tông chỉ 
nam tự của vua Trần Thái Tông, Sự lý viên dung 
của thiền sư Hương Hải, Trúc Lâm tông chỉ 
nguyên thanh của thiền sư Hải Lượng, Tam giáo 
nguyên lưu ký của thiền sư Toàn Nhật, cùng thời 
với thiền sư Toàn Nhật có Trịnh Tuệ với tác phẩm 
Tam giáo nhất nguyên thuyết...

 Đặc biệt, tư tưởng tam giáo dưới triều đại đời 
Trần được phát huy. Khi nhắc về triều đại này thì 
một yếu tố làm nên lịch sử niềm tự hào cho dân 
tộc đó là tinh thần đoàn kết. Chính tinh thần đoàn 
kết đã tạo nên sức mạnh phi thường, ba lần đánh 
tan quân Nguyên Mông. Vua Trần Nhân Tông đã 
phát huy tinh thần đoàn kết vào việc thành lập 
thiền phái Trúc Lâm, vận dụng dung thông tư 
tưởng của ba thiền phái quy về một thiền phái 
nhất tông. Bởi vì vua Trần Nhân Tông biết vận 
dụng khả năng Thể-Tướng-Dụng. Như chúng 
ta đã biết Thể là nguồn sinh ra vạn vật, sự vật là 
dụng của thể. Khi đứng trên lập trường này thì 
thể trong Nho giáo là Thái cực, đối với Lão giáo là 
Đạo, đối với Phật giáo là Chân Như. Khổng Tử đã 
rời bỏ cái dụng ở nơi quan trường trở về với đạo, 
còn Lão Tử, lúc nào cũng đặt mình trong đạo thể, 
đức Phật Thích Ca bỏ ngôi vua một nước nghìn 
cỗ xe mà giáo hóa truyền khắp thiên hạ. Bởi vì 

dung hợp với những yếu tố tích cực của Nho, 
của Lão để giúp con người phát triển toàn diện. 
Chỉ có quy về một mối mới tạo nên sức mạnh. 
Chính vì thế dung hợp tam giáo là thượng sách, 
tránh được sự cạnh tranh, phân ly giữa các thiền 
phái, giữa các Đạo. Hòa thượng Minh Châu đã 
khẳng định “chỉ có hòa bình tâm linh mới là hòa 
bình duy nhất làm nền tảng cho tất cả hòa bình 
chính trị và quân sự”(9). Ngang qua đây chúng ta 
thấy được tầm nhìn chiến lược đầy trí tuệ của 
bậc đế vương. Chỉ khi là của chung thì mới tạo 
nên được sức mạnh đại đồng, đây là yếu tố quan 
trọng. Thật ra yếu tố dung hợp Phật-Nho-Lão đã 
nhen nhóm từ triều đại nhà Lý, đến triều đại nhà 
Trần, vua Trần Thái Tông đã hình thành rõ nét 
trong Thiền tông chỉ nam tự hay trong Khóa Hư 
Lục ngài đã đưa ra ba tấm gương của tam giáo 
ngồi thiền mà thành tựu “Phật Thích Ca vào núi 
Tuyết Sơn, ngồi ngay sáu năm, chim thước làm 
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tổ trên đầu, cỏ mọc xuyên qua bắp vế, thân tâm 
cứ tự nhiên. Tử Kỳ dựa ghế mà ngồi, hình như 
gỗ khô, lòng như tro nguội. Nhan Hồi ngồi quên, 
rụng rời chi thể, bỏ hết thông minh, lìa hình dứt 
trí, hòa vào đại thông”(10). Với Tuệ Trung Thượng 
Sĩ luôn sống hòa mình với thiên nhiên, hòa mình 
với đời, không màng danh lợi, tự do tự tại trong 
nếp sống thiền của Thượng Sĩ mang yếu tố Lão 
Trang. Đến đời vua Trần Nhân Tông đã kết hợp, 
dung thông tam giáo để cho ra đời thiền phái 
Trúc Lâm hội tựu ba yếu tố trên lấy triết lý Phật 
giáo làm trung tâm. 

Đến nửa cuối thế kỷ XVIII, đứng trước tình 
thế đất nước chia năm sẻ bảy, chiến tranh liên 
miên. Thiền sư Hải Lượng trước kia là một vị 
tướng giỏi dưới thời vua Quang Trung. Ông có 
những kế sách thông minh điển hình như “nước 
cờ lui quân trấn giữ Tam Điệp”. Từng là vị tướng 
nên ông rất hiểu những chiến lược, chiến thuật, 

kế sách trị vì đất nước cũng như những phương 
hướng lãnh đạo Phật giáo của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, cho nên thiền sư tha thiết muốn 
người dân thời đại mình cũng nên quay về sống 
và thực hành theo phương châm của thiền phái 
Trúc Lâm. Đây chính là lý do thiền sư đã thực 
hiện theo kế sách của Phật hoàng, muốn thống 
nhất đất nước thì trước phải thống nhất các đạo 
giáo, để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc làm 
gốc, rồi sau mới ổn định quốc gia. Việc ổn định 
quốc gia chỉ là ngọn, hoàn thiện con người mới 
là gốc, khi gốc vững thì ngọn tự nhiên yên. Điển 
hình như đời vua Nghiêu, vua Thuấn. Đường 
hướng, kế sách, phương pháp tu tập của thiền 
phái Trúc Lâm chính là sự lựa chọn hướng về của 
thiền sư Hải Lượng. Bởi thế trong tác phẩm thiền 
sư đã theo khuynh hướng kết hợp Tam giáo, 
điểm chính là Nho và Phật, theo từng trường 
hợp mà vận dụng, nhập thì dùng Nho, xuất thì 
dùng thiền, sống tự nhiên như Lão. Nhưng sự 
dung thông tam giáo ở thế kỷ XVIII này, những 
vị đứng ra dung hợp đều xuất thân từ Nho giáo 
chính tông cho nên việc lấy triết lý Nho giáo làm 
trung tâm không có gì ngạc nhiên. Dù vậy, điểm 
đến chung vẫn là làm sao cho mọi tầng lớp hiểu 
và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn để gột 
bỏ đi những tố chất tham-sân-si. Thiền sư Hải 
Lượng đã rất thành công chuyển tải tư tưởng 
của hai nền triết lý cổ đại trên phương diện 
tương đồng hòa hợp. Đứng về lập trường Nho 
giáo, chính bản thân thiền sư là một nhà Nho 
chính thống, ngay từ nhỏ đã được sự dạy dỗ của 
ông nội và cha, hiển nhiên thiền sư rất am hiểu 
và ảnh hưởng nhiều về triết lý tống Nho. Ngay cả 
Phan Huy Ích cũng đã khẳng định điều đó “Ngô 
Thì Nhậm chịu ảnh hưởng của cha mình, theo xu 
hướng “Tam giáo nhất nguyên”(11). Đứng về lập 
trường Phật giáo, thiền sư là người con Phật, 
thông thấu giáo pháp và thực nghiệm ngay trên 
bản thân mình. Do vậy mà giữa hai nền triết học 
thiền sư đã thấu hiểu triệt để, cho nên việc dung 
hợp giữa Phật và Nho được thiền sư thể hiện 
trong tác phẩm theo thiền sư Hải Huyền đánh 
giá rất cao. “此章把儒 và 奭一途族會，此大單師
心得一冠之止，發為入四聲之一，大斷文章，大
斷宜論，起以管虧來陟之哉; Thử chương bả Nho 
và Thích nhất đồ thấu hội, thử đại thiền sư tâm 
đắc nhất quán chi chỉ, phát vi nhập tứ thanh chi 
nhất, đại đoạn văn chương, đại đoạn nghi luận, 
khởi dĩ quản khuy lãi trắc chi tai”(12) (chương này 

Đền Quán Thánh - Ảnh: St
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đem Nho và Thích đút lại làm một, đó là chỗ tâm 
đắc và nhất quán của Đại thiền sư ta, phát huy 
nó ra làm một trong hai mươi bốn thanh, là một 
áng văn chương cao cả, một pho nghị luận lớn 
lao, nào phải lấy ống hóp mà nhìn, lấy võ hến mà 
đong được). Bởi vì theo thiền sư Hải Huyền thì 
tác dụng giữa Nho và Phật không khác mặc dù 
đường đi không cùng “Nho Thích tác dụng, chỉ cá 
đạo lý, tuy thù đồ nhi đồng quy, vạn thù nhi nhất 
bản” (Tác dụng của Nho và Phật, chỉ có một lý lẽ, 
tuy đường đi khác nhau nhưng cùng về một lối, 
tuy có muôn khía cạnh khác nhau nhưng cùng 
chung một nguồn). Thiền sư Hải Hòa “孔子曰：
四時行煙，百勿生煙，天河言哉。奭是雲：無所
從來，亦無所去，故名如來。與老是所未：聲
淨而民自定。三教一源: Khổng Tử viết: “Tứ thời 
hành yên, bách vật sinh yên, thiên hà ngôn tai.” 
Thích thị vân: “Vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ, cố 
danh Như Lai.” Dữ Lão thị sở vị: “Thanh tịnh nhi 
dân tự đinh.” Tam giáo nhất nguyên.”  (Khổng Tử 
dạy: “Bốn mùa theo nhau, trăm loài sinh trưởng, 
trời có nói gì đâu!” Họ Thích nói: “không biết từ 
đâu đến, cũng không biết đi về đâu, cho nên gọi 
là Như Lai”. Cùng với lời của Lão Tử: “Thanh 
tịnh mà dân tự yên” là sự thể hiện Tam giáo một 
nguồn vậy”)(14).

Thiền sư Hải Lượng “佛演楞伽，異之玄虛
也。道理要約在愣伽; Phật diễn Lăng già, dị chi 

huyền hư dã. Đạo lý yếu ước tại 
Lăng già”(15) (Phật diễn giải Kinh 
Lăng già, cũng tức là cái sâu kín 
hư ảo của Kinh Dịch vậy).

Chúng ta thấy một điểm nữa về 
sự kết hợp giữa Nho và Phật được 
thiền sư Hải Lượng thể hiện 
trong chương Ẩn thanh khá độc 
đáo “海量大禪師雲遊於博士齋中,
博士與其門第，儒服禮拜大禪師; 
Hải Lượng Đại thiền sư vân du ư 
Bác sĩ trai trung, Bác sĩ dữ kỳ môn 
đệ, Nho phục lễ bái Đại thiền sư”(16) 
(Đại thiền sư vân du đến thư 
phòng của Bác sĩ, Bác sĩ bận Nho 
phục yết kiến thiền sư, thể hiện 
Nho và Thích là một vậy). Khổng 
Tử dạy: “Bốn mùa theo nhau, trăm 
loài sinh trưởng, trời có nói gì 
đâu!” Họ Thích nói: “Không biết 
từ đâu đến, cũng không biết đi về 
đâu, cho nên gọi la Như Lai.” Cùng 

với lời của Lão Tử: “Thanh tịnh mà dân tự nhiên 
yên” là sự thể hiện Tam giáo một nguồn vậy”(17). 
Tuy nhiên, sự kết hợp này có nhiều ý kiến trái 
chiều, nhưng chúng ta nên đặt hoàn cảnh tác 
phẩm ra đời mà thấu hiểu động cơ của thiền sư 
vì sao mà lại có sự kết hợp như vậy. Tất cả cũng 
chỉ vì mục đích chung mà thôi.

Một trong những vị thiền sư có công đặt nền 
tảng phục hưng thiền phái Trúc Lâm ở thế kỷ 
XVII đó là Thiền sư Minh Châu Hương Hải, cũng 
đã bàn về vấn đề dung hợp trong tác phẩm Sự lý 
dung thông: 

“Trong nơi danh giáo có ba
Nho hay giúp nước sửa nhà trị dân
Đạo thì dưỡng khí an thần
Thuốc trừ tà bệnh chuyên cần luyện đan,
Thích độ nhân miễn tam đồ khổ
Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương
Nho dùng tam cương ngũ thường
Đạo gìn ngũ khí, giữ giàng ba nguyên
Thích giáo nhân tam quy ngũ giới
Thể một đường, xe phải dùng ba” (18)

 Và thiền sư có một nhận xét sát đáng về trí tuệ 
cũng như sự thâm sâu của Nho giáo và Phật giáo:

“Nho nguyên đãng đãng đăng nhi khoát

Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: St
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Pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm” (19)

 (Rừng nho bát ngát vào thêm rộng
Biển Phật mênh mông tới càng sâu.)
Theo nhận định của Nguyễn Công Lý về thiền 

sư Hương Hải “Ở Hương Hải thiền sư, tư tưởng 
Nho như là một nền học bổ túc cho tư tưởng Phật 
về phương diện trị thế”(20).

Nếu như ở thế kỷ XVII có thiền sư Minh Châu 
Hương Hải đồng quan điểm với thiền sư Hải 
Lượng về vấn đề dung hợp tam giáo thì vào cuối 
thế kỷ XVIII có Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài, 
cũng chủ trương thống nhất giữa Phật giáo, Nho 
giáo và Lão giáo:

“Cũng như vạc có ba chân

Trên trời thì có tam quang tỏ tường
Trong đời thì có tam cương
Nếu mà khuyết một ghê đường gian nguy
Nói cho thầy rõ kẻo nghi
Đạo tuy ba ngả cũng về một nơi”(21)

Mượn lời của Khổng Tử để chốt lại mối quan 
hệ tư tưởng Phật-Đạo-Nho như sau “Thiên hạ 
đồng quy nhi thù đồ, nhất tri nhi bách lự” tạm 
dịch là “đường tuy khác nhưng thiên hạ đồng về; 
trăm điều lo lắng cùng về một hướng”.
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KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC 
1. Quan điểm triết gia 

phương Tây
Trong khi Aristoste đưa ra 

quan điểm rằng: “Mục đích trực 
tiếp của con người không phải 
là cái hay, cái đẹp mà chính là 
hạnh phúc. Hạnh phúc là sự 
phát triển hoàn toàn đầy đủ đức 
tính của một con người... hạnh 
phúc đồng nghĩa với đạo đức”(2). 

Socrate lại nhận định đạo 
đức thực tiễn là không lệ thuộc 
vào tôn giáo hay thần học: “Một 
nền đạo đức thực tiễn không thể 
căn cứ vào một giáo lý mơ hồ, 
ta có thể tạo dựng một nền luân 
lý hoàn toàn không lệ thuộc 
thần học, hoàn toàn thích hợp 
với con người có tôn giáo cũng 
như không có tôn giáo thì xã hội 
có thể được ổn định mà không 
cần đến thần học”(3).

 Bên cạnh đó, theo McGraw 
Hill Book đưa ra định nghĩa: 
“Đạo đức là môn học đánh giá 
các hành vi thiện ác của con 
người biểu hiện qua thân, lời, ý 
và được thực hiện bởi lý trí, tình 
cảnh và ý chí”(4). 

2. Quan điểm Phật giáo
Đức Phật dạy rằng: “Hãy du 

hành, vì hạnh phúc cho quần 
sinh, vì an lạc cho quần sinh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư Thiên và loài người”(5), 
với Phật giáo, trách nhiệm của 
tăng đoàn là phải truyền dạy 
chân lý của đức Phật nhằm 
làm lợi ích, hạnh phúc đến hết 
thảy chúng sinh. Cũng tiếp nối 
theo tinh thần Phật giáo, Hòa 
Thượng Thích Minh Châu 
nhận định: “Đạo đức Phật giáo 

là một nếp sống đem lại an lạc 
và hạnh phúc cho mọi loài... 
nếp sống ấy phải được đem ra 
hành trì, không phải lễ bái, cầu 
xin”(6). 

Theo Viện khoa học xã hội: 
“Đạo đức là hình thái ý thức 
xã hội bao gồm: Những nguyên 
tắc, quy tắc và chuẩn mực xã 
hội nhờ đó con người tự giác 
điều chỉnh hành vi cho phù hợp 
với lợi ích, hạnh phúc của mình 
và sự tiến bộ xã hội trong mối 
quan hệ người và người”(7).  

Người viết đưa ra nhiều quan 
điểm “khái niệm về đạo đức”, 
để thấy rằng  đạo đức đóng vai 
trò chủ đạo và vị trí quan trọng 
đối với xã hội. Nếu cá nhân biết 
áp dụng năm điều giới vào đời 
sống hằng ngày, thì đã thiết lập 
một nếp sống an vui, hạnh phúc 
như những quan điểm vừa 

Thích nữ Diệu HuệChùa Dược Sư, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Đạo đức Phật giáo qua Ngũ giớiĐạo đức Phật giáo qua Ngũ giới
GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

DẪN NHẬP: Đạo đức ngày nay khác xa đạo đức thời xưa. Từ chốn thiền môn, cho đến rộng ra ngoài đời sống xã hội, dường như vấn đề “Đạo Đức” luôn là nỗi lo chung của nhân loại... Hơn nữa, do ảnh hưởng của thời đại văn minh mà vấn đề đạo đức càng xuống cấp trầm trọng. 
Có lẽ thấu được niềm đau và nỗi khổ của nhân sinh, nên giáo lý của đức Phật ra đời, bao giờ cũng là thiết thực trong đời sống, Ngài chỉ tuyên bố rằng: “Chư tỷ kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”(1). Chân lý của đức Phật không phải bi quan hay tuyệt vọng, thay vào đó, chỉ ra nguyên nhân của khổ, mà con người đang mắc phải, rồi từ đó tìm ra phương pháp đoạn trừ khổ đau.
Tag: ngũ giới, đạo đức, đức Phật, nghiên cứu…
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nêu. Người viết đúc kết bằng 
câu nói: “Nếu như trung và thứ 
là sợi chỉ màu xuyên suốt tư 
tưởng triết học của Khổng Phu 
Tử thì hạnh phúc và an lạc là cốt 
lõi, là hằng số bất biến của đạo 
đức Phật giáo”(8) 

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO QUA NGŨ GIỚI
Năm điều đạo đức đối với cá 

nhân - xã hội
1.  Năm điều đạo đức đối 

với cá nhân
Một cá nhân sống và thực 

hành năm nguyên tắc sống, sẽ 
tạo nên một con người có đức 
hạnh (hạnh kiểm). Trong lĩnh 
vực đạo đức, “đức hạnh” hay 
“hạnh kiểm” được sử dụng 
theo hai nghĩa khác nhau: (a) 
đức hạnh là phẩm chất của một 
cá nhân; (b) đức hạnh hay hạnh 
kiểm cũng là thói quen hành xử 
tương ứng với phẩm chất hay 
thiên hướng của một cá nhân

Có ba loại phẩm chất
Thứ nhất: Phẩm chất chính 

trực, ngay thẳng. Phẩm chất này 
bao gồm thói quen thực hiện 
các bổn phận và phẩm chất của 
cá nhân dẫn đến hành động.

Thứ hai: Phẩm chất do hoàn 
cảnh. Loại này cần thiết đối 
với cá nhân có đức hạnh, tuy 
nhiên, nó cũng tìm thấy đối với 
những cá nhân xấu. Nó có thể 
có khuynh hướng làm gia tăng 
sự yếu kém của kẻ xấu.

Thứ ba: Phẩm chất rộng 
lượng hay hào phóng. Loại 
này chủ yếu là tình cảm và 
thường thêm vào đó một thứ 
gì không thể định nghĩa một 
cách nghiêm túc đối với những 
việc làm mà có thể đúng trong 
những khía cạnh khác, nhưng 
lại là bản chất của cái đẹp hay 
giá trị đạo đức nội tại.

Trong ba loại này, đức hạnh 
của phẩm chất chính trực là 
quan trọng nhất trong đời sống 
đạo đức. Hai đức hạnh (hoàn 
cảnh) và (rộng lượng) mang 
tính chất tình cảm. Nên người 
mang tính chính trực ít được 
số đông đồng tình. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng nên thực tập 
phẩm chất này, đó mới là một 
đức tính chân thật, dám nói 
dám làm. Còn hai phẩm chất 
thiên về tình cảm, hầu như ai 
cũng vậy, bản chất của chúng 
sinh thích những gì dễ nghe, 
ngọt ngào, ghét những gì trái ý 
nghịch lòng.

2. Năm điều đạo đức đối 
với xã hội

Mỗi cá nhân không thể tự 
nó tồn tại độc lập, mà các yếu 
tố đó do nhiều thành phần hợp 
lại ta gọi là duyên, để tạo nên 
tập thể cộng đồng trong xã hội. 
Tuy nhiên, trong xã hội là tập 
hợp của các yếu tố cá nhân, khi 
một cá nhân hoàn thiện về đạo 
đức tức xã hội sẽ được tốt đẹp. 
Nhưng cá nhân không ai khác 
chính là chúng ta tự cải thiện 
chúng ta, thế nên: 

“Không một cá nhân nào 
khác có thể cứu độ, cải thiện 
chúng ta, chỉ có chúng ta mới có 
thể cải thiện chúng ta. Khi mỗi 
cá nhân của chúng ta đã được 
cải thiện, đã tự cải thiện thời 
đương nhiên gia đình chúng 
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ta, học đường chúng ta, xã hội 
chúng ta, quốc gia chúng ta, 
cũng sẽ được cải tiến. Cá nhân 
tốt đẹp thời xã hội tốt đẹp, xã 
hội tốt đẹp thời cá nhân tốt đẹp. 
Thật sự không có một ranh giới 
giữa cá nhân và xã hội”(9)

Do đó, đạo đức Phật giáo 
đưa mỗi cá nhân hoàn thành 
về đạo đức chuẩn mực, và từng 
cá nhân thực hành theo năm 
nguyên tắc đạo đức Phật giáo 
tạo nên một xã hội bền vững. 
Có thể thấy rằng, đạo đức Phật 
giáo giống như sợi chỉ, các 
hành vi, ý thức và tiêu chuẩn thì 
giống như bông hoa, để sâu kết 
lại tạo nên một tràng hoa đẹp, 
tạo hình mẫu lý tưởng.

ỨNG DỤNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
Ta thấy rằng trong đời sống 

xã hội, việc kinh doanh buôn 
bán là tất yếu. Tuy nhiên, ngày 
nay xảy ra tình trạng mất tính 
đạo đức, vì lợi nhuận của bản 
thân, mà không chú trọng sức 
khỏe người khác như, tẩm hóa 
chất vào rau, củ, quả; hay tiêm 
loại thuốc làm giãn nở thịt 
động vật... nhiều vô số kể. Đó là 
chúng ta đang lừa dối người sử 
dụng, trái với đạo đức. Nói điển 
hình như thế, để thấy rằng, vấn 
đề đó, các cơ quan chức năng 
cũng lên án, và trừng phạt vì 
trái luật pháp. 

Hay trong thời gian gần đây, 
cả thế giới đều hứng chịu dịch 
bệnh covid 19. Thế nên, người 
viết đưa ra từng giới liên quan 
covid 19 để thấy rõ vai trò của 
giới luật - đạo đức.

Thứ nhất “giới sát sinh”- 
trong đợt dịch bệnh vừa qua, lây 
lan trong cộng đồng, làm biết 
bao nhiêu sinh mạng bị chết. 
Người viết đưa ra hai trường 

hợp, mặc dù cả hai đều tiếp 
xúc với người bệnh, nhưng có 
người bị nhiễm, người không 
bị nhiễm. Nếu giải thích theo 
y khoa, người ta cho rằng do 
sức đề kháng của người kia cao 
hơn nên không bị dịch bệnh 
xâm nhập. 

Thế nhưng, nói theo Phật 
giáo, còn do nghiệp của mỗi 
người đã tạo trong đời quá khứ. 
Đức Phật dạy trong kinh “Tiểu 
Nghiệp Phân Biệt - số 35” sở dĩ, 
chúng sinh sinh ra ở những nơi 
bị chiến tranh, giết chóc, hay 
vùng dịch như vậy, là do trong 
nhiều kiếp đã qua, chúng sinh 
ấy đã từng não hại chúng sinh 
bằng nhiều hình thức như gậy 
gộc, hay các loại vũ khí... Thế 
nên, giới đạo đức thứ nhất, nếu 
ai sống và thực hành đúng theo 

lời Phật dạy sẽ không đưa đến 
những khổ đau cho hiện tại. 

Thứ hai “giới trộm cướp”- 
trong thời buổi khó khăn về 
dịch bệnh, nên nhu cầu về khẩu 
trang hết sức cần thiết cho cộng 
đồng, vậy mà có một số thành 
phần vì lợi dụng nhà tiêu dùng, 
tự ý tăng giá khẩu trang, hoặc 
các khẩu trang đã qua sử dụng, 
họ tái chế lại không rõ nguồn 
gốc, đưa vào thị trường. Những 
trường hợp này cũng là một 
loại trộm cướp gián tiếp, dẫn 
đến hậu quả chịu sự xử phạt 
theo luật pháp. Do đó, nếu xã 
hội biết áp dụng nguyên tắc thứ 
hai này, sẽ không nghĩ đến lợi 
ích cá nhân như thế.

Thứ ba “giới dâm dục”- dịch 
bệnh lây lan mạnh, nên việc 
tiếp xúc gần, hay qua nắm tay, 
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hôn... sẽ là nguyên nhân phát 
bệnh. Do đó, nếu người sống 
với tinh thần Phật dạy, sẽ tự 
bảo vệ sức khỏe bản thân cũng 
như cho người khác.

Thứ tư “giới nói dối”- về 
dịch Covid 19, ai cũng được 
tuyên truyền rất kỹ về khả năng 
lây lan qua tiếp xúc gần. Có 
những thành phần đã tiếp xúc 
với người nhiễm bệnh, nhưng 
khi cơ quan chức năng kêu gọi 
đến khai báo nhằm tránh ảnh 
hưởng lây lan rộng ra cộng 
đồng. Thế nhưng, do sự vô ý 
thức của bản thân, không nghĩ 
đến hậu quả nghiêm trọng, mà 
một số người khai báo không 
đúng sự thật, hay nói dối là 
không có triệu chứng, vì sợ 
sống đời sống bất tiện trong 
khu cách ly. Do đó, nếu biết 

áp dụng nguyên tắc đạo đức 
này vào đời sống hằng ngày, 
thì bệnh sẽ không lây lan rộng 
trong cộng đồng.

Thứ năm “giới uống rượu”- 
khi bệnh có diễn biến phức 
tạp, nhà nước ra công văn cho 
ngưng các hoạt động giải trí 
như quán bar, nhà hàng,... thế 
mà, vẫn có những người thờ 
ơ, vẫn tổ chức ăn nhậu, tiệc 
tùng, họ không ý thức rằng, khi 
ăn uống thì virus sẽ bám vào 
chén, đĩa rất dễ lây lan, hoặc 
khi ăn nhậu xong hát karaoke 
thì nước bọt sẽ dính vào micro 
cũng rất dễ lây lan. 

 Do đó năm Giới của người 
phật tử là năm giới đạo đức giúp 
cho bản thân và người xung 
quanh. Thế nên “nơi nào có 
giới luật, thì nơi đó có trí tuệ và 
nơi nào có trí tuệ, nơi đó có giới 
luật”. Giới luật có công năng tạo 
ra hạnh phúc cho con người. 
Nên việc làm của con người 
được biểu hiện qua thân, khẩu, 
nhưng quan trọng nhất là ý 
(tâm) dẫn đầu tất cả hành động 
dù thiện hay ác. Như vậy, mọi 
hành động có tác ý, trong Phật 
giáo gọi là nghiệp. Bởi đức Phật 
dạy trong kinh Tăng Chi: “Ta là 
chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa 
tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ 
làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy”.(10)

Thế nên, “Đạo đức Phật 
giáo qua ngũ giới” được xem 
như nguồn mạch của Phật 
pháp, bởi lẽ Phật pháp tồn tại 
hay biến mất phụ thuộc vào đạo 
đức giới hạnh. Theo tinh thần 
Phật giáo, các nguyên lý này 
dựa trên: từ bi, vô ngã , vị tha, 
vì “tất cả mọi xung đột, thù hận, 
sát hại, tàn phá, chiến tranh đều 

được hòa giải bởi đôi tay tình 
thương, trái tim nhân ái và khối 
ốc minh mẫn vì lợi ích của mỗi 
người, mỗi loài”(11). Hoặc “một ý 
nghĩa tích cực trong Phật giáo 
nữa, đó là giữ giới chính là bố 
thí: bố thí năm điều không sợ 
hãi và đem đến năm điều an lạc 
cho con người, cho xã hội”(12).

Quả thật, chính các bước 
thực hành này sẽ giúp mỗi 
người con Phật nuôi dưỡng 
tấm lòng lương thiện, ý nghĩ vị 
tha, đặc biệt quay về đời sống 
nội tâm soi sáng bản thân. 
Nếu hằng ngày, cơ thể chúng 
ta cần thức ăn để nuôi dưỡng 
thân thể, thì đối với tâm chúng 
ta cũng cần nuôi dưỡng bằng 
các thức ăn dành cho tâm, đó 
là các dưỡng chất của “giới - 
định - tuệ”.

Do đó, “giới - định - tuệ” 
chính là con đường trung đạo 
(Bát Chính Đạo). Điều quan 
trọng, tất cả giáo lý đức Phật 
dạy, hoặc các giới luật Phật chế, 
đều nhằm mục đích giúp hành 
giả nương vào đó để đi đến rốt 
ráo cứu cánh, ví như ngón tay 
chỉ mặt trăng, chúng ta nương 
vào ngón tay để thấy mặt trăng, 
đó là người có chính kiến.

Nên “hằng ngày chúng ta 
sống đạo đức, trong ý nghĩ, lời 
nói và việc làm, tức là chúng 
ta diệt khổ. Hằng ngày chúng 
ta siêng năng giữ vững chính 
niệm, suy xét đúng đắn, có quan 
điểm đứng đắn về cuộc đời, 
biết tập trung tư tưởng, tức là 
chúng ta diệt khổ”(13). Chính giới 
đức là nét đẹp từ bên trong tâm 
hồn thể hiện ra bên ngoài với 
hành giả thật tu, vì: “Hương 
thơm của hoa chỉ bay theo chiều 
gió, hương thơm của đạo đức 
tỏa ngát muôn phương, hương 
thơm các chân nhân tỏa khắp 
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mọi chân trời”(14)

KẾT LUẬN
Luật tạng mang một vai trò 

vô cùng quan trọng, nói lên giá 
trị cốt lõi về đạo đức. Điều đó 
được khắc họa đậm nét qua câu 
nói của tác giả Damine Keown: 
“Vai trò của giới hạnh trở nên 
quan trọng, và hệ thống đạo 
đức Phật giáo nói chung như 
một đồng tiền hai mặt; một mặt 
là giới luật và mặt kia như chỉ 
là bản liệt kê những gì mà một 
người có đạo hạnh không bao 
giờ làm được”(15).

Giới chính là đạo đức, không 
chỉ áp dụng riêng cho Phật giáo, 
mà cho tất cả thành phần của 
xã hội. Tùy theo mỗi cá nhân 
mà có giới khác nhau. Đối với 
người tại gia, việc giữ gìn đạo 
đức giúp hoàn thiện về mặt 
nhân cách và phẩm chất của 
một con người, tuy nhiên với 
người đạt được cấp cao nhất 
của giới là giải thoát (Niết bàn) 
thì chứa đựng “từ bi, trí tuệ, 
vô ngã, vị tha”.

Qua đề tài này, người viết 
chợt nhận ra “Sức mạnh của 
biển cả đâu phải ở những đợt 

sóng luôn luôn xao động và ồn 
ào, mà ở những lớp nước sâu 
thẳm, bình lặng. Tâm người 
cũng vậy, đâu chỉ có, chỉ là 
những rung động, cảm thọ ý 
nghĩ nối tiếp nhau không ngừng 
như một dòng nước chảy bất 
tận trên bình diện ý thức, mà 

tâm người cũng là cả một đại 
dương sâu thẳm, với những 
lớp, những tầng mà con người, 
vì lăng xăng hướng ngoại, cho 
nên không chú ý tới”(16). 
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Đặc tính nhân quả
Nguyễn ThắngNguyễn Thắng

Nhân duyên quả báo, định luật Nhân quả trong Phật Pháp không giống với cách kiến giải của thế gian. 
Nhân là hạt giống. Những lời chúng ta đã 

nói, đã làm, đã nghĩ trước kia sẽ trở thành hạt 
giống, là nhân của nghiệp. Tác dụng Nhân quả 
nghiệp lực giống như hạt giống từng bước 
trưởng thành dưới điều kiện thích hợp, cuối 
cùng cho ra một quả thực. Một hạt giống cần có 
lượng nước, ánh sáng, thổ nhưỡng thích hợp 
mới phát triển, mới kết quả. 

Duyên là gì? Cũng như tam nghiệp Thân, 
Khẩu, Ý của chúng ta. Việc đã làm, lời đã nói, 
điều đã suy nghĩ. Những điều đó không chỉ là 
Hạt giống, đồng thời còn là các Duyên, trợ lực 
của hạt giống khác. Như một người muốn đi 
nơi nào đó chơi, đó là cách nghĩ,  là một hạt 
giống (Nhân), vừa vặn anh ta có tiền, có phúc 
báo, có thời gian, thời tiết, môi trường thích 
hợp. Tất cả đều là duyên, thế là đi chơi. Không 
ngờ anh ta trước đó nợ tiền cờ bạc của người 
khác, kết quả đến nơi đó gặp chủ nợ, bị đánh 
một trận, thế là việc đi chơi (Quả của cách nghĩ 
ban đầu), Quả đó hình thành từ các điều kiện tụ 
tập, đồng thời lại trở thành cái Duyên  mà anh 

Tóm tắt: 
Mọi sự trên đời không có việc hại người lợi mình, hại người chính là hại bản thân mình. Người muốn hạnh phúc, mạnh khỏe chân chính là người biết dùng tấm lòng thương yêu, sự hòa hợp thay cho trạng thái tâm lý phẫn nộ, bất mãn, oán hận đối với người khác hoặc trong cuộc sống. Biết gieo những Nhân tốt trong cuộc đời, làm lành tránh dữ để có được Quả nghiệp an lạc, phước lành.
Nhắc đến Nhân Quả, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có thể nhận biết và nói đến Nhân Quả bằng nhận thức của bản thân qua sự giao lưu, nhận thức ngoài xã hội hoặc sự truyền bá nào đó từ những nguồn khác như: có vay có trả, giết người đền mạng, chưa trả kiếp này kiếp sau phải trả… Vậy nhưng những căn cứ nhận thức, kiến giải đó có xuất phát từ kinh điển Phật giáo theo đúng nghĩa hay không?.
Tag: quả báo, nhân quả, Phật giáo, nghiên cứu
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ta bị đánh, một trợ lực của một Quả báo khác.
Nhân quả vận hành là như vậy, mỗi Nhân 

đều phát triển dưới những điều kiện thích hợp, 
đồng thời đều phát triển để trở thành tác dụng 
của Nhân khác, đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn 
nhau vô cùng phức tạp, phức tạp tới mức người 
thường chúng ta khó mà tưởng tượng. Như 
một tấm lưới trời lộng lộng khôn cùng, ngang 
dọc trên bề mặt giao thoa trùng điệp các Nhân, 
Duyên, còn các điều kiện tụ tập lại một điểm hội 
tụ, đó là Quả báo, vô số Quả báo đó tiếp tục hội 
tụ với các Nhân duyên khác, tầng tầng lớp lớp 
vô cùng vô tận. Do đó mới nói, Nhân, Nghiệp 
Nhân mà chúng ta tạo, dù cho có qua thời gian 
rất dài vẫn không tổn hại, bất luận chúng ta làm 
là thiện nhân hay ác nhân đều sẽ trở thành hạt 
giống, một khi hội tụ đủ điều kiện khác sẽ xuất 
hiện Quả báo.

Chúng ta gặp phải các sự việc có khổ có vui đều 
là các Duyên tụ hợp lại mà thành. Nếu Duyên 
đó chẳng còn thì sẽ không có kết quả như vậy. 
Còn các Nghiệp lực là tụ tập tùy nơi tâm của bạn, 
không thể có một sự sai số nào.

Nhân quả nhà Phật hoàn toàn không đơn giản 
là có vay có trả, giết người đền mạng… Nhân 
quả mà Phật giảng giải là chỉ ra mọi việc tự thân 
chúng ta gặp phải vận hành ra sao đều có sự phối 
hợp Nhân, Duyên trùng điệp mà tạo thành Quả 
báo sau này.

Nhân quả là tự làm tự chịu
Tác dụng Nhân quả là tự làm tự chịu, tuyệt 

không có chuyện nghiệp quả bạn tạo ra mà người 
khác thừa chịu hoặc nghiệp lực mà người khác 
tạo nên nhưng bạn lại chịu quả báo. Dù là phụ tử 
tình thâm, nghiệp nhân do người nào tạo cũng 
không thể vì quan hệ thân duyên mà có sự thay đổi 
nào đó. Trong cuộc sống chúng ta thường thấy có 
người tạo tác tội lỗi gì thì kết quả liên quan đến 
cả nhà đều bị đả kích, thế là nhiều người nhầm 
lẫn cho rằng nghiệp lực đó có thể truyền dẫn, đây 
là cách nghĩ hết sức sai lầm. Một người phạm 
tội, cả nhà bị chê trách vì mỗi người đều đã từng 
có cái Nhân đó, do vậy mới có Quả báo. Không 
phải vì hành vi của một người nào đó mà những 
người khác đều bị Quả báo. Chúng ta cũng thấy 
rằng, một người cha tốt sinh ra một đứa con bất 
hạnh, một người chuyên làm ác nhưng người 
thân lại rất tốt. Nếu dùng lý luận nghiệp lực có 
thể truyền dẫn, có thể thay thế thì không thể giải 
thích thông suốt được. Con vua trở thành hoàng 
tử hoàn toàn không phải vì nguyên nhân của vị 
quốc vương đó mà là vì nghiệp lực mà người con 
đó tạo ra có liên quan nhất định tới việc đó, vị vua 
chỉ là một trong những trợ duyên mà thôi. 

