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Xuân Quý Mão (2023) đến, mang ý 
nghĩa tâm linh nhân văn sâu sắc, 
mang đậm giá trị đạo lý truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ, 
tri ân công đức của các bậc tiền nhân 

những người có công với dân tộc và đạo pháp.
Mùa Xuân tràn đầy sức sống của vạn vật, muôn 

hoa đua nở, cành lá đâm chồi nẩy lộc, xua đi mùa 
đông hoang tàn, trơ cành trụi lá. Quy luật đó, đã 
hàm ý nghĩa cuộc sống và đời người là ngắn ngủi, 
từng ngày qua đi, sự thật bao trùm quanh chúng 
ta mỗi ngày vẫn là vô vàn những khổ đau. 

Chúng ta không bi quan khi nhìn thẳng vào 
sự thật ấy, bởi vì ngay cả những ai may mắn nhất 
trong cuộc đời này cũng không thể tránh khỏi 
được khổ đau. Giàu sang, địa vị, quyền thế...tất 
cả đều không phải là cứu tinh khi chúng ta đối 
mặt với già nua, bệnh tật, chết chóc...

Người thân lần lượt ra đi trong sự tiếc nuối của 
người ở lại, bản thân chúng ta cũng phải lìa bỏ 
cuộc sống này bất cứ lúc nào. Tuổi thanh xuân và 
sức khỏe của mỗi chúng ta cũng dần ra đi theo 

thời gian, trong khi quanh ta là vô số bệnh tật luôn 
rình rập, sẵn sàng tấn công làm ta gục ngã... thêm 
vào đó, có biết bao hoàn cảnh, sự việc trái ý vẫn 
thường xuyên làm cho ta phải khổ đau, phiền não.

Vì thế, khi ta có sự tu dưỡng để vun bồi, gìn 
giữ một cội nguồn bản tâm chân thật, những 
lời dạy của đức Phật như nguồn nước cam lồ vô 
tận để cho chúng sinh đỡ đói khát, khổ ải trong 
cuộc đời.

Thân người là mong manh, phật pháp là điều 
khó được nghe biết đến, nếu đức Như Lai không 
xuất thế độ sinh, rộng truyền phật pháp, ắt hẳn 
cả cõi trời, người vẫn còn mãi chìm trong đêm 
dài vô minh tăm tối. Chẳng riêng gì những người 
thô thiển, kiến thức hẹp hòi, đến như các nhà 
Nho học rộng nghe nhiều, thì chỗ thấy biết cũng 
là giới hạn, không thể sánh với phật pháp được. 

Như ngẩng đầu quan sát trời cao, người đời 
thường nghĩ chỉ có một thế giới này với mặt 
trời, mặt trăng, mà không biết rằng còn có vô số 
cõi thế giới khác nữa. Hoặc cho rằng con người 
đầu tiên được sinh ra từ thời Bàn Cổ, nhưng 

Trảy hội mùa xuân Tam Cốc (Ninh Bình) - Ảnh: St
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thật không biết là trong vô số kiếp từ trước đến 
nay, mỗi chúng ta đều đã trải qua không biết bao 
nhiêu đời sống. Hoặc cho rằng các vị Thiên đế, 
Thiên tiên là những bậc cao quý nhất, không ai 
sánh bằng, nhưng thật không biết rằng họ cũng 
chỉ là phàm phu chưa thoát khỏi luân hồi trong 
sáu nẻo. 

Mùa xuân thế gian đến rồi đi, nở rồi tàn, còn 
mùa xuân tâm linh không dễ dàng chảy trôi theo 
định luật tự nhiên của vạn hữu. Người có được 
mùa xuân tâm linh này không còn bị chi phối bởi 
vô thường. Họ không còn than thở như cụ Tiên 
Điền: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. 

Họ đã trở về tao ngộ với quê hương, với miền 
đất an bình muôn thuở. Mùa xuân vĩnh cửu ấy, 
cái “tâm hoa” của họ không còn bị sự vô thường 
chi phối nữa. Cái “thiền ý” ấy bây giờ đã hiện ra 
bằng cách phá bỏ ý niệm thông tục: “Chớ bảo 
xuân tàn hoa rụng hết”. Rồi kế đó là dẫn dắt chúng 
ta đến cánh cửa “huyền mật”, mở ra một không 
gian khác, thời gian khác - khác với không-thời-

gian mà mọi người đang sống, để đón nhận con 
đường tâm linh đưa con người vượt khỏi thế 
giới hiện tượng vô thường (hoa tàn hoa nở) để 
đến thực tại vô tận, bất sinh bất diệt (xuân vô 
tận). Như Thiền sư Chân Không nói: 

Xuân đến Xuân đi nghi Xuân hết 
Hoa tàn hoa nở chỉ là Xuân. 
Xuân lai Xuân khứ nghi Xuân tận 
Hoa lạc hoa khai chỉ thị Xuân. 
Trí tuệ sáng suốt, sức mạnh tinh thần được 

thể hiện trong sự chọn lựa, qua phương thức 
mà chúng ta chấp nhận và vượt qua khổ đau của 
đời sống. Điều tích cực nhất mà chúng ta có thể 
làm được, là cố gắng đạt đến đúng về bản chất 
của khổ đau, nhận biết những nguyên nhân sinh 
khởi cũng như phương thức diệt trừ đau khổ, để 
từ đó có thể thực hiện những phương thức này 
trong cuộc sống hằng ngày, nhằm đạt được sự 
thanh thản, an vui và hạnh phúc chân thật.