Nghiệp Nhân Quả khác nhau, Nhân nào Quả đó
Ngoài đời thực chúng ta thường thấy sức 

khỏe, tài phú, dung mạo, trí huệ đều mỗi người 
mỗi khác, không ai giống ai. Có người dung 

mạo đoan chính, có người 
sức khỏe khang kiện, trí 
tuệ hơn người…đó chính 
là bởi Nhân quả nghiệp 
báo khác nhau. Có Nhân 
nhận Quả báo không bệnh 
tật, có Nhân lại nhận được 
dung mạo đoan chính trang 
nghiêm, có Nhân nhận 
được sự giàu sang phú quý. 
Nếu bạn tạo ra nghiệp Nhân 
dung mạo đoan trang thì 
sẽ có được Quả báo như 
vậy, còn tài phú lại phải đạt 
được từ nghiệp Nhân khác. 
Hiểu được điều này, người 
có trí huệ sẽ tạo nhiều các 
Thiện Nhân, Thiện Nghiệp 
khác nhau để có được các 
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Quả báo khác nhau trong cuộc đời mỗi người. 
Bởi thế, chúng ta không nên hỏi rằng tôi đã 

phóng sinh nhiều như vậy mà vì sao vợ chồng 
thường xuyên cãi nhau, tôi bố thí nhiều như vậy 
sao lại vẫn bệnh tật, tôi không tà dâm sao chẳng 
thấy phát tài… Tất cả câu hỏi đó cần nhớ rằng, các 
nghiệp lực đều có Quả báo riêng của nó. Những 
điều chúng ta tu tập, bố thí, phóng sinh là thực 
hành theo lòng từ bi của đức Phật, tạo phúc 
chúng sinh, hoằng dương Phật Pháp mang lợi 
lợi lạc trong cuộc sống hiện tại cho chính chúng 
ta cũng như nghiệp báo sau này chứ không thể 
hoàn toàn thay đổi nghiệp lực mà chúng ta đã tạo 
tác từ ngày trước.

Một nghiệp nhiều Quả, nhiều Nghiệp một Quả
Trong Nhân quả báo ứng của Phật Pháp 

thường nhắc đến, một loại Nhân có Quả báo 
khác nhau nhưng các Quả báo đấy đều là cùng 
loại với nghiệp Nhân đó. Ví như đối với Quả báo 
của tà dâm, trong “Phật thuyết xuất gia duyên 
kinh” viết: 

Tà dâm có mười việc ác. Những gì là mười?
1. Người chồng thường bị vợ mình tra xét, theo 

đuổi làm khổ.
2. Nhà cửa tan nát.
3. Pháp thiện tiêu diệt, pháp ác tăng thêm.
4. Nguy ách hại đến thân.
5. Không quản thúc được vợ mình.
6. Không nắm giữ được của cải.
7. Thường bị người nghi ngờ.
8. Dòng họ bà con không tin cậy.
9. Gieo nghiệp như vậy, nha môn không trong 

sạch lương thiện.
10. Thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, 

giả sử được làm thân nữ không riêng một chồng; 
nếu được làm thân nam giong ruổi theo tà dâm, 
bỏ rơi vợ mình.

Do đó gieo xuống một Nhân, nhận được có thể 
nhiều loại Quả báo, cũng giống như hạt giống 
nảy mầm, phát triển khai hoa đậu quả trong thế 
giới tự nhiên cũng vậy, quả trái luôn to hơn hạt 
giống vả lại không chỉ thu được một quả mà rất 
nhiều quả khác. Những chuyện mà chúng ta gặp 
phải, có những chuyện chưa chắc đã là Quả báo 
chính, vấn đề chính e rằng kiếp này còn chưa đến.

Vận hành Nhân duyên quả báo do TÂM kiểm soát
“Kinh Địa Tạng Bồ tát nghiệp báo” viết: “Nghiệp 

nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như 
những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này, duyên 
hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo 
tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất, chẳng hư, 
tương ứng với nhau, không hề sai lạc.”

Chúng ta gặp phải các chuyện hiện thời, vui 
có khổ có, đều nảy sinh bởi các duyên hội tụ với 
nhau. Những duyên đó khi hết rồi thì sẽ không 
còn kết quả đó nữa. Đồng thời những nghiệp lực 
tụ tập theo tâm của bạn, không có chút sai sót. 
Nghiệp tập tùy tâm, tụ tập của nghiệp lực là phụ 
thuộc điều gì? Đó là do tâm đang khống chế. Tất 
cả các Pháp được khởi từ tâm, với tâm mà tạo 
ra tướng, hòa hợp mà có, cùng sinh cùng diệt, 
đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị 
duyên của tâm, niệm niệm tiếp nối mà được duy 
trì, tạm thời được có.

Có bài kệ trong kinh Phật rằng: 
         “Tội tùng tâm khởi tương tâm sám
 Tâm nhược diệt thời tội nhược vong
 Tội vong tâm diệt lưỡng câu không
 Thị tắc danh vi chân sám hối”
Sự vận hành của Nhân duyên quả báo là tùy 

vào sự thao túng của tâm. Mọi tội lỗi chúng sinh 
khởi nguồn từ nơi tâm, do tâm chủ động. Do đó, 
nhận thức điểm mấu chốt này để chúng ta có thể 
vận dụng nhằm chuyển biến vận hành Nhân quả 
của chúng ta, thành tâm sám hối tự tâm để mọi 
sân si tan biến, tâm sinh diệt lặng mất để chúng 
ta sống trong trạng thái tịch tịnh, bình yên nơi 
tâm trí, không còn bị nghiệp lực thúc đẩy.
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4. Từ năm 1965-1975 
Kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1961-1965 đang 

thực hiện thì ngày 22 tháng 5 năm 1965, máy bay 
Mỹ ném bom nông trường Đồng Giao, doanh trại 
Trung đoàn 154, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại 
lần thứ nhất đối với Ninh Bình. 

Một số nhà sư ở chùa Phúc Chỉnh, chùa Phượng 
Ban, chùa Cổ Linh … nghe theo tiếng gọi của non 
sông đã cởi áo cà sa mặc chiến bào. Một số vị đã 
anh dũng hy sinh ở chiến trường. Nhiều chùa trở 
thành nơi sơ tán các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh 
Bình hoặc nơi trú đóng của các đơn vị quân đội. 

Huyện Hoa Lư: Chùa Ngần ở thôn Chi Phong, 
xã Trường Yên là nơi cất giữ lương thực, đón tiếp 
thương binh, nuôi dưỡng bộ đội quân khu III. 
Chùa được nhà nước tặng thưởng Huân chương 
Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3 và một số 
bằng khen khác. 

Chùa-động Bàn Long là nơi Viện Quân y 5 của 
Quân khu III tại thị xã Ninh Bình sơ tán. Chùa 
là nơi nuôi dưỡng bộ đội trước khi vào chiến 
trường. Chùa Hoa Sơn ở thôn Áng Ngũ, xã Ninh 
Hòa là nơi sơ tán của kho Dược quân y quân khu 
III. Chùa Am thuộc sơn phận xóm Thông Bái, nay 
là thôn Yên Trung, xã Trường Yên, là một ngôi 
chùa thiên tạo, dùng hang động để làm chùa. 
Trong chùa có nhiều tượng Phật, tồn tại cho đến 
thời kỳ chống Mỹ. 

Từ năm 1965 đến năm 1973, các tượng Phật 
được chuyển dời đến chùa Bà Ngô và chùa Đìa. 
Hang Thiên Am tự trở thành ngôi nhà để các cán 
bộ chủ chốt của tỉnh Ninh Bình ở và làm việc. 
Các lãnh đạo của Trung ương Đảng và nhà nước 
ta khi đó về làm việc với tỉnh Ninh Bình cũng ở 
trong hang này. Mãi đến năm 2003, nhân dân xóm 
Thông Bái mới tiến hành xây dựng lại chùa Am.(1) 

Huyện Yên Khánh: Khi chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ mở rộng toàn miền Bắc, chùa 
Kiến Ốc là cơ sở của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 
xã Khánh Trung. Năm 1967, Thượng tọa Thích 
Thanh Thiệu là Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh Ninh Bình, là Uỷ viên Trung ương Hội Phật 
giáo Thống nhất Việt Nam. Thời kỳ này, chùa 
Kiến Ốc là nơi hội họp thường xuyên của xã, nơi 
phát động phong trào “thanh niên ba sẵn sàng”, 
“phụ nữ ba đảm đang”, nơi tiễn đưa thanh niên 
lên đường nhập ngũ...Ngày 24 tháng 6 năm 1969, 
chùa là nơi tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng về 
thăm xã Khánh Trung, một xã có năng suất lúa cao 
nhất tỉnh và là xã điển hình về phong trào văn hóa 

Phật giáo Ninh Bình từ năm 1965 đến 1981
(tiếp theo Tạp chí NCPH số 166)

NNC Nguyễn Đại Đồng
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Ảnh: St

quần chúng thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 
Huyện Yên Mô: Chùa Ninh Ph́c ở thị trấn 

Vĩnh Thịnh là nơi trường Đảng huyện sơ tán 
trong những năm chống chiến tranh phá hoại 
bằng không quân của Mỹ. Chùa Phượng Ban ở 
xã Khánh Thịnh là nơi sơ tán trường Đảng tỉnh 
Ninh Bình năm 1965, sau đó xưởng Dệt thảm sơ 
tán về đây. Chùa cũng là nơi tập kết trung đội dân 
quân phòng không do huyện đội quản lý tham gia 
bắn máy bay F111 ở Cầu Rào. Chùa Nộn Khê ở xã 
Yên Từ do sư Thích Minh Thức trụ trì là nơi làm 
kho cất giấu hàng hóa của ngành thương nghiệp 
huyện Yên Mô những năm 1965-1973.. 

Nhiều thế hệ nhà sư chùa Cổ Linh thị trấn Yên 
Thịnh đã trở thành chiến sỹ. Sư bác Thích Thanh 
Kiều đã hy sinh trong những năm tháng chống Mỹ 
ở giai đoạn khốc liệt nhất với hình ảnh “cả nước 
ra quân, toàn dân ra trận’’. Sư tiểu Thích Thanh 
Thanh đã tình nguyện cởi áo cà sa, xin ra mặt trận 
để chiến đấu và đã anh dũng hy sinh tại chiến 
trường ngày 14 tháng 7 năm 1969. Tiếp sau đó, 
những ngày giao quân lên đường chiến đấu diễn 
ra sôi nổi ở khắp các thôn, xóm, làng xã. Hàng 
trăm người con của quê hương đã lên đường ra 

mặt trận. Để động viên tinh thần cho các chiến 
sỹ, chùa Cổ Linh đã đóng góp lương thực, thực 
phẩm đồng thời là nơi nuôi quân trước ngày nhập 
ngũ. Chùa cũng tham gia tích cực vào phong trào 
chăm sóc thương bệnh binh. Ngày 10 tháng 4 năm 
1970, Thiếu tướng Tô Ký, Chính ủy Bộ Tư lệnh 
Quân khu III có thư cảm ơn, trong thư ông viết: 
“Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc 
ta, chùa Cổ Linh đã giúp đỡ tích cực cho thương 
bệnh binh góp phần cùng Quân khu hoàn thành 
nhiệm vụ nuôi dưỡng anh em thương bệnh binh. 
Bộ Tư lệnh Quân khu nhiệt liệt cảm ơn và hoan 
nghênh’’. Vinh dự cho chùa Cổ Linh, Thượng tọa 
Thích Thanh Lũy được Chính phủ tặng thưởng 
Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
hạng nhì vì “Đã có thành tích trong cuộc kháng 
chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc’’, Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy 
chương cùng nhiều bằng khen vì sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân. Sư bác Thích Thanh Côi sau 
khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
được về hưu an lạc tuổi già với quân hàm Thượng 
tá. Sư thầy Dương Thị Thuấn được Chủ tịch nước 
tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng “đã có 
con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc’’. Có thể thấy, hiếm có ngôi 
chùa nào mà số lượng nhà sư gác nghiệp tu hành 
để tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhiều như 
chùa Cổ Linh. Đó là những tấm gương của những 
con người đức cao, đạo trọng sẵn sàng hy sinh vì 
Tổ quốc với tinh thần yêu nước nồng nàn “cảm tử 
cho Tổ quốc quyết sinh’’.(2) 

Huyện Nho Quan: Chùa Th̀n Nông (An Lạc 
tự) xã Thanh Lạc là nơi một số cơ quan huyện sơ 
tán về làm việc ở đây. Chùa Mơ (Cao Sơn tự) xã là 
nơi sơ tán của Trại thương binh miền Nam, Viện 
Quân y 5. Năm 1965, tại đây trận đánh bằng tên 
lửa đầu tiên của Ninh Bình đã bắn rơi máy bay của 
giặc Mỹ. 

Thành phố Ninh Bình: Chùa A Nậu là nơi ở 
làm việc của ngành bưu điện tỉnh và trung ương. 
Thời gian Mỹ bắn phá miền Bắc, đỉnh núi chùa là 
viễn vọng tiền canh gác ngày đêm để báo cho dân 
làng chủ động phòng tránh máy bay địch. 

Ni sư Thích Đàm Lý chuyển xuống bếp ăn ở, để 
dành toàn bộ các nhà trong chùa Hạ (Thiện Trạo) 
xã Ninh Sơn cho chuyên gia Liên Xô sơ tán. 

Chùa Yên Khoái là nơi sơ tán của nhà trẻ địa 
phương. Nhà Tiền đường làm nơi hội họp của 

Đền, chùa Thái Vi - Ảnh: St
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nhân dân nghe phổ biến kỹ thuật cấy lúa, chăn 
nuôi… Trong khuôn viên chùa còn xây nhiều hầm 
trú ẩn cho cho nhân dân để tránh bom của máy bay 
Mỹ (hiện nay vẫn còn dấu tích). Chùa Phúc Am là 
trụ sở của Đảng và Chính quyền xã Ninh Thành; 
nơi đặt Trạm cứu thương chống Mỹ (1965); Nơi 
tuyển quân và xuất quân của huyện Gia Khánh, 
là trạm cứu thương thời kỳ chống Mỹ (giai đoạn 
1972-1975). 

Huyện Gia Viễn: Chùa Đồi ở thôn Tam Sơn, 
xã Liên Sơn Thượng là cơ sở để chỉ huy đơn vị 
Phòng không chỉ đạo đào hào xung quanh khu 
chùa và trực tiếp bắn máy bay địch. Năm 1967, 
đơn vị du kích của xã phối hợp với bộ đội phòng 
không bắn rơi chiếc máy bay Mỹ (vị trí rơi tại xóm 
Thượng Hưng, xã Liên Sơn). 

Để phục vụ cho nhiệm vụ đánh trả máy bay Mỹ 
bắn phá miền Bắc từ 1965 đến 1973 chùa Xuân 
Đài (Vân Đài tự) xã Gia Lập đã cho Ban Chỉ huy 
xã đội mượn 5 gian chùa ngoài làm nơi ăn ở cho 
dân quân phục vụ chiến đấu tại hai trận địa pháo 
phòng không cầu Gián và cầu Khuất thời gian là 
9 năm(3). 

Chùa Thiện Hội xã Gia Tân là nơi phục vụ, 
cấp phát lương thực chi viện cho tiền tuyến miền 
Nam và là địa điểm làm trường học cho học sinh 
xã Tri Tân. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chùa Phù 
Long xã Gia Vân là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho 

cơ quan cửa hàng ăn uống huyện Gia Viễn sơ tán 
về để phục vụ đời sống bộ đội, nhân dân qua lại 
nhằm tránh bom đạn của máy bay Mỹ bắn phá. 

Huyện Kim Sơn Chùa Tuy Định xã Định Hóa là 
nơi chứa vũ khí của huyện đội Kim Sơn và bộ đội 
tỉnh bảo vệ bờ biển. Đây cũng là nơi chứa đựng 
hàng hóa dự trữ cho chiến đấu được huyện đánh 
giá là cái nôi của phong trào cách mạng trong 
huyện. 

Các chùa tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất và g̉i tiền tiết kiệm
Ngoài việc thờ phụng, chăm sóc chùa chiền 

luôn “sạch cỏ đỏ hương” trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, các vị sư nhiều chùa trong tỉnh đã 
tích cực lao động sản xuất lương thực thực phẩm 
ngoài đảm bảo đủ ăn còn bán cho nhà nước. Ni 
sư Thích Đàm Lý trụ trì chùa Thiện Trạo, xã Ninh 
Sơn, huyện Gia Khánh (nay thuộc thành phố Ninh 
Bình) cho biết: Năm 1967, ngoài việc sản xuất tự 
túc, các tăng ni tỉnh Ninh Bình đã bán cho nhà 
nước 2650kg lạc, gần 5 tạ gia cầm, gần 9 tấn lợn 
thịt, hơn 14 tấn thóc. Nhiều thửa ruộng của nhà 
chùa đã đạt năng suất cao. Riêng chùa Đồng Đắc ở 
huyện Kim Sơn đạt tới 7 tấn thóc/1ha.(4)

Thi đua với Chi hội Phật giáo tỉnh Nam Hà, Chi 
hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã phát động phong 
trào lập “Hũ gạo chống Mỹ cứu nước” và “Gửi tiền 
tiết kiệm”. Phong trào đã được tăng ni các chùa 

trong tỉnh nhiệt liệt hưởng 
ứng. Số lượng tăng ni trong 
tỉnh tuy ít số lượng tiền gửi 
tiết kiệm chưa nhiều nhưng 
cũng là sự đóng góp vào sự 
nghiệp xây dựng miền Bắc và 
giải phóng miền Nam. 

Trong phiên họp cuối cùng 
của Hội đồng Nhân dân tỉnh 
khóa V (4/1965-4/1968), sư 
Đàm Lý giọng hồ hởi phát 
biểu: Các tăng ni, tín đồ Phật 
giáo rất phấn khởi vì giới Phật 
giáo có người được tham gia 
chính quyền. Nhờ tỉnh ủy, 
nhờ Hội đồng Nhân dân dìu 
dắt, ba năm qua phong trào 
sản xuất, tiết kiệm ở các chùa 
trong tỉnh phát triển tốt. Đã chùa bàn Long - Ảnh: St
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có chùa “5 tấn”, một chùa “7 
tấn”. 

 Điển hình trong phong trào 
trên có chùa Đồng Đắc huyện 
Kim Sơn, chùa Phượng Ban 
huyện Yên Mô. Sư cụ Thích 
Thanh Tiếp trụ trì chùa Bích 
Động, xã Ninh Hải, huyện 
Hoa Lư lao động sản xuất giỏi, 
trồng hàng nghìn cây đã được 
bầu là chiến sĩ thi đua nông 
nghiệp toàn quốc.

 

Tham gia xây dựng chính quyền các cấp 
Thực hiện lời chư Tổ dạy 

“Phật pháp bất ly thế gian 
giác” nhiều vị tăng ni đã hăng 
hái tham gia xây dựng và củng 
cố chính quyền và đoàn thể 
các cấp. Đã có một số vị tham gia Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã, huyện. Ni sư Đàm Lý và Thượng tọa Thích 
Quảng Khâm, Thượng tọa Thích Thanh Thiệu đã 
tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V nhiệm 
kỳ 1965-1968. Ni sư Đàm Lý khi ứng cử Hội đồng 
Nhân dân tỉnh khóa VI đã phát biểu như hứa hẹn: 
“Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng nguyện đem công 
sức ra vận động các tăng ni, tín đồ tích cực sản 
xuất tự túc và dành phần lương thực, thực phẩm 
cung cấp ngày một nhiều cho nhà nước, gọi là góp 
phần cùng toàn dân đánh Mỹ”.(5) 

Trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh 
khóa VI (1968-1971) Thượng tọa Thích Quảng 
Khâm, Chi hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất 
Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ni sư Thích Đàm Lý 
trụ trì chùa Thiện Trạo, xã Ninh Sơn, huyện Gia 
Khánh đều tái đắc cử. 

Ni sư Thích Đàm Liên liên tục từ năm 1962-1981 
là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Long, 
Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Đức Long, Đại biểu Hội đồng nhân 
dân huyện Hoàng Long (nay là huyện Nho Quan). 
Từ năm 1982, tái lập huyện Yên Khánh, Ni sư là 
Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sơn trong 10 
năm liền. Ngày 21 tháng 7 năm 1968, Chi hội Phật 
giáo Thống nhất tỉnh đã họp nghiên cứu lời kêu 
gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày 20 tháng 7 năm 
1968. Hơn 70 vị Hòa thượng, Thượng tọa, tăng 

ni dự họp đã gửi điện văn lên Hồ Chủ tịch hứa 
tăng cường đoàn kết lương giáo, đoàn kết nhân 
dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách 
của Đảng, Chính phủ; ra sức động viên tín đồ làm 
tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. 

Ngày 13 tháng 6 năm 1965, Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh Ninh Bình đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ 
niệm 10 năm ngày Chính phủ ban hành Sắc lệnh 
tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của 
nhân dân (14 tháng 6 năm 1965 . Tham dự có các vị 
Hòa thượng, đại diện Trung ương Hội Phật giáo 
Thống nhất Việt Nam, các vị Hòa thượng, Thượng 
tọa trong Ban Thường trực Chi hội Phật giáo 
Thống nhất tỉnh. Sau lời phát biểu của ông Phạm 
Văn Hồng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 
Thượng tọa Thích Quảng Khâm Chi hội trưởng 
Chi hội Phật giáo Thống nhất Ninh Bình đã thay 
mặt các nhà tu hành và đồng bào theo đạo Phật 
phát biểu ý kiến hoan nghênh Sắc lệnh của Chính 
phủ ngày 14 tháng 6 năm 1955 tôn trọng và đảm 
bảo quyền tự do tín ngưỡng cho nhân dân(6). 

Ngày 16 tháng 5 năm 1965 (Bính Ngọ), Ban Bí 
thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra 
Thông tư số 180 TT/TƯ về việc chấp hành chính 
sách tôn giáo đối với đạo Phật. 

Ngày 24 tháng 10 năm 1965, Thủ tướng Chính 
phủ ra Chỉ thị số 188TTG/VG về việc bảo vệ và phát 
huy tác dụng di tích. Theo Chỉ thị này, các ngôi 
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chùa là di tích lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, cách 
mạng đều được nhà nước bảo trợ. 

Tháng 11 năm 1965, Chi hội Phật giáo Thống 
nhất Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức học 
tập hai tài liệu nói trên tại chùa Phúc Chỉnh cho 
Trưởng chi hội Phật giáo các huyện và tăng ni trụ 
trì các chùa ở thị xã Ninh Bình. 

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 1969 (Kỷ Dậu), Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam khai giảng Trường 
Tu học Phật pháp Trung ương tại chùa Quảng Bá, 
Hà Nội. Đây là Phật học đường đầu tiên từ sau 
ngày miền Bắc được giải phóng. Khóa học kéo dài 
6 tháng. Pháp sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam đọc lời khai mạc, 
nêu rõ mục đích đào tạo của trường là: Đào tạo 
tăng ni Phật tử trở thành những người có tài có 
đức để làm tốt việc phụng đạo yêu nước. Nội dung 
học tập, học kinh điển giáo lý là chính, đồng thời 
học thêm văn hóa, nghiên cứu chính trị nhằm 
nâng cao nhận thức về giáo lý, văn hóa, chính trị 
lên từng bước phục vụ cho việc phụng đạo cũng 
như yêu nước có hiệu quả tốt. 

Phật giáo Ninh Bình có 5 vị là Thượng tọa Thích 
Quảng Khâm, Thượng tọa Thích Thanh Thiệu và 
các Tỷ khiêu ni Thích Đàm Hiên, Thích Đàm Lý, 
Thích Đàm Tùy tham gia lớp học. Ni sư Đàm Tùy 

là Chánh Duy na lớp Ni. Hội đã thỉnh Hòa thượng 
Thích Đức Nhuận làm Hiệu trưởng. Thượng tọa 
Thích Tâm An là Phó hiệu trưởng phụ trách giảng 
dạy môn Luật tạng. 

Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cuối 
tháng 1 năm 1970 (Canh Tuất), Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng gửi thư phát động “Tết trồng cây đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ”. Phật giáo miền Bắc nói chung và 
Phật giáo Ninh Bình nói riêng đã tích cực hưởng 
ứng phong trào này. Chỉ trong một thời gian ngắn 
các chùa trong tỉnh đã trồng được hàng nghìn cây 
bóng mát và cây ăn quả như bạch đàn, nhãn, mít… 

Tháng 8 năm 1970, Ban Trị sự Trung ương Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam làm lễ khai giảng 
trường tu học Phật giáo Việt Nam khóa 2 tại chùa 
Quảng Bá, Hà Nội. Hơn 50 học viên là các tăng ni 
các chùa trên miền Bắc. Tuổi tác, trình độ, chức sắc 
của mỗi vị khác nhau. Có vị ngoài 60 tuổi đã từng 
nhiều năm nghiên cứu đạo Phật, nhưng cũng có 
vị 18-19 tuổi mới bước vào nghiên cứu đạo Phật. 
Hiệu trưởng là Hòa thượng Thích Đức Nhuận, 
Hiệu phó là Hòa thượng Thích Tâm An. Học viên 
Phật giáo tỉnh Ninh Bình có các vị: Thượng tọa 
Thích Ninh Quang, chùa Phúc Hà, Thượng tọa 
Thích Thanh Hào chùa Đọ và Tỷ khiêu ni Đàm 
Thục. Các tăng ni rất phấn khởi và quyết tâm học 
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CHÚ THÍCH:
(1) Lã Đăng Bật, Kinh đô Hoa Lư xưa và nay, Nxb Văn hóa dân tộc, 2009.
(2) Có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân hiện đang lưu giữ tại chùa; Theo Hồ sơ di tích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
(3) Ông Đinh Hữu Năm, Xã đội trưởng xã Gia Lập xác nhận, theo Hồ sơ di tích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
(4) Báo Ninh Bình số 641 ra ngày 23-4-1968.
(5) Báo Ninh Bình số 641 ra ngày 23-4-1968.
(6) Báo Ninh Bình xây dựng số 347 ra ngày 22-6-1965. 

tập để sau này về địa phương dìu dắt tín đồ, xây 
dựng đất nước, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ngày một rạng rỡ. 

Năm 1970, Chi hội Phật giáo Ninh Bình tổ chức 
giới đàn tại Tổ đình Linh Quang (chùa Đọ).  Hòa 
thượng đàn đầu: Hòa thượng chùa Diên Khánh. 
Giới sư: Thượng tọa Thích Thanh Kính. Thượng 
tọa Thích Thanh Thiệu. Giới tử: Thích Thanh Duệ 
thụ giới Sa di. 

Cũng trong năm này Chi hội Phật giáo Thống 
nhất Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại giới 
đàn Ni tại chùa Nhất Trụ, huyện Hoa Lư. 

Ngày 12-15/4/1972 (Nhâm Tý), Hội Phật giáo 
Thống nhất Việt Nam họp Đại hội lần thứ 4 tại 
chùa Quán Sứ, Hà Nội. Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
đã gửi thư chúc mừng Đại hội. Sau lời khai mạc 
của Pháp sư Thích Trí Độ-Hội trưởng Hội Phật 
giáo Thống nhất Việt Nam. Đại hội đã nghe Hòa 
thượng Thích Tâm An đọc báo cáo của Ban Trị sự 
Trung ương Hội: “Hoằng dương Phật pháp, Lợi 
lạc quần sinh, tích cực góp phần cùng toàn dân 
đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và xây 
dựng thành công chế độ mới ở miền Bắc”. 

Đại hội đã suy bầu: Ban Chứng minh Đạo sư 
gồm 15 vị, trong đó Phật giáo Ninh Bình có 3 vị: 

1. Hòa thượng Thích Chính Long. 2. Hòa thượng 
Thích Thanh Kiến. 3. Hòa thượng Thích Quảng 
Khâm. Ban Trị sự Trung ương, gồm 30 vị, Phật 
giáo Ninh Bình có 3 vị: 1. Hòa thượng Thích Quảng 
Khâm. 2. Thượng tọa Thích Thanh Thiệu. 3. Ni sư 
Thích Đàm Lý. Ban Thường trực Trung ương Hội 
có 9 vị do Pháp sư Thích Trí Độ làm Hội trưởng, 
4 vị Phó Hội trưởng là: Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận, Hòa thượng Thích Tâm An, Hòa thượng 
Trần Quảng Dung, Hòa thượng Phạm Thế Long 
kiêm Tổng Thư ký. 

Sau ngày bế mạc Đại hội ít lâu, Ban Trị sự Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã 
tổ chức hội nghị quán triệt thư Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng gửi Đại hội và Công việc phụng đạo và yêu 
nước của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian tới 
theo tinh thần nghị quyết của Đại hội: 

Ngày 15 tháng 1 năm 1973, Hoa Kỳ phải tuyên 
bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom, bắn phá, thả 
mìn miền Bắc Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 
1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Paris) 
đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội 
nghị quốc tế ở Paris giữa 4 bên tham gia hội nghị. 
Ngày 29 tháng 1 năm 1973, Mỹ rút khỏi miền Nam 

Việt Nam. 
Ngày 26 tháng 4 năm 1973 (Quý Sửu) 

Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị đã ký Chỉ 
thị số: 88 - TTg “Về việc chấp hành chính 
sách đối với việc bảo vệ các chùa thờ 
Phật và đối với Tăng Ni”. Cùng với Phật 
giáo miền Bắc, chi hội Phật giáo Thống 
nhất Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tiến 
hành tổ chức các chùa trong tỉnh học tập 
chỉ thị này. 

Tháng 6 năm 1973, tại Tổ đình Kim 
Liên, huyện Kim Sơn Chi hội Phật giáo 
Thống nhất Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ 
chức đại giới đàn chùa Đồng Đắc. 

Còn nữa...Chùa động Địch Long - Ảnh: St
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Chí nguyện xuất gia
                     cầu giải thoát

TT.Thích Thiện HạnhPhó Viện Trưởng PVNCPHVN tại Hà Nội

S
au khi đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy 
tư và tuyên bố rằng: “Xa lìa dục vọng, 
được sự tịch tịnh là thù thắng nhất!”, 
đức Phật tự nghĩ “Ta nên độ ai trước? Ta 
nên làm việc gì trước?”. ‘Xa lìa dục vọng’ 

nghĩa là không còn dục niệm, không còn cái pháp 
nhiễm ô, nhơ bẩn. "Được sự tịch tịnh" nghĩa là 
trở nên trong sạch, không có sự tạo tác, lúc nào 
cũng ung dung tự tại, như như bất động. Đó là 
điều thù thắng nhất. 

Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia, cạo tóc, 
mặc áo nhà Phật; lấy lý tưởng của Phật làm lý 
tưởng của mình; giữ gìn giới Pháp của Phật, tu 
tập theo lời Phật dạy hiểu được trí tuệ Phật Pháp, 
thấu rõ lẽ vô thường mà cắt ái, xả tục xuất gia tu 
hành “trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh” 
chính là những người tu sĩ “xả thân cầu Đạo, xả 
phú cầu bần”. 

     Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đức Phật 
có dạy rằng: “Từ giã cha mẹ đi xuất gia học Đạo, 
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thấu rõ nguồn tâm, hiểu vô vi pháp, được gọi là 
bậc Sa môn, thường giữ gìn 250 giới, sống đời 
thanh tịnh, thực hành 4 chân đạo, thành tựu quả 
vị A La Hán”. Giới luật của Phật chế nhấn mạnh 
sự tinh hoa trong đời sống xuất gia. Cho nên đức 
Phật dạy rằng: “Người xuất gia làm Sa môn thì 
phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, thấu triệt 
giáo pháp của Phật, hiểu pháp vô vi. Bên trong 
không có cái để được, bên ngoài không có chỗ để 
cầu. Tâm không chấp thủ nơi Đạo, cũng không 
hệ lụy bởi nghiệp, không có suy tưởng, không có 
tạo tác, không có tu, không có chứng, chẳng cần 
trải qua các thành vị mà tự thành cao tột, gọi đó 
là Đạo”. 

Bồ Tát và tột cùng là địa vị Phật, vì đức Phật đã 
nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ 
thành.” Cho nên xuất gia là con đường đi ngược 
dòng sinh tử, ngược lại dòng đời, ngược lại đời 
sống thế tục. Trong quá trình tu tập giữ gìn ba 
nghiệp và hộ trì sáu căn là việc làm tối trọng để 
giữ gìn giới thân huệ mạng của người tu. Để có 
trí tuệ thì người tu hàng ngày phải siêng học, 
siêng tu, học ở đây khác với cái học thế tục nên 
có danh từ và tri thức. 

Người tu đạo phải học cả hai, cũng như đức 
Phật Ca Diếp dạy: “Chớ làm điều ác, gắng làm 
việc lành, giữ tâm ý trong sạch” hoặc đức Phật 
Câu Lưu Tôn dạy: “Người tu đi khất thực cũng 
như con ong đi lấy mật, không làm tổn thương 
hoa sắc”. Mục đích của người xuất gia là phẩm 
hạnh và đạo đức. “Thắng được chính mình, đó 
mới là chiến công oanh liệt nhất”, 
người học Phật mà biết rèn luyện 
và khéo sử dụng được tính khiêm 
cung, nhẫn nhịn trong sự tu sẽ được 
lợi rất nhiều. Với tâm cung kính, quý 
trọng, quan tâm, lo lắng của chúng 
ta thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn, 
và thương yêu nhiều hơn, như vậy 
tránh được nhiều điều bất lợi, chia 
rẽ nội bộ, không mất tình huynh đệ 
và chế độ lục hòa được thiết lập mà 
còn thể hiện trí tuệ vô ngã. Trái lại có 
những tính xấu như dối trá, không 
thành thật, vẽ vời thêm bớt… những 
tính xấu không được tin dùng trong 
xã hội, huống chi là trong trường 
tuyển Phật, cho nên trong kinh Duy 
Ma Cật nhắc đi nhắc lại “Trực tâm 

là đạo tràng của Bồ Tát, vì tất cả ba đời của Chư 
Phật thành tựu quả vị giác ngộ cứu cánh cùng 
cực cũng đều từ tâm thành thật ngay thẳng mà 
nên”. 

Người xuất gia bị bắt buộc phải thi vào trường 
tuyển Phật, với điều kiện thật gắt gao gọi là Đại 
Giới Đàn, nên đức Phật đã nói: “Giới luật là thọ 
mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp 
còn.” Trong Kinh, đức Phật dạy: “Người xuất gia 
chẳng phải bị thế lực nhà vua ép bức, chẳng vì 
tham cầu mạng sống, chẳng vì lánh nạn, chẳng 
vì thiếu nợ, vốn vì mong cầu chính Pháp, vì lòng 
chính tín mà vào trong Phật Pháp nên gọi là Hảo 
tâm xuất gia”. Cho nên trong Kinh Phước Điền 
nói: Có năm đức tính của người xuất gia:

1) Phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố.
2) Huỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố.
3) Cát ái từ thân, vô thích mạc cố.
4) Uỷ khí thân mạng, tôn sùng đạo cố.
5) Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. 
Kinh A Na Luật Bát Niệm chép: "Tôn giả A 

Na Luật ở bên bờ suối thanh vắng ngồi suy nghĩ 
rằng: ‘Đạo pháp là ít ham muốn, ham muốn 
nhiều không phải đạo pháp. Đạo pháp là biết 
vừa đủ, không biết vừa đủ không phải đạo pháp. 
Đạo pháp là thanh vắng, ồn ào khoái lạc không 
phải đạo pháp. Đạo pháp là tinh tiến, biếng nhác 
không phải đạo pháp. Đạo pháp là chế ngự tâm 
ý, tâm ý phóng đãng không phải đạo pháp. Đạo 
pháp là định ý chuyên nhất, suy tưởng mông lung 

Ảnh: Minh Nam
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không phải đạo pháp. Đạo pháp là trí tuệ giác sát, 
ngu si lầm lạc không phải đạo pháp.’ Phật đà dùng 
thánh trí biết rõ những điều suy nghĩ này của Tôn 
giả A Na Luật nên như sự co duỗi cánh tay một 
cách lanh lẹ của lực sĩ, Ngài đến trước tôn giả, tán 
dương rằng: ‘Đúng lắm, A Na Luật! A Na Luật! 
Những điều ông suy nghĩ là những điều suy nghĩ 
của một vị Đại sĩ (đại bồ tát)!’"

Lý tưởng xuất gia ban đầu là cầu mong giải 
thoát, cũng có nghĩa là giải thoát ra ngoài những 
danh lợi, vật chất, tiền của, tình cảm ở thế gian. 
Lý tưởng ấy thật trong sáng, lành mạnh, chân 
chính, chỉ thuần một điều là mong cầu được 
giác ngộ giải thoát, tâm hồn an lạc với cuộc sống 
thánh thiện ở chốn thiền môn. Nhưng hiện nay, 
trên thực tế cho thấy xã hội ngày càng văn minh 
phát triển, nhu cầu hưởng thụ của con người 
lại càng cao, văn minh và tiến bộ, bằng những 
kỹ năng khoa học hiện đại, tinh xảo, như những 
máy móc điện tử kỹ thuật số, máy vi tính, điện 
thoại di động, mạng internet... Người xuất gia 
chúng ta không phải lẩn tránh mà là tiếp cận xã 
hội để học hỏi là phát huy mặt tích cực của mình, 
chứ không phải để bám víu vào những pháp thế 
gian phàm tình ấy. Chỉ cần một niệm “xả”, chúng 
ta được nhẹ nhàng giải thoát ngay. Nếu không 
khéo giữ gìn tâm nguyện và lý tưởng ban đầu, 
chúng ta rất dễ bị lung lạc, sa ngã trong dòng 
đời xuôi ngược, sẽ dễ bị dính mắc tham cầu vật 
chất xa hoa dục lạc. Như vậy, lý tưởng giải thoát 
của người xuất gia phải như thế nào để không 
bị sự lôi kéo hấp dẫn ấy? Với tính tích cực luôn 
nhìn đời bằng con mắt tuệ giác, nhìn thấy được 
hai mặt ở thế gian tức là một bên thánh thiện và 
một bên là phàm tình mong cầu cuộc sống vật 
chất sung túc, danh lợi, cũng có nghĩa là mặt tốt 
lẫn mặt xấu, vui khổ đan xen nhau, người xuất 
gia học Phật sẽ giữ vững được lý tưởng của bậc 
thánh thiện là cầu mong sự an lạc, giải thoát 
không vướng mắc vào pháp thế gian. 

Người xuất gia trẻ cần phải nhìn các bậc tôn 
túc chân chính với cung cách khiêm cung, cảm 
thấy mình bé nhỏ, chớ nên tự cao tự đại khi 
mình có bằng cấp cao…Đại sư Liên Trì đã dạy: 
“Trí lực càng cao, chướng ngại càng lớn, tu hành 
càng khó thành tựu,” vì thế mà chúng ta không 
thể đem trí lực bình thường của thế gian mà 
cân đo đong đếm được, Ngài còn dạy thêm rằng: 
“Người không có đạo hạnh, sao có thể làm người 

xuất gia tu hành”. 
Sức mạnh của đạo Phật không nằm trong 

những danh sắc tướng vô thường bề ngoài, mà 
nằm sâu trong bản thể thanh tịnh hòa hợp của 
cộng đồng Tăng Già, và sự gia công thực hành 
nghiêm túc lời Phật dạy, nơi Thất Chúng đệ tử 
Phật. Chính vì vậy, Giáo hội đã, đang và sẽ tiếp 
tục thực hiện các mục tiêu cao cả đó, bao gồm:

1. Lấy sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp làm 
đầu. Dù trong hoàn cảnh nào, trú xứ nào, thời 
điểm nào cũng không bao giờ xao lãng việc đem 
Chính Pháp của đức Phật lưu bố trong dân gian. 
Công cuộc hoằng pháp luôn luôn đi đôi với lý 
tưởng tự giác và giác tha, tự mình nghiêm cẩn 
thực nghiệm Giới, Định, Tuệ để làm hành trang, 
làm vốn liếng ban bố Chính pháp cho người 
khác, góp phần kiến tạo đời sống an lạc, hạnh 
phúc, và hòa bình cho nhân loại.

2. Nỗ lực không ngừng dung hóa nếp sống văn 
minh, tiến bộ và khoa học trong tư duy, kiến văn 
và hành xử của đời sống Đạo để bắt kịp bước 
đi của thời đại hầu có thể đáp ứng kịp thời nhu 
cầu và phương thức hoằng pháp đến mọi thành 

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
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phần xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Xin chú 
tâm nhiều hơn nữa vào việc đào tạo tăng, ni trẻ 
để thừa tiếp sự nghiệp giáo hóa độ sinh của Thầy 
Tổ và tiếp cận, hướng dẫn giới trẻ để giúp họ làm 
quen, hiểu biết và áp dụng lời Phật dạy vào đời 
sống hằng ngày hầu trở thành những công dân 
tốt, những phật tử gương mẫu.

Trong Kinh Pháp cú đức Phật có dạy: “Si mê 
là nguồn của tất cả tội ác, trí tuệ là gốc của hết 
thảy pháp lành”. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ 
sách tấn: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, 
tâm hình dị tục”. Nghĩa là người xuất gia là cất 
bước vượt lên đến phương trời cao rộng, không 
phải chỉ đạp dưới đất, dưới bùn này thôi. Ngài 
Đạo An khuyên nhắc người xuất gia như sau: 
“Xuất gia vì đạo rất nặng rất khó chẳng thể tự 
xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nghĩa 
là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, vâng 
giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Còn khó là sao? 
Nghĩa là, dứt lìa thế tục cắt đứt hẳn đường ân 
ái, xa tình đổi tính chẳng đồng với mọi người, 
làm những điều mà người không thể làm, cắt đứt 
những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ 
nhục, bỏ cả thân mạng nên gọi là khó, được tên 

là đạo nhân”. Mục đích cuối cùng của người tu 
hành là bồ đề, dịch ý là giác ngộ, phương tiện 
đứng đầu của người tu hành là bát nhã, dịch ý là 
minh trí, vậy thỉ chung của con đường tu hành 
là trí tuệ. Cho nên đạo Phật là đạo chính giác, 
đem đạo chính giác, đem trí tuệ phủ lại tất cả đời 
mình, nên đạo chính giác ấy rẽ ra thành chính 
kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, 
chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính 
định. Theo đạo chính giác ấy, chúng ta phải có trí 
tuệ và phải vì trí tuệ. 

Ngày nay, ngày càng dày nặng, tập khí “Vì bản 
ngã” đó luôn luôn chen vào tất cả tâm lý và hành 
vi tu học của chúng ta, trong khi chính sự tu học 
là phương pháp để giải trừ bản ngã chứ không 
phải để khuếch trương bản ngã. Bởi vậy người 
tu hành chớ để sai lạc mục đích ấy, mà rồi hóa ra 
như người xưa đã than “sở vị tu hành nguyên lai 
kết nghiệp”, di hại cho chính pháp và làm đọa lạc 
ta thêm. Cho nên ngài Trí Húc đại sư có dạy rằng: 
“Nói một lời, làm một việc, cho dẫu nhỏ nhặt đến 
đâu mà không có tính chất tự giác, giác tha thì 
tôi không nói, không làm; đời tôi không có gì, chỉ 
chân thật phát bồ đề tâm là điều khả dĩ đối trước 
các đấng Từ tôn trong ba đời mà thôi”. 

 Mục đích muốn được trí tuệ chính giác như 
chư Phật, có trí tuệ là để được trí tuệ chính 
giác ấy ta phải có trí tuệ bát nhã phát sinh bởi 
ba phương tiện sau đây: Nghe học chính pháp 
(văn), suy nghiệm chính pháp (tư) và áp dụng 
chính pháp (tu). 

Trong kinh Tán Dương Công Đức Tăng Bảo 
cho thấy người xuất gia có nhiệm vụ giữ gìn mạng 
mạch của Tam bảo, tiếp tục ngọn đèn trí huệ của 
chư Phật; kinh dạy: “Người đệ tử xuất gia là 
người có thể đảm trách và kế tục Chính pháp của 
Như Lai ở đời sau. Nếu đem tất cả công đức của 
người thế gian gộp lại cũng không thể sánh bằng 
một người xuất gia hoằng dương thánh giáo”. 
Xuất gia là một chí nguyện, như người lập chí 
cho sự nghiệp của mình mà ra sức và tập trung 
học hỏi trau dồi. Việc xuất gia mang ý nghĩa tiếp 
tục gánh vác trọng trách của đức Phật, nối tiếp 
dòng thánh, duy trì tuệ mạng. Muốn được như 
vậy thì người xuất gia phải phát tâm dũng mãnh, 
trên cầu Phật đạo dưới cứu chúng sinh, giúp 
chúng sinh rời khổ được vui, chứng ngộ chân lý, 
giải thoát sinh tử luân hồi. Ảnh: St
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Theo Thiền uyển tập 
anh, Thiền sư Viên 
Chiếu (圓照) (999 – 
1091), chùa Cát Tường, 

kinh đô Thăng Long. Sư họ 
Mai, tên Trực, người Long 
Đàm, Phúc Đường. Là con 
người anh bà Thái hậu Linh 
Cảm nhà Lý. Từ nhỏ đã thông 
minh hiếu học. Sư xuất gia 
và thọ giáo với thiền sư Định 
Hương núi Ba Tiêu. Sư rất tinh 
thông pháp Tam quán trong 
kinh Viên Giác, thâm đắc ngôn 
ngữ tam muội, thuyết giảng lưu 
loát, người đến học rất đông(1). 
Tham đồ hiển quyết là một tác 
phẩm viết theo thể tài thoại đầu 
thiền ngữ. Tức là thiền sinh đặt 
ra  câu hỏi về những vấn đề nan 
giải như chân như, Phật tính, 
hay các vấn đề khác nữa. Tất 
cả được sư kiến giải bằng hình 
ảnh thi ca đơn giản mà vô cùng 
thâm thúy.

Thiền sư Viên Chiếu khéo 
léo tinh tế vận dụng những 
hiện tượng nghịch lý của cuộc 
sống hiện thực, nhằm đả kích 
sự trực ngộ của người hỏi. Kéo 
tâm phóng đãng, bay bổng, 
miên viễn của người học đạo 
trở về với thực tại, nhìn sâu vào 
bản chất, bản thể tự tính thanh 
tịnh của mỗi người. Thiền học 
“chú trọng đến chữ tâm, khai 
thác tận cùng các yếu tố thuộc 
về tâm chứ không đơn thuần 
chỉ là tìm hiểu để khai thác mặt 
tâm lý xã hội”(2). 

Vì vậy, tư duy thiền học tức 
là lối tư duy của trực cảm, trực 
giác tâm linh. Chính nhờ khả 
năng trực cảm ấy, con người 
mới trực ngộ được bản thể của 
các pháp. Cuộc tham vấn tiếp 
tục khi người học trò đặt câu 
hỏi: “Thanh thanh thúy trúc tận 
chân như. Như hà thị chân như 
dụng? (Xanh xanh trúc biếc thảy 

đều chân như. Thế nào là cái 
dụng của chân như?). Sư đáp: 

赠君千里 远 
笑 把 盛 茶
“Tặng quân thiên lý viễn
Tiếu bả nhất âu trà” (3).
(Tặng người nghìn dặm xa
Cười xách một bình trà) 
Đôi khi việc học đạo không 

đòi hỏi những điều quá cao 
siêu, thần bí, mà chỉ là sự cảm 
nhận từ những điều thật đơn 
giản, nhẹ nhàng nhưng thật 
sâu sắc. Vấn đề bản thể của 
vạn pháp được thiền sư lý giải 
nhẹ nhàng như việc một người 
đi xa nghìn dặm được ân cần 
cười tặng một bình trà. Đối 
với người học trò, bản thể chân 
như có mặt trong tất cả khóm 
trúc xanh xanh kia, nhưng vẫn 
chưa hiểu thế nào là dụng của 
chân như. Dụng là khái niệm 
của Đại Thừa chỉ tác dụng giáo 

Quan điểm chân như-Phật tínhtrong tác phẩm Tham Đồ Hiển Quyết của Thiền sư Viên Chiếu
Thích Nữ Trung Ý

Dẫn nhập:
Trong số các vị thiền sư nổi tiếng của thiền phái Vô Ngôn Thông, Viên Chiếu được xem là vị thiền sư tài hoa bậc nhất. Không những là bậc chân tu ngộ đạo, còn có tài văn chương xuất chúng. Tất cả những tác phẩm thiền sư trước tác và để lại cho đến nay chỉ còn Tham đồ hiển quyết, nhưng đó là kết tinh hết từ những hương thơm cỏ lạ, khoe sắc giữa vườn văn học thiền tông Việt Nam.
Tag: Phật tính, thiền sư Viên Chiếu, chân như, văn chương, học đạo,
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hóa thế gian. 
Như vậy, giải quyết vấn đề 

bản thể chân như của các pháp 
một cách đơn giản nhưng vô 
cùng thiện xảo, lại một lần nữa 
thiền sư Viên Chiếu hướng 
tâm người học trò trở lại với 
thế giới hiện thực. Chân như 
không ở đâu xa mà vẫn luôn 
hiện hữu trong cuộc sống, nơi 
hàng trúc xanh xanh kia. Điều 
này nói lên rằng trong mỗi con 
người đều có bản thể chân như 
thanh tịnh, chỉ những ai dụng 
công phu tu tập quét sạch lớp 
bụi vô minh mới nhận ra mà 
thôi, nếu không đều bị phủ kín 
bởi lớp bụi ấy thì thật khó để 
tiếp cận với thể tính tịch tĩnh 
của chân như. Dụng của chân 
như giống như một ấm trà vui 
vẻ tặng cho người đi đường xa, 
giúp thêm sức mạnh vượt qua 
khó khăn trên đường. Hành giả 
muốn cảm nhận tác dụng thật 
sự của chân như, cần có một 
công phu hành trì tu tập niêm 
mật, sống với tâm thế tự tại an 
nhiên. Giống như việc người 
khách phương xa thưởng thức 
một tách trà, bỏ qua những 
phân biệt đối đãi về loại trà hay 
cách thức pha trà, mới cảm 
nhận được trọn vẹn hương vị 
của nó. Vị tăng lại hỏi: “Nhậm 
ma tức không lai hà ích?”. (Thế 
nào là uổng công đến mà không 
ích gì?). Sư liền đáp rằng: 

谁识东啊去。
途中载白头。
“Thùy thức Đông a khứ
Đồ trung tái bạch đầu”(4).
(Ai hay đi đến gò Đông
Bạc đầu mà vẫn ruỗi rong 

giữa đường)
Bên trên đã khai tâm trí của 

người học trò về bản thể của 
các pháp hiện hữu, dụng của 

chân như Phật tính đều tồn tại 
trong mỗi người chứ không 
phải riêng cá nhân nào. Chân 
như là sẵn có trong mỗi chúng 
sinh, ai ai cũng có thể tính thanh 
tịnh, điều này khiến người học 
trò cho đó là điều bình thường 
hiển nhiên, vậy mới nói là uổng 
công đến mà không lợi ích gì. 
Tuy nhiên lại quên rằng không 
phải ai cũng có thể nhận ra sự 
có mặt của chân tâm thường 
trụ nơi chính bản thân mình. 

Thiền sư Viên Chiếu hay trì 
kinh Viên Giác, vì vậy quan 
niệm về bản thể chân như cũng 
có ảnh hưởng tư tưởng của 
bản kinh này. Bản thể trong 
kinh Viên Giác chính là Viên 
giác diệu tâm Như Lai: “tất cả 
chúng sinh và mọi vật huyễn 
hóa đều sinh từ Viên giác diệu 
tâm Như Lai. Ví như hoa đốm 
trong hư không từ hư không mà 
có, hoa đốm tuy diệt mà tính hư 
không không hoại. Tâm huyễn 
của chúng sinh lại y nơi pháp 
huyễn mà diệt. Pháp huyễn tâm 
huyễn diệt hết thì tính giác bất 
động”(5).

Người tham vấn cứ thế lại hỏi 
một câu khác: “Nhất thiết chúng 

sinh, giai ngôn thị Phật. Thử lý 
vị minh, thỉnh sư thùy thị”. (Hết 
thảy chúng sinh, nói mình là 
Phật. Chưa thấu ngọn ngành, 
xin thầy dìu dắt). Sư đáp:

劝君且务农桑去。
莫学他人待兔劳。
“Khuyến quân thả vụ nông 

tang khứ
Mạc học tha nhân đãi thố lao”(6).
(Khuyên người gắng việc 

nông tang
Học người chờ thỏ bên 

đường uổng công)
Lời tuyên bố của đức Phật 

sau bốn mươi chín ngày đêm 
thiền định dưới cội cây Bồ Đề 
xác chứng chắc chắn rằng: “Ta 
là Phật đã thành, chúng sinh 
là Phật sẽ thành”, tức là tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính và 
điều có khả năng thành Phật. 
Điều đó cho chúng ta một niềm 
tin mãnh liệt để bước trên con 
đường tu tập theo giáo lý Phật 
đã dạy. Trong kinh Hoa Nghiêm 
có ghi rõ: “Tất cả chúng sinh 
đều có trí tuệ đức tướng 
Như Lai”. Như vậy, chúng ta 
không còn chút nghi ngờ gì 
nữa về Phật tính sẵn có trong 
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mỗi người, có điều 
đức Phật đã nhận ra 
Phật tính, giác ngộ 
hoàn toàn còn chúng 
ta tuy sẵn có nhưng 
vì vô minh phiền não 
che lấp không nhận 
ra, không làm hiển 
lộ Phật tính ấy ra bên 
ngoài.

Thiền sư bằng 
kinh nghiệm của 
một người tu hành 
chứng đạo, khuyên 
người học trò quay về 
làm những việc bình 
thường đồng áng của 
nông phu. Viên Chiếu 
dùng một điển tích 
rút từ thiên Ngũ đố 
trong Hàn Phi Tử, kể 
về nước Tống có một 
người làm nông gặp 
một con thỏ chạy vấp 
phải một gốc cây mà 
chết. Anh đem về làm 
thịt ăn. Hôm sau ra đồng, bỏ cả 
cày bừa, đến gốc cây ngồi đợi 
một con thỏ khác, nhưng cuối 
cùng vẫn không có con thỏ khác 
còn bị người nước Tống chê 
cười(7). Qua câu chuyện trên 
ngụ ý dạy cho chúng ta đừng 
phí công trông chờ vào những 
chuyện ăn may, việc xảy ra một 
lần nên nghĩ sẽ luôn luôn diễn 
ra như thế nên trông chờ. 

Nắm bắt được tâm tư suy 
nghĩ của người học trò, thiền 
sư lo sợ người học trò rơi vào 
tự mãn khi chấp vào câu nói hết 
thảy chúng sinh đều là Phật, 
chưa chứng mà cho đã chứng 
sinh ra tâm lý ỷ lại, không cần 
tu tập, không cầu giải thoát. 
Cho nên Ngài mới khuyên hãy 
làm những việc bình thường 
với tâm sáng suốt tĩnh lặng, tức 
là “bình thường tâm thị đạo”. 

Đừng tìm kiếm Phật ở đâu xa 
xôi, Phật hiện hữu trong tâm 
mình, tâm thanh tịnh sáng 
suốt đó chính là tâm Phật. Dù 
làm những công việc đồng áng 
thường ngày trồng rau, hái trái 
đi chăng nữa nhưng với cái tâm 
không vọng động, không phiền 
não chấp trước thì đó là tâm 
chư Phật hiện hữu.

Tăng lại thưa: “Hạnh mông 
sư hiển quyết, chung bất hướng 
tha cầu”. (Ơn thầy chỉ rõ trước 
sau, chung quy khỏi phải tìm 
đâu thêm phiền). Sư đáp: 

可怜遭一噎。
饥坐却忘餐。
“Khả lân tao nhất yết
Cơ tọa khước vong san”(8).
(Thương thay từng nghẹn 

một đôi lần
Đói lả ngồi ngây chẳng dám ăn)
Người học trò khi được 

thiền sư dạy như thế, cho 
là đã ngộ rồi không cần 
đi tìm cầu ở nơi khác. 
Thiền sư khai ngộ bằng 
hình ảnh một người đói 
lả ngồi trước thức ăn mà 
chưa dám ăn, thật đáng 
thương. Chỉ ý của thiền 
sư muốn nói đến những 
vị nghe rằng tất cả chúng 
sinh đều có Phật tính, tỏ 
ra tự mãn không muốn 
tìm cầu, không thực hành 
các thiện pháp, mà muốn 
thành Phật. Như thế thật 
không khác gì người đói, 
đói công phu tu tập theo 
giáo pháp Như Lai mà 
khao khát thành Phật. 
Thiền sư giảng đến đây, 
người học trò thốt lên 
rằng: “Kỷ niên đa tích 
nẵng trung bảo, kim nhật 
đương trường địch diện 
khan”. (Của báu bao năm 
công góp nhặt, đến nay 

nhìn trước mắt rành rành). Sư 
đáp:

祇待中秋月。
却遭云雨侵。
“Chỉ đãi trung thu nguyệt
Khước tao vân vũ xâm”(9).
(Những đợi trăng trung thu
Nào hay khuất mây mù)
Nhiều năm bao công góp 

nhặt của báu, ngày nay trước 
mắt thấy rõ ràng. Câu này 
người học trò hỏi mà dường 
như không hỏi. Nghe qua câu 
nói của người học trò, tưởng 
chừng đã ngộ, tự nhận ra chân 
tâm Phật tính trong chính mình. 
Nhưng thiền sư Viên Chiếu lại 
nói: chờ mãi trăng trung thu 
để thấy trăng tròn sáng nhất, 
nào ngờ bị mây mưa che khuất. 
Nghĩa là, người học trò đã biết 
nơi mỗi người đều có Phật tính 
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thanh tịnh song chưa sáng tỏ 
mà bị mây vô minh che khuất, 
thật đáng buồn thay. Chân như 
Phật tính sáng suốt, thanh tịnh, 
tịch tĩnh, không có trong ngoài 
trước sau. Do đó, thiền sư biết 
người học trò tâm chưa sáng 
nên dùng hình ảnh ví dụ khác 
để khai tâm mở trí.

笑他徒抱柱。
溺死向中流。
“Tiếu tha đồ bao trụ
Nịch tử hướng trung lưu”(10).
(Cười ai vịn cột cầu
Chết đuối dưới dòng sâu)
Thiền sư dẫn một điển tích 

văn học Trung Quốc, kể về 
anh chàng tên Vi Sinh hẹn gặp 
người yêu dưới cột cầu. Người 
con gái không đến. Chờ mãi, 
nước lên, Vi Sinh giữ lời hứa 
không bỏ chỗ hẹn, ôm cột cầu 
mà chết đuối . Mượn câu chuyện 
để dạy cho người học trò rằng, 
chúng ta nhận biết Phật tính 
tồn tại trong mỗi người nhưng 
không đồng nghĩa thành Phật. 

Chúng sinh ai ai cũng có Phật 
tính nhưng không phải ai cũng 
đều thành Phật. Đừng nhọc 
công ngồi chờ như anh chàng 
Vi Sinh kia, thật uổng công vô 
ích. Nếu chấp vào Phật tính sẵn 
có rồi không tu tập, không thực 
hành thiền định, không thực 
hành chính pháp, mong thành 
Phật thì quyết không có lẽ đó. 
Người học trò lại hỏi: “Nhậm 
ma tức thành Phật đa dã?”. 
(Như thế nào là nhiều người 
thành Phật, ý nghĩa câu đó thế 
nào?). Sư đáp:

祖龙驱自止。
徐福远徒劳。
“Tổ Long khu tự chỉ
Từ Phúc viễn đồ lao”(12).
(Đường xa Từ Phúc nhọc 

lòng
Nữa chừng rong ruổi Tổ Long 

phải dừng)
Người học trò thắc mắc vì sao 

lại nhiều người thành Phật? Vì 
theo lời Phật dạy tuyên bố là 
tất cả chúng sinh đều có Phật 

tính, đều có khả năng thành 
Phật. Thắc mắc đó được thiền 
sư lý giải bằng cách dẫn câu 
chuyện của Tần Thủy Hoàng 
(Tổ Long) sai đạo sĩ Từ Phúc đi 
ra biển tìm cỏ trường sinh. Từ 
Phúc dẫn ba nghìn đồng nam, 
ba nghìn đồng nữ đi tìm nhưng 
mãi không thấy trở về. Còn 
Tần Thủy Hoàng vẫn ở tại quê 
hương của mình.

Có Phật tính với thành Phật 
là hai vấn đề khác nhau, không 
thể đồng nhất được. Có Phật 
tính chỉ là tiền đề dẫn đến 
thành Phật, song để nhận ra 
và quay trở về với Phật tính thì 
không phải ai cũng có thể làm 
được. Những lời dạy của thiền 
sư Viên Chiếu về chân như, 
Phật tính xuất phát từ sự thật 
chứng sâu xa về thiền chỉ. Tuy 
giống nhau về bản chất giác ngộ 
nhưng để đạt đến thành Phật, 
còn tùy vào căn cơ tu tập của 
mỗi chúng sinh. 
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Vị trí của người nữ Vị trí của người nữ trong kinh Nikayatrong kinh Nikaya
Thích Nữ Chơn NgọcChùa Dược Sư, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

DẪN NHẬP
Trong xã hội Ấn Độ, trước thời đức Phật, xuất hiện 4 giai cấp, trong mỗi giai cấp, người phụ nữ luôn bị xem như một bề tôi của người đàn ông, phải phục vụ thường nhật hết lòng cho người đàn ông,  như qui định điều 148 Chương V bộ luật Manu của Ấn Độ: “Phụ nữ khi còn bé phải theo cha, lấy chồng rồi phải theo chồng, chồng chết phải theo con, phụ nữ không được sống độc lập”(1).
 Ngay trong thời điểm nặng nề về tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội lúc bấy giờ, đức Phật khai phóng cho người nữ gia nhập tăng đoàn, trước bao nhiêu sự đối kháng, sự phản ứng của xã hội. Hơn thế, rất kinh ngạc cho các đạo giáo khác khi nghe Ni đoàn Phật giáo được thành lập, thể hiện “Bình đẳng giới tính” đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời đại mới. 
Tag: Phụ nữ, kinh Nykaya, đức Phật, ni đoàn, giai cấp, giới,…
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Người con gái, có nhan 
sắc, có tài sản, có đức 
hạnh, lanh lợi, không 
biếng nhác, sinh con 
trai là phúc báu, người 

con trai hạnh phúc và thiêng liêng 
nhất khi được làm bạn đời với người 
nữ có phẩm hạnh, trong kinh đức 
Phật nêu: 

 “Và này các Tỳ kheo, đầy đủ năm 
đức tính này, một nữ nhân hoàn toàn 
khả ý đối với người đàn ông. Thế 
nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, 
có giới hạnh, lanh lợi, không biếng 
nhác, có sinh con. Ðầy đủ năm đức 
tính này, này các Tỳ kheo, một nữ 
nhân hoàn toàn khả ý đối với người 
đàn ông”(2). 

Nhưng ngược lại:
“Và này các Tỳ kheo, đầy đủ năm đức tính 

này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với 
người đàn ông. Thế nào là năm?. Không có nhan 
sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, không 
lanh lợi, biếng nhác, không có sinh con. Ðầy đủ 
năm đức tính này, này các Tỳ kheo, một nữ nhân 
hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông”(3). 

Đây là những mặt tích cực và tiêu cực của người 
phụ nữ được đức Phật nói trong Kinh. Đối với 
đức Phật, Ngài đã từ bỏ và ra đi bằng con đường 
đi tìm chân lý giác ngộ, không chỉ bản thân Ngài 
mà cho cả nhân loại. Khi thoạt nhìn công chúa 
Yāsodhara và đứa con Rāhula đang ngủ say, Ngài 
đã thầm nghĩ: “Rahu jato, bandhanam jitay!”, 
“Một Rahu đã ra đời, lại thêm một trói buộc!”(4). 

Trong cuộc sống, có người đẹp, người xấu, mỗi 
người có nét đẹp riêng không ai giống ai. Vậy chỉ 
có người đẹp mới có thể làm chao đảo người đàn 
ông? Đối với người nữ, nếu chỉ được vẻ đẹp bên 
ngoài, không hội đủ phẩm hạnh của người mẹ, 
người vợ, người bà, giới hạnh chưa có vẫn chưa 
gọi là đẹp. Bởi trong cái đẹp tâm hồn có thể san 
bằng cái đẹp hình thức như ông bà xưa thường 
nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” thì sao? Có rất 
nhiều khía cạnh khác để chúng ta có thể liệt kê 
ra để phân tích, bản tính của một con người nói 
chung, người nữ nói riêng tựu trung chia thành 
hai mặt: tích cực và tiêu cực.

1. Những  điểm tích cực của người phụ nữ 
 “Điểm tích cực” ở đây là đề cập đến bản tính 

vượt trội của người nữ, như: có nhan sắc đẹp, có 
tài năng hơn người. Như trong kinh đức Phật 
dạy: 

“Này các Tỳ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân 
với nhan sắc; này các Tỳ kheo nữ nhân trói buộc 
nam nhân với tiếng cười; này các Tỳ kheo, nữ 
nhân trói buộc nam nhân với lời nói; này các Tỳ 
kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca; này 
các Tỳ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với 
nước mắt; này các Tỳ kheo, nữ nhân trói buộc 
nam nhân với áo quần; này các Tỳ kheo, nữ nhân 
trói buộc nam nhân với vật tặng; này các Tỳ kheo, 
nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. Với 
tám hình tướng, này các Tỳ kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói 
buộc bởi các hình tướng ấy, giống như trói buộc 
bởi bẫy sập"(5).  

Người nữ sinh ra ít nhiều cũng có nhan sắc, 
lôi kéo cuốn hút người nam bằng sắc đẹp, tiếng 
cười, lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, lời ca trầm 
bổng du dương, nước mắt, quần áo, vật tặng, xúc 
chạm… trói buộc như  cái bẫy.

“Này các Tỳ kheo, người đàn bà có năm sức 
mạnh này. Thế nào là năm? Sức mạnh sắc đẹp, 
sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh 
con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các Tỳ kheo, 
người đàn bà có đầy đủ năm sức mạnh này. Đầy 
đủ năm sức mạnh này, này các Tỳ kheo, người 
đàn bà sống ở nhà không có sợ hãi.” (6)

Ảnh: St
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Phái nữ được tôn vinh là phái đẹp. Tuy nhiên, 
như thế nào là đẹp thì còn tùy thuộc quan niệm 
của mỗi người, mỗi thời, phong tục tập quán, 
các định chế xã hội… Vì thế, quan niệm về phái 
đẹp có muôn màu, muôn vẻ khác nhau. Thời Thế 
Tôn, một phụ nữ lý tưởng phải bao gồm năm yếu 
tố: có sắc đẹp, có sản nghiệp, có đạo đức, siêng 
năng lanh lợi và có thể sinh con. Người phụ nữ 
nào đầy đủ năm đức này là thần tượng để nam 
giới đeo đuổi, chinh phục và kết làm bạn đời. 

Giới đức là thước đo nhân phẩm của con 
người, điểm tích cực của một người phụ nữ thế 
tục luôn có giới hạnh. Câu chuyện Vua Pasenadi 
nói về điểm mạnh của người nữ. Khi một người 
đi đến vua Pasenadi nước Kosala và báo tin kề 
bên tai vua Pasenadi nước Kosala: “Thưa Ðại 
vương, hoàng hậu Mallikà đã sinh hạ được một 
người con gái”. Khi được nói vậy, vua Pasenadi 
nước Kosala không được hoan hỷ. Rồi Thế Tôn, 
sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala không 
được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ:

Này Nhân chủ, ở đời,
Có một số thiếu nữ,
Có thể tốt đẹp hơn,
So sánh với con trai,
Có trí tuệ, giới đức,
Khiến nhạc mẫu thán phục…” (7)

Bài kệ trên cho con hiểu, bậc vĩ nhân nào cũng 
từng là một đứa trẻ, bậc thánh nào cũng được 
sinh ra từ mẹ. Sự thành tựu rực rỡ huy hoàng 
của mỗi đứa con đều có hình bóng lặng thầm của 
mẹ. Tài hoa và đức hạnh rất đáng quý đối với một 
người, nhưng khả năng tự giác ngộ mới chính 
là điều tối quan trọng của một hành giả cần cầu 
giải thoát. Đặc biệt về sự kiện nổi bật nhất ở đây 
là vấn đề đức Phật đã cho phép phái nữ xuất gia 
được tham gia vào tăng đoàn. Vì tư tưởng xã hội 
Ấn Độ vào thời điểm ấy theo truyền thống triết 
lý Bà La Môn, xem phụ nữ là nguồn gốc của mọi 
rắc rối cho chính đấng sinh thành của họ, chỉ là 
kẻ sinh con cho cha mẹ chồng,  xoay quanh quyền 
lực của nam giới để trang điểm và phục vụ nam 
giới mà không có bất kỳ sự kính trọng nào. 

Kỳ Na Giáo cho rằng: ‘Phụ nữ là ngọn đèn chiếu 
sáng con đường dẫn tới cánh cửa địa ngục’. Hoặc 
khi được hỏi về bản chất phụ nữ, Thánh St. 
Jerome của Thiên Chúa giáo trả lời rằng: ‘Phụ nữ 
là cánh cửa dành cho quỷ dữ đi vào, là con đường 

dẫn tới tội lỗi là nhân tố khiến nam giới sa đọa’(8). 
Ngoài việc địa vị nữ giới được tôn trọng và 

bình đẳng trong lĩnh vực xuất thế như vừa trình 
bày ở trên, đức Phật đã trả lại đúng vai trò của 
người phụ nữ trong gia đình. Nguyên tắc đạo 
đức quan trọng nhất mà nữ giới dành lại được 
trong cuộc cách mạng tư tưởng này là họ có thể 
quyết định vị trí của họ trong từng hoàn cảnh cụ 
thể, đặt biệt sau khi lập gia đình. Lúc này, phụ nữ 
đã có thể làm vợ theo đúng bổn phận và quyền 
lợi của người vợ, làm mẹ theo đúng nghĩa của 
người mẹ, được phép trông nom, kiểm soát gia 
đình, bao gồm của cải, con cái…

Khi đặt nữ giới lên một vị trí có thể nói ngang 
hàng với nam giới, đức Phật đã đắn đo và quan 
sát xem phản ứng của xã hội cũng như thái độ 
của nam giới như thế nào mới có sự quyết định, 
khi không thấy chống đối gắt gao và để xoa dịu 
bản tính cao ngạo của nam giới khi cho người 
nữ xuất gia Thế Tôn đặt ra Bát kỉnh pháp buộc 
Ni-giới phải chấp hành?

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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Ngày nay cũng có những người nghiên cứu 
lịch sử tôn giáo và Phật giáo cho rằng đức Phật 
không công bằng khi áp dụng Bát kỉnh pháp 
nhưng thử nghĩ lại vào thời ấy, người nữ không 
là gì Ngài đã đưa họ vào Tăng đoàn bằng Bát Kỉnh 
Pháp cũng xem như là phái nữ phải lệ thuộc và 
thua nam giới. Nhưng Bát kỉnh pháp lại là quyền 
lợi của ni, đức Phật đã tế nhị đưa quyền lợi của 
người nữ vào Bát kỉnh Pháp đó là “Tỳ kheo ni 
không có thể an cư tại chỗ không có Tỳ kheo”. Vì 
sao? Vì thời này trộm cướp, hiếp dâm phụ nữ 
xảy ra hằng ngày ngay cả trong thành phố, mà 
chư ni lại ở trong rừng sâu tu tập, vì sự thanh 
khiết trinh bạch, an toàn của ni chúng Ngài đã 
âm thầm bắt buộc chư tăng phải bảo vệ an toàn 
cho Ni giới. Mọi điều lệ trong Bát kỉnh pháp đều 
là quyền lợi của phụ nữ sống trong Tăng đoàn 
được an lạc, bình yên để có thể an tâm tu tập. 

Còn một nhận định khác vào thời Phật người 
Ni xuất gia đầu tiên là dì của Phật, bà thuộc dòng 
dõi vua chúa. Như vậy các Tỳ kheo tăng ắt sẽ kính 

trọng Bà, làm mất tôn ti trật tự, không còn bình 
đẳng nữa. ‘Nghĩa là từ chỗ sợ dì đức Phật, người 
tăng sẽ có truyền thống tôn kính người ni’. Phật 
muốn tránh tình trạng như vậy nên đã quy định 
rằng dù lớn tuổi hạ hơn nhưng người ni vẫn 
kính trọng người tăng. Đây chính là một triết 
lý nhân bản của đạo Phật trong quá trình hình 
thành tăng đoàn. 

Đức Phật dạy cho người nữ xuất gia tu tập 
theo Chính pháp được tăng trưởng với năm sự 
tăng trưởng: 

“Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới 
hạnh, tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng 
trưởng về thí xả, tăng trưởng về trí tuệ. Này 
các Tỳ kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng 
trưởng này, này các Tỳ kheo, một nữ Thánh đệ tử 
được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm 
giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm 
giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân”(9). 

Có những người con gái không xinh đẹp 
nhưng có đức hạnh nên sinh ra những người 
con trai tài giỏi trị vì cả thiên hạ thái bình, thịnh 
vượng, nhân dân an cư lạc nghiệp. Lại có những 
phụ nữ có tài hơn cả nam giới như nữ hoàng đế 
Võ Tắc Thiên cai trị một giang sơn rộng lớn, lòng 
mộ đạo sâu sắc, bà đã đưa Phật giáo thành quốc 
giáo, hưng thịnh một thời. Với tài năng trị nước 
của bà đã làm cho cánh mày râu phải e thẹn, cúi 
mình. Điển hình ngay thời đức Phật, trong giáo 
đoàn tấm gương sáng ngời, dẫn đầu ni chúng là 
di mẫu Mahapajapati tự cạo tóc đắp y đi bộ một 
khoảng đường dài độ hai trăm cây số  cùng các 
mệnh phụ dòng họ Thích xin Phật cho xuất gia. 
Đức Phật từ chối ngay lần đầu. Đến lần thứ ba, 
vì lòng trắc ẩn, Anan xin Phật cho người nữ xuất 
gia.

Để thấy rõ chí khí và khát khao muốn tu tập 
giải thoát của người nữ đến mức cao độ, Phật 
thử thách đến ba lần, và khẳng định khả năng 
chứng Thánh của họ: 

“Này Vacchagotta không phải chỉ một trăm, hai 
trăm, ba trăm… mà còn nhiều hơn thế nữa, những 
Tỳ kheo ni, đệ tử của Ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, 
với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát 
và tuệ giải thoát.”(11)     

Đức Phật đã xác định điều này, chứng minh 
hùng hồn hơn những tôn ni đắc đạo đã thể hiện Ảnh: Minh Anh
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cho xã hội thấy rằng nữ giới có nhiều năng lực 
đặc biệt lớn lao mà nam giới chưa chắc có được.

Đức Phật đã xác định điều này khi ngài A Nan 
hỏi Phật: “Không biết nữ nhân sau khi xuất gia, 
từ bỏ gia đình... có thể chứng được quả Dự lưu, 
quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả A la hán không? 
Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A la hán quả”(12). 

Nếu bên Tăng có thập đại đệ tử của đức 
Phật tu chứng đến A La Hán thì bên ni cũng có 
thập đại đệ tử ni chứng A La Hán. Điển hình 
đầu tiên là nữ tôn giả: Mahaprajapati Gotamì, 
Khema, Uppalàvana, Kìsagotamì, Sonà, Bhadda 
Kundalakesa, Patacara, Dhanmadinnà, Sumànà, 
Ubirì,… các nữ tôn giả trên, xuất thân từ nhiều 
thành phần, dòng dõi hoàng tộc cũng như thường 
dân, giàu có cũng như nghèo khổ, già cũng như 
trẻ, đều được đức Phật đã tán dương những phụ 
nữ thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi đức 
Phật còn tại thế. Người phụ nữ nổi tiếng nhất 
thời đó là Mahaprajapati Gotamì, người sáng 
lập ra Ni đoàn Phật giáo. Ngoài ra, Patacara nổi 
tiếng về sự nghiêm trì giới luật, Khema được 
ngợi ca về sự sáng suốt. Dhanmadinnà xuất sắc 
về thuyết pháp. Sonà nổi tiếng về sự cần mẫn. 
Bhadda Kundalakesa được ca tụng về trực giác 
của mình(13). Đại sư Ấn Quang nói: “Nếu anh có 

một người mẹ đạo hạnh khi còn nhỏ và có một 
người vợ đức hạnh, khi lớn lên thì chính anh sẽ 
dễ trở thành người đạo đức”(14). Đây chính là chìa 
khóa cho một quốc gia hòa bình và thịnh vượng.