Mùa xuân không chỉ là những phút giây tươi 

Trảy hội mùa xuân động Hương Tích (Hà Nội) - Ảnh: Minh Khang
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đẹp thoáng qua ngắn ngủi, mà vẫn luôn đọng lại 
trong tình người nồng ấm chứa chan, biết san 
sẻ cho nhau mọi điều tốt đẹp về vật chất lẫn tinh 
thần. Con người cũng là một loài hoa, loài hoa 
đẹp nhất của cả đất trời, nên không thể không 
tỏa hương khoe sắc lúc xuân về. 

Lời kệ số 54 trong kinh Pháp Cú:
Hương các loại hoa thơm,
Không ngược bay chiều gió. 
Nhưng hương người đức hạnh, 
Ngược gió khắp tung bay. 
Những bông hoa quý giá và thực sự có ích là 

những bông hoa có thể tỏa hương thơm, phô 
bày vẻ đẹp, nhưng đồng thời cũng có thể kết quả, 
tạo hạt, nghĩa là mang đến cho chúng ta những 
lợi ích thiết thực và lớn lao. 

Trong vườn hoa đức hạnh, chúng ta đã nghe 
biết nhiều đến những loài hoa quý như hoa từ 
bi, hoa trí tuệ... Thật ra, những phẩm chất cao 
quý ấy cũng có thể được nhận biết trong loài 
hoa nhẫn nhục. Vì thế, một khi ta chịu bỏ công 
vun xới, gieo trồng hoa quý, chúng ta, nâng niu 
những loài hoa quý ấy để có thể cảm nhận được 
phẩm chất tuyệt vời mà không một loài hoa thế 
gian nào có được.

Mùa xuân không chỉ là những phút giây tươi 
đẹp thoáng qua, con người sau những ngày dài 
vất vả cũng đã biết dừng lại, dành cho mình một 
khoảng thảnh thơi để ngắm nhìn đất trời, để 
thưởng ngoạn cái không khí dịu dàng khi mùa 
xuân đến.

Mùa xuân làm mới lại trời đất, thiên nhiên và 
cả con người, tất cả như được nạp vào sinh khí 
mới. Từ rất xưa, con người đã biết tự làm mới 
lại thân lẫn tâm của mình trong mỗi dịp Tết. Hầu 
như không ai lại không biết nương theo mùa 
Xuân để tự làm mới mình. Vua Trần Nhân Tông 
khi mở đầu một buổi giảng pháp đã nói:

“Quyên kêu từng chặp, trời trăng sáng
Chớ để tầm thường xuân luống qua”.
Tết là một lễ thiêng liêng để người ta mặc cho 

thân và cả tâm một bộ quần áo mới, tốt đẹp nhất 
cho mình và cho cuộc đời. Những người có trải 
nghiệm sâu sắc vào giờ giao thừa đều có thể nâng 
tâm thức mình lên một mức độ tốt đẹp nhất, xả 
bỏ những cảm xúc tiêu cực, để tìm thấy lại và 

phát huy những phẩm tính thuần hậu nhất của 
tâm. Nếu duy trì được một trạng thái tâm tươi 
mới trẻ trung như vậy, thì trong Phật giáo gọi là 
“sơ tâm”. 

Chúng ta sẵn sàng xóa bỏ những tỵ hiềm, xích 
mích, giành giựt… và độ lượng, trân trọng với tất 
cả. Chúng ta sẵn sàng biến cuộc đời mình thành 
một tâm an định, trí tuệ do buông xả, ái ngữ, bố 
thí, lợi hành, đồng sự, tâm vô ngại, từ bi hỷ xả, 
thành tâm, thiện ý, nhẫn nhục, cầu nguyện, chúc 
phúc, hồi hướng… Chúng ta dễ dàng cảm nhận 
được sự tinh khiết thanh cao của tâm hồn.

Mỗi năm luôn bắt đầu bằng mùa xuân, và mỗi 
đời người bắt đầu bằng những năm tháng tuổi 
xuân. Trong kinh Kim Cang đức Phật đã nêu rõ 
chân lý này:

Hết thảy pháp hữu vi, 
Như mộng ảo, bọt nước, 
Như sương sa, điện chớp. 
Nên quán sát như vậy. 
Nhưng thế giới vật chất, hay “các pháp hữu vi” 

không phải là toàn bộ thực tại. Nói đúng hơn, 
chúng chỉ là một phần của thực tại được phản 
chiếu, ảnh hiện trong thế giới nhận thức mà 
thôi. Vì thế, tuy những ảnh hiện đó có tồn tại 
và diệt mất trước mắt, nhưng thật ra đó chỉ là 
những sự biến đổi trong nhận thức của chúng ta. 
Cho nên, nếu quán xét toàn diện về thực tại thì 
sẽ thấy  mọi hình tướng, vật thể đều không hề có 
sự sinh ra và mất đi. Trong tâm kinh Bát-nhã mô 
tả điều này là “bất sinh bất diệt”, và vị tổ sư khai 
sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở nước ta, cũng 
chính là vua Trần Nhân Tông, một trong những 
vị vua anh minh nhất đời Trần, đã thể hiện chân 
lý này một cách cụ thể hơn như sau:

Hết thảy mọi pháp tướng,
Không sinh cũng không diệt.
Nếu hiểu được như vậy,
Thường