2.  Những  điểm tiêu cực của người phụ nữ 
Tuy nhiên, theo tâm sinh lý của người nữ quá 

mềm yếu lại có 84 thói mê hoặc người, khiến 
họ khó đắc đạo như thói: “Người nữ ưa vuốt mi 
mắt, trang sức bản thân”; thói thứ 31: “Người nữ 
dễ sinh ngã mạn, cô đơn yếu đuối, lấy sức thắng 
người”; thói thứ 60: “Người nữ ưa hành tham 
dục, ra oai tự lập, toan nắm giữ Chính pháp, qua 
mặt bậc trượng phu…”(15) 

Năm điểm mà làm cho người nữ trở nên yếu 
đuối đau khổ riêng biệt 

1- Phải chịu kinh kỳ mỗi tháng
2- Phải theo chồng
3- Phải hầu hạ đàn ông
4- Phải mang thai
5- Phải sinh con.(16)

Đối với những người phụ nữ bị xúc động thái 
quá và đau khổ cùng tột khi bị mất đi người thân 
yêu. Đây là điểm yếu đuối nhất của người phụ 
nữ. Đức Phật đã dạy đối với bà Visākhā, bị quá 
xúc động  đến độ tâm mất quân bình điên loạn vì 
lòng thương yêu đứa cháu gái, đức Phật đã an ủi 
bà như sau:
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Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái,
Không sầu, đâu sợ hãi?(17)

Ngoài ra, người nữ còn gặp năm chướng ngại. 
Trong kinh Kinh Tăng Chi Bộ 1, đức Phật dạy: “…
Một phụ nữ không có thể là bậc A La Hán; không 
có thể là vị Chuyển Luân Vương; không có thể là 
vị Đế Thích (Sakka)... không là Ác Ma... không là 
Phạm Thiên...”(18) giữa người nữ và người nam 
chỉ khác nhau về giới tính. 

Có thể nói người nữ không bị chướng ngại 
trên con đường tu đạo, chúng ta có thể lấy những 
vị Thánh Tỳ kheo ni của đức Phật là một minh 
chứng thiết thực nhất, như câu chuyện Tỳ kheo 
ni Somà.

Tại rừng Andha ở Sàvatthi, lúc Tỳ kheo ni 
Somà đang Thiền định, ác ma liền đi đến Tỳ kheo 
ni Somà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ kheo 
ni Somà:

Địa vị khó chứng đạt,
Chỉ Thánh nhân chứng đạt,
Trí nữ nhân hai ngón,

Sao hy vọng chứng đạt?
Tỳ kheo ni Soma biết được: “Đây là Ác ma”, liền 

nói lên bài kệ với Ác ma:
Nữ tính chướng ngại gì,
Khi tâm khéo Thiền định,
Khi trí tuệ triển khai,
Chính quán pháp vi diệu?
Ai tự mình tìm hỏi:
Ta, nữ nhân, nam nhân,
Hay ta là ai khác?
Xứng nói chuyện Ác ma,
Ác ma thật cân xứng.
 Ác ma biết được:
Tỳ kheo ni Somà đã biết ta, nên buồn khổ, thất 

vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.”(19) 

Con đường tìm cầu quả vị Thánh, không đòi 
hỏi giới tính, nam hay nữ, khi muốn lìa những 
dục lạc để ngộ đạo, làm chủ được sinh tử, đến đi 
tự tại trong tam giới là điều mong muốn ở mỗi 
người, chớ không chỉ dành riêng ai. 

Giáo lý nhà Phật là tôn giáo bình đẳng nhất, 
không phân biệt màu da, đẳng cấp giới tính 

Ảnh: Minh Anh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/202142

CHÚ THÍCH:
(1) Thích Nữ Như Khương, Các bài tham luận Sakyadhita lần thứ 11, Tập I, 2009, trang 71
(2) HT Thích Minh Châu, Tương Ưng Bộ IV, Chương 3, phẩm Trung lược, phần Khả ý, không khả ý, Viện NCPHVN, 2001, trang 382
 (3) Ibid, trang 383
(4) Xem Buddhist Legends, phần I, trang 219
(5) HT Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ III, Chương VIII. Tám Pháp II. Phẩm Lớn, Viện NCPHVN, 2005, trang 555
(6) HT Thích Minh Châu , Kinh Tương Ưng Bộ IV, Thiên Sáu Xứ, Chương III Tương Ưng Nữ Nhân Phần III,  Phẩm III, VNCPHVN, 
1991, trang 393.
(7) HT Thích Minh Châu, Tăng Chi Bộ Kinh 1. Tương Ưng Kosala. Phẩm Thứ Hai. Phần Người Con Gái”, Viện NCPHVN, 1991, trang 
194
(8) Thích Viên Trí, Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận, trang 134
(9) Thích Minh Châu, Kinh Tương Ưng Bộ Kinh 4, Tương Ưng Nữ Nhân, Phẩm Các Sức Mạnh, Phần Tăng Trưởng, Viện NCPHVN, 
1991, trang 394
(10) Phạm Kim Khánh, Đức Phật và Phật pháp, NXB Tổng Hợp TpHCM, 2013, trang 157
(11) HT Thích Minh Châu, Trung Bộ kinh II, Đại kinh Vaccahagotta, Viện NCPHVN, 2000, trang 236
(12) HT Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ III, Phẩm Gotami, Viện NCPHVN, 1998, trang 114
(13) Karma Lekse Tsomo, “Ni giới Phật giáo làm lãnh đạo”, Các bài tham luận Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 (từ ngày 
28- 12- 2009 đến ngày 03- 01- 2010), tập 1, trang 20
(14) Thích-Nữ Diệu-Nghiêm, Các bài tham luận Sakyadhita lần thứ 11, tập II, trang, 104.
(15) Kinh Đại Ái Đạo Tỳ kheo ni, 84 điều, trang, 66. 
(16) HT Thích Minh Châu, Tương Ưng 4, trang 385.
(17) Kinh Pháp Cú, số 212
(18) HT Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi I,  Chương I, Một Pháp XV, Phẩm Không Thể Có Được, Viện NCPHVN, 1996, trang 60.
(19) HT Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ưng I, Thiên Có Kệ, Chương V Tương Ưng Tỷ-Kheo-Ni, Viện NCPHVN, 2014, trang 
210-211.
(20) HT Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi I, Chương V Năm Pháp, Phẩm Sumana, Viện NCPHVN, 2015, trang 634
(21) Thích-Tuệ-Sỹ, Thắng Man giảng luận, Ban tu thư Phật học, 2001, trang 82
(22) Thích-Phước-Sơn, Một số vấn đề Giới Luật, NXB Phương Đông, 2006, trang 20
(23) Thích-Tuệ-Sỹ, Thắng Man giảng luận, trang 82
(24) HT Thích Minh Châu, Trung Bộ I, Kinh Đại Niết Bàn, Viện NCPHVN, 2003, trang 79

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

trong dòng máu đỏ và vị mặn của nước mắt cũng 
như hương vị, mục đích giải thoát của đạo Phật. 
Trong sự bình đẳng ấy, đức Phật thừa nhận sự 
bình đẳng trong khả năng trở thành Phật, trong 
khả năng giác ngộ những chân lý tối thượng của 

nam và nữ. “Dầu cho các loại 
hữu tình nào, không có chân 
hay hai chân, bốn chân hay 
nhiều chân, có sắc hay không 
sắc, có tưởng hay không 
tưởng, hay phi tưởng phi phi 
tưởng, Thế Tôn, bậc A La Hán, 
chính đẳng giác được xem là 
tối thượng, chứng được quả dị 
thục tối thượng”(20). 

Năm điều chướng ngại 
của người nữ được đức Phật 
nhắc đến trong Kinh, đối với 
người thế tục, là một điều 
bất lợi. Nhưng ngược lại đối 
với người nữ xuất gia, chính 
chướng ngại này làm cho 

nữ giới biết thúc liễm bản thân, sống trong kỷ 
luật chế ngự của Giới luật và phát triển trên cơ 
sở “Chính pháp trụ và Chính pháp diệt”(21). Nếu 
không có giới luật làm cương lĩnh thống nhiếp, 
xây dựng nền tảng giải thoát thì Phật giáo sẽ sớm 
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tan rã: “Tỳ ni tạng thị Phật pháp chi thọ mạng” 
(22) (Giới luật chính là thọ mạng của Phật pháp). 
Như vậy, Chính pháp cửu trụ lâu dài hay ngắn 
ngủi mất đi, há có quy vào việc do sự có mặt 
của Ni đoàn trong Giáo hội không? Tất nhiên là 
không phải hoàn toàn, vì có 2 trường hợp trụ 
diệt của Chính pháp: Trụ diệt theo thời hạn định 
số; Trụ diệt khi có người hành trì hoặc không có 
người hành trì(23). Quan trọng nhất Chính pháp 
cửu trụ vẫn là do tăng sĩ có giữ gìn Giới luật hay 
không, mà tăng thì bao gồm cả ni giới. Hơn nữa, 
nên xét lại dòng lịch sử Ấn Độ, đức Phật lúc đầu 
không cho người nữ vào tăng đoàn là có nhiều lý 
do: xã hội thời đó không chấp nhận địa vị người 
nữ, đức Phật phải dùng phương pháp đánh động 
xã hội, để xã hội thấy được giá trị, tài năng, quả 
vị tu chứng sánh bằng nam giới của người nữ, 
rồi sau đó mới cho người nữ gia nhập giáo đoàn. 
Thêm nữa, đời sống tăng sĩ thời Phật là du cư, 
nếu người nữ xuất gia thì chỗ ở khó khăn hơn 
nam giới. Đức Phật vì lòng từ bi nên nghĩ sâu xa 
cho người nữ hơn. 

Kết luận
Tóm lại, nhân loại giữa người nam và người 

nữ chỉ khác biệt bởi giới tính, thể xác vật chất, 
nhưng tâm và còn quả vị tu chứng thì đồng đẳng 
như nhau. Dưới ánh sáng trí huệ của Phật pháp 
không có bất kỳ sự kỳ thị nào.

Đức Phật dạy: “Các Tỳ kheo, hãy sống đầy đủ 
giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với 
sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chính 
hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chân chính lãnh thọ và học tập các học giới.” (24)

Mục đích tự độ, độ tha và duy trì mạng mạch 
Phật pháp cửu trụ, chính là đời sống của chư 
Phật ba đời và cũng là lý tưởng sống của một Tỳ 
kheo ni.
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Lý Triều Quốc Sư Nguyễn Minh Không
với hệ tư tưởng và tín ngưỡng thời Lý
(Tiếp theo Tạp chí NCPH số 166 và hết)

Phần 2.  Quốc sư Minh Không với Đạo Giáo   - vị Đại Pháp sư của dân tộc
Hoa Đàm Thiền Sư đức Thánh truyện có chép 

lại việc Thiền sư Nguyễn Minh Không dựng tháp 
Báo Thiên và An Nam tứ đại khí: 

“Sư đà được của bắc nhân
Đúc nên tứ khí chẳng nài phiền ai
Báo Thiên xây tháp ngất trời
Minh đỉnh vạc ấy trăm người khôn khênh
Quỳnh Lâm Phật tượng tốt lành
Chuông chùa Phả Lại tiếng kình vang âm”
Về ý nghĩa của tứ đại khí(1), chúng tôi có tham 

khảo thêm một số tư liệu trong quá trình điền dã. 
Cuốn Việt Nam Tam Tổ chân kinh chép: 

Tiên chú Quỳnh Lâm Tượng

Trấn Đông Hải môn 
thành,

Hậu chú Phổ Minh đỉnh
Phù đại đế Nam kinh.
Chú Hồng chung Phả Lại
Trấn Bắc khuyết Thiên 

đình,
Lập vi Báo Thiên tháp
Phù Tây hướng Đế kinh.
Như vậy, đây là những 

bảo vật trấn yểm bốn 
hướng, tương đương với 
các phía Đông – Nam – Tây 
– Bắc để giữ yên bờ cõi. 
Lý triều quốc sư Nguyễn 
Minh Không chính là 
người đã tạo nên An Nam 
tứ đại khí, quốc bảo linh 
thiêng của dân tộc. Điều 

này thể hiện rõ, Lý triều quốc sư Nguyễn Minh 
Không là một vị đại pháp sư giỏi về thuật trấn 
yểm. Không chỉ tạo tứ đại khí để trấn yểm, quốc 
sư Minh Không còn là một trong 4 vị thần tứ trấn 
của kinh đô Hoa Lư xưa. Khái niệm tứ trấn dùng 
cho hai khu vực được gọi là kinh đô xưa là Hoa 
Lư và Thăng Long. Như vậy, trấn ở đây là để bảo 
hộ cho kinh thành. Các vị có khả năng trấn trạch 
phải là những pháp sư tinh thông địa lý, phong 
thủy, giỏi việc trừ yêu diệt quỷ. 

Ngoài ra, các tư liệu về quốc sư cũng chỉ rõ, 
ngài có nhiều tài phép. Câu đối ở Đền Thánh 
Nguyễn (Đàm Xá, Gia Viễn, Ninh Bình):

Dữ thập bát tử hữu nhân quả hồ, trác nhiên ư 
hậu ư tiền, y hổ dực long lưỡng triều vĩ tích

Phương Bối
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Thị nhị xã dân sở thi chúc giả, thần hoặc vi 
phân vi hợp, quan đăng vọng tỉnh vạn cổ tường 
quang.

Dịch nghĩa:
Cùng vua họ Lý nhân quả sao! vời vợi trước 

sau, chữa hổ giáng rồng, hai triều tích lớn
Ấy dân hai xã khấn tế vậy! khi lúc chia hợp, xem 

đèn trông giếng, vạn năm sáng lành.
Chữa hổ giáng rồng chính là tài hàng long 

phục hổ. Câu chuyện chữa bệnh cho hậu kiếp của 
thánh Từ Đạo Hạnh theo lời ký thác và trừ mộc 
tinh (tắc kè) thời vua Lý Nhân Tông chính là biểu 
hiện phép thuật của vị đại Pháp sư Minh Không. 

Lĩnh Nam chích quái, Truyện Dương Không 
Lộ và Nguyễn Giác Hải chép: 

Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng sư Thông 
Huyền được triệu vào ngồi hầu trên ghế đá mát 
lạnh ở cung Liên Mộng. Bỗng một hôm có đôi tắc 
kè đang gáy, nhức tai điếc óc. Vua truyền Thông 
Huyền dùng phép để ngăn nó lại, Huyền lặng 
nhẩm thần chú, một con rơi xuống trước. Vua 
cười bảo với Giác Hải rằng: “Hãy còn một con xin 
để nhường nhà sư”. Sư liền đọc thần chú, trong 
nháy mắt con còn lại cũng rơi xuống đất. Vua 
kinh lạ, làm thơ rằng: 

Giác Hải lòng như biển 
Thông Huyền đạo cũng huyền 
Thần thông cùng biến hoá 
Một Phật một thần tiên
Từ đó, sư vang danh trong thiên hạ, sư nào 

cũng đều ngưỡng vọng. Vua thường lấy lễ thầy 
trò mà đãi sư, mỗi khi hạ giá tới hành cung ở Hải 
Thanh, đều đến thăm chùa trước. 

Trong Thánh Tổ bản hạnh, Lĩnh Nam chích 
quái, Không Lộ còn có “cựu danh” là Thông 
Huyền. Vua Lý Nhân Tông làm thơ ca tụng "Nhất 
Phật nhất Thần Tiên". Thần tiên trong câu này để 
chỉ cho Thông Huyền. Đây là một cái tên thuộc 
Đạo Giáo. 

Thánh Minh Không từng dùng đạo hiệu Không 
Lộ, như vậy là vị tu tiên, và ông đã dùng phép tắc 
biến hóa trong đạo giáo để thi thi triển các quyền 
năng của mình. Tinh thông Đạo Giáo, được suy 
tôn là đại pháp sư, bản kệ Thánh tổ thực lục diễn 
âm chép như sau: 

Lũy triều hoa cổn quán phong: “Đại Thánh, Đại 
từ, Đại bi, Đại nguyện, Chí tôn, Chí thượng, Chí 

chính, Chí công. Nam thiên Thánh tổ, đại pháp 
thiền sư húy Chí Thành, hiệu Không Lộ, biệt hiệu 
Minh Không, sắc phong Đại Giác Thông tuệ Viên 
tĩnh Đoan túc Dực bảo Trung hưng phúc thần.” 

Quốc sư Nguyễn Minh Không được tôn xưng 
là thánh tổ, pháp tổ, đại pháp thiền sư của dân 
tộc. Tại vùng đất Ninh Bình nơi quê hương của 
ngài còn truyền câu: “Đại Hữu sinh Vương, Điềm 
Dương sinh Thánh”. Cho tới ngày nay, quốc sư 
Minh Không giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, 
ngài là một trong tam vị thánh tổ được thỉnh chỉ 
sau Đạt Ma sư tổ và lục tổ Huệ Năng trong các 
khoa thỉnh chư vị tổ sư tại các ngôi chùa vùng 
đồng bằng Bắc bộ. 

Quốc sư Minh Không và sự tổng hòa giữa các thiền phái Phật giáo đương thời
Thời kỳ nhà Lý, các hệ phái tu tập cũng được 

phát triển và định hình một cách mạnh mẽ. 
Trong đó có một số dòng phái tiêu biểu như: 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông (mang đậm 
dấu ấn Mật giáo) và Thảo Đường (Thiền học trí 
thức). Ở Quốc sư Minh Không, ta thấy có một sự 
dung hợp và tổng hòa giữa tất cả các thiền phái 
đương thời.

Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi
Tỳ Ni Đa Lưu Chi – Pháp Vân xuất hiện vào 

khoảng giữa thế kỷ thứ VI. Theo lịch sử tổ truyền 
thừa của phái, tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi vốn xuất thân 
là người Ấn, thuộc dòng dõi Bà La Môn. Sư sang 
Việt Nam khoảng những năm 580 và cư trú tại 
chùa Pháp Vân. Đặc điểm nổi bật của hệ phái 
này là yếu tố Mật giáo rõ nét. Ngay bộ kinh mà tổ 
Tì Ni Đa Lưu Chi dịch tại chùa Pháp Vân (Kinh 
Đại Thừa phương quảng tổng trì) cũng là một 
bộ kinh căn bản của Mật giáo. Theo TUTA, các 
thiền sư nổi bật của phải Tỳ Ni Đa Lưu Chi bao 
gồm cả những người xuất thân từ dòng dõi quý 
tộc (Viên Thông, Pháp Dung, Trí Nhan, Thiền 
Nham, Bản Tịch, cháu nội Lý Thái Tông, Minh 
Không, Vạn Hạnh) và bình dân. Các thiền sư 
của hệ phái này thường trì chú Đà La Ni và tinh 
thông phong thủy, sấm vĩ, cầu đảo. Đây chính 
là yếu tố giúp thiền phái này có khuynh hướng 
nhập thế và gần gũi với đời sống dân gian người 
Việt thời bấy giờ. Nguyễn Minh Không, Từ Đạo 
Hạnh được Thiền uyển tập anh xếp vào thế hệ 
thứ 12 và 13 và được xem là những đại diện tiêu 
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biểu, tinh anh và nổi bật nhất của thiền phái này.
Phái Vô Ngôn Thông
Thiền phái Vô Ngôn Thông được truyền thừa 

từ thiền sư Vô Ngôn Thông sau khi Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi được truyền vào nước ta hơn hai thế 
kỷ. Khác với Tỳ Ni Đa Lưu Chi mang đến một 
đạo Phật thuần túy từ Ấn Độ và gần với Bà La 
Môn giáo. Vô Ngôn Thông là một thiền sư người 
Trung Quốc, là hậu bối kế tục dòng thiền từ Nam 
Tông của Lục Tổ Huệ Năng. Năm 820, thiền sư 
đến Việt Nam và trụ trì tại chùa Kiến Sơ, làng 
Phù Đổng. Năm 826, thiền sư tịch. Từ đây, phải 
Kiến Sơ (Quan Bích) được hình thành với người 
học trò của thiền sư tên Cảm Thành. Nhấn mạnh 
thuyết đốn ngộ chủ trương con người có thể, 
trong một giây lát, đạt được quả vị giác ngộ, khỏi 
cần đi qua nhiều giai đoạn tiệm tiến(2). Theo nhà 
nghiên cứu Nguyễn Lang (Tác giả cuốn Việt Nam 
Phật giáo sử luận), dòng thiền này “đã sử dụng 
rất nhiều các kinh điển khác như kinh Viên Giác, 
Pháp Hoa, họ nhấn mạnh đến chủ trương đốn 
ngộ và vô đắc vốn rất gần gũi với giáo lý thiền phái 
Nam Phương ở Trung Hoa.” Tuy nhiên, “đã rất 
gần gũi với đời sống xã hội, tham dự vào đời sống 
nhập thế trong khi vẫn duy trì được sinh hoạt tâm 
linh độc lập của mình.”(3)  

Có một điểm cần lưu ý, Lĩnh Nam chích quái 
chép: "Hải Thanh, Nghiêm quang tự, Không Lộ 
Thiền sư. Tánh DươngThị, nãi Hải Thanh nhân 
giả, thế nghiệp điếu ngư, Sư xả kỳ ngư nghiệp nhi 
tăng yên, cư thường niệm gia trì đà la ni môn 
kinh. Chương Thánh Gia Khánh niên gian, dự 
Giác Hải vi đạo hữu, tiềm chí Hà trạch tự thê thân 
yên, thảo y mộc thực đãi vong kỳ thân, ngoại tuyệt 
tha cầu, nội tu thiền định, tâm thần nhĩ mục, nhật 
giác sảng nhiên.”

Thiền uyển tập anh, mục Thiền sư Giác Hải 
chép: “Chùa Diên Phúc, Hải Thanh, người Hải 
Thanh, họ Nguyễn. Nhỏ thích đánh cá đi câu, 
thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống 
lênh đênh khắp sông biển. Năm 25 tuổi, Sư bỏ 
nghề, xuống tóc làm Tăng. Ban đầu, Sư và Không 
Lộ cùng thờ Hà Trạch. Sau Sư lại kế thừa dòng 
pháp của Không Lộ. Đời vua Lý Nhân Tông, Sư 
thường cùng Thông Huyền chân nhân, bị triệu 
vào nhà hóng mát Liên manh hầu hạ, bỗng có 
tiếng cắc kè kêu nhau chối tai, đáng ghét. Vua 
khiến Huyền làm cho nó đừng kêu. Huyền bèn 
lâm râm niệm chú, làm rơi trước một con. Huyền 

cười Sư, Sư bảo "Đang còn một con, để đó cho Sa 
Môn". Sư chú mục nhìn, trong giây lát, nó cũng 
rơi theo. Vua lấy làm lạ, làm một bài thơ khen: 

"Giác Hải tâm như hải 
Thông Huyền đạo lại huyền 
Thần thông cùng biến hóa 
Một Phật, một thần tiên" 
Từ đó, tiếng tăm Sư vang khắp thiên hạ, Tăng 

tục ngưỡng chuộng. Vua thường đối đãi Sư như 
bậc thầy” Mỗi lần ra chơi hành cung Hải Thanh, 
vua tất đến chùa Sư trước. Một hôm, vua hỏi 
Sư: "Phép ứng chân thần túc, có thể được nghe 
chăng? Sư bèn làm tám phép thần biến rồi vung 
thân lên hư không, cách đất vài trượng rồi lại hạ 
xuống. Vua và các quan đều vỗ tay khen ngợi. Do 
đó, vua ban cho Sư một kiệu vai, để ra vào cửa 
khuyết.” 

Như vậy, thiền sư Không Lộ cùng Giác Hải 
đều thờ thầy Hà Trạch và thuộc đời thứ 10 của 
dòng Vô Ngôn Thông. Theo phả thiền sư lưu tại 
đền thánh Nguyễn, quốc sư Nguyễn Minh Không 
cũng từng dùng đạo hiệu Không Lộ. 

Phái Thảo Đường
Thiền phái Thảo Đường là một thiền phái mới, 

hình thành vào thời Lý. Đây là một thiền phái có 
nhiều dấu ấn riêng và khá chọn lọc. Các thiền sư 
thuộc phái Thảo đường chủ yếu là tầng lớp trí 
thức, quý tộc, những người trực tiếp gánh vác 
các trọng trách của quốc gia. Ngoài ba vị hoàng 
đế: Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông 
còn có các vị quan đầu triều như: Thái úy Đỗ Anh 
Vũ, thái phó Đỗ Thường... Chính vì hội tụ được 
những tinh hoa của dân tộc, tư tưởng của thiền 
phái này cũng mang nội dung đi sâu vào thiền 
và triết học Phật giáo. “Chống gậy thiền để giữ 
quốc gia” chính là một đặc điểm của các thiền 
sư phái Thảo Đường. Bên cạnh đó, sau khi xuất 
hiện, tư tưởng của hệ phải này, với sự tham gia 
từ các thiền sư thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông 
và Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tiêu biểu như Minh Không 
(Không Lộ), Giác Hải (tức Định Giác), Từ Đạo 
Hạnh hệ tư tưởng mới với xuất phát từ nền tảng 
được dung hợp của các dòng phái cũ đã bắt đầu 
được hình thành. 

Sự truyền thừa của thiền phái Thảo Đường 
cũng biểu lộ một phức hợp đáng lưu ý. Sau Không 
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Lộ và Định Giác (tức Giác Hải), (đều 
là những thiền sư được cho là tiêu 
biểu của phái Kiến Sơ), Lý Anh Tông 
và Đỗ Đô được cho là đệ tử của hai vị 
này cũng thuộc Kiến sơ. Đồng thời, 
thiền sư Tịnh Giới (học trò của Giác 
Hải), thuộc thế hệ thứ 4 của thiền 
phái Thảo Đường cũng thuộc thế hệ 
thứ 10 (cùng với Tịnh Không và Tịnh 
Lực) của thiền phái Vô Ngôn Thông.

Trong Thiền uyển tập anh, thiền 
sư Không Lộ và Giác Hải, cũng thuộc 
thế hệ thứ 2, kế thừa cư sĩ Ngộ Xá 
của thiền phải Thảo Đường và theo 
Nam tông đồ, họ được đặt vào thiền 
phái Kiến Sơ(4). Đồng thời, thiền sư 
Minh Không cũng thuộc thế hệ thứ 
13 của hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 

Chúng tôi chưa khẳng định, Lý 
triều quốc sư Nguyễn Minh Không là người nối 
pháp của Không Lộ(5) và Từ Đạo Hạnh(6), hay chính 
là Không Lộ Thiền sư(7). Tuy nhiên theo những tư 
liệu khảo chứng, rõ ràng ở quốc sư Minh Không 
có sự tương giao giữa tất cả các tông phái đương 
thời. Ngài được truyền tụng với những tích 
truyện và các bài hát kể hạnh với hình ảnh của 
một đại pháp thiền sư đắc lục thông và thường 
trì tụng đà la ni. Ngài dựng chùa khắp mọi nơi 
và xiển dương pháp môn Tịnh độ với giáo chủ là 
đức Phật A Di Đà. Quốc sư Minh Không đã đúc 
chuông, tạc tượng, tạo tứ khí và tham gia gánh 
vác những trọng trách triều đình với vai trò là 
quốc sư, phò vua giúp nước. Xong việc, ngài lại 
“cùng người Đàm Xá cầm hạc thanh phong chu 
du bốn biển, hoặc đàn địch ca vũ, hoặc thi thư 
đối liễn.”(8). Trong phần tiếp theo của bài viết này, 
chúng tôi xin phép trích dẫn những di chỉ thờ 
phụng và các vùng miền tôn xưng quốc sư Minh 
Không là tổ nghề, là thần thành hoàng làng... Đây 
là nét đặc biệt trong tinh thần nhập thế sâu sắc 
sẽ trở thành tư tưởng căn bản như: “cư trần lạc 
đạo”, “chống gậy thiền để giữ quốc gia” của các vị 
thiền sư trong việc hình thành thiền phái Trúc 
Lâm sau này.

Theo sư thầy Thích Tâm Hiệp, khi khảo cứu 
ngôi chùa thờ mẹ Không Lộ của dòng họ Vũ ở 
Hành Thiện, thầy đã phát hiện: “các thế hệ sư 
tăng ở đây là “Thiền tăng” nhưng có “thê” (vợ) 
được ghi rõ ràng trong gia phả tộc Vũ chùa Đĩnh 

Lan. Đặc biệt, các thế hệ này về sau nối tiếp Không 
Lộ tu dòng Huyền Pháp (Đại Pháp) nhưng lại theo 
phái Trúc Lâm. Khoa cúng tổ và lễ sám riêng của 
chùa Đĩnh Lan tự xưng mình thuộc dòng Trúc 
Lâm. Vậy, phái Trúc Lâm nhưng thuộc dòng Đại 
Pháp, hay nói cách khác, Thiền phái Trúc Lâm với 
yếu chỉ căn bản là tư tưởng nhập thế “cư trần lạc 
đạo”, chính là dòng thiền có khởi nguồn từ dòng 
pháp Không Lộ. Trong bài vị tại hậu cung chùa La 
Vân (Trù Thủ tự), Không Lộ còn được tôn xưng: 
Trúc Lâm Đại Tôn Giả. (Nguyên văn bài vị ghi: Sắc 
Tổ Phật Tứ Tử Đại Đại Sa Môn Viên Chứng Quốc 
Sư Phù Vân Hiển Ứng Thần Diệu Linh Hựu An Tế 
Trúc Lâm Đại Tôn Giả)”. 

“Huyền Quang được thờ nơi hậu tổ chùa Đĩnh 
Lan”. Về sau qua quá trình khảo cứu nhiều nơi 
liên quan đến Huyền Quang mới hiểu được vị 
Huyền Quang được thờ nơi các chùa vùng Sơn 
Nam. Trong một bản gia phả của tộc Vũ vùng 
này, chúng tôi thấy, sau khi ghi “thiền tăng…” 
có tên hiệu bắt đầu bằng chữ “Huyền”, người 
chua thêm: “tu theo đạo Huyền Quang”. Vậy rõ 
ràng, tư tưởng nhập thế với sự kết hợp các yếu 
tố của tín ngưỡng bản địa của Huyền Quang 
vùng trấn Sơn Nam có sự tiếp nối hay nói cách 
khác là được khởi nguồn từ dòng Trúc Lâm Đại 
Pháp của Không Lộ/Minh Không (Phù Vân Quốc 
Sư)(9), và con cháu về sau của các ngôi chùa này 
thờ Huyền Quang như vị Tổ của họ. Tác phẩm 
Hành trì bí điển của Huyền Quang ghi lại những 
nghi lễ thực hành cúng bái của đạo Phật nhưng 

Ảnh: St
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cứu do thầy Thích Tâm Hiệp cung cấp)
(2) Nguyễn Lang – VNPGSL, tr.128
(3) Nguyễn Lang – VNPGSL, tr.147
(4) Thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông.
(5) Các bản khoa cúng thánh lưu tại những ngôi chùa thờ ba vị Không Lộ - Giác Hải – Đạo Hạnh đều ghi Minh Không Không Lộ. 
Bia chùa Viên quang khi chép về thiền sư Giác Hải cũng dùng chữ “thê trì” tức là nối pháp của Không Lộ.
(6) Theo truyện Từ Đạo Hạnh – Thiền uyển tập anh tr.116
(7) “Từ đó, thiền sư lại đổi tên là Không Lộ thiền sư”
(8) Theo Lý triều quốc sư Ngọc phả lục – bản lưu tại Đền Nguyễn
(9) Bài viết đã dẫn, Phù Vân Quốc sư là mỹ tự được nhắc tới trong sắc phong sắc thời Lê, Nguyễn tại La Vân. Theo tư liệu khảo 
cứu của thầy Thích Tâm Hiệp, trong bài vị tại hậu cung chùa La Vân (Trù Thủ tự), Không Lộ được tôn xưng: Trúc Lâm Đại Tôn 
Giả. (Nguyên văn bài vị ghi: Sắc Tổ Phật Tứ Tử Đại Đại Sa Môn Viên Chứng Quốc Sư Phù Vân Hiển Ứng Thần Diệu Linh Hựu An 
Tế Trúc Lâm Đại Tôn Giả.)
(10) Bộ kinh căn bản của Mật giáo thuộc do tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch – Phần ngày đêm 6 thời sám hối các trọng tội do nghiệp 
thân miệng ý gây ra (tờ 383a1-2) kinh xác định đây là phương pháp sám hối do đức thế tôn thực hiện (Theo LSPGVN – Thiền sư 
Lê Mạnh Thát)
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mang đậm màu sắc của đạo Giáo đồng thời có 
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố mật cùng 
Bà La Môn giáo. Tác phẩm được mô tả là gồm 
các nghi lễ trong đạo Phật cùng các bài văn, các 
đạo bùa dùng trong lúc làm đàn chay, giải oan, 
phá ngục... Có thể thấy yếu tố bùa chú, đàn tràng, 
cúng giải oan, phá ngục chính là của đạo Giáo 
được đưa vào Phật giáo thời Trần bởi Tam tổ 
Huyền Quang. Cho đến ngày nay, các thầy cúng 
và trong dân gian, từ phật tử cho đến người dân 
thường vẫn còn truyền tụng, thực hành những 
nghi lễ này. 

Không chỉ có mối liên hệ mật thiết với đạo 
Giáo, thiền phải Trúc Lâm với Lục thời sám hối 
khoa nghi nổi tiếng của thiền sư – vua Trần Thái 
Tông cũng được cho là một kế thừa của hạnh 

6 thời sám hối trong kinh Đại thừa 
phương quảng tổng trì.(10)

Phái Kiến Sơ (hay còn gọi Vô Ngôn 
Thông) theo thiền sư Lê Mạnh Thát, là 
khởi nguyên của dòng thiền Trúc Lâm 
sau này. Thực ra, dòng thiền Trúc Lâm 
chính là sự tiếp nối từ mối quan hệ tổng 
hòa giữa thiền phái Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường và Tỳ Ni Đa Lưu Chi cùng 
tinh thần nhập thế tích cực của đạo 
Giáo. Xét về hành trạng và cuộc đời tu 
đạo của thiền sư Minh Không nói riêng 
và trong tương quan quan hệ của tam 
vị thánh tổ thời Lý: Minh Không/Không 
Lộ – Đạo Hạnh – Giác Hải, có thể thấy 
đây chính là những đại diện cho hình 
ảnh nhân vật đương thời tiêu biểu của 

giai đoạn lịch sử này.
Như vậy, quốc sư Minh Không chính là một 

trong những vị thiền sư lớn đã đặt nền tảng vững 
chắc cho trào lưu của Tịnh độ trở nên phổ biến 
và bám rễ sâu trong đời sống dân tộc. Bên cạnh 
đó, với các tín ngưỡng bản địa như đạo Lão, đạo 
Phật với ảnh hưởng sâu đậm của Hindu, đạo 
Phật với sự phát triển mạnh mẽ của các thiền 
phái, các vị đã dung hợp, tiếp nối và có vai trò 
quan trọng trong việc đặt nền móng mở đường 
cho một hệ tư tưởng mới – thiền nhập thế, mà 
cụ thể là thiền phái Trúc Lâm sau này. 
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Mầm sống thai nhi
theo quan điểm Phật giáo

Thích nữ Nguyên Tuệ

1. Quan điểm tái sinh trong đạo Phật
Tái sinh (S.patisandhi, P. 

pratisamdhi, C.再生), có nghĩa 
là “tái trở thành hay biến hiện 
ra cái mới, bắt đầu cuộc sống 
mới hoặc chỉ cho việc trở lại thế 
gian”(1). Trước hết cần khẳng 
định tái sinh là một sự thật hiển 
nhiên không thể phủ nhận, lặp 
đi lặp lại trong vòng quay bất 
tận như bánh xe tròn không có 
điểm dừng nên được gọi là luân 
hồi (S,P.samsāra, C. 輪迴)(2).

Tái sinh không thể hiểu theo 
nghĩa “sống lại”(3), “đầu thai” mà 
dân gian hay gọi bởi “đầu thai” 
là một danh từ được hiểu là “trở 
lại đời sống khác bằng xương 
bằng thịt, linh hồn bất biến có 
thể đi từ xác thân này qua xác 
thân khác”(4), hay “hiện vào làm 
con nhà nào”(5). Mục đích đức 
Phật (Buddha) nói đến vấn đề 
tái sinh: “Không vì mục đích 
lường gạt, nịnh hót quần chúng, 
không vì mục đích lợi lộc, trọng 
vọng, danh xưng, quyền lợi vật 
chất, không vì với ý nghĩ: như 
vậy quần chúng sẽ biết Ta; mà 
Như Lai (S,P.Tathāgata, C.如來) 
giải thích sự tái sinh các vị đệ tử 
đã từ trần, đã mệnh chung, vì có 
những thiện gia nam tử có tin 
tưởng với tín thọ cao thượng, 
với hoan hỷ cao thượng, sau khi 
được nghe như vậy, sẽ chú tâm 

trên như thật. Như vậy, là hạnh 
phúc, là an lạc lâu đời cho các 
vị ấy”(6).

Trong kinh “Sợ hãi và khiếp 
đảm”(Bhayabherava sutta), đức 
Phật (Buddha) đã gián tiếp nói 
về vấn đề tái sinh xuyên qua bao 
kiếp sống từ sự giác ngộ của 
chính Ngài: “Tại chỗ kia, Ta có 
tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, 
các món ăn như thế này, thọ 
khổ lạc  như thế này, tuổi thọ 

đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ kia, Ta được sinh 
ra tại chỗ này...”(7). Trong kinh 
Xa-ni-sa(Janavasabha sutta), 
Tôn giả A-nan-da (S,P.Ānanda. 
C.阿難陀) cũng tán thán đức 
Thế Tôn (P,S.Bhagavat, C.世尊) 
thường hay tuyên bố về vấn đề 
tái sinh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các 
bộ lạc xung quanh(8).

“Kinh Tệ Túc”(9) (Pāyāsi sutta) 
đã giải đáp cho chúng ta thấu rõ 
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được vấn đề không chỉ thời xưa 
vua Pāyāsi mà kể cả ngày nay 
mọi người đều lý luận: không 
có đời sau, không có các loại 
hóa sinh, hành vi thiện ác không 
có quả báo. Nếu có thì những 
chúng sinh bị đọa địa ngục 
hay sinh thiên giới sao không 
trở lại để nói cho người thân 
được tường tận. Tôn giả Ma 
Ha Ca Diếp (S.Mahākāsyapa, 
P.Mahākassapa, C.摩訶迦葉) đã 
giải thích rất rõ vì sao không thể 
trở lại báo mộng: đó là vì chúng 
sinh bị đọa không thể trở lại 
giống như người ăn trộm 
không được cho về thăm người 
thân mà phải bị xử trảm, hay 
người đã sinh thiên giới không 
báo mộng vì tâm không muốn 
trở lại nơi thấp kém, phẩm uế 
khi xưa.

Câu chuyện “Một chữ” (Tiền 
thân Ekapada), Thế Tôn trả lời 
câu hỏi về ý nghĩa cái cửa của 
đứa con trai một vị điền chủ ở 
Xá-vệ (S.Srāvāsti, P. Sāvatthī). 
Và lý giải rằng thuở trước, đứa 
bé cũng hỏi và các nhà hiền 

trí đã trả lời nó. Nhưng qua 
nhiều lần tái sinh chồng chất, 
nó không nhớ đến(10). Điều này 
khẳng định, tiềm thức đã ẩn 
chứa trong tâm hồn của một 
đứa trẻ nhưng nó đã bị ẩn đi 
qua nhiều thời gian, chứ không 
mất hẳn.

 Theo Phật giáo, chính nghiệp 
(S.karma, P.kamma, C.業)- 
“hành động có tác ý”(11) trong 
quá khứ là sợi dây liên kết, là 
cái bào thai nuôi dưỡng và tạo 
điều kiện để tái sinh. Trong kinh 
Trung bộ (Majjhima nikāya), 
đức Phật dạy: “Này các Gia chủ 
(Kulapati), do nhân hành phi 
pháp, hành phi pháp chính đạo, 
mà như vậy, ở đây có một số 
loài hữu tình, sau khi thân hoại 
mạng chung phải sinh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do 
nhân hành đúng pháp, hành 
đúng chính đạo, mà như vậy, 
ở đây có một số loài hữu tình 
sau khi thân hoại mạng chung 
được sinh vào thiện thú, Thiên 
giới”(12).

Đức Phật tuyên bố: “Các 

loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có 
ưu”(13). Do nghiệp quá khứ 
mới có sự tái sinh hiện tại. Do 
nghiệp hiện tại hiệp với nghiệp 
quá khứ mới có sự tái sinh vị 
lai. Lúc thọ thai, chính nghiệp 
tạo điều kiện cho thức đầu tiên 
làm nguồn sống cho thai bào. 

Hòa thượng Thích Minh 
Châu lý giải: “Chính nghiệp thúc 
đẩy dòng đời trôi chảy, và sự 
sống chết chỉ là những giai đoạn 
của dòng nghiệp. Mỗi sự sinh đẻ 
mới chỉ xây thêm một lớp hình 
thức mới, chứ dòng tâm thức 
vẫn tự tại trôi chảy, không dừng 
nghỉ, mặc dầu có sự tan rã của 
cỗ xe vật chất. Chính nghiệp lực 
chi phối tâm thức ban sơ trong 
lúc thụ thai và đem sự sống vào 
cho cái thai. Nghiệp chính thật 
là di sản, phối hợp tinh trùng 
và trứng làm nguyên nhân phát 
sinh ra các sinh vật”(14). Điều 
này chưa được khoa học chứng 
minh, khoa học chỉ thừa nhận 
gen di truyền của cha và mẹ, 
tuy nhiên, nó cho ta thấy sự 
di truyền chỉ nói lên được sự 
tương đồng đại cương mà phải 
bó tay trước những sai biệt. 
Các tế bào cực vi thuộc vật chất 
mà chúng ta lãnh thọ nơi cha 
mẹ, chỉ cắt nghĩa một phần nơi 
con người mà thôi(15).

Paul Dahlke Ph.D đã phân 
tích, đối chiếu, so sánh giữa giáo 
lý nhà Phật với vấn đề sinh học 
về tiến trình thụ thai trong tác 
phẩm “Đạo Phật và khoa học”. 
Ông đi đến kết luận: “Quan 
điểm nhìn sự vật bằng đức tin 
(tin vào Thượng đế) không 
cung cấp được một luận cứ nào 
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về sự tương thích đó, Chúa thổi 
vào thân xác một linh hồn bất 
kỳ nào mà Ngài thích. Còn khoa 
học, trái lại, cũng không hề có 
một luận cứ nào về sự khác biệt 
này. Chỉ trong tư tưởng đức 
Phật thì sự tương đồng lẫn sự 
khác biệt mới được giải thích. 
Sự thụ thai không có nghĩa gì 
khác hơn là sự gặp nhau giữa 
hai con đường: con đường chất 
liệu (trứng-noãn) và con đường 
năng lượng (thức)”(16).

Lý giải điều này theo Duy 
thức học, Pascal khẳng định: 
“Quay về vai trò ‘bẩm thụ’(17) của 
gen trong vấn đề truyền thống, 
chúng ta lặp lại rằng bẩm thụ 
vật lý gen tự nó chỉ giải thích 
phần vật chất của con người. Về 
khả năng tri thức và đạo hạnh, 
bẩm thụ gen không rọi được 
tia sáng nào. Nếu gen cấu tạo 
được trọn vẹn con người, ta sẽ 
tìm thấy trong mọi người bẩm 
tính của cha mẹ mà không khi 
nào có bẩm tính khác”(18). Đây là 
điều mà các nhà khoa học chưa 
thể khám phá rốt ráo cùng tận 
như giáo lý Phật. Ở khía cạnh 
nào đó, tái sinh một mặt phủ 
nhận quan điểm cực đoan cho 
rằng chết là hết hay có một linh 
hồn trường cửu, bất biến, mặt 
khác làm sáng tỏ những nghi 
vấn mà ngày nay khoa học hiện 
đại chưa thể lý giải về vấn đề 
con người như trên. 

Đối với những người bị thôi 
miên, họ nhớ lại những gì đã 
làm ở quá khứ thậm chí cả kiếp 
trước của mình. Bác sĩ Akira 
Lkegawacho rằng: “Việc một 
sinh linh ra đời do sự sắp xếp 
của một năng lực siêu nhiên nào 
đó, vượt ngoài sự tính toán của 
con người hay như những đứa 
trẻ được sinh ra khỏe mạnh và 
lớn lên vùn vụt hay những đứa 

trẻ chết trong bụng mẹ cũng 
đều đến từ thế giới bên kia”(19). 
Tuy ý thức được có một năng 
lực bên ngoài tác động vào sự 
hình thành bào thai nhưng 
ông không lý giải vấn đề ấy một 
cách rõ ràng dù thực tế ông đã 
tiếp xúc nhiều với các bà mẹ 
tâm sự về việc đứa bé chết lưu 
lại được thụ thai lần nữa trong 
bụng mình.

Trước năm 1985, Ian 
Stevenson(20) đã cho xuất bản 
cuốn sách “Những nghiên cứu 
khoa học của Đại học Virginia- 
Hoa Kỳ về đầu thai”(21). Đây có 
thể nói là cuộc điều tra nghiêm 
chỉnh nhất thế giới về một hiện 
tượng huyền bí, làm lung lay 
những quan niệm về ký ức và 
về não bộ của con người. Cuốn 
sách cũng được dịch trên toàn 
thế giới với tựa đề: “Hai mươi 
trường hợp liên tưởng tới 
hiện tượng đầu thai”. Nội 
dung tác phẩm thuật lại lời 
kể của hai mươi đứa trẻ, đã 
được tác giả thẩm tra kỹ lưỡng, 
nghiên cứu thận trọng và từ đó 
đưa ra kết luận đầu thai (theo 
cách nói của ông) là có thật. Ở 
đây, danh từ “đầu thai” có thể 
được chấp nhận theo cách nói 
thế gian. Bằng chứng là những 
dấu vết khi mới sinh, những 
thói quen cùng bao nỗi ám ảnh 
sợ hãi của các nhân chứng đã 
được làm sáng tỏ một cách kinh 
ngạc. Tác phẩm cũng được đưa 
ra hội nghiên cứu tâm lý - tinh 
thần Hoa Kỳ như lời khẳng 
định có cuộc sống ở kiếp trước 
và để lại những hình ảnh hiện 
hữu trong trí nhớ của những 
đứa trẻ ngày nay. 

Như vậy, vấn đề tái sinh 
không phải mới đây được 
nghiên cứu mà nó đã được 
khảo sát cách đây rất lâu. Với 

những gì phân tích ở trên đã 
đánh đổ quan điểm một linh 
hồn bất biến hay chết (māra) 
là hết của những chủ nghĩa 
cực đoan. Không có một linh 
hồn nào đầu thai vào bào thai 
cả. Bào thai hình thành do tinh 
trùng của cha, trứng của mẹ với 
sự tác động bên ngoài của một 
năng lượng do nghiệp lực của 
một chúng sinh tạo ra từ một 
đời sống trước. Năng lượng 
đó, sách Phật gọi là hương ấm 
(gandhabba)(22),thức diễn tiến 
(samvattanikam viññānam)(23), 
chủng tử thức (S.alaya-vijnàna, 
C.種子識)(24), thức tái sinh 
(patisandhi viññāna)(25), trung 
ấm (S.anta-rābhava, C.中陰)(26), 
ca la lã (kalala)(27) hay kết sinh 
thức(28). 

Trong kinh Trung bộ 
(Majjhima nikāya), đức Phật 
dạy Malunkyaputta về hình 
ảnh của một đứa bé: “Nếu một 
đứa con nít ngây thơ đang nằm 
ngủ không có tự thân, thời đâu 
nó có thể khởi lên thân kiến?. 
Thân kiến tùy miên thật sự 
sống tiềm tàng trong nó. Nếu 
một đứa con nít ngây thơ, đang 
nằm ngửa không có các pháp, 
thời từ đâu nó có thể khởi lên 
nghi hoặc đối với các pháp?. 
Nghi tùy miên thật sự sống 
tiềm tàng trong nó”(29).

Rõ ràng, quan điểm tái sinh 
của Phật giáo hoàn toàn khác 
với quan niệm đầu thai của 
linh hồn theo một số tôn giáo. 
Vì Phật giáo không nhìn nhận 
có một linh hồn trường tồn 
vĩnh cửu để chuyển sinh từ 
kiếp này sang kiếp khác, chỉ 
có nghiệp quả mới tạo thành 
sự tái sinh(30). Điều này được 
minh chứng trong kinh “Ví dụ 
con rắn” về sự vô ngã của các 
pháp(31).
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Thượng tọa Tiến sĩ Thích 
Nhật Từ giải thích: “Dòng chảy 
của nghiệp được thể hiện qua 
nghề nghiệp, chức tước của con 
người, những gì được lặp đi lặp 
lại sẽ trở thành quán tính của 
hành vi. Chính quán tính đẩy 
tiến trình tái sinh của con người 
theo một quỹ đạo, mà đôi lúc 
người quá cố hay người chuẩn 
bị ra đi không có sự lựa chọn. 
Họ phải đi trên con đường theo 
sức đẩy của nghiệp, và sức đẩy 
này tạo ra sự thiên sai vạn biệt 
của sinh giới với những yếu tố 
bẩm sinh như cá tính, văn hóa, 
phong tục tập quán khác nhau. 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà con 
người có và duy trì được phong 
tục tập quán khác nhau, mà bởi 
vì trong tiến trình tái sinh, tất 
cả thói quen của văn hóa, phong 
tục tập quán, ứng xử được tích 
tụ lại dưới dạng năng lực của 
nghiệp. Năng lực nghiệp thúc 
đẩy con người từ lúc mới bắt 
đầu hình thành mầm sống mới 
trong bào thai người mẹ”(32).

2.Thuyết mười hai nhân duyên
(S. pratītya-samutpāda, P. 

paticca-samuppāda, C. 十二因
緣)

Chúng ta hiện sống trong 
một thế giới không ngừng biến 
dịch, và ngay cả chính bản thân 
chúng ta cũng đang ở trong 
một trạng thái thay đổi liên tục. 
Nguyên lý của học thuyết này 
được trình bày bằng định lý 
“duyên khởi”:

 “Cái này có mặt thì cái kia có 
mặt

Cái này sinh thì cái kia sinh
Cái này không có mặt thì cái 

kia không có mặt
Cái này diệt thì cái kia diệt”(33).
Có nghĩa rằng khi nhân 

và duyên cùng tồn tại, sẽ có 
một kết quả. Nếu các nhân và 
duyên không tồn tại, không có 
kết quả.

 Tìm hiểu về nguồn gốc loài 
người, tác phẩm “Đạo Phật 
và khoa học” của Minh Giác 
đã đưa ra rất nhiều luận điểm 
về nguồn gốc loài người dưới 
cái nhìn của các nhà khoa học, 
nhân chủng học hay sinh vật 
học, như con người phát triển 
từ loài vượn hay thủy tổ là bà 
Eva... Nhưng cuối cùng sự 
tranh luận, điều tra ấy dần đi 
vào ngõ cụt, chẳng tìm được lối 
thoát(34).

Theo thuyết “Mười hai nhân 
duyên”(35), đức Phật (Buddha) 
dạy về sự xuất hiện của một cá 
thể là sự sinh chủng, là nguyên 
nhân, do vô minh (avijjā) duyên 
hành (sankhāra), hành duyên 
thức (viññāna), thức duyên 
danh sắc (nāmarūpa), danh sắc 
duyên sáu nhập (salāyatana), 
sáu nhập duyên xúc (phassa), 
xúc duyên thọ (vedanā), thọ 
duyên ái (tanhā), ái duyên thủ 
(upādāna), thủ duyên hữu 
(bhāva), hữu duyên sinh (jāti), 
sinh duyên già chết (jarāma-
rana), sầu (soka), bi (parideva), 
khổ (dukha), ưu (domanassa), 
não (upāyāsa) được hiện 
hữu(36).

“Mười hai chi phần duyên 
khởi” mà đức Phật đã trình bày 
theo hai hướng thuận nghịch, 
với sự sinh khởi của một chi 
phần thì toàn bộ các chi phần 
còn lại sinh khởi và ngược lại 
là sự đoạn diệt. Trong mười hai 
chi duyên khởi, không thể nêu 
ra một chi nào để nói là nguyên 
nhân tối sơ, cả mười hai chi 
tạo thành một vòng tròn liên 
tục mà người ta gọi là “bánh xe 
sinh hóa, hay bánh xe luân hồi 

(samsāra)”(37). Đức Phật đã dạy: 
“Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ 
kheo, khởi điểm không thể nêu 
rõ đối với lưu chuyển luân hồi 
của các chúng sinh bị vô minh 
che đậy, bị tham ái trói buộc”(38). 
Vô minh (avijjā) chỉ là một 
tiếp diễn của sự chết (māra). 
Lúc chết, thân thể bị hủy hoại 
nhưng vô minh vẫn tồn tại như 
là kết tinh các hiệu quả của các 
hành động được tạo ra trong 
suốt cuộc sống. 

Do đó, với nhận định thuyết 
tái sinh (pratisamdhi) như trên, 
ta không thể nói rằng nghiệp 
(kamma) hay vô minh (avijjā) 
là nhân tố quyết định tất cả. 
“Những phản ảnh của nghiệp 
quả lưu lại không phải là sức 
mạnh cố định, đúc kết ra số 
phận của một sinh linh sau này, 
mà nghiệp quả chỉ là một trong 
những yếu tố ráp thành cái bắt 
đầu sự sống sắp đến. Nghĩa là, 
khi được sinh làm người, với 
trí tuệ giác ngộ, nghiệp quả xấu 
từ vô tỷ quá khứ có thể được 
cải biến bằng những ý chí và 
hành động lành mạnh trong 
đời sống hiện tại, để làm nảy 
mầm cho nghiệp báo tốt trong 
tương lai”(39).

Nếu phân tích quá trình 
hình thành bào thai theo duyên 
khởi (S.pratītya-samutpāda; 
P.paticca-samuppāda, C.緣起), 
ta thấy rằng một trong ba yếu tố 
quyết định để hình thành một 
thai nhi là có sự hiện hữu nghiệp 
thức đi đầu thai. Nghiệp thức 
này là kết quả của vô minh và 
hành trong quá khứ, từ đó hình 
thành bào thai. Khi bào thai lớn 
lên, sinh ra, đứa trẻ được nuôi 
bằng sữa mẹ, lớn lên, khởi tham 
đắm và tiến trình tập khởi toàn 
bộ khổ uẩn (sankhāradukkhata) 
hình thành(40).
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Với sự hình thành con người, 
giáo sư Minh Chi lý giải: “Sự 
sống, dù là sự sống của thân, sự 
sống tiềm thức hay sự sống vô 
thức, toàn bộ cuộc sống chỉ là 
một quá trình dòng chảy tương 
tục, biến đổi. Trong toàn bộ quá 
trình này, không có một chủ thể 
nào giống như một linh hồn cả. 
Chỉ có dòng chảy tiềm thức. Bởi 
vì nếu không có tiềm thức, thì 
mọi ấn tượng, tri giác, ý niệm sẽ 
không có nơi ghi lại, sẽ không 
có trí nhớ, sẽ không có phân 
biệt hay biết. Có thể nói, dòng 
chảy tiềm thức đã ghi lại mọi 
hành động và kinh nghiệm quá 
khứ của chúng ta, từ một thời 
điểm vô thủy nào không rõ, và 
kéo dài vô cùng vô tận. Cho nên, 
bản chất sâu kín nhất của con 
người chính là dòng chảy tiềm 
thức đó”(41). 

Trong tiến trình này: “Danh 
- sắc phát sinh cùng một lúc với 
thức tái. Hành và thức thuộc về 
hai kiếp, quá khứ và hiện tạicủa 
một chúng sinh. Thức và danh 
sắc, trái lại, cùng phát sinh 
trong một kiếp sống”(42).

Walpola Rahula khẳng định: 
“Theo thuyết duyên khởi, cũng 
như theo sự phân tích con người 
thành năm uẩn, ý tưởng về một 
bản thể trường cửu bất diệt ở 
trong hay ở ngoài con người, dù 
gọi là Ātman, Tôi, Linh hồn, Ngã 
hay Cái ta, chỉ được coi là một 
niềm tin sai lầm, một bóng dáng 
của tâm thức”(43).

Kinh Tương ưng (Samyutta 
nikāya) đưa ra hình ảnh: “Ví 
như hai bó lau dựa vào nhau mà 
đứng. Cũng vậy, do duyên danh 
sắc, thức sinh khởi. Do duyên 
thức, danh sắc sinh khởi... Nếu 
một bó lau được kéo qua một 
bên, bó lau kia liền rơi xuống. 
Nếu bó lau kia được kéo qua 

một bên, bó lau này được rơi 
xuống. Cũng vậy, do danh sắc 
diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt”(44).

Chính vì không hiểu điều 
này mà những nhà bác học 
hay nhiều nhà nghiên cứu có 
những nhận định sai lầm về 
thuyết hình thành con người. 
Trong tác phẩm “Hào quang 
vật lý trong bầu trời Phật học” 
của Nguyễn Trí Thạch có chủ đề 
“Thông điệp thụ thai: mã và 
sự tương thích”, tác giả phân 
tích sự hình thành bào thai là 
do tinh trùng mang hai mươi 
ba nhiễm sắc thể, kết hợp với 
trứng để tạo thành hợp tử và sẽ 
phát triển thành bào thai. Bào 
thai này sẽ được định đoạt hình 
dáng cố định trong tương lai 
như xinh đẹp hay mầm bệnh từ 
sự di truyền gen của cha mẹ. Và 
từ bào thai thuần túy là vật chất 
mới hình thành này mới có chỗ 
cho thần thức gá vào trong đó 
tạo thành sự sống, thổi tinh 
thần vào vật chất, để bào thai 
tiếp tục phát triển đầy đủ một 
sinh linh có cả thân và tâm. Và 

theo ông điều kiện để cho thần 
thức biết được sự hình thành 
bào thai là gởi đi thông điệp sự 
kiện thụ thai của mình ra ngoài, 
nơi mà thần thức của chúng tái 
sinh cũng đang trong tình trạng 
chờ đợi đầu thai(45). 

Như vậy, theo sự nghiên cứu 
của ông, vật chất (bào thai) có 
trước, tinh thần (thức tái sinh) 
có sau, con người cũng bị định 
đoạt số phận và tính cách từ 
trong bào thai. Ông cho rằng 
thân và tâm là hai thế giới tách 
biệt hoàn toàn và lý giải quan 
điểm anh chị em tính tình khác 
nhau là do thần thức của các 
chúng tái sinh khác nhau, lần 
lượt được đưa vào “hệ thống 
bào thai” của từng người một 
trong số các chị em đó. Với quan 
điểm ấy cho thấy tư tưởng tiến 
bộ cùng những lý luận tương 
đương giáo lý Phật giáo về vấn 
đề thần thức gá sinh khi thụ 
thai. Tuy nhiên, ông đã tách yếu 
tố cấu hợp con người thành hai 
lĩnh vực khác nhau vì nghĩ rằng 
chúng là hai sự vật khác nhau, 
độc lập, mà không thấy đây là 
một tổ hợp duyên sinh vô ngã 

Ảnh: St
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của ngũ uẩn. Các trạng thái 
thể chất và tinh thần được xem 
như là một sự tương tác liên 
tục, chúng không phải là hai 
phạm trù hoàn toàn riêng biệt. 

Đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo, thân thể này không phải 
của các ông, không phải của 
người khác. Thân này, phải 
được xem là do hành động, do 
sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm 
thọ trong quá khứ”(46). Trong 
kinh Đại bửu tích, đức Phật 
dạy: “Thân ca la lã (trung ấm) 
đều từ nhân duyên thứ đệ sinh 
trưởng mà chẳng được đồng 
thời tất cả các căn đều đầy đủ. 
Thế nên phải biết dầu từ cha mẹ 
mà có thân ấy, nhưng tìm trong 
các duyên đều không có, do sức 
hòa hiệp mà có thọ sinh”(47).

Tiếp tục nghiên cứu kinh 
Trường bộ (Dīgha nikāya), đức 
Phật dạy A Nan (Ānanda) rằng, 
nếu thức không đi vào trong 
bụng người mẹ, thời danh sắc 
không thể hình thành trong 
bụng bà mẹ, nếu thức đi vào 
trong bụng mẹ rồi bị tiêu diệt, 
thời danh sắc cũng không thể 
hình thành trạng thái này, trạng 
thái khác, nếu thức bị đoạn trừ 
trong đứa con, hoặc là đồng 
nam hay đồng nữ, thời danh 
sắc không thể lớn hơn, trưởng 
thành và thành mãn được. Như 
vậy là nhân, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là 
nhân duyên của danh sắc, tức là 
thức(48).

Kinh Mi Tiên (Milinda 
panha) đưa ra ví dụ cụ thể: “Ví 

như cây đèn đốt cháy đầu hôm 
cho đến sáng, đầu hôm thì đầy 
dầu, sáng thì cạn dầu. Nó chỉ 
là một cây đèn ấy được cháy 
đỏ liên tục đầu hôm đến sáng. 
Tất cả chúng sinh cũng y như 
thế đó. Danh và sắc đầu tiên 
kết hợp thành thân và tâm này 
tạo nên một sinh mạng, một 
đời sống hữu tình; tuy thân và 
tâm đều vô thường, thay đổi 
nhưng nó vẫn duy trì tồn tục 
sinh mạng cho đến lúc chấm 
dứt tuổi thọ. Già lão có thay đổi 
nhưng vẫn là một con người ấy 
mà thôi”(49). 
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Phật giáo Trúc Lâm thời Trần: 
Tự viện và nghi lễ

 I- TỰ VIỆN CỦA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM THỜI TRẦN
Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời kỳ Đại Việt ghi 

nhận Phật giáo thời Trần phát triển đến đỉnh cao. 
Thời Trần xuất hiện những trung tâm chùa, tháp 
lớn như: Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh). Chùa 
tháp Phổ Minh (thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định). Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng 
Ninh). Chùa Vĩnh Nghiêm (còn gọi là chùa Đức 
La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Trung tâm chùa, tháp Trúc Lâm, Yên Tử gắn 
liền với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm. Đây 
là Thiền phái tổ hợp ba Thiền phái hiện diện 
đương thời (Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường). Phật giáo Trúc Lâm thời Trần vì 
vậy được gọi là Phật giáo nhất tông. Phật giáo 
Trúc Lâm gắn liền với tên tuổi ba vị tổ (Trúc Lâm 
tam tổ). Tổ thứ nhất: Vua Trần Nhân Tông (1258 
- 1308) xuất gia năm 1299. Ngài được gọi là Phật 

(Kỳ 1)
PGS.TS. Nguyễn Hồng DươngViện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
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hoàng. Tổ thứ hai, Pháp Loa (1284 - 1334). Tổ thứ 
ba, Huyền Quang (1254 - 1334). Yên Tử là nơi phát 
tích của Thiền phái cũng là trị sở nên được gọi 
là Trúc Lâm - Yên Tử. Đại Việt sử ký toàn thư 
ghi: “Kỷ Hợi năm Hưng Long thứ 7 (1299)… Mùa 
Thu, tháng 7, xây am Ngự Dược trên núi Yên Tử. 
Tháng 8, Thượng hoàng (Trần Nhân Tông), từ 
phủ Thiên Trường lại xuất gia vào núi Yên Tử tu 
khổ hạnh”(1).

Yên Tử (nay thuộc thị xã Đông Triều, Quảng 
Ninh) được xem là non thiêng. Tương truyền 
Yên Kỳ Sinh tu luyện ở nơi đây nên đặt tên cho 
núi. Theo Đại Nam nhất thống chí: “Vua Nhân 
Tôn nhà Trần có dựng am Tứ Tiêu còn gọi là am 
Ngọa Vân, Viện Thạch Thất my ngữ… Từ ngọn 
núi đi thẳng đến chùa Giải Oan… Gần đấy có ba 
ngôi am. Am đá ở giữa rất cao rộng, là am để xá 
lợi vua Anh Tông. Hai am phía tả và phía hữu là 
chỗ ở của Pháp Loa và Huyền Quang. Lại có chùa 
Hoa Yên, hai bên tả hữu chùa này có viện Phù 
Đồ, gác chuông, lầu trống, nhà dưỡng tăng và 
nhà tiếp khách”(2). Cuốn: Trúc Lâm Yên Tử, Phật 
giáo tùng thư cho biết một số tự viện được xây 
dựng dưới thời Trần ở Yên Tử như: Chùa Trình 
(Bí Thượng) vì chùa tọa lạc ở làng Bí Thượng 
(phường Phương Đông, Thành phố Uống Bí, 
tỉnh Quảng Ninh ngày nay). Chùa Cẩm Thực 
(Cầm Thực), tọa lạc trên một đỉnh núi tròn ở về 
phía trái lộ trình vào Yên Tử. Chùa Long Động 
(chùa Lân). Đây là ngôi chùa có vị trí quan trọng 
trong hệ thống chùa tháp Phật giáo Trúc Lâm Yên 
Tử. Là nơi giảng đạo, độ tăng. Trong dân gian có 
câu: Ngõ chùa Lân (to), sân chùa Muống (rộng), 
ruộng chùa Quỳnh (nhiều)(3).

Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh 
ngày nay) là một tự viện nổi tiếng thời Trần. 
Chùa được xây dựng triều Vua Lý Anh Tông (1116 
- 1138). Người có công lớn trong việc tạo dựng là 
quốc sư Nguyễn Minh Không (1076 - 1141). Sư đúc 
tượng Di Lặc bằng đồng cao sáu trượng (20m) 
từng được coi là An Nam tứ đại khí (Tháp Báo 
Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh, tượng 
Phật Quỳnh Lâm). Chùa thực sự trở thành một 
trung tâm Phật giáo quan trọng của Phật giáo 
Trúc Lâm với sự hiện diện của Nhị tổ Trúc Lâm 
- Pháp Loa. Ông là người mở mang, tu bổ chùa 
Quỳnh Lâm. Riêng năm 1314 ông cho xây dựng 
33 cơ sở điện thờ Phật, gác chứa kinh. Năm 1316, 
Pháp Loa thành lập Quỳnh Lâm Viện (được xem 

như Trường Đại học Phật giáo đầu tiên ở nước 
ta). Cùng với chùa Hoa Yên ở Yên Tử, chùa Báo 
Ân ở Siêu Loại (Bắc Ninh), chùa Thanh Mai (Hải 
Dương). Chùa Quỳnh Lâm là một trong những 
trung tâm của Phật giáo Trúc Lâm, trở thành Đệ 
nhất danh lam cổ tích nước Nam.

Chùa Vĩnh Nghiêm, nhân dân quen gọi là chùa 
Đức La vì chùa tọa lạc ở làng này (nay thuộc xã 
Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Chùa Vĩnh 
Nghiêm là một trong những trung tâm của Phật 
giáo Trúc Lâm. Ba vị tổ của Phật giáo Trúc Lâm 
(Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang), 
trước khi đến Yên Tử đều đến chùa Vĩnh Nghiêm. 
Tương truyền, chùa có từ thời Lý Thái Tổ (1010 - 
1028). Thời vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278) có 
các vị cao tăng trụ trì và tu tạo chùa cảnh nguy 
nga, tráng lệ. Vua Trần Nhân Tông khi từ bỏ ngai 
vàng, xuất gia đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, chùa 
Ngọa Vân (Yên Tử) thụ giới. Hai đại đệ tử của 
vua là Pháp Loa và Huyền Quang kế thế, tiếp 
tục xiển dương Phật giáo. Thời Trần, chùa Vĩnh 
Nghiêm niên hiệu Hưng Long thứ 12, vua Trần 
Nhân Tông đến chùa làm lễ kiết hạ, truyền đăng 
cho Pháp Loa. Năm 1313, Pháp Loa phụng chiếu 
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đến chùa định chức tăng đồ trong toàn quốc và 
đặt dựng một trăm ngôi chùa lớn ở các nơi. Sau 
ba năm lại làm một lần như vậy. Tăng, ni có đến 
vài ngàn người. Vĩnh Nghiêm còn là nơi lưu giữ 
hồ sơ của tăng, ni (tăng tịch)(4).

Chùa, tháp Phổ Minh, chùa tọa lạc ở thôn Tức 
Mạc (Nam Định ngày nay). Chùa được xây dựng 
từ thời Lý và được mở mang với quy mô rộng 
lớn từ năm 1262. Bên cạnh chùa là tháp - Tháp 
Phổ Minh dựng năm 1035. Tháp cao khoảng 20m, 
gồm 14 tầng. Nền tháp và tầng thứ nhất xây bằng 
đá, những tầng còn lại xây dựng gạch. Mỗi tầng 
trổ 4 cửa vòm cuốn, giữa các tầng là gờ mái.

Dưới thời Trần, Phật giáo Nam Định trở 
thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn 
ở Châu thổ sông Hồng. Sử cũ ghi: Năm Thiệu 
Long thứ 5 (1262), Thượng hoàng Trần Thái 
Tông về quê ban yến và thưởng cho già trẻ trong 
làng, thăng Tức Mạc làm phủ Thiên Trường, đổi 
Hành Cung Tức Mạc thành Cung Trùng Quang 
để làm nơi Thượng hoàng ngự. Chùa Phổ Minh 
ở bên Tây cung Trùng Quang - được xây dựng từ 
thời Lý, nổi danh với chiếc vạc đồng - một trong 
“An Nam đại tứ khí” được xây cất trang hoàng để 

làm nơi Thượng hoàng sớm hôm cúng Phật(5). 
Tháng Giêng năm Hưng Long thứ 11 (1303) nhân 
dịp vua cha - Thượng hoàng Trần Nhân Tông, 
từ Chiêm Thành về Thiên Trường, nghỉ tại cung 
Trùng Quang, vua Anh Tông cho mở hội “Vô 
lượng Phật pháp”, tại chùa Phổ Minh, ban phát 
vàng bạc, tiền, lụa cho dân nghèo, phát kinh giới 
cho thiên hạ(6).

Trên đây là một số ngôi chùa nổi tiếng giữ 
vai trò quan trọng của Phật giáo Trúc Lâm thời 
Trần. Thời Trần còn có hàng trăm ngôi chùa ở 
các vùng miền, làng quê Bắc Bộ. “Việc xây dựng 
chùa chiền thời Trần, sau này cũng được Nguyễn 
Dữ nhắc đến trong Truyền kỳ mạn lục”. Các chùa 
như Hoàng Giang, Đồn Cổ, Yên Sinh, Yên Tử, 
Phổ Minh, Ngọc Thanh… dựng lên nhan nhản 
khắp nơi. Những người cắt tóc làm tăng, ni 
nhiều bằng nửa số dân thường. Nhất là ở huyện 
Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), sự sùng thượng 
lại càng quá lắm: “Chùa chiền dựng lên, làng lớn 
có đến hơn mười chùa, làng nhỏ cũng có chừng 
năm, sáu, ngoài bao bằng lũy, trong tô vàng 
son”(7). Riêng vùng đất Ninh Bình (ngày nay), 
thời Trần đã có hàng chục tự viện được xây dựng 
mới hay sửa chữa, tôn tạo, mở rộng. Phần lớn 
các chùa, tháp đều do các vua Trần (Thánh Tông, 
Nhân Tông, Anh Tông) và một vài công chùa nhà 
Trần hưng công xây dựng. Tại Hành cung Vũ Lâm 
(nay thuộc quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh 
Bình) nơi vua Trần Nhân Tông xuất gia, vua cho 
xây dựng một số chùa chiền như chùa Sơ, chùa 
Tông ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải; chùa Khả 
Lương, chùa Khai Phúc ở xã Ninh Thắng; chùa 
A Nậu thuộc Thành phố Ninh Bình hiện nay. Tại 
Ninh Bình, thế kỷ XIV, xuất hiện trung tâm Phật 
giáo Non Nước - Sơn Động - Tiên Long(8).

Vào thời Trần, có nhiều chùa ở ngoài hải đảo 
và cũng có chùa ở vùng núi cao. Đã xuất hiện 
một loại hình chùa hang, động như chùa Hang 
(xã Đông Tâm, Lục Yên, Yên Bái). Trong hang núi 
này, có cả một bài thơ thời Trần bằng đất nung(9).

Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử 
luận, phỏng đoán con số chùa Phật giáo thời 
Trần như sau:

1) Chùa quốc tự: 15 chùa.
2) Chùa do vương hầu và người giàu có tạo 

dựng: 330 chùa.
3) Chùa do quần chúng tạo dựng: 9.000 chùa.Chùa Phổ Minh - Ảnh: Minh Khang



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/202158

Như vậy, vào thời Trần có khoảng 9.500 ngôi 
chùa và 30.000 tăng sĩ, trung bình mỗi chùa có 3 
vị tăng sĩ tu học và có những ngôi chùa nhỏ trong 
đó chỉ có một vị tăng sĩ trụ trì (tr. 372).

Về bình đồ tự viện Phật giáo Trúc Lâm thời Trần
Cuốn sách Chùa Việt Nam của các tác giả Hà 

Văn Tấn - Nguyễn Văn Kự - Phạm Ngọc Long 
(NXB Thế giới, 2013, các tr 27, 28, 29), cho biết 
nhiều tư liệu về kiến trúc, cấu trúc, bình đồ một 
số chùa thời Trần hiện còn tồn tại đến ngày nay. 
Đó là nóc nhà thượng điện Dâu (Thuận Thành, 
Bắc Ninh), nóc tòa thượng điện cùng những bức 
cuốn chùa Thái Lạc (chùa Mỹ Văn, tỉnh Hưng 
Yên) và nhà thượng điện khá nguyên vẹn chùa 
Bối Khê (Thanh Oai, Hà Nội).

Kết cấu các nhà thượng điện này khá giống 
nhau, có một gian hai chái với bốn cột cái khá lớn 
và hai cột quân, có hai bộ vì đỡ hai mái. Bộ vì đều 
làm theo kiểu giá chiêng, gồm một câu đầu khoe 
tỳ chịu lực lên đầu hai cột cái. Bên trên câu đầu là 
hai trụ giá chiêng, tức hai trụ trốn, thường được 
chạm khắc đẹp. Ở chùa Thái Lạc, các trụ trốn này 
được chạm thành hình các em bé quỳ gối nâng 

tòa sen. Hai trụ trốn này đội một rường hơi cong 
gọi là rường bụng lợn hay con cung. Lồng giữa 
hai trụ giá chiêng là tấm ván hình lá đề…

Có người cho rằng những nhà thượng điện 
nói trên chính là nếp chùa thời Trần, có 4 mái, 
với bộ khung bằng gỗ mà các cột là thành phần 
chịu lực. Chưa thấy dấu vết tường chịu lực. 
Chùa thời Trần có mái lợp ngói mũi hài mà 
không, hoặc hiếm, lợp ngói ống. Xung quanh 
các chùa thời Trần, có thể có tường xây bao, 
trên lợp ngói ống hoặc trên lợp ngói mũi hài, 
giống như vòng tường hiện còn quanh tháp 
Huệ Quang ở Yên Tử.

Tuy nhiên, các ngôi chùa thời Trần có thể là 
một cụm kiến trúc phức tạp hơn.

Một ngôi chùa khác cho thấy mặt bằng của một 
ngôi chùa đó là chùa Lắm trên đảo Thừa Cống  
thuộc tỉnh Quảng Ninh, trong vịnh Bái Tử Long.

Chùa Lắm có hai mặt bằng kiến trúc, chênh 
nhau gần 4m về độ cao. Ở mặt bằng thứ nhất có 
tam quan và nhà tổ. Nền tam quan rộng 5m, dài 
11m, quanh nền kè đá. Mặt nền còn đầy những 
mảnh ngói mũi hài nhỏ, dấu vết còn lại của kiến 
trúc bên trên. Nhà tổ dài 54m, ước có 15 gian, nền 
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cũng được kè đá. Từ tam quan theo con đường 
đá dài 55m thì đến chân bậc cấp lên chùa. Bậc 
cấp lên chùa xếp bằng các viên đá ngang ngắn. Đi 
hết 34 bậc, ta đến sân chùa bắt đầu bước vào mặt 
bằng kiến trúc thứ hai: Sân chùa rộng, không 
lát gạch, nhưng bằng phẳng, sâu vào 15,8m. Hai 
bên sân chùa có hai ngọn tháp đã đổ, chỉ còn nền 
vuông, có móng kè đá, mỗi cạnh dài 3,6m. Trên 
nền ngọn tháp phía đông, còn có rất nhiều viên 
gạch trang trí rồng phượng và hoa lá. Cửa ngọn 
tháp này trông về hướng Nam với những bậc cấp 
còn khá nguyên vẹn. Ngay dưới chân tháp phía 
Đông Nam sân chùa có một nền hình vuông, mỗi 
cạnh 3,9m. Có thể đó là dấu vết nhà bia, vì ở sân 
chùa, còn thấy con rùa đá đội bia vỡ làm 8 mảnh. 
Không tìm thấy bia.

Qua sân là tới chùa Hộ, tức nhà tiền đường, 
dài 31m, rộng 8m. Nền chùa cao hơn sân 0,5m, 
cũng được kè đá xung quanh. Từ dưới sân bước 
lên hiên chùa, phải qua bậc tam cấp xếp đá rộng 
1,2m, hai bên có hai tay vịn bằng đá chạm rồng 
nổi. Cả hai cột rồng này đều bị vỡ mất đầu. Chùa 
Hộ còn có hai cửa xép hai bên, lòng cửa rộng 2m. 
Lên cửa xép cũng qua tam cấp lát đá có tay vịn hai 
bên. Nhưng ở đây tay vịn chạm hình sóc dài đuôi. 
Cả bốn con sóc đều chung một phong cách thời 
Trần, đơn sơ, mập mạp. Trên nền chùa Hộ, chỉ 
còn có hai hòn đá tảng kê chân cột hình vuông, 
cạnh dài 0,5m. Nhờ những hòn đá tảng này, có 
thể biết mỗi gian chùa Hộ rộng khoảng 2,5m, và 
như vậy, nếp nhà này có cả thảy 9 gian.

Từ chùa Hộ, sang ngôi nhà giữa, 
mà những người khảo sát gọi là 
chùa Phật, phải qua một con đường 
rộng 4m, hai bên có lan can đá chạm 
nhưng nay đã bị đổ.

Chùa Phật chỉ mở một cửa hướng 
Nam, nằm trên trục thẳng với của 
chùa Hộ. Hai bên cửa cũng có hai 
tay vịn bằng đá chạm rồng. Nền chùa 
Phật cao hơn nền chùa Hộ mà cũng 
cao hơn nền ngôi nhà phía sau đó. 
Nền chùa Phật gần hình vuông, dài 
12m, rộng 11,5m. Cả bốn mặt nền 
được kè đá thành hai cấp. Một đường 
hiên chạy quanh bốn mặt rộng 0,5m 
và thấp hơn 0,3n tạo thành cấp thứ 
nhất của nền chùa. Cấp thứ hai cũng 
được kè đá cẩn thận cả bốn mặt. 

Trên nền chùa Phật còn có 11 hòn đá kê cột (lẽ ra 
là 16 hòn nhưng mất 1 hòn ở hàng giữa và 4 hòn ở 
hàng ngoài phía trước). Bốn hòn ở giữa lớn hơn 
cả. Hòn lớn nhất có cạnh dài 0,8m, các hòn khác 
nhỏ hơn chút ít.

Nếp nhà cuối cùng được những người khảo 
sát gọi là thượng điện, tựa lưng vào vách núi. 
Nền nhà dài 29,6m có hai cửa lên ở hai đầu. Mỗi 
cửa rộng 4m, có 4 bậc. Phía trước là hàng hiên 
dài suốt nền chùa, rộng tới 3m.

Cách phía Đông Bắc khu chùa vài chục mét, 
có một nền nhà bếp nhỏ với ba gian, xung quanh 
có kè đá. Cạnh đó là một bể nước ngọt hình chữ 
nhật 10m, dài 31m. Cả bốn mặt bể đều được kè đá 
vững chãi.

Tuy ngôi chùa không còn hiện diện, nhưng 
dấu tích còn lại cho thấy bình đồ như sau: Sau 
tam quan là một ngôi chùa với ba nếp nhà xây 
theo kiểu chùa chữ tam. Trong ba nếp nhà này 
thì nếp nhà giữa là nhà thượng điện hay nhà 
chính điện. Ngôi nhà này có nền gần hình vuông, 
với 4 cột cái và 12 cột quân, ở giữa có bệ đá hoa 
sen khiến liên tưởng tới nhà thượng điện chùa 
Bối Khê. Nền của ngôi nhà này cũng được đắp 
cao hơn nền hai nếp nhà kia như ở nhà thượng 
điện chùa Bối Khê. Vì vậy hoàn toàn có căn cứ để 
nghĩ rằng, nếu các kết cấu gỗ còn lại thì ta sẽ gặp 
ở đây một kiến trúc tương tự nhà thượng điện 
chùa Bối Khê hay chùa Dâu.

Như vậy chùa thời Trần không chỉ vẻn vẹn một 

Chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Minh Khang
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nếp nhà vuông mà là một cụm kiến trúc gồm 
nhiều ngôi nhà. Trước và sau chính điện là kiến 
trúc trung tâm, có thể còn có tiền đường, hậu 
đường và những ngôi nhà khác. Ở chùa Lắm, 
ngôi chính điện có thể được lợp ngói lưu ly phủ 
men xanh, nói lên vị trí đặc biệt của nó so với 
những ngôi chùa khác chỉ được lợp ngói mũi hài.

Ngoài bình đồ chữ tam, chùa thời Trần còn có 
bình đồ chữ công1. Từ thế kỷ XVI đã xuất hiện 
kiểu chùa “nội công, ngoại quốc” với các ngôi nhà 
có các tên gọi như ngày nay: tiền đường, thiêu 
hương, hậu đường cùng hành lang chạy dọc hai 
bên. Kiểu chùa này phát triển với quy mô lớn ở 
thế kỷ XVII.

Tượng và bài trí tượng trong các ngôi chùa Phật giáo thời Trần
Tư liệu của các tác giả cuốn Chùa Việt Nam cho 

biết: Các bậc thờ bằng đá chạm cánh sen trong 
các Phật điện thời Trần phần nào cho thấy quy 
mô Phật điện cũng như việc bài trí tượng thờ 
Phật giáo thời Trần. Bởi vì bệ thờ đặt ở Phật điện 
có thể là một thứ bàn thờ nhưng có khả năng các 
tượng Phật được bày lên đó. Thời Trần không 
còn những bệ đá nhỏ có tòa sen tròn đặt một 
tượng như Phật điện thời Lý.

Hiện không đủ tài liệu để biết các loại tượng 
thờ trong các chùa thời Trần. Pháp Loa đã đúc 
hơn 1.300 pho tượng và làm lễ hội nghìn Phật 
ở chùa Quỳnh Lâm trong 7 trong 7 đêm, nhưng 
không rõ là loại tượng gì. Chỉ biết Pháp Loa 
đã đúc tượng Di Lặc. Tất nhiên theo đó phải là 
tượng A Di Đà và tượng Thích Ca, văn bia chùa 
Đại Bi núi Vân Lỗi do Phạm Sư Mạnh (thế kỷ 
XIV) soạn nhắc đến tượng Tam thế và việc đúc 
một pho tượng Đại Bi (tượng Quan Âm) bằng 
vàng. Văn bia tháp Viên Thông cũng như Tam tổ 
thực lục nói đến việc đúc tượng Thiên Thủ Đại 
Bi, tức tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay. 
Đây là lần đầu tiên tài liệu Phật giáo Việt Nam 
nhắc đến loại tượng này. Loại tượng này xuất 
hiện dưới ảnh hưởng của Mật giáo. Bởi Phật giáo 
thời Trần trong thời kỳ Pháp Loa đã phát triển 
các yếu tố Mật giáo.

Các chùa thời Trần cũng có tượng Kim Cương 
và Hộ Pháp. Trên các mô hình tháp đất nung phủ 
men chùa Chò và Bát Tràng (quận Long Biên - 
Hà Nội) ở 4 cửa tầng dưới, mỗi cửa đều có hai 

Kim Cương đứng gác. Văn bia chùa Thiện Long 
(1226) nói đến tượng “Thần Thiện chống kiếm 
cầm qua, đứng trước mặt Phật”. Chùa Thiện 
Long có tượng Tiên Nữ (Apsara) và tượng Mỹ 
Âm (Madhenrasvara). Trong khi ở các chùa khác, 
tiên nữ và nhạc công chỉ có trên các phù điêu 
trang trí. Văn bia chùa Thiện Long cũng có câu 
“tôn giả mày to, tóc bạc, được vẽ lên vách như 
người sống”.

Chùa thời Trần còn có tượng Trúc Lâm đệ nhất 
(tức Trần Nhân Tông) do vua Trần Anh Tông đúc 
hai tượng bằng vàng, một để ở chùa Báo Ân và 
một để ở chùa Vân Yên. Tháp Huệ Quang trên 
núi Yên Tử (Quảng Ninh) hiện nay còn pho 

Chùa Bối Khê - Ảnh: Minh Khang
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tượng Trần Nhân Tông bằng đá. Về niên đại vẫn 
còn tranh luận thời thời Trần hay thời Lê. Một 
số chùa thời Trần còn có tượng các nhà sư, hay 
tượng các thí chủ có công xây dựng chùa, chẳng 
hạn như ở chùa Dâu, xã Đinh Xá (tỉnh Hà Nam) 
trên tấm bia niên hiệu Đại Trị (1358 - 1369).

Sau khi trưng dẫn một loạt tư liệu về tượng 
trong chùa thời Trần, Hà Văn Tấn cho rằng: “Có 
lẽ thời Trần cũng như thời Lý chưa có một cách 
xếp đặt thống nhất các tượng thờ trong chùa. 
Tuy nhiên có thể nghĩ rằng, bàn thờ Phật thời 
Trần đã có một số tượng đông đúc hơn và đa 
dạng hơn thời Lý”(10).

Về quản lý tự viện
Phật giáo Trúc Lâm thời Trần do là Phật giáo 

nhất tông với việc hình thành hệ thống tăng già 
khá quy củ đã là điều kiện thuận lợi cho việc quản 
lý tự viện. Nếu như ở các chùa làng do mỗi chùa 
một sư (nhất tăng, nhất tự) thì ở các trung tâm 
Phật giáo như Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Non Nước, 
đặc biệt là trung tâm Phật giáo Quỳnh Lâm đã 
hình thành nên một tổ chức gồm một số chức 
vị đảm nhận những công việc khác nhau mà tự 
viện đặt ra.

Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử 
luận (tr 323) cho biết: Chức vị cao nhất của tự 
viện là Viện chủ, có khi gọi là giám viện hay trụ 
trì. Vị giảng sư quan trọng nhất trong các vị giáo 
thụ được gọi là giảng chủ. Lo việc điều hành tổ 
chức là vị trị sự. Vị trị sư viên phụ trách sắp đặt 
công việc về ruộng vườn. Vị tri tạng chịu trách 
nhiệm về thư viện, kinh sách. Vị thủ khố chịu 
trách nhiệm về các kho chứa sản vật và tài vật của 
tự viên. Vị thư ký hay thư trạng chịu trách nhiệm 
về các văn kiện, thư tín và sứ điệp. Vị tri liệu chịu 
trách nhiệm về phân phối và quản trị phòng ốc. 
Vị tri chúng rất quan trọng, có khi gọi là thủ 
chúng, chịu trách nhiệm điều hợp tăng chúng về 
các vấn đề liên hệ đến tập thể đại chúng. Vị duy 
na hướng dân các buổi lễ, điều khiển các nghi 
thức tụng niệm. Vị duyệt chúng phụ tá vị duy na. 
Tăng chúng luân phiên nhau làm những công 
việc hàng ngày được gọi là các trị nhật. Những 
vị tuổi nhỏ mới gia nhập được giao cho trách vị 
thị giả để giúp đỡ các vị lớn tuổi trong việc trà 
nước, dọn dẹp. Tự viện PGTLTT về cơ bản áp 
dụng thanh quy của Bách Trượng Hoài Hải đã 
được áp dụng từ thời Lý. 

Hà Nội, tháng Chín, Canh Tý

Còn nữa...
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Hòa thượng Bích Liên và tư Hòa thượng Bích Liên và tư 
tưởng về pháp môn Tịnh Độtưởng về pháp môn Tịnh Độ

Thích Hữu NhậtHọc viên Thạc sĩ khóa II Học viện PGVN tại Tp.HCM
Dẫn đề:
Các pháp của chư Phật và chư Tổ không xa rời sự và lý, có sự mới hiển bày lý tính, nhờ lý thì sự mới hình hành nên không thể tách rời khỏi nhau, trong sự đã có lý và trong lý đã có sự nên mới gọi là “lý sự viên dung” để chỉ sự tròn đầy của các pháp. “Trên đường tu, lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lĩnh có mục tiêu để khởi sinh tác dụng. Có sự, mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải đi đến mục tiêu và cuối cùng đạt lấy kết quả.”[1, tr.186]. Pháp môn Tịnh Độ cũng không ra ngoài hai phần này, để chúng sinh thâm nhập và hành trì pháp môn này không bị sai lệch.
Tag: Hòa thượng Bích Liên, pháp môn Tịnh Độ, chư Phật, chư Tổ, tịnh độ…

Hòa thượng Bích  
Liên và đệ tử 
của Ngài đã diễn 
bày pháp môn 
Tịnh Độ trên hai 

phương diện  sự và lý một cách 
rõ ràng nhằm đoạn trừ cái chấp 
không và chấp tướng của chúng 
sinh. Có thể nhận ra rằng, tư 

tưởng về pháp môn Tịnh Độ 
của Hòa thượng Liên Tôn(1) 
đã kế thừa từ người thầy của 
mình, Ngài bén duyên với pháp 
môn này khi được Hòa thượng 
Bích Liên đưa quyển Long Thơ 
Tịnh Độ(2), đây được xem là ý 
chỉ truyền trao của người thầy 
đối với trò.

Trong bài Tịnh Độ Tông, Hòa 
thượng Liên Tôn đã trình bày 
sự tướng của pháp môn Tịnh 
Độ thông qua phương pháp 
hành trì, cụ thể là 14 giai đoạn: 
thứ nhất, pháp môn Tịnh Độ 
là tối thắng, là con đường vắn 
tắt đưa người vào đạo, đạt vào 
chỗ bất thối và chứng vào bực 
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vô sinh. Pháp môn đầy 
đủ lý sự và tự tha thì cần 
nên kết duyên lành tin vào 
nguyện niệm Phật Di Đà và 
từ bỏ cảnh giới Ta Bà phiền 
não sinh vào cảnh giới 
Tịnh Độ an vui. Thứ hai, 
biết rõ nguồn gốc của pháp 
thập niệm, tăng trưởng tín 
tâm dể hành trì đạt đến sự 
tương giao với cảnh giới  
của chư Phật. Thứ ba, 
chỉ khi có lòng tin kiên cố 
hành trì phép tụng niệm 
hằng ngày thì phước đức 
thiện căn sẽ tăng trưởng. 
Thứ tư, niệm Phật cần 
người tin sâu và hành trì 
không gián đoạn ắt sẽ đặng 
phần vãng sinh nhưng vì 
phần đông tâm chưa định 
nên dễ bị chi phối bởi trần 
duyên nên cần kí số để trừ 
bỏ mê chấp. Thứ năm, 
mỗi chúng sinh khi niêm 
Phật cần gia trì nguyện lực, 
điều kiện cốt yếu khi lâm chung 
sẽ dẫn dắt trên con đường tái 
sinh. Thứ sáu, giới thiệu về 
cảnh giới Tịnh Độ và điều kiện 
thiết yếu để được vãng sinh. 
Thứ bảy, những ai tu Tịnh 
Độ cần phải xây dựng lòng 
tin kiên cố và chí nguyện sâu 
dày ắt sẽ đặng phần vãng sinh. 
Thứ tám, ái tình là nguồn gốc 
của sinh tử, người niệm Phật 
cần loại bỏ dục vọng thì mới 
có thể về cảnh Tây phương. 
Thứ chín, người muốn đặng 
niệm Phật tam muội, trước 
nhất cần phải giữ giới hạnh vì 
dẫu có tín tâm kiên cố nhưng 
vẫn bị ngoại duyên ràng buộc. 
Thứ mười, người niệm Phật 
cần tìm một nơi sạch sẽ, thiết 
lập quốc độ cho riêng mình để 
hành trì trong khoảng thời gian 
nhất định mới mong đạt đến 
nhất tâm bất loạn. Thứ mười 

một, trong khi  ngủ cũng cần 
nhớ niệm Phật, muốn được 
chuyên chú cần phải loại bỏ các 
ngoại duyên. Thứ mười hai, 
hồi hướng vãng sinh thì mỗi 
hành giả cần phải nương tựa 
vào pháp niệm Phật và các công 
hạnh chỉ làm trợ duyên. Thứ 
mười ba, lúc lâm chung mỗi 
người không chỉ lấy tín hạnh 
nguyện làm gốc mà còn nương 
vào sức của Phật, phước đức, 
sức của tự thân và dứt trừ ba 
điều nghi khó được vãng sinh 
gồm nghi mình nghiệp chướng 
sâu dày, nghi là nợ người, nghi 
pháp niệm Phật, bên cạnh đó là 
bốn cửa ải là chuyển cảnh giới 
địa ngục, dứt tà kiến không 
đạo ác đạo, nhàm chán cái thân 
giả tạm, dứt bỏ các duyên trần. 
Thứ mười bốn, nghi thức 
tụng niệm hằng ngày. Đây là 
sự tướng của pháp  môn niệm 
Phật  được Hòa thượng Liên 
Tôn trình bày theo trình tự thứ 

lớp để những ai phát khới 
lòng tin theo đó hành trì. 

Đối với Hòa thượng Bích 
Liên, Tịnh Độ là pháp môn 
thù thắng không có  pháp 
môn nào có thể sánh bằng 
vì pháp môn này liễu nghĩa 
và viên đốn, Ngài cho rằng: 
“Vì pháp môn ấy, tức quyền 
mà thật, tức thật mà quyền, 
nghĩa lý ở trong đều là rõ 
ràng thấu đáo, mà lại tròn 
trặn đầy đủ hàm cả cái lý 
‘tức tâm tức Phật’ nữa; chớ 
chẳng phải như kinh A hàm 
chỉ phát minh cái thuyết vô 
thường nghĩa không cứu 
cánh, cũng chẳng phải như 
Hòa nghi đốn giáo chỉ nói 
đốn mà không viên. Vậy nên 
gọi là liễu nghĩa và viên đốn” 
[1, tr.7]. Để minh chứng cho 
điều này, Ngài đưa ra hai  bộ 
kinh mang tính liễu nghĩa 
viên đốn là kinh Pháp Hoa 

và kinh Lăng Nghiêm cũng đều 
xưng tán pháp môn Tịnh Độ.  
Ngoài ra, xét về chiều dài lịch 
sử, pháp môn này được chư 
Phật đồng khen ngợi, trong đó 
Bồ tát Quan Âm và Thế Chí trợ 
tuyên pháp này tiếp dẫn chúng 
sinh về cõi  Tây Phương. Pháp  
môn Tịnh Độ được Ngài Mã 
Minh Bồ Tát nói trong Khởi 
Tín luận, Ngài Long Thọ Bồ Tát 
nói trong Thập Trụ Bà Sa Luận 
và Trí Độ Luận, Ngài Thế Thân 
nói trong Vô Lượng Thọ Luận. 
Tiếp đến, các vị tổ  sư Trung 
Hoa cũng được truyền thừa và 
phát  triển pháp môn này, cụ 
thể như Ngài Huệ Viễn, Thiên 
Thai trí giả, Pháp Trí đại sư đều 
có các luận giải về cảnh giới Tây 
Phương. Đây chính là những 
minh chứng cụ thể về  lợi ích 
của pháp môn Tịnh Độ, một 
pháp mang tính ứng dụng thực 
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tiễn mà bất kì ai phát khởi lòng 
tin đều có thể thực hành và 
được Phật tiếp độ vãng sinh cõi 
Tây phương. Tùy theo căn cơ 
của chúng sinh, cách tiếp nhận 
và hành trì pháp môn Tịnh Độ 
cũng có sự sai khác nhưng tất cả 
đều hướng về chung một cảnh 
giới là  Tây phương Cực Lạc. 
Có những người tu theo pháp 
môn Tịnh Độ nhưng với tâm 
tham cứu, dẫu có niệm Phật thì 
cũng chẳng chú tâm đến pháp 
tín nguyện mà cầu vãng sinh, 
chỉ nương nhờ tự lực khai ngộ 
tâm mình mà chẳng nương 
nhờ Phật lực thì thật là đi 
ngược với bổn nguyện của chư 
Phật. “Các pháp của Phật đều 
viên thông cả, nhưng ngoại đạo 
chỉ chấp cái lý sai biệt mà thôi. 
Còn người đời thì hay tin lời 
nói của ngoại đạo, chớ không 
hiểu chính lý; nên vì vậy mà tất 
cả bao nhiêu tín đồ chảng đạng 
nhờ cái  pháp ích lợi của Phật” 
[2, kỳ số 52, tr.12]. Hòa thượng 

muốn cho chúng sinh 
thấy cái lý tính cao sâu 
trong pháp môn Tịnh 
Độ nên Ngài đã một bài 
viết nhằm chỉnh đốn lại 
tư tưởng sai lệch về một 
pháp môn thù thắng.  

Trong bài Bàn về Lý 
Tịnh Độ, Hòa thượng 
trình bày lý tính của 
pháp môn Tịnh Độ được 
chia làm 10(3) phần: thứ 
nhất là tâm tính sẵn có 
của chúng sinh, tâm tính 
sẵn có ấy bao gồm đủ cả 
vô lượng đức và thọ vô 
lượng danh, danh với 
đức  vốn dung thông thì 
tịnh với uế cũng bình 
đẳng, cõi Ta bà giống  cõi 
Tây phương thì Phật Di 
Đà vốn luôn có mặt tiếp 
độ chúng sinh. Thứ hai 

là duyên khởi của chính báo y 
báo, tuy chỗ y báo và chính báo 
khác nhau nhưng đều do tâm 
biến hiện ra. Cảnh giới Ta bà 
và Cực Lạc do tâm tạo, nếu tất 
cả do tâm tạo thì dùng tâm ấy 
niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ thì 
người đương niệm chính là y 
báo và cõi Tây phương là chính 
báo. Thứ ba là tâm tức độ, độ 
tức tâm nghĩa  rằng tâm là lòng 
niệm Phật của chúng sinh và độ 
là cõi Phật. Cảnh  Tây phương 
do tâm Phật Di Đà biến hiện 
nhưng tâm  Phật với tâm ta 
đồng một thể nên tức tâm tức 
độ. Thứ  tư là Phật tức là sinh, 
sinh tức là Phật, nếu theo Tục 
đế thì chỗ tu của Phật và chúng 
sinh chẳng đồng nhưng nói về 
lý tính tâm Phật và chúng sinh 
đồng một thể. Thứ năm là 
toàn thể của niệm tâm tức là 
pháp giới, nếu toàn thể pháp 
giới xuất phát từ niệm tâm thì 
các phiền não cũng là pháp giới 

vậy người niệm Phật lấy cái tâm 
thanh tịnh, sáng suốt cầu sinh 
Tịnh Độ thì chẳng phải pháp  
giới sao. Thứ sáu là cảnh với 
quán dung thông, cảnh là cảnh 
tượng bên ngoài và quán là khả 
năng quán sát thấy được chân lý 
vì toàn thể viên dung của pháp 
giới do một niệm tâm khởi ra 
nên cảnh với quán cũng dung 
thông. Thứ bảy là cản ứng tự 
nhiên, cảm là tâm chúng sinh 
hướng đến Phật và ứng là Phật 
tiếp độ chúng sinh, do chúng 
sinh mê mờ nên không nhận 
được sự tiếp độ của Phật, nếu 
chúng  sinh có có  cảm với Phật 
thì chư Phật sẽ tiếp độ, đấy 
cũng là lẽ tự nhiên. Thứ tám 
là kia với đây hằng một, vì tâm 
của chúng sinh còn mê còn ngộ 
nên còn phân biệt cảnh, tất cả 
đều do tâm ta biến hiện cảnh 
Cực Lạc và Ta bà.

Ngoài việc trình bày Lý Tịnh 
Độ, Hòa thượng đã tiếp nối tư 
tưởng của Hòa thượng Liên 
Tôn để giải thích sự tướng của 
pháp môn Tịnh Độ giúp cho 
chúng sinh có cái nhìn thấu đáo 
tránh xa con đường mê tín. Hòa 
thượng cho rằng: “Sự trọng yếu 
trong pháp niệm Phật, cần nhất 
phải giữ luân thường và phải 
hết phận sự; ly trần hiệp giác, 
bỏ ngụy còn thành, các thiện 
sự phụng hành các ác niệm chớ 
khởi”. [3, kỳ số 54, tr.14]. Một 
người niệm Phật không chỉ 
hành trì pháp môn Tịnh Độ mà 
còn trưởng dưỡng phước đức, 
đây là yếu tố quan trọng giúp 
hành giả đặng phần vãng sinh. 
Đối với Hòa thượng, công đức 
ấy xuất phát từ việc giữ gìn đạo 
đức là phải biết hiếu dưỡng 
cha mẹ, khuyên cha mẹ cùng 
niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh 
Độ, thực hành hết bổn sự của 
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một người con gia đình, kính 
trọng sư trưởng và các bậc tôn 
túc, khởi lòng thiện tránh việc 
sát sinh, ăn chay định kỳ và 
giữ gìn giới luật. Tất cả những 
việc ấy giúp người niệm Phật 
hoàn thiện phẩm chất đạo đức, 
người phật tử chính hạnh, rồi 
một lòng hồi hướng công đức 
vãng sinh về Tịnh Độ.

Quan điểm về pháp môn 
Tịnh Độ được Hòa thượng 
trình bày trên hai phương diện 
là lý tính và sự tướng, biểu hiện 
sự viên dung của một pháp, 
giúp chúng sinh thoát khỏi 
biển khổ sinh tử ngay trong 
kiếp sống hiện tại. Tùy thuộc 
vào căn cơ của chúng sinh mà 
tiếp nhận pháp môn có sự cạn 
sâu, nhưng điều quan trọng là 
hành giả phải đủ các điều kiện 
là Tín, Hạnh, Nguyện và trưởng 
dưỡng phước nghiệp ắt sẽ 
đặng phần vãng sinh. Trong 
giai đoạn chấn hưng Phật giáo, 
pháp môn Tịnh Độ được Hòa 
thượng xiển dương lại phù 
hợp với đời sống con người dễ 
dàng thực hành ở mọi lúc mọi 
nơi và có được sự an lạc trong 
đời sống hiện tại, nói chính xác 
hơn là “tinh thần nhập thế” 
trong xã hội đầy biến động. 
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Mối quan hệ tu sĩ và cư sĩ
Thích Nữ Chơn Ngọc

1. KHÁI NIỆM VỀ TU SĨ VÀ CƯ SĨ 
1.1. Tu sĩ 
Tu sĩ Phật giáo là người từ bỏ nếp sống thế tục, 

nên còn gọi là người xuất gia, khép mình trong 
nếp sống đạo đức và hành trì theo pháp môn đã 
được đức Phật thuyết định. Hình bóng chư tăng 
thời đức Phật cũng như hiện nay là sự hiện hữu 
của Phật pháp đến với hàng cư sĩ nói riêng và 
mọi người nói chung. Hình bóng tu sĩ Phật giáo 
hình thành Tam bảo sau khi đức Phật thành đạo 
đó là năm anh em Kiều Trần Như qua bài kinh 
Chuyển Pháp Luân [1], thuyết tại vườn Lộc Uyển. 
Đức Phật khuyên hàng Tỳ kheo không nên thực 
hành theo hai cực đoan đắm say trong các dục và 
tự hành khổ mình, mà phải đi theo con đường 
Trung đạo, tức con đường Thánh đạo tám ngành 
(chính tri kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm 
và chính định) [2]. Trong Phật giáo Bắc truyền, 
trước khi xuất gia, vị Hoà thượng sẽ xướng rằng: 
“Thiện tai, Thiện nam tử! Năng liễu thế vô thường. 
Khí tục thế Nê-hoàn. Công đức nan tư nghì” [3]. 
Và sau khi cắt trên đầu ba lát tóc thì đọc bài kệ 
“Huỷ hình thủ chí tiết. Cát ái từ sở thân. Xuất gia 
hoằng thánh đạo. Thệ độ nhất thiết nhân.”

1.2. Cư sĩ 
Trong kinh Tăng Chi bộ, chương Tám pháp, 

phẩm Gia chủ, kinh Thích tử Mahànàma, đức 
Phật nói với Mahànàma rằng: “Này Mahànàma, 
khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
cho đến như vậy, này Mahànàma, là người nam 
cư sĩ” [4]. Theo kinh Tương Ưng bộ, tập V (Đại 
phẩm), chương 11 (Tương ưng dự lưu), phẩm 
Phước đức sung mãn, kinh Mahanama (số 37), 
đức Phật trả lời cho họ Thích Mahànàma rằng: 
“Ai quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy 
y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, 
là người cư sĩ”. Đức Phật dạy rằng Mahànàma 
về người cư sĩ cần đầy đủ: Giới (năm giới), Tín 
(Phật), Thí (rộng mở và lìa xan tham), Tuệ (tuệ 
sinh diệt, tuệ các bậc Thánh thể nhập, đoạn tận 
khổ đau). Sau khi phát nguyện quy y Tam bảo trở 
thành người cư sĩ, tiếp theo để hoàn thiện đạo 
đức tự thân cần phải thọ trì năm giới (không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ và không uống rượu) và tu học các thiện 
pháp.

1.3. Tứ chúng
 Tứ chúng gồm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc 
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Không phải đến thời điểm hiện tại mối quan hệ của tu sĩ và cư sĩ mới được thiết lập mà mối quan hệ này đã được hình thành trước khi đức Phật thành đạo và trải dài suốt chiều dài lịch sử từ khi có đạo Phật hiện diện trên thế gian. Từ việc nhìn thấy bóng dáng vị tu sĩ oai nghiêm dẫn đến quyết định xuất gia của Thái tử Siddthar, cho đến việc thí chủ Dona chủ trì phân chia Xá- lợi Phật sau lễ trà tỳ của đức Thế Tôn đã minh định rằng: người tu sĩ và người cư sĩ có những mối quan hệ không chỉ dừng lại ở đời sống tinh thần mà còn trong đời sống vật chất. Hệ thống kinh điển Phật giáo trong cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền đều ghi nhận rất nhiều những quan hệ giữa người tu sĩ và cư sĩ. Cả cư sĩ và chư tăng đều là đệ tử Phật, chỉ khác chăng là dung nghi, hoàn cảnh sống, mức độ tu tập, giới pháp hành trì và khả năng tâm linh. Cả hai chúng đệ tử này có sự liên hệ, hỗ trợ với nhau chặt chẽ. Sự tăng trưởng hoặc ngược lại của bộ phận này đều có sự tác động, ảnh hưởng đến bộ phận kia; xét về mức độ sâu xa thì đôi khi còn ảnh hưởng tới sự phát triển hay suy vong của Phật giáo.
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(nam cư sĩ) và Ưu bà di (nữ cư sĩ). Đức Phật nói 
với A Nan về việc Ác ma thỉnh Ngài nhập Niết 
bàn và Ngài sẽ không nhập diệt nếu những Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ “chưa thành 
những đệ tử chân chính, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chính pháp, thành tựu 
Chính pháp và Tùy pháp, sống chân chính, sống 
theo Chính pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa có 
thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai 
minh, phân tích và giải thích rõ ràng Chính pháp; 
khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và 
hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền 
bá Chính pháp thần diệu” [5] . 

Tu sĩ và cư sĩ, gọi tắt là tứ chúng là những 
người sẽ thay Phật hoằng truyền chính pháp đến 
khắp mọi người. Mỗi người sẽ có trách nhiệm và 
bổn phận trong đời sống tu học tự thân và gắn 
kết nhau trong việc hoằng truyền chính pháp lợi 
lạc nhân thiên thời đức Phật còn tại thế cũng 
như hiện nay. Hơn hết, chư tăng là người giữ 
vững chính pháp nhãn tạng, là sứ giả của Như 
Lai truyền thông điệp tu tập đến với mọi người, 
xây dựng đạo đức tự thân, nếp sống thiền môn và 
đạo lộ giải thoát trong mai sau.

2. QUAN HỆ TU SĨ VÀ CƯ SĨ 
2.1. Chân chính và bình đẳng 
Trong tất cả các mối quan hệ thì quan hệ tu 

sĩ – cư sĩ có điểm đặc biệt là có sự chân chính và 
bình đẳng. Vì sao nói như vậy đơn giản dễ nhận 
thấy là trong sinh hoạt hằng ngày các vị tu sĩ đều 
truyền trao giáo lý đến với các vị nam nữ cư sĩ 
trong quá trình học luôn đề cao tinh thần bình 
đẳng vị tha, không phân biệt đối xử với nhau là 
người giàu kẻ nghèo, hay người tri thức và kẻ 
thiểu năng, mà một lòng cùng nhau chia sẻ giáo 
pháp Phật đà đến với mọi người, cùng nhau xây 
dựng nền đạo đức, thông qua các việc mở các hệ 
thống lớp học cư sĩ, hay truyền giới, thọ bát quan 
trai, mục đích là đến với niềm vui an lạc để tu 
tập giải thoát, cùng nhau thực hành các việc làm 
chân chính tuyên truyền, vận động tham gia các 
việc làm mang tính chất không gây đau khổ đến 
ai, bởi vì khi đức Phật còn tại thế Ngài có dạy: 
“các vị là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành”[6] 
mọi người mọi loài đều tu tập và đều có thể 
chứng quả thành Phật.

Chính vì điều này làm rõ hơn tinh thần bình 
đẳng và sự thực hành pháp chân chính, mà 

Ảnh: Minh Nam
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không một tôn giáo nào có thể vượt qua. Ngài 
cũng nhấn mạnh các vị Tỳ kheo: “này các Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ấy do kiến được đặt hướng chân 
chính, do con đường tu tập được đặt hướng chân 
chính, nên đâm thủng vô minh, minh được sinh 
khởi, chứng được Niết-bàn” [7]. Qua đó, chúng 
ta có thể nhận định lại rằng tôn giáo của đạo Phật 
là một tôn giáo chân chính, bình đẳng thể hiện 
qua mối quan hệ tu sĩ – cư sĩ, nơi giao thoa với 
nhau để mang lại nền hòa bình cho xã hội và mọi 
người, nâng cao nền giáo dục đạo đức Phật học 
và thấy rõ nền đạo lý có sự hỗ tương giữa hai 
thân phận.

2.2. Giáo dục và giảng pháp
Nền giáo dục trong hệ thống Phật học mang 

tính toàn cầu hóa đất nước, là nơi phổ thông liên 
kết các nước để chạm tới sự nhất quán, nơi đây 
là điểm hẹn cho các tầng lớp xã hội tham gia vào 
các phật sự cùng các vị tu sĩ trên danh nghĩa là 
chính thức hợp tác, và cũng chính là đối tác để 
cùng tham gia vào các công cuộc đóng góp cho 
kho tàng tri kiến. Tại nơi đây, các vị đứng đầu 
trong hệ thống Phật học mở ra các trường, lớp, 
hay các trang mạng online giảng dạy giáo lý trong 
và ngoài nước, lan truyền các bài học về các pháp 
hành, hay các trung tâm phiên dịch như: Trung 
tâm phiên dịch Huệ Quang, Hán Nôm, Học Viện 
các thành phố lớn để đào tạo ra tăng tài dấn thân 
vào phụng sự, hoằng pháp lợi sinh, giảng dạy, 
thuyết pháp về tam tạng kinh điển, ứng dụng 
đời sống thực tại, giải quyết các nhu cầu khổ 

đau của các cư sĩ, hướng dẫn thực 
tập thiền quán, mở các đạo tràng, 
khóa tu nhằm nâng cao giáo lý cho 
các cư sĩ, ngược lại các vị cư sĩ 
mang tinh thần hoằng hóa giáo lý 
mà chuyên tâm tu tập để ngoại hộ 
thiện tri thức, hộ trì chính pháp, 
tạo nên mối tương quan với các vị 
tu sĩ. Và chính đức Phật cũng đã 
dạy mỗi người đi một hướng để 
giáo hóa chớ đừng hai người đi 
cùng một hướng.

2.3. Cúng dường và từ thiện
 Cúng dường là một trong những 

cách thức thể nghiệm tâm buông 
xả. Hơn nữa, đã là một người đệ 
tử Phật, thì phải có trách nhiệm 
đến sự suy vong hay phát triển của 
đạo pháp. Sự hiện hữu của người 

xuất gia là sự hiện hữu của Tam bảo. Góp duyên 
để người xuất gia hoàn thành sứ mạng thiêng 
liêng đồng nghĩa với hạnh nguyện hộ pháp. Đây 
chính là phương diện tích cực trong trách vụ hỗ 
trợ người xuất gia. Khi cúng dường với tâm hoan 
hỷ, thì dù cúng phẩm vật nhỏ nhoi nhưng vẫn có 
ý nghĩa lớn. Và hơn thế, đức Phật sẽ không nói 
lời tùy hỷ với các thí chủ, dù đó là nhà vua, nếu 
như không có tâm cung kính và sự gia tâm. Nhận 
thức đúng về các điều này là những định hướng 
quan trọng cho người cư sĩ, trong thiện hạnh 
yểm trợ người xuất gia. 

Việc hộ pháp cho người xuất gia thì không 
nên giới hạn ở một vị tu sĩ thầy Bổn sư truyền 
giới hay dựa vào sự thân quen, vì Tăng già là một 
đoàn thể sống thanh tịnh và hoà hợp. Câu chuyện 
Gotami cúng y cho đức Phật và được Phật bảo bà 
rằng: “Này Gotami, hãy cúng dường tăng chúng. 
Bà cúng dường tăng chúng, thời Ta sẽ được cung 
kính, và cả tăng chúng cũng vậy” [8]. Thông qua 
lời dạy của Ngài, con người phụng sự con người, 
mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho nhân gian là 
cúng dường quý báu nhất đối với ngài. Ở đây, 
theo kinh Bổn phận người gia chủ đức Phật dạy 
rằng, người cư sĩ nếu đủ phước, đủ duyên thì 
nên hộ trì các bậc xuất gia phạm hạnh về các nhu 
cầu sống thiết yếu, trên cơ sở của tự nguyện và 
tùy duyên. 
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2.4. Thiện xảo trong xử lý những sai lầm 
Tỳ kheo Xa Nặc (Chana) náo loạn chê bai các vị 

đại đệ tử và ỷ mình có công với Phật nên sau khi 
đức Phật nhập diệt, theo lời di huấn của Phật, 
Tăng già đã tác pháp mặc tẫn (Brahmadanda) 
Xa Nặc. Cư sĩ là những vị tích cực đóng góp ý 
kiến cho tu sĩ hoàn thiện đạo đức giới luật trên 
tinh thần hộ pháp như vua Tần Bà Sa La, vua Ba 
Tư Nặc… Tu sĩ và cư sĩ tương tác nhau, nhưng 
không nên can thiệp quá sâu đời sống tu sĩ. Nếu 
cúng dường chư Tăng với tâm hoan hỷ thì dù vật 
phẩm nhỏ vẫn có ý nghĩa lớn như bà già nghèo 
cúng bát cháo hôi thiu cho Tôn giả Ca Diếp. Và 
hơn thế, đức Phật sẽ không nói lời tuỳ hỷ với 
các thí chủ, dù đó là bậc vua chúa quyền quý, nếu 
như việc cúng dường không có sự cung kính 
và gia tâm: “Thức ăn tốt nhất là thức ăn được 
cho với tình yêu thương. Vì thiếu những người 
tạo mối thân tình bằng cách bố thí với niềm yêu 
thương nên các Tỳ kheo đã lấy thức ăn ở đó và 
mang đến ăn tại các nhà thân hữu của họ. Tâu 
Ðại vương, không có vị ngọt nào bằng vị ngọt 
của tình thương. Thứ gì được cho mà không tình 
thương thì dù nó gồm bốn thứ ngon ngọt cũng 
không xứng bằng gạo rừng được cho với tình 
thương” [9].

Sự tương tác hài hoà của chúng xuất gia và 
tại gia sẽ tạo thành sức mạnh đoàn thể Tăng già 
lúc bấy giờ và mai sau. Dù đệ tử xuất gia hay tại 
gia, giàu hay nghèo, vua chúa hay dân thường…
luôn an trú trong chính pháp, như lý tác ý với tất 
cả mọi việc, khắc phục những sai lầm, thực tập 
quán chiếu, hiện pháp lạc trú để an lạc tự thân và 
phát triển xã hội thanh bình.

3. BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI CƯ SĨ
3.1. Trách nhiệm trong gia đình và xã hội
 Kinh Thiện Sinh (kinh Trường A Hàm 16) 

hoặc kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt (kinh Trường 
Bộ 31), đức Phật dạy chàng thanh niên Sigala 
(Thi Ca La Việt) về những bổn phận của người 
cư sĩ như bổn phận cha mẹ và con cái, thầy và trò, 
chồng và vợ, bạn bè (bà con), chủ (quản lý) và tớ 
(nhân viên), tu sĩ và cư sĩ . Đức Phật nói với vua 
Pasenadi nước Kosala về một vị chân nhân cư sĩ 
thọ hưởng không đưa đến tổn giảm bằng việc: 
“có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình, 
đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho 

vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho 
người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân 
hữu; đối với các vị Sa môn, Bà La Môn, thiết trí 
các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng 
thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng 
đến Thiên giới”. Trong đời sống sinh hoạt ngoài 
xã hội, người cư sĩ làm ra tài vật phải đúng pháp.

3.2. Hộ trì người xuất gia
 Chân chính hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Tức 

là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời giới được bậc Thánh ái kính, 
không có bể vụn, không bị sứt mẻ, không tì vết, 
không ô nhiễm, đem lại giải thoát, được người 
trí tán thán, làm cho an lạc, hướng đến Thiền 
định. Chư tăng là ruộng phước, đáng được cung 
kính cúng dường ở đời. Chính vì thế, đức Phật 
khuyên người cư sĩ nếu đủ duyên thì nên hộ trì 
các vị xuất gia đạo hạnh: “Ở đây, này Gia chủ, vị 
Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỳ kheo, hộ trì chúng Tỳ 
kheo với y, hộ trì chúng Tỳ kheo với đồ ăn khất 
thực, hộ trì chúng Tỳ kheo với sàng tọa, hộ trì 
chúng Tỳ kheo với dược phẩm trị bệnh”. Đức Phật 
đã tán thán việc hỗ trợ không gian tu tập, ngoài 
việc cúng dường tịnh xá hay giảng đường tu tập, 
tuỳ theo khả năng mà người cư sĩ có thể cúng 
dường hỗ trợ điều kiện sống cho người tu sĩ trên 
cơ sở tự nguyện và tuỳ duyên như y tế, phương 
tiện đi lại, và các điều kiện sinh hoạt của người 
xuất.

Kinh Tăng Chi bộ III có đề cập rằng: “Ở đây, 
này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính, 
tùy thuận bậc Đạo Sư, sống cung kính tùy thuận 
Pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống 
cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy 
thuận Thiền định; sống cung kính tùy thuận không 
phóng dật; sống cung kính tùy thuận nghinh đón. 
Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như 
Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài” [10]. 
Bản thân người cư sĩ phải nhận thức được vai 
trò và trách nhiệm của mình trong việc hộ trì Tam 
Bảo cũng như thừa tự pháp, để giúp cho giáo 
pháp được trường tồn. Trong vấn đề hộ trì đó, 
có nhiều khía cạnh mà người cư sĩ cần ghi nhớ: 
Ngoài việc hộ trì Phật bảo, Pháp bảo thì Tăng bảo 
cũng là một phần quan trọng trong đời sống tâm 
linh của hàng đệ tử tại gia và cần được hộ trì:
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a. Niềm tin vững chắc nơi tăng chúng. 
b. Thường xuyên hộ độ cúng dường đến chư 

tăng. 
c. Bảo vệ uy tín và thanh danh cho tăng chúng. 
d. Kính trọng và nhu thuận 
3.3. Một số gương mẫu cư sĩ tiêu biểu 
a. Quốc vương Bình Sa: cúng dường tinh xá 

Trúc Lâm (Veluvana). 
b. Trưởng giả Anàthapindika (Cấp Cô Độc): 

cúng dường tinh xá Kỳ viên. 
c. Tín nữ Visakha: cúng dường Lộc mẫu giảng 

đường (Migaramatu).
d. Kỹ nữ Ambapali: cúng dường vườn xoài, làm 

nơi trú ngụ tứ phương tang.
e. Cư sĩ Jivaka: chữa bệnh đầy hơi, khó tiêu cho 

đức Phật.
f. Cư sĩ Sankha cúng giày cho đức Phật và 

chúng tăng khi đi lại những vùng khó khăn tại Kỳ 
Viên tinh xá.

 h. Nữ cư sĩ Matikamata dù đã chứng đắc thánh 
quả A Na Hàm nhưng vẫn phát tâm cúng dường 
cho 60 vị tăng (thể trạng, tâm tư, điều kiện vật 
chất) trong mùa an cư. Kết thúc mùa an cư, 60 vị 
đều chứng quả A La Hán.

e. Việt Nam: Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha, 
Tâm Minh Lê Đình Thám, Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền.

Cư sĩ đến với chùa là tinh thần tự nguyện, 
đem công đức của mình cùng với tu sĩ tham gia 
các phật sự, đồng tâm hiệp lực tạo ra sức mạnh 
đồng bộ, góp phần phụng sự đạo giúp đời theo 
phương hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo 
ngày càng hưng thịnh và phát triển.

KẾT LUẬN
 Tu sĩ và cư sĩ chính là những người con ưu tú 

của đức Phật, nếu cả hai trang nghiêm tự thân, 
tu tập chuẩn mực và hoàn thành những trách vụ 
đã được phân định, luôn tương kính nhau bằng 
con mắt tuệ thì ngọn đèn sinh mệnh chính pháp 
luôn được duy trì và thắp sáng mãi muôn nơi, 
đem lại lợi lạc đến khắp cả nhân sinh. Bằng sự nỗ 
lực hoằng pháp và hộ trì Chính pháp của cả hai 
giới: xuất gia và tại gia nhằm kế thừa sự nghiệp 
mà Chư Phật, chư Tổ đã dày công tạo lập. Tăng, ni 
và phật tử ngày nay cần xác định rõ mục đích của 
đạo Phật đi vào đời cứu khổ ban vui với phương 
châm: “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn 
hoài”. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau góp từng viên 
gạch nhỏ vững chắc góp phần xây dựng nên tòa 
nhà Chính pháp của đức Như Lai ngày càng được 
kiên cố hơn. Mỗi chúng ta phải tự thân làm gương 
mẫu, luôn trau dồi giáo lý và phẩm hạnh, điều này 
rất cần thiết trong quá trình đưa đến quả xuất thế.

 Chính tác phong, đạo đức của tu sĩ và hàng phật 
tử chính là nền tảng cho một gia đình, xã hội tốt đẹp, 
là tấm gương cho các thân hữu hoặc những người 
chưa hiểu đạo phát tâm tu tập theo đạo Phật, làm 
cho đời sống ngày càng thăng hoa, hạnh phúc. Đặt 
trên nền tảng các mối quan hệ hỗ tương và cùng 
nhau phát triển, sự gắn kết giữa hàng tu sĩ và giới 
cư sĩ sẽ vững chắc trong tinh thần từ bi và trí tuệ. 
Trong bối cảnh đang và sẽ có nhiều tôn giáo cùng 
vận hành trong xã hội, tu sĩ và cư sĩ Phật giáo nên 
trang bị nhiều hơn về kiến thức và kỹ năng trong 
việc tu học, nhất là nghiêm túc thực hành đúng 
theo những gì đức Thế Tôn đã dạy nhằm kiến tạo 
đời sống vững mạnh về tâm hồn lẫn thể chất. Phật 
giáo, chắc chắn sẽ không thể tồn tại đúng nghĩa nếu 
mối quan hệ song hành này bị phá vỡ do hành động 
thiếu hiểu biết hoặc hiểu sai lời dạy của Như Lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Kinh Tương ưng bộ II, tập IV (Thiên sáu xứ), Thích Minh Châu (dịch), NXB Tôn giáo, HN, 2018, tr 783.
2. Kinh Tương ưng bộ II, Sđd, tr. 783.
3. Thích Thiện Hoà, Giới đàn tăng, NXB Tôn giáo, HN, 2016, tr. 249.
4. ĐTKVN, Kinh Tăng chi bộ I, chương Tám pháp, phẩm Gia chủ, kinh Thích tử Mahànàma, Thích Minh Châu (dịch), NXB Tôn 
giáo, HN, 2018, tr 340.
5. Kinh Trường bộ 1, kinh Đại Bát Niết Bàn (số 16), Thích Minh Châu dịch, NXB Tôn giáo, HN, 2018, tr. 300.
6. Thích Tịnh Hạnh, “Đại Tập 145, Bộ Luật Sớ III, số 1809- 1815, Hội Văn Hoá Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc, 2000, tr. 614.
7. Kinh Tương Ưng V, Đại Phẩm, Chương Tương Ưng Đạo, Phẩm Vô minh, sđd, tr. 23.
8. ĐTKVN, Kinh Trung bộ (quyển 3, 13 quyển), kinh Phân biệt cúng dường, NXB Tôn giáo, HN, 2018, tr. 595.
9. Kinh Tiểu bộ (q11, 13q), Chuyện tiền thân 346, chuyện đạo sĩ Kesava, tr. 413.
10. Kinh Tăng Chi Bộ III, Chương Bảy pháp, Phẩm Không Tuyên Bố, sđd, tr. 395.
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Con đường hạnh phúcCon đường hạnh phúc

Thiên lương là thuyết do một hiền triết 
nói lên. Vấn đề là ở chỗ, hành văn 
mà đối chiếu với tự thân, mà chiêm 
nghiệm bằng tự thân, thì cảm nhận 
rằng nó… đúng. Dẫu rằng sự “cảm 

nhận đúng” ấy không hoàn toàn giống nhau ở 
mực cấp độ (và đó là điều tất nhiên): Song nói 
chung thì như trên đã nói, hầu như mọi người 
kinh qua ấn chứng điều thừa nhận, rằng: Ai nấy, 
là con người, đều cảm nghe trong nội tâm mình 
sự hiền diệu của thiên lương và lương năng đó. 
Mà một khi trong các Con đã hiện hữu cái gọi 
là Thiên Lương đó, tất nhiên điều đó không thể 
không chứng minh một cách hùng hồn nhất rằng 
Bậc Sinh Thành của họ ắt cũng, ắt càng vẹn vẻ 
Thiên Lương. Sản phẩm mà Thiên Lương. Người 
Thợ Cả làm sao không Thiên Lương được.

Con là hiện thân của Thiên Lương, Cha ắt 
cũng chính là Thiên Lương. Lại Nho giáo nói: 
Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập 
tương viễn. Câu nói đó miêu tả con người một 
cách chính xác tài tình: Và vì vậy cũng thể hiện 
chính xác hình ảnh Đấng Sinh Thành vắng bóng.

Rằng: nếu có Thượng Đế, ắt Ngài phải là bậc 
Toàn Thiện, Toàn Chân. Ngài đã, đang và mãi mãi 
toàn chân như thế! Riêng con cái của Ngài, có thể 
sẽ tập tương viễn một lúc nào đó, một chặng nào 
đó trên bước hành trình về quê cha đất tổ. Song, 
cuối cùng thì…

Kết luận, như trên đã từng nói: nhìn con thì 
biết cha. Loài người đã được cấu tạo với những 
phẩm chất lương hảo, thể hiện những đức tính 
từ bi bác ái, khoan dung độ lượng, dũng cảm vô 
úy, tinh tấn hướng thiện – những đức tính tự 
hữu nó khiến cho con người biết ăn ở đẹp, kính 
tổ tiên, yêu hậu duệ, hiếu với cha mẹ, trung cùng 
đất nước...

Tóm lại, là những cá thể tuyệt vời luôn hướng 
về Chân Thiện Mỹ.

Qua một kiệt sản phẩm như thế, có thể không 
cần thông minh lắm cũng có thể hình dung ra 
một Đấng Hóa Công viên tuệ toàn thiện đến 
như thế nào, Đấng Hóa Công ấy ắt có sinh ra loài 
người hẳn phải có duyên cớ Đấng Nhân Đức, 
chứ chẳng ngẫu hứng nặn chúng ra để đầy đọa 
cho vui. Dựa vào những điều trên, ta có thể xác 
tin cõi này hoàn toàn không phải là một cái bẩy 
(để gài sụp bẩy nạn nhân con người) mà chỉ có 
thể là đòn bẩy để thúc đẩy con người ngày mỗi 
tinh tấn thăng hoa – để thành thánh, để “trở về 
ngôi cũ” vậy.

Lại nữa, ví sử như nguồn cội của loài người 
có không phải là do một Đấng Hóa Công đi nữa 
mà chỉ do uyên nguyên từ hạt bụi mà hình thành 
nên. Thì với tất cả phẩm chất tuyệt vời của mình 
– con người – con đẻ của cái hạt bụi vừa nói ấy 
cũng thừa tư cách để truy phong cho “ông bố 
xuất thân hèn hạ” của mình để từ thân phận một 
“hạt bụi hạt bụi” sớm “ngư hóa long” thành một 
“hạt bụi tánh linh”.

Vì nếu không phải là một “hạt bụi thần thánh”, 
“hạt bụi tính linh”, thử hỏi làm sao có thể tạo 
dựng nên một con người. Một tác phẩm nội hàm 
Chân Thiện Mỹ.

Phải chăng với những nhận thức kể trên chúng 
ta dẫu chẳng nói gì về con đường hạnh phúc mà 
con đường hạnh phúc lại dường như đã ló dạng 
trước mắt chúng ta rồi? 

Tiếp theo và hết Huỳnh Uy Dũng
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KHÔNG GIAN CÔNG VỚI VẤN ĐỀĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Thị Quế Hương*Nguyễn Thị Hoà**

Tóm tắt: 
Trên thế giới, đối thoại liên tôn giáo trong không gian công đã diễn ra trong những thập niên gần đây và kết quả của các cuộc đối thoại được xem như một giải pháp làm giảm đi xung đột tôn giáo, góp phần duy trì hòa bình, đoàn kết, ổn định ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, sau năm 1990 đến nay, các tôn giáo cũng đã và đang đối diện với thực tế đa dạng tôn giáo, do đó nhu cầu tương tác và đối thoại liên tôn giáo bắt đầu đặt ra và việc đảm bảo đối thoại liên tôn giáo diễn ra hiệu quả và hài hòa cần những yếu tố khoan dung, bác ái, thấu hiểu, tinh thần dấn thân và sự sẵn lòng hợp tác giữa các bên. Hiện nay, đối thoại liên tôn giáo trong không gian công còn là sự mới mẻ ở Việt Nam, do đó bài viết mới chỉ trình bày một cách sơ lược, rất cần sự quan tâm, vào cuộc của các ban ngành, các nhà nghiên cứu về vấn đề này mới mong có kết quả tốt.
Từ khóa: Không gian công; Đối thoại liên tôn giáo; Không gian đối thoại; Việt Nam.

1. Mở đầu
Trong mấy thập niên gần 

đây, trên thế giới đã có những 
cuộc đối thoại tôn giáo diễn ra 
đa dạng và mạnh mẽ giữa các 
tôn giáo với nhau trong không 
gian công. Sự gặp gỡ, đối thoại 
giữa các tôn giáo cũng đã đạt 
được những kết quả nhất định 
thể hiện qua các cam kết gác bỏ 
sự khác biệt để tạo ra sự hiểu 
biết và tôn trọng lẫn nhau giữa 
các tôn giáo. Đối thoại là một 
sự trao đổi hai chiều, không 
giống như tranh luận hay củng 
cố lập trường hai bên mà là nói 
chuyện với nhau giữa hai bên 
gồm hai hoặc nhiều người có 
những quan điểm khác nhau 
xuất phát điểm cũng khác 
nhau, từ niềm tin khác nhau, 
văn hóa và tôn giáo khác nhau 
trong môi trường đa dạng. 

Điều kiện phải có để đối thoại 
là hai bên đến với nhau trong 
tinh thần cởi mở, sẵn sàng 
đánh giá cao những khác biệt 
và đa dạng. Mọi yếu tố khai trừ, 
độc đoán và đề cao cái tôi đều 
không phù hợp cho đối thoại. 
Đối thoại liên tôn giáo tức là 
các tôn giáo có niềm tin khác 
nhau nhưng cùng trao đổi về 
một chủ đề chung để hiểu 
nhau, cảm thông, chia xẻ cho 
nhau những tri thức hai bên có 
được, để đi đến kết quả đồng 
thuận, như thế cuộc đối thoại  
coi như thành công.

Không gian công cộng là một 
phần trong xã hội dân chủ và vì 
thế, việc phát triển không gian 
công cộng sẽ là việc đóng góp 
vào phát triển tiến trình dân chủ 
và hình thành văn hóa chính trị, 
văn hóa nhân quyền. Dân chủ 

tham gia ngày nay không chỉ 
được hiểu theo nghĩa bó hẹp với 
sự tham gia bầu cử hoặc tham 
gia đảm nhận các công việc của 
Nhà nước mà dân chủ tham gia 
còn là trực tiếp tham gia vào 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã 
hội và trở thành một công dân 
tích cực, năng động và có trách 
nhiệm. Với sự tham gia của 
các phương tiện truyền thông, 
không gian công giúp người 
dân truyền tải đến Nhà nước 
các thông điệp của người dân, 
đưa ra ý kiến cho các quyết định 
chính trị và quá trình soạn thảo 
các văn bản pháp luật và chính 
sách chung của Nhà nước. Như 
vậy, không gian công đóng một 
vai trò trong việc đòi hỏi và thúc 
đẩy tinh thần trách nhiệm của 
Nhà nước đối với công dân và 
ngược lại(1).
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Trên cơ sở tìm hiểu những 
quan điểm của các học giả về 
không gian công; quan điểm 
của Nhà nước, của Giáo hội 
các tôn giáo về đối thoại và các 
phương thức đối thoại liên tôn 
giáo, đồng thời xét trên thực tế 
các biểu hiện về đối thoại liên 
tôn giáo thời gian qua của các 
tổ chức tôn giáo có thể tham 
gia trong các không gian công 
ở Việt Nam. Bài viết tổng hợp, 
phân tích và bước đầu nhận 
định những không gian công 
cộng nào mà đối thoại liên tôn 
giáo có thể diễn ra? và dưới 
hình thức thì phù hợp và theo 
đúng pháp luật của Việt Nam?. 
Nội dung gồm các phần: 1 – Mở 
đầu. 2 - Về không gian công ở 
Việt Nam. 3 - Những biểu hiện 
của đối thoại liên tôn giáo trong 
không gian công. 4 - Nhận xét 
rút ra. 5 - Kết luận.

2. Về không gian công ở Việt Nam
 Không gian công hay 

còn gọi là không gian công 
cộng là không gian phục vụ 
chung cho nhu cầu của mọi 
người trong xã hội. Mỗi cá 
nhân trong xã hội đều thể hiện 
cách sống riêng tư (cá nhân) và 
cách sống công cộng (xã hội) và 
các học giả phương Tây gọi là 
Không gian tư (private sphere) 
là dung môi cho đời sống riêng 
tư như gia đình, công sở, các 
nhóm bạn nhậu, các câu lạc 
bộ thể thao, khiêu vũ... Không 
gian công (public sphere) là 
dung môi cho đời sống công 
cộng của cá nhân. Khái niệm 
không gian công là một trong 
những khái niệm nền tảng để 
giải thích các hiện tượng trong 
chuyển đổi dân chủ. Habermas 
đã định nghĩa không gian công 
là: "... một lĩnh vực của đời 
sống xã hội trong đó những 

gì [tư tưởng, phát biểu, hành 
động] hướng vào dư luận xã hội 
(public opinion) đều có thể được 
hình thành. Cơ hội tiếp cận vào 
không gian này được mở cho 
mọi công dân. Một bộ phận của 
không gian công thành hình 
trong thảo luận (conversation), 
mà trong đó các cá nhân riêng lẻ 
tập hợp lại để hợp thành một cơ 
thể công cộng (public body)"(2). 
Trong khi đó, Lisa Drummond 
lại quan niệm hai phạm trù 
không gian: không gian chung/
công cộng (public space) và 
không gian riêng (private space) 
trong các phân tích về thực tiễn 
sử dụng cũng như biên giới của 
hai không gian này ở đô thị Việt 
Nam đương đại (Drummond, 
2000). Ở đây, tác giả muốn nhấn 
mạnh, không gian công cộng có 
thể được hiểu theo nhiều cách, 
trong đó có ý nghĩa ‘bên ngoài’, 
‘ngoài kia’, cái thuộc về cả cộng 
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đồng/xã hội cho dù không gian 
đó được quy định bởi các chuẩn 
mực xã hội và pháp luật của nhà 
nước. Và không gian riêng hàm 
ý bên trong gia đình hạt nhân. 
Tác giả Matthews lại phân tích 
ba loại không gian theo thứ tự: 
Không gian thứ nhất là ‘không 
gian vật thể’ (physical space) 
được sử dụng để nhận dạng 
các sự vật cụ thể có thể kẻ vẽ và 
được xã hội nhận thức là ‘các 
thực tiễn địa lý’ (các nhà địa 
văn hóa còn sử dụng khái niệm 
‘landscape/phong cảnh’ khi họ 
nói đến mối quan hệ giữa môi 
trường tự nhiên và xã hội loài 
người). Không gian thứ hai 
là ‘không gian tưởng tượng’ 
(imagined space), tức là ‘các 
không gian trong tưởng tượng’. 
Và thứ ba là ‘không gian sống’ 
(lived space). Theo ông, ba loại 
không gian làm rõ việc không 
gian có liên quan như thế nào 
đến các sự kiện, kiến trúc, biên 
giới chính trị và tham vọng cá 
nhân(3).

Tuy nhiên, dưới từng góc độ, 
từng chủ đề, không gian công 
có nhiều ý nghĩa, tên gọi khác 
nhau và phục vụ nhiều nhu cầu 
khác nhau của con người trong 
xã hội: như không gian cư trú 
(cá nhân và cộng đồng), không 
gian kiến trúc, không gian văn 
hóa, không gian thiêng (Không 
gian thiêng là nơi chứa đựng 
các vật thể và hoạt động tôn 
giáo, tín ngưỡng. Cụ thể, một 
di tích tôn giáo không phải là 
một không gian tự nhiên, mà là 
một không gian thiêng, nơi con 
người giao tiếp với các thế lực 
thiêng. Như vậy, con người đã 
gắn cái thiêng cho một không 
gian nào đó, để phân biệt giữa 
cái thiêng với cái phàm)(4), 
không gian lao động sản xuất,... 

Sự hình thành, phát triển, và 
thay đổi của không gian công 
cộng phụ thuộc vào sự phát 
triển và đặc điểm của đời sống 
công cộng vốn không giống 
nhau giữa các nền văn hóa khác 
nhau và ở các thời điểm khác 
nhau.

Trong phạm vi bài viết, chúng 
tôi tạm xác định không gian 
công cho đối thoại tôn giáo ở 
đây cần phân định rõ trong hơn: 
Thể loại Không gian "vật thể" 
chia thành: không gian chung 
(đúng nghĩa của công: nơi công 
cộng cho toàn thể người dân: 
quảng trường, đường phố, 
bến xe, tàu, công viên, các trụ 
sở cơ quan nhà nước…tức là 
nhà nước đứng ra làm trung 

gian cho mọi cuộc đối thoại) 
và không gian riêng của cộng 
đồng tôn giáo (cơ sở thờ tự 
của hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo: nhà thờ, chùa, đình, đền… 
tức là các tín đồ tôn giáo tự tìm 
đến nhau để cùng đối thoại). 
Mọi cuộc đối thoại lúc này sẽ 
là đối thoại trực tiếp giữa các 
bên. Thể loại Không gian "phi 
vật thể" gồm không gian chung 
(đó là các báo, chí, trang mạng 
internet đã được Nhà nước 
công nhận và trực tiếp quản lý 
mà ở đó mọi công dân có thể 
trao đổi tranh luận…) và không 
gian riêng của cộng đồng tôn 
giáo (đó là các trang webside, 
các tờ báo của các tôn giáo có 
hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
mà số lượng người dân tham 
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gia không đáng kể, chủ yếu là 
tín đồ tôn giáo). Mọi cuộc đối 
thoại lúc này là đối thoại gián 
tiếp giữa các bên thông qua 
phương tiện truyền thông.

Trong bối cảnh đô thị Việt 
Nam đương đại, ranh giới giữa 
không gian chung và không gian 
riêng không được chặt chẽ, còn 
lỏng lẻo, có khả năng thay đổi 
theo tích chất riêng của Việt 
Nam. Hiện nay, chưa có nhiều 
nghiên cứu về không gian công 
ở Việt Nam cả về khía cạnh 
không gian “vật thể” lẫn “phi 
vật thể”. Có thể thấy rõ, không 
gian công cộng “vật thể” ở Việt 
Nam qua 2 góc nhìn: nông thôn 
gắn với cây đa, bến nước, sân 
đình… và thành thị gắn với nhà 

văn hóa, công viên… như vậy, 
không gian công cộng mang 
yếu tố tôn giáo hầu như chưa 
được đề cập đến mà chỉ thuần 
túy là các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật hay hoạt động tín 
ngưỡng của các làng quê. Còn 
không gian công cộng “phi vật 
thể” ở Việt Nam lại có chiều 
hướng gia tăng nhanh trong 
những năm gần đây với sự bùng 
nổ thông tin trong thời hiện 
đại - sự phát triển của internet. 
Đã có rất nhiều diễn đàn trên 
các trang web của cá nhân, tập 
thể, chính thống và phi chính 
thống. Cùng với các phương 
tiện kỹ thuật về truyền thông, 
các thông tin được truyền đi 
rất nhanh. Cũng vì vậy, các báo, 
tạp chí, radio, truyền hình và 
internet ngày nay đã trở thành 
các yếu tố chính cho một cuộc 
tranh luận công khai mang tính 
quốc gia và vượt ra ngoài biên 
giới quốc gia. Trên các diễn đàn 
đó, có nhiều vấn đề được xem 
là nhạy cảm mà thông thường, 
nếu ở các không gian “vật thể” 
người ta không muốn nói, 
hoặc tránh né, nể nang chưa 
giám nói thật, nói thẳng, thì 
ở đây, người ta bàn tán công 
khai và bình luận sôi nổi dưới 
nhiều danh nghĩa không phải 
chính họ.

Như vậy, có thể thấy trong 
các không gian “vật thể” hay 
“Phi vật thể” đều có những giá 
trị khác nhau . Không gian công 
đem lại cho con người giá trị 
yêu thương người, là tính đoàn 
kết trong cộng đồng, sự tự do 
phát triển khả năng con người, 
tự do ngôn luận, bình đẳng, 
dân chủ,... đồng thời, đây cũng 
là nơi thể hiện tính đa dạng văn 
hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong 
xã hội.

Tóm lại, không gian công 
ở Việt Nam tính cho đến nay 
chưa có một khái niệm không 
gian công một cách đúng nghĩa, 
từ không gian vật thể lẫn không 
gian phi vật thể, nhất là trong 
vấn đề đối thoại liên tôn giáo.? 
Vậy cần có cơ chế nào? Điệu 
kiện nào để các đối thoại trực 
tiếp lẫn gián tiếp có thể đối 
thoại trong không gian công 
theo đúng nghĩa là dân chủ - 
bình đẳng - thẳng thắn.? Điều 
này cần sự quan tâm, vào cuộc 
của các cấp chính quyền từ 
trung ương đên địa phương và 
bản thân các tổ chức tôn giáo?. 
Vấn đề xu hướng tư nhân 
hóa các không gian công cộng 
(khuyến khích tư nhân tham 
gia phát triển hệ thống không 
gian công cộng) có hiệu quả 
kinh tế ở nhiều nước nhưng 
có nguy cơ tiềm tàng gây phân 
hóa xã hội. Trên thực tế, việc 
sử dụng không gian riêng ở 
những khu vực đô thị lớn như 
Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh... đang 
diễn ra theo xu hướng ‘hướng 
ra bên ngoài’ không gian riêng, 
được thể hiện ở việc người dân 
lấn chiếm không gian chung, 
chiếm dụng và sử dụng không 
gian chung (nhất là các vỉa hè, 
công viên,...) cho các mục đích 
cá nhân. Việc sử dụng không 
gian công cộng như thế sẽ làm 
sống động không gian công, 
tạo nên những không gian cho 
các hoạt động giải trí riêng và 
vô hình chung, không gian 
công đã bị thu hẹp, dần dần trở 
thành không  gian riêng của 
các nhân nào đó?. Vậy, cần phát 
triển không gian công cộng như 
thế nào cho phù hợp vì lợi ích 
tương lai của toàn xã hội Việt 
Nam - một đất nước đa dân tộc 
đa tôn giáo như thời điểm hiện 
tại, nhất là vấn đề đối thoại giữa 
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các tôn giáo để tăng sự đoàn kết 
toàn dân tộc vẫn là một thách 
thức lớn đối với Việt Nam.

3. Về đối thoại liên tôn giáo trong không gian công 
Trước khi tìm hiểu những 

biểu hiện nào của đối thoại liên 
tôi, ta tìm hiểu về những quan 
điểm của nhà nước, của các 
tổ chức tôn giáo về  đối thoại 
liên tôn giáo là gì? Họ có nhu 
cầu đối thoại hay không? Mục 
đích của đối thoại? Nội dung 
đối thoại sẽ là những gì? Không 
gian đối thoại ở đâu?, trong 
không gian công nào thì các 
tôn giáo được quyền đối thoại 
và những chủ đề gì, nội dung 
gì được đối thoại trong không 
gian công cộng ấy?. Vậy trong 
điều kiện nào? phương thức 
nào để các cuộc đối thoại được 
diễn ra trong không gian công 
theo đúng nghĩa? là những câu 
hỏi được đặt ra hiện nay và cần 
được giải quyết?. Vậy, khi đối 
thoại diễn ra, các tổ chức tôn 
giáo và nhà nước ta có vai trò 
gì trong đối thoại liên tôn giáo 
đó?.

3.1. Về quan niệm đối thoại 
liên tôn giáo: 

- Về phía Nhà nước: Có thể 
thấy, từ xưa đến nay, nhà nước 
ta luôn mong muốn đối thoại 
liên tôn giáo được diễn ra trên 
tinh thần bác ái, bình đẳng, 
dân chủ trong khuôn khổ các 
chính sách của nhà nước, từ đó 
nhằm phát huy những yếu tố 
tích cực của các tôn giáo, giản 
những mặt hạn chế, góp phần 
xây dựng đất nước giàu mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh điều này được thể hiện 
trong các văn bản pháp luật của 
Nhà nước. Việc tạo dựng khối 
đoàn kết, nhất trí của toàn dân 

rất cần việc đối thoại dưới hình 
thức trực tiếp (trong không 
gian công “vật thể”) hay gián 
tiếp (trong không gian công 
“phi vật thể”) để tạo sự hiểu 
biết, thông cảm lẫn nhau, đồng 
thời xóa đi những mặc cảm, 
định kiến, nhằm hòa giải những 
mâu thuẫn, xung đột văn hóa 
tôn giáo để thực hiện chính 
sách đại đoàn kết toàn dân và 
đoàn kết lương - giáo như lời 
của chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy. Người chỉ rõ: “Công giáo 
hay không Công giáo, Phật giáo 
hay không Phật giáo đều phải 
nên nỗ lực đấu tranh cho nền 
độc lập của nước nhà. Nhiệm 
vụ của toàn thể chúng ta là phải 
giữ vững nền độc lập. Trong 
Công giáo có câu “Tam vị nhất 
thể”, nhà Phật có câu “Vạn 
chúng nhất linh” nên chúng ta 
phải hi sinh cho nhân loại và 
chúng sinh”(5). Ngày nay, chúng 
ta đang học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách và 
lối sống của Hồ Chí Minh, nhất 
là lối ứng xử của Người với các 
tổ chức tôn giáo, thiết nghĩ, 
Nhà nước ta cũng cần chú ý đến 
việc tạo dựng khối đại đoàn kết 
tôn giáo trên cơ sở tìm các giá 
trị chung của tôn giáo hướng 
đến xây dựng xã hội phát triển 
bền vững.

- Về phía Giáo hội các tôn 
giáo: Do khuôn khổ hạn hẹp, 
nên bài viết chỉ giới thiệu quan 
niệm của 2 tổ chức tôn giáo lớn 
tại Việt Nam.

+ Với Công giáo: Sau Công 
đồng Vatican II, có nhiều loại 
các văn kiện quan trọng có liên 
quan về đối thoại liên tôn giáo 
của Công giáo. Tinh thần đối 
thoại đó được thể hiện trong 
mục đích của Hội nghị Liên hội 
đồng Giám mục Á châu (FABC- 

ra đời năm 1970, là một tổ chức 
mang tính liên hiệp với mục 
đích chính là “cổ vũ tình liên 
đới và đồng trách nhiệm giữa 
các thành viên vì lợi ích của giáo 
hội và xã hội ở châu Á"). FABC 
nhận định “Đối thoại giúp giáo 
hội thoát khỏi việc trở thành 
một cộng đồng đặt trọng tâm 
vào chính mình và liên kết giáo 
hội với dân tộc trong tất cả mọi 
lĩnh vực và chiều kích của cuộc 
sống”. FABC đã định hướng cho 
các giáo hội địa phương 3 vấn 
đề cần đối thoại: Một là, đối 
thoại với các nền văn hóa, Hai 
là, đối thoại với các tôn giáo, Ba 
là, đối thoại với người nghèo 
(Hoạt động từ thiện nhân đạo 
hướng về người nghèo, người 
bất hạnh trong xã hội là hoạt 
động truyền thống không chỉ 
của Công giáo mà của nhiều 
tôn giáo khác ở nhiều quốc 
gia trên thế giới). Cũng tại Hội 
nghị FABC lần thứ X vào tháng 
12 năm 2012 tại Tòa Giám mục 
giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai, Hội đồng Giám mục Việt 
Nam đã thể hiện được sự đậm 
nét trong đối thoại văn hóa 
dân tộc, từ các làn điệu dân ca 
ba miền Bắc, Trung, Nam; cờ, 
lọng của truyền thống hội làng 
Việt Nam; những nhạc cụ cồng, 
chiên, tre, nứa lá là những vật 
phẩm quen thuộc gắn với đời 
sống hàng nhiều thế kỷ của 
người dân Việt Nam đã được 
Giáo hội Công dàn dựng công 
phu thành những nét đặc trưng 
văn hóa dân tộc trong một 
không gian Công giáo. Giáo hội 
cũng đã xác tín con đường của 
đối thoại là: “Với các tôn giáo 
bạn phải khiêm tốn, hiền hòa. 
Đừng coi tôn giáo của mình là 
nhất, là hơn hẳn các tôn giáo 
khác. Đừng loại trừ nhau mà 
phải chân thành, tìm hiểu các 
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tôn giáo trên đất nước mình, 
nhằm có được cái nhìn tổng 
thể về cái hay, cái đẹp của mỗi 
tôn giáo thể hiện qua cuộc 
sống thường ngày”. Giáo hội 
cũng nhận thấy “những cuộc 
gặp gỡ và trao đổi với các tôn 
giáo bạn chắc chắn sẽ tạo thêm 
nhiều điều kiện thuận lợi cho 
việc cộng tác nhằm lành mạnh 
hóa xã hội và thăng tiến con 
người”(6).

+ Với Phật giáo: Mục tiêu tối 
hậu của đạo Phật là đạt tới an 
lạc, giải thoát khỏi mọi nỗi khổ 
của thế gian, điều đó không 
có nghĩa người Phật tử không 
quan tâm đến cuộc sống thực 
tại. Chính vì thế, giáo pháp của 
đức Phật không phải chỉ dành 
cho những người tu hành mà 
còn là con đường sống chung 
của toàn thể loài người. Thật 
vậy, giải thoát có nhiều cấp bậc. 
Với người tu hành, cấp bậc giải 
thoát của họ cao nhất, có thể đạt 
tới niết bàn. Nhưng với người 
thế tục, giữ gìn điều gì thì an 
lạc được điều đó, đấy chính là 
ý nghĩa của tam vô lậu học của 
nhà Phật là giới, định, và huệ. 
Khi con người giữ giới thì 
tâm họ được bình lặng, nghĩa 
là có định. Với tâm bình lặng, 
họ có khả năng nhận biết bản 
chất cuộc đời đúng với thực 
chất của nó, đó chính là huệ. 
Như trong phẩm Bhandagama, 
chương “Bốn pháp”, kinh Tăng 
Chi Bộ, đức Phật nói rõ: “Này 
các tỳ kheo, do không giác ngộ, 
không thể nhập bốn pháp, như 
vậy phải chạy dài, luân chuyển 
trong một thời gian dài, đối 
với ta và đối với các ngươi. Thế 
nào là bốn? Này các tỳ kheo, 
do không giác ngộ, không thể 
nhập thánh giới, như vậy phải 
chạy dài, luân chuyển trong một 

thời gian dài, đối với ta và đối 
với các ngươi. Này các tỳ kheo, 
do không giác ngộ, không thể 
nhập thánh định, như vậy phải 
chạy dài, luân chuyển trong một 
thời gian dài, đối với ta và đối 
với các ngươi. Này các tỳ kheo, 
do không giác ngộ, không thể 
nhập thánh huệ, như vậy phải 
chạy dài, luân chuyển trong 
một thời gian dài, đối với ta và 
đối với các ngươi. Này các tỳ 
kheo, do không giác ngộ, không 
thể nhập thánh giải thoát, như 
vậy phải chạy dài, luân chuyển 
trong một thời gian dài, đối 
với ta và đối với các ngươi. Này 
các tỳ kheo, khi nào thánh giới 
được giác ngộ, được thể nhập; 
khi nào thánh định được giác 
ngộ, được thể nhập, khi nào 
thánh huệ được giác ngộ, được 
thể nhập, khi nào thánh giải 
thoát được giác ngộ, được thể 
nhập, hữu ái được chặt đứt, 
dây cột của hữu được đoạn tận, 
khi ấy không còn tái sinh”. Nhờ 
có giới, định, huệ, họ đạt được 

tình trạng giải thoát ngay ở đây 
và bây giờ .

Thực tế về đối thoại của 
Phật giáo với các tôn giáo khác 
rất rộng mở, bởi bản chất của 
đạo Phật là từ-bi-hỉ-xả, gần gũi 
với chúng sinh, vì chúng sinh 
không có cùng khuynh hướng 
và sở thích, nên đức Phật đã 
dùng nhiều phương tiện khác 
nhau để giáo hóa họ. Dựa vào 
thí dụ này mà đức Đạt-Lai-Lạt-
Ma cho rằng sự hiện diện của 
nhiều tôn giáo trên thế giới 
là điều tuyệt vời. Phật giáo và 
Công giáo đã có những cuộc 
đối thoại, cụ thể đức Đạt-Lai-
Lạt-Ma và Linh mục Dom John 
Main đã gặp nhau hai lần. Lần 
đầu tiên vào năm 1980 tại nhà 
thờ Chính Tòa Công giáo ở 
Montréal, tỉnh bang Québec, 
Canada. Tại đó, người ta đã xin 
linh mục John Main đón tiếp vị 
thủ lãnh Tây Tạng với tư cách 
là người tu sĩ anh em, trong 
buổi tối khai mạc cuộc gặp gỡ 
liên tôn. Nội dung những lời 
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trao đổi giữa họ chỉ có tính 
cách bình thường, dường như 
đã thăm dò một cuộc đối thoại 
thâm sâu hơn vào những hiểu 
biết chuyên sâu về đạo của 
cả hai bên. Kết thúc buổi gặp 
gỡ đầu tiên đó LM Laurence 
Freeman đứng lên ngỏ lời: ”Để 
chấm dứt buội họp mặt đầu 
tiên nầy, chúng ta sẽ xin đức 

Đạt-Lai-Lạt-Ma thắp sáng một 
ngọn nến tượng trưng sự hợp 
nhất và những người được mời 
thuộc các truyền thống tôn giáo 
khác nhau sẽ thắp sáng những 
ánh nến khác lấy từ ngọn nến 
của đức Đạt-Lai-Lạt-Ma. Các 
ngọn nến đó sẽ được thắp sáng 
mãi trong suốt thời gian hội 
thảo để tượng trưng sự hiệp 

nhất và tình thân hữu nối kết 
các tôn giáo chúng ta.”(7). 

- Về phía các chức sắc, tín 
đồ tôn giáo:

+ Trong buổi trao đổi của 
báo Công giáo và Dân tộc với 
linh mục Phanxicô Xaviê Bảo 
Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối 
thoại Liên tôn, Tổng Giáo phận 
Tp.HCM, linh mục đã nói về 
những điều tốt đẹp, những giá 
trị tốt đẹp của tôn giáo bạn, để 
rồi suy nghĩ, khám phá thêm 
niềm tin của chính mình. Khi 
linh mục tìm hiểu về từ bi, hỷ xả 
của anh em Phật tử, có suy nghĩ 
thêm về Đức ái để rồi cảm nhận 
không chỉ “Yêu như Thầy” mà 
còn “hãy học cùng Thầy vì Thầy 
hiền lành và khiêm nhường 
trong lòng”. Đây là những giá 
trị mà xét về mặt đối ngoại thì 
người Kitô hữu nói chung và 
Kitô hữu Việt Nam nói riêng, 
chưa làm nổi bật hai đặc điểm 
mà Chúa Giêsu yêu cầu trong 
cách nghĩ, cách nói và hành 
động(8).

+ Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám 
mục Giáo phận Mỹ Tho đã nhận 
định về sự cần thiết phải đối 
thoại giữa các tôn giáo rằng: Sự 
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cởi mở đầu tiên là nhìn nhận 
rằng trong các tôn giáo khác có 
những yếu tố chân lý. Chân Lý 
là một huyền nhiệm khôn tả, 
tuyệt đối và vĩnh hằng, vượt 
trên các ràng buộc tôn giáo, 
nhưng chứa đựng trong mỗi 
tôn giáo. Khi tìm hiểu các tôn 
giáo khác, ta có cơ hội đến gần 
với Chân Lý Tuyệt Đối hơn. Sự 
đa nguyên, đa dạng tôn giáo đòi 
hỏi phải có đối thoại, vì không 
một người nào và không một 
tổ chức tôn giáo nào có thể cho 
rằng mình độc quyền chân lý. 
Nếu không đối thoại với những 
người khác, chính bản thân sẽ 
bi giới hạn trong cách nhìn và 
cách hiểu Chân Lý của tôn giáo 
mình(9). 

+ Nói về đối thoại liên tôn 
giáo, đạo hữu Huệ Khải đã nhận 
định: “Thư Chung hậu Đại hội 
Dân Chúa 2010 của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam gửi toàn 

thể Cộng đồng Dân Chúa Việt 
Nam (xin gọi tắt là Thư Chung 
2011) được công bố chính thức 
ngày 01-5-2011, từ sự việc này, 
tác giả Khải Huệ bày tỏ suy 
nghĩ rằng đối thoại với các tôn 
giáo không chỉ là yêu cầu của 
riêng cộng đồng Dân Chúa, mà 
còn là yêu cầu lâu dài của mọi 
tôn giáo, của toàn xã hội. Thư 
Chung 2011 xác định (số 39): 
“Đây là cuộc đối thoại từ trái 
tim đến trái tim nhằm xây dựng 
sự hiểu biết lẫn nhau và phục 
vụ hạnh phúc đích thực của 
con người.”. Trong Thư Chung 
có dùng từ “đối thoại”, không có 
nghĩa chỉ đơn giản là cách ứng 
xử qua đầu môi chót lưỡi với 
tính cách xã giao hay ngoại giao 
giữa các cộng đồng tôn giáo và 
xã hội khác nhau. Thư Chung 
thận trọng xác định rằng cuộc 
đối thoại này phải “từ trái tim 
đến trái tim”. Năm chữ này quả 

thật rất mực hệ trọng, vì để đạt 
được yêu cầu mong muốn của 
Thư Chung, người đạo chúng 
ta phải biết sống đạo để gây 
dựng được sự tương tri và lòng 
tương kính giữa người có tôn 
giáo với người không tôn giáo, 
nhất là giữa người tôn giáo này 
với người tôn giáo khác. Đối 
thoại như Thư Chung 2011 đề 
ra chính là một giải pháp góp 
phần hóa giải sự tranh chấp 
giữa các tôn giáo hiện hữu. Với 
đồng cảm và chia sẻ của người 
đạo Cao Đài, tác giả Khải Huệ 
xin kính thành cầu nguyện 
“Thiên Chúa ban ơn để Thư 
Chung 2011 được thành tựu 
viên mãn trong sự soi sáng mầu 
nhiệm của Ý Chúa và bằng tâm 
huyết của tất cả cộng đồng Dân 
Chúa”(10).  

Còn nữa...
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Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo:
Tận trừ ngã chấp, lan tỏa tình 
thương qua thực hành Cho-Nhận

Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo lớn lên ở Luân Đôn và Ngài đã trở thành phật tử từ thưở thiếu niên. Năm 1964, Ngài quyết định đáp tàu sang Ấn Độ để theo đuổi con đường tâm linh. Tại đây, ngài đã hạnh ngộ bậc thày của mình là đức Gyalwa DoKhampa Khamtrul Rinpoche, và trở thành một trong những người nữ Phương Tây đầu tiên xuất gia theo dòng Tạng truyền. Dưới sự hướng đạo của bậc thầy, ni sư đã nhập thất nghiêm mật hơn 12 năm trên một sơn động ở dãy Himalaya. Bộ sách “Trong động tuyết sơn” của tác giả Vicki Mackenzie kể lại hành trình tu tập tâm linh của ni sư, đã mang lại niềm xúc động và cảm hứng sâu xa cho rất nhiều độc giả, cho những người thực hành Phật pháp, đặc biệt là nữ giới. Trong nhiều năm qua, với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, ni sư đã viếng thăm rất nhiều trung tâm Phật Pháp nước trên thế giới, thuyết giảng và chia sẻ giáo pháp. Ngài hiện đang đảm nhận trọng trách là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo nữ Quốc tế (Sakyadhita).

Phương pháp Cho-
Nhận (Tib. Tonglen) 
là một thực hành rất 
thú vị! Theo hiểu biết 
của tôi, trong hầu 

hết các truyền thống tâm linh 
cổ xưa đều có những bài thiền 
quán kết hợp hơi thở, ánh sáng, 
tình thương yêu và niềm hỷ lạc. 

Phương pháp thiền quán 
này, trên thực tế qua mỗi hơi 
thở và tâm nguyện, giúp chúng 

ta đập tan viên ngọc nhỏ màu 
đen, bởi vì viên ngọc này trước 
đây thờ ơ và không cảm nhận 
được những tật bệnh, sầu 
khổ của mọi chúng sinh xung 
quanh. Nhưng lúc này viên 
ngọc trai nhỏ đã lưu chứa tất cả 
những khổ đau, chướng ngại 
của chúng sinh trong mình và 
tan biến vào hư không rộng 
lớn vô cùng tận hay trong thuật 
ngữ Phật giáo gọi là thực tại tối 
hậu, bản tâm nguyên sơ thuần 
tịnh. 

Thực hành Cho-Nhận theo 
nghĩa chung nhất là quán 
tưởng mọi bệnh tật và khổ 
đau của mọi người dưới dạng 
nguồn ánh sáng tối, qua hơi 
thở hòa nhập vào thân tâm 
mình. Tôi xin kể tới quý vị một 
câu chuyện đã xảy ra khi tôi 
còn nhỏ. Khi tôi khoảng chín 
tuổi, tôi bị ngọn lửa làm bỏng 
nặng. Lúc đó tôi đang mặc 
một chiếc váy chất liệu nilông, 
và tôi đã đến gần cái bếp đang 
đun. Chiếc váy của tôi chạm vào 
ngọn lửa và nó bùng cháy vì làm 

bằng chất liệu dễ bén. Thật may 
mắn cho tôi, lúc đó mẹ tôi đang 
ở nhà. Tôi vừa la hét vừa chạy 
lên cầu thang, đến được phòng 
ngủ của bà. Mẹ tôi đã nghe thấy 
tiếng kêu và bà nhanh chóng 
quấn tôi trong một chiếc chăn, 
dập lửa và sau đó thoa thuốc 
penicillin cho tôi. Khắp vùng 
lưng và một phần mặt của tôi bị 
bỏng, phồng rộp lớn.

Lúc ấy tôi có trải nghiệm như 
mình sắp rời bỏ cuộc đời này. 
Rồi đột nhiên những người 
hàng xóm tới và mọi người 
cùng đưa tôi đến bệnh viện, và 
tôi đã nằm trên một chiếc xe đẩy. 
Bác sĩ nói với tôi: “Con quả là cô 
bé rất dũng cảm. Chắc là phải 
đau đớn lắm.” Nhưng tôi đã trả 
lời "Không, con không thấy đau 
gì cả." Quả thật khi cảm nhận 
trở lại được cơ thể, tôi không 
cảm thấy đau đớn gì, mặc dù 
thực tế là toàn bộ lưng của tôi 
đã bị bỏng. Không vấn đề gì! 
Tôi nằm viện khoảng hai tháng. 
Tôi đã trải qua một khoảng thời 
gian tuyệt vời. Không lúc nào 

La Sơn Phúc Cường
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tôi cảm thấy đau đớn. Mặc dù 
phải nằm trên giường nhưng 
tôi không hề mắc bệnh. Có lẽ 
khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu 
rằng tôi có thể bị sẹo do bỏng, 
vì vậy tôi không lo lắng. Hóa ra, 
vết bỏng không để lại sẹo. Vài 
năm sau, tôi đã nói về điều này 
với mẹ. Mẹ đã kể lại rằng khi ấy 
tôi đã bất tỉnh và bà nghĩ rằng 
tôi sẽ rời bỏ bà ngay khi ấy. 
Ngoài hết mực chăm sóc cho 
tôi, mẹ còn thường xuyên cầu 
nguyện mỗi ngày: “Xin cho con 
của con đừng rời xa cuộc đời 
này. Xin cho con của con không 
còn đau khổ. Nó còn quả nhỏ để 
phải chịu đựng những đau đớn 
như vậy. Con xin nhận thay hết 
những đau đớn của con mình, 
để cho con nhỏ được bình phục 
và vui đùa.” Tới giờ tôi vẫn luôn 
giữ niềm tin rằng nhờ sự tận 
tâm và lời cầu nguyện chân 
thành của mẹ mà tôi đã không 
bị đau đớn và vượt thoát tai 
nạn khi ấy một cách bình an. 

Nhưng vấn đề là, mẹ tôi đã 
không chỉ cầu nguyện từ tận 
đáy lòng mình để mong xoa dịu 
nỗi đau đớn của tôi, mà bà còn 
thực sự vui mừng nếu bà có thể 
chịu thay nỗi đau đớn mà tôi 
đang trải qua, để tôi có thể bình 
phục và chơi đùa. Đây là tâm 
nguyện và mức độ từ bi tâm mà 
ta đang bàn tới trong thực hành 
Cho-Nhận, một mong nguyện 
và tình thương yêu vô cùng 
lớn lao đặt tầm quan trọng vào 
việc chữa lành cho con người, 
chúng sinh hơn là hạnh phúc và 
niềm an vui vị kỷ. Lúc bấy giờ, 
tôi đã nhận được tình thương 
mãnh liệt từ người mẹ của 
mình. Thật không dễ dàng trừ 
tình thương của một người mẹ 
đối với đứa con thân yêu của 
mình. Bởi vậy trong nhiều kinh 
văn, đức Phật lấy hình ảnh tình 
thương vô điều kiện của người 

mẹ với con trẻ để dẫn dụ về từ 
bi tâm. Người thực hành Cho-
Nhận thực sự trân quý mọi 
người và vô lượng chúng sinh 
như cha mẹ của mình. 

Hãy cùng quán xét sự vận 
hành của phương pháp thiền 
quán này. Tất cả những khổ 
đau, bất thiện và năng lượng 
tiêu cực tràn đến thân tâm ta, 
tấn công vào thành trì chấp ngã 
kiên cố. Mục đích của sự thiền 
quán như thế là gì? Đôi khi ta 
dễ bị cuốn vào các thứ lớp, hình 
ảnh thiền quán mà quên lãng 
động cơ, mục đích của sự thực 
hành. 

Đây không phải là những 
rèn luyện dễ dàng. Thực hành 
Cho-Nhận không dành cho 
người thiếu hiểu biết, chỉ dựa 
trên cảm xúc nhất thời và cũng 
không dành cho những ai chưa 
phát hùng tâm trên con đường 
đạo. Pháp thực hành này dành 
cho những ai thực sự muốn 
hành Bồ tát đạo

Nếu chúng ta vẫn còn khép 
mình với mọi người và chúng 
sinh, vẫn chỉ biết bận tâm đến 
những thú vui, hạnh phúc và 

tiện nghi của riêng mình, và 
vẫn coi mọi người khác là ngăn 
cách, thờ ơ với những khổ đau 
của mọi người, không biết vui 
trước những thành công, hạnh 
phúc của người thì dù ta có nỗ 
lực thiền quán Tonglen trong 
nhiều năm, mục đích cũng 
không thể thành tựu! Không 
quan trọng chúng ta nỗ lực 
thực hành pháp này trong bao 
lâu. Điều quan trọng là phá vỡ 
sự ngăn cách giữa ta và người. 
Tất cả chúng ta đều có sự tách 
biệt này bởi đã bao đời ta trôi 
lăn mãi trong luân hồi sinh tử, 
và đó chính là do tâm vô minh 
sâu dày của ta phóng chiếu ra. 
Bởi vậy đây là pháp thực hành 
vô cùng mạnh mẽ và trực diện, 
nếu ta có thể thực sự hành 
trì, sẽ mang lại sự chuyển hóa 
to lớn. Chúng ta có thể phát 
nguyện thực hành ngay bây 
giờ, trong mọi nơi, mọi lúc để 
đạt được niềm an lạc đích thực 
trong cuộc đời. 

Nguồn: Jetsunma Tenzin 
Palmo, Tonglen the Practice 
of Giving and Taking, Gashal 
Magazine, 2017.

Ni sư Tenzil Palmo cùng các ni Việt Nam tại đại hội nữ Phật giáo quốc tế 2009
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Tượng cổ chùa Long Quang ở Cần Thơ
Thích Nữ Phước ĐăngHọc viên Cao học khóa II HVPGVN tại Tp.HCM

Đến với vùng đất Bình Thủy tại Thành 
phố Cần Thơ, không ai không nhắc 
đến chùa Long Quang, ngôi chùa 
có lịch sử lâu đời, qua các giai đoạn 
lịch sử, với khoảng thời gian tồn 

tại gần 200 năm qua. Ngôi chùa do thiền sư Liễu 
Huệ khai sơn vào năm 1824, lịch sử ghi lại: Thiền 
sư Thiện Quyền “Ngài họ võ, huý văn Quyền. 
Ngài quy y với hoà thượng Thiên Ấn ở chùa Linh 
Quang (Gia Định). Ban đầu chùa là ngôi thảo 
am tranh, do số tín đồ quy theo Phật ngày thêm 
đông, thảo am trở nên chật chội. Năm 1835, hòa 
thượng cho xây chùa và đặt tên là Long Trường 
Tự, với ý nghĩa nguyện cầu chùa bền như trời 
đất như núi sông theo ý muốn của câu Hán tự 

“Dữ thiên địa long hưng - Hoà sơn hà trùng cửu”. 
Cũng vào năm Minh Mạng 16 (1835) chùa được 
liệt kê vào danh sách các tự viện và được miễn 
sưu thuế. Thiền sư Liễu Huệ đã sống hết lòng với 
sự tu hành tại chùa cho đến khi mãn phần”(1). 

Long Quang cổ tự trải qua 7 đời trụ trì, đương 
nhiệm trụ trì hiện tại là Thượng tọa Thích Bình 
Tâm. 

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại 
xâm, chùa Long Quang là nơi nuôi dưỡng và bảo 
hộ, che chở cho chiến sĩ cách mạng. Những hiện 
vật, đồ thờ tự, công trình kiến trúc... được lưu 
giữ cho đến ngày nay đã minh chứng cho giá trị 
lịch sử - văn hóa của ngôi tự viện này.

* Bộ tượng Di Đà Tam Tôn 
Bộ tượng Phật A Di Đà, 

Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ 
tát Đại Thế Chí: Tại bàn thờ 
chính được chia làm hai cấp 
và được trang trí có hoa văn, 
bậc cao nhất kê ba ghế, ngự 
ở ghế cao nhất trên bệ thờ 
tượng Phật A Di Đà. 

Bậc thấp hơn, bên trái Bồ 
tát Đại Thế Chí, bên phải Bồ 
tát Quán Thế Âm. Hai pho 
tượng được tôn trí ngồi ở 
hai bên, đều làm bằng gỗ 
quý nguyên khối, không cắt 
ghép, trong tư thế toạ thiền.



83TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2021

* Tượng Di lặc Bồ tát
Tượng được đặt ở tầng dưới với 

dáng mập mạp. Tượng ngồi chân co 
chân xếp. Miệng cười hoan hỷ. 

* Tượng Hộ Pháp và Tiêu Diện, Ông Thiện và Ông Ác 
Tượng Hộ pháp với nét 

mặt nghiêm nghị chính 
trực. Tượng Tiêu Diện 
với nét mặt trong dữ tợn, 
lưỡi thè dài, trên đầu có 
sừng. Một tay cầm chiếc 
cờ và tay cầm chuông Kim 
Cang. Tại chính điện còn 
có tượng Ông Thiện và 
Ông Ác. 
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* Bộ tượng Thập Bát La Hán
Bộ tượng gồm 18 vị La Hán, mỗi tượng cao 80cm, được sơn son thếp 

vàng, có tư thế ngồi khác nhau.

* Tượng Bồ tát Địa Tạng
Tượng được bài trí tại bàn 

thờ nằm dọc theo dãy 18 vị La 
Hán. Tượng Địa Tạng Bồ tát 
ngồi trên mình Đề thính, đầu 
đội mũ thất Phật, với trang phục 
đắp y ca sa màu đỏ, một tay bắt 
ấn, một tay cầm hạt minh châu 
biểu thị cho trí tuệ, vì hạt minh 
châu có thể phát ra ánh sáng để 
soi đường cho vị Bồ tát vào cõi u 
minh. Ngài phát thệ nguyện khi 
nào những chúng sinh còn khổ 
nơi địa ngục chưa được thoát 
khổ thì Ngài còn là Bồ tát, chưa 
thể đắc thành Phật quả: “Địa 
ngục vị không, Thệ thành Phật, 
Chúng sinh tận độ, phương 
chứng bồ đề”.
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(1) Bộ Văn hóa Thông Tin (nay là bộ Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch), năm 1993, tr. 1.
(2) Trần Hồng Liên (2004), Góp phần hìm hiểu Phật giáo Nam Bộ, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 254.

Ngoài các tượng kể trên, dọc theo hai bên hông 
chính điện còn thờ các vị thần thánh khác, đặc 
biệt là các vị thần linh trong hệ thống tín ngưỡng 
của người Hoa, như: 

Bên hông phải chính điện (hướng từ cửa chính 
nhìn vào, cạnh tượng 9 vị La Hán và Địa Tạng) có 
thờ Giám Trai, Bồ Đề Đạt Ma, Quan Công; kế đến 
là Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu. Bộ tượng 
Ngọc Hoàng và hai vị Nam Tào, Bắc Đẩu được 
chạm khắc bằng chất liệu gỗ. Theo văn hoá tín 
ngưỡng của người Việt Nam thì Ngọc Hoàng 
còn gọi là ông trời. Đứng ở hai bên là Nam Tào, 
Bắc Đẩu cao khoảng 70cm, việc thờ Ngọc Hoàng 
thượng đế theo sự tín ngưỡng của người Việt, 
chỉ cho vị trời tối cao ngự trị, có thể ban phước 
hay giáng hoạ và có quyền chi phối đến cuộc sống 
con người.

Bên hông trái chính điện (hướng từ cửa chính 
nhìn vào, cạnh tượng 9 vị La Hán, bộ tượng 
Quan Âm, Thiện Tài, Đồng Tử) là bộ tượng Diêm 
Vương, Long Vương và Phán Quan; tiếp đến bà 
bộ tượng Ngũ Hành. Bộ tượng năm Bà ngũ hành 
“là tên gọi năm vị thần nữ tượng trưng cho năm 
yếu tố trong vũ trụ: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ”(2). 

Theo tín ngưỡng phồn thực, việc người Việt 
Nam thờ Bà Ngũ hành để cầu mong bà phù hộ, 
độ trì, cầu sức khoẻ, cầu may mắn, tránh rủi ro, 
hoạn nạn, còn cầu trong việc làm ăn được thuận 
lợi.

Trong chính điện chùa Long Quang thờ nhiều 
vị thần thánh trong hệ thống tín ngưỡng dân 
gian là thể hiện mối giao thoa văn hóa giữa Phật 
giáo và tín ngưỡng, hoặc có thể xuất phát từ một 
nguyên nhân cốt lõi, đó là trước khi Phật giáo du 
nhập vào Nam Bộ thì trong các cơ sở tín ngưỡng, 
chùa, đình, miếu cổ xưa đã tôn thờ các vị thần 
thánh đó?

 Qua phong cách mỹ thuật, về các pho tượng 
cổ ở chùa Long Quang với nhiều tượng thờ như 
thế do bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian. Đồng 
thời tính dung hòa qua sự giao lưu tiếp biến giữa 
Phật giáo với cộng đồng người Việt. Từ các pho 
tượng đa dạng, nó không chỉ là biểu tượng của 
Phật giáo. Bên cạnh đó, còn được thể hiện tính 
hỗn dung của Phật giáo giữa các nền văn hóa 
khác. Tạo nên nét văn hoá đặc trưng riêng biệt 
của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. 

 * Tượng Chuẩn Đề
Tượng Chuẩn Đề được tôn trí ở 

phía sau chính điện, đặt ở bàn Tổ. 
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KHÔNG GIAN CÔNG VỚI VẤN ĐỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAYNguyễn Thị Quế Hương*Nguyễn Thị Hoà**Tóm tắt: Trên thế giới, đối thoại liên tôn giáo trong không gian công đã diễn ra trong những thập niên gần đây và kết quả của các cuộc đối thoại được xem như một giải pháp làm giảm đi xung đột tôn giáo, góp phần duy trì hòa bình, đoàn kết, ổn định ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, sau năm 1990 đến nay, các tôn giáo cũng đã và đang đối diện với thực tế đa dạng tôn giáo, do đó nhu cầu tương tác và đối thoại liên tôn giáo bắt đầu đặt ra và việc đảm bảo đối thoại liên tôn giáo diễn ra hiệu quả và hài hòa cần những yếu tố khoan dung, bác ái, thấu hiểu, tinh thần dấn thân và sự sẵn lòng hợp tác giữa các bên. Hiện nay, đối thoại liên tôn giáo trong không gian công còn là sự mới mẻ ở Việt Nam, do đó bài viết mới chỉ trình bày một cách sơ lược, rất cần sự quan tâm, vào cuộc của các ban ngành, các nhà nghiên cứu về vấn đề này mới mong có kết quả tốt.Từ khóa: Không gian công; Đối thoại liên tôn giáo; Không gian đối thoại; Việt Nam.

HÒA THƯỢNG BÍCH LIÊN VÀ TƯ TƯỞNG VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘThích Hữu NhậtHọc viên Thạc sĩ khóa 2 Học viện PGVN tại Tp.HCMDẫn đề:Các pháp của chư Phật và chư Tổ không xa rời sự và lý, có sự mới hiển bày lý tính, nhờ lý thì sự mới hình hành nên không thể tách rời khỏi nhau, trong sự đã có lý và trong lý đã có sự nên mới gọi là “lý sự viên dung” để chỉ sự tròn đầy của các pháp. “Trên đường tu, lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lĩnh có mục tiêu để khởi sinh tác dụng. Có sự, mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải đi đến mục tiêu và cuối cùng đạt lấy kết quả.”[1, tr.186]. Pháp môn Tịnh Độ cũng không ra ngoài hai phần này, để chúng sinh thâm nhập và hành trì pháp môn này không bị sai lệch.Tag: Hòa thượng Bích Liên, pháp môn Tịnh Độ, chư Phật, chư Tổ, tịnh độ…

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO QUA NGŨ GIỚIThích nữ Diệu HuệChùa Dược Sư, Q.Bình Thạnh, Tp.HCMDẪN NHẬPĐạo đức ngày nay khác xa đạo đức thời xưa. Từ chốn thiền môn, cho đến rộng ra ngoài đời sống xã hội, dường như vấn đề “Đạo Đức” luôn là nỗi lo chung của nhân loại... Hơn nữa, do ảnh hưởng của thời đại văn minh mà vấn đề đạo đức càng xuống cấp trầm trọng. Có lẽ thấu được niềm đau và nỗi khổ của nhân sinh, nên giáo lý của đức Phật ra đời, bao giờ cũng là thiết thực trong đời sống, Ngài chỉ tuyên bố rằng: “Chư tỷ kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ” . Chân lý của đức Phật không phải bi quan hay tuyệt vọng, thay vào đó, chỉ ra nguyên nhân của khổ, mà con người đang mắc phải, rồi từ đó tìm ra phương pháp đoạn trừ khổ đau.Tag: ngũ giới, đạo đức, đức Phật, nghiên cứu…

MỐI QUAN HỆ TƯ TƯỞNG PHẬT-ĐẠO-NHO TRONG TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANHDiệu TâmThạc sĩ khóa 2 Học viện PGVN tại Tp.HCMNhập đề: Khi đề cập đến vấn đề dung hợp tư tưởng Tam giáo Phật - Đạo - Nho, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục đã khẳng định trong bài viết Khổng phu tử Việt 

PUBLIC SPACE IN INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN VIET NAM TODAYNguyễn Thị Quế Hương Nguyễn Thị Hoà Summary:Interreligious dialogues in public spaces have happened worldwide during the recent decades as a solution to placate religious conflicts and to contribute to maintain peace, solidarity and stability in many places in the world. In Vietnam, after 1990 until now, the religions have been facing the growing diversity of religions. As a result, there has emerged a demand in interacting and dialogue among them, based on a set of values: tolerance, charity, commitment and the willingness to cooperate of the parties to ensure the efficiency and harmony of interreligious dialogue. Currently, inter-religion dialogues in public spaces are still new in Vietnam. Hence, this study only presents a  sketch of the topic, which should be enhanced by the assistance of the concerned parties and researchers for a better result. Tag: Public space; Interreligious dialogue; Communicating space, Vietnam.

VEN. BICH LIEN AND HIS IDEOLOGY IN PURE LAND BUDDHISMVen. Thich Huu NhatMaster Candidate Class 2, Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh City. Synopsis:The dharma of the Buddha and the previous Masters do not separate themselves from phenomena and the noumenal, since the phenomena reveals the nature, and the noumenal are the fundamentals of phenomena. Therefore, they are inseparable – the phenomena include the nature, and the nature bears the phenomena– which create a coexistence of both, indicating the perfection  of the dharma. ““On the path of cultivation, the noumenal and the phenomenal work for each other, coordinate, help each other to achieve. With the noumenal, the work is grounded, has a target and platform to generate effects. With the phenomenal, one can perform the inference, proves the reason to go to the goal and finally get the results. The Pure Land Dharma does not go beyond these two parts, so that sentient beings can penetrate and practice this dharma without being wrong.Tag: Most Ven Bich Lien; Pure Land Buddhism; the Buddha; the Bodhisattvas; Pure land... 

THE BUDDHIST MORALITY THROUGH THE FIVE PRECEPTSVen. Thich Nu Dieu HueTemple of the Bhaisajyaguru, Binh Thanh, Ho Chi Minh CitySynopsis: Today's morality is far different from the past morality. From the place of meditation, to the broader social life, it seems that the issue of "Morality" is always a common concern of humanity ... Moreover, due to the influence of the civilized era, the issue of morality increasingly degraded.Perhaps understanding the pain and suffering of human beings, the Buddha's Dharma was taught and is always practical in life, Lord Buddha just declared: "Monks, the past as well as the present, I only talk about the suffering and the cessation of suffering ". The Buddha's truth is not pessimism or despair, but instead shows the cause of suffering, which the human beings are experiencing, and then finds a way to eliminate the suffering.Tag: the five precepts, morality, Buddha, research...

THE CORRELATION OF BUDDHIST-TAOIST-CONFUCIAN MINDSET IN TRUC LAM TONG CHI NGUYEN THANH Ven. Dieu TamMaster Class 2, Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh City.Synopsis: When referring to the fusion of the Three ideologies Buddhism- Taoism - Confucianism, Professor Nguyen Dang Thuc affirmed in his article 

TÓM TẮT NỘI DUNG SONG NGỮ VIỆT - ANH
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Nam như sau “Chính thiền tông tự thân đã là một tổng hợp ba khuynh hướng chính của truyền thống tôn giáo và triết học Á Đông, Phật giáo, Đạo giáo, và Nho giáo. Phật giáo như người ta đã biết, nhấn mạnh về phương diện siêu nhiên của nhân tính. Đạo giáo nhấn mạnh vào phương diện thiên nhiên và Nho giáo vào phương diện xã hội và ba dòng ấy bổ túc lẫn nhau để hợp thành chủ nghĩa nhân bản Việt Nam” .Tag: tam giáo, Phật-Đạo-Nho, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, thiền tông,…

ĐẶC TÍNH  NHÂN QUẢNguyễn ThắngTóm tắt: Mọi sự trên đời không có việc hại người lợi mình, hại người chính là hại bản thân mình. Người muốn hạnh phúc, mạnh khỏe chân chính là người biết dùng tấm lòng thương yêu, sự hòa hợp thay cho trạng thái tâm lý phẫn nộ, bất mãn, oán hận đối với người khác hoặc trong cuộc sống. Biết gieo những Nhân tốt trong cuộc đời, làm lành tránh dữ để có được Quả nghiệp an lạc, phước lành.Nhắc đến Nhân Quả, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có thể nhận biết và nói đến Nhân Quả bằng nhận thức của bản thân qua sự giao lưu, nhận thức ngoài xã hội hoặc sự truyền bá nào đó từ những nguồn khác như: có vay có trả, giết người đền mạng, chưa trả kiếp này kiếp sau phải trả… Vậy nhưng những căn cứ nhận thức, kiến giải đó có xuất phát từ kinh điển Phật giáo theo đúng nghĩa hay không?.Tag: quả báo, nhân quả, Phật giáo, nghiên cứu

QUAN ĐIỂM CHÂN NHƯ – PHẬT TÍNH TRONG TÁC PHẨM THAM ĐỒ HIỂN QUYẾT CỦA THIỀN SƯ VIÊN CHIẾUThích Nữ Trung ÝDẫn nhập:Trong số các vị thiền sư nổi tiếng của thiền phái Vô Ngôn Thông, Viên Chiếu được xem là vị thiền sư tài hoa bậc nhất. Không những là bậc chân tu ngộ đạo, còn có tài văn chương xuất chúng. Tất cả những tác phẩm thiền sư trước tác và để lại cho đến nay chỉ còn Tham đồ hiển quyết, nhưng đó là kết tinh hết từ những hương thơm cỏ lạ, khoe sắc giữa vườn văn học thiền tông Việt Nam.Tag: Phật tính, thiền sư Viên Chiếu, chân như, văn chương, học đạo,

VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI NỮ TRONG KINH NIKAYADẪN NHẬPTrong xã hội Ấn Độ, trước thời đức Phật, xuất hiện 4 giai cấp, trong mỗi giai cấp, người phụ nữ luôn bị xem như một bề tôi của người đàn ông, phải phục vụ thường nhật hết lòng cho người đàn ông, như qui định điều 148 Chương V bộ luật Manu của Ấn Độ: “Phụ nữ khi còn bé phải theo cha, lấy chồng rồi phải theo chồng, chồng chết phải theo con, phụ nữ không được sống độc lập” . Ngay trong thời điểm nặng nề về tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội lúc bấy giờ, đức Phật khai phóng cho người nữ gia nhập tăng đoàn, trước bao nhiêu sự đối kháng, sự phản ứng của xã hội. Hơn thế, rất kinh ngạc cho các đạo giáo khác khi nghe Ni đoàn Phật giáo được thành lập, thể hiện “Bình đẳng giới tính” đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời đại mới. Tag: Phụ nữ, kinh Nykaya, đức Phật, ni đoàn, giai cấp, giới,…

Confucius Vietnam as follows:  the Zen school itself manifests the three key trends of the Asian religious and philosophical traditions: Buddhism, Taoism, and Confucianism. Buddhism, as is known, emphasizes the supernatural aspect of humanity. Taoism emphasizes the natural aspect and Confucianism concentrates on the social aspect and these three schools complement each other to form Vietnamese humanism”.Tag: three Buddhism, Buddhism-Dao-Confucianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Zen Buddhism,

CAUSALITY
 Nguyen ThangSynopsis:Everything in the world, there is nothing like harming other people for their own gain, harming others is harming oneself. The person who wants to be truly happy, healthy is someone who knows how to use his loving heart, harmony, instead of his psychological state of anger, dissatisfaction, or resentment towards others or in life. Knowing how to sow good causes in life, doing good things to avoid bad things to have a peaceful and blessed Karma.Referring to the cause and effect, surely each of us can recognize and talk about the Cause and Effect by our own awareness through exchanges, social awareness or some other propaganda from other sources such as: once borrow must return, kill people pay life, have not paid in this life after pay back in the next life ... But the foundations of those perception and interpretation are derived from the Buddhist scriptures in the true sense or not?Tag: karmic retribution, cause and effect, Buddhism, study

TATHATA AND BUDDHA-NATURE IN ZEN MASTER VIEN CHIEU'S THAM DO HIEN QUYETVen. Thich Nu Trung YSynosis: Among the well-respected masters of the Wu Yantong meditation school, Zen master Vien Chieu is considered  as the most talented. Not only that he was an enlightened practitioner, he was also known for his outstanding literary talent. The only creation of him that remains until today is “Tham do hien quyet,” yet; it has been crystalized with excellent scents and beautiful grass, showing the beauty within the garden of Vietnamese meditative literature. Tag: Buddha-Nature; Zen master Vien Chieu; tathata; literature; practitioner

THE POSITION OF WOMEN IN THE NIKAYA SUTRASynopsis:In Indian society, before the time of the Buddha, there appeared 4 classes, in each class, the woman was always seen as a servant of the man, to serve the daily wholeheartedly to the man, as stipulates Article 148 Chapter V of the Manu Code of India: "When still young woman must follow her father, once gets married must follow her husband, when her husband dies she must follow their children, the woman cannot live independently". Right in the dark time of male chauvinism of society at that period, the Buddha liberated the woman to join the sangha, facing much opposition and social reactions. Moreover, it was astonishing for other religions to hear the establishment of the Buddhist Nuns Shangha, expressing that "Gender equality", this is one of the most important issues of the new era.Tag: Women, Nykaya sutra, Buddha, nuns, caste, gender, ...
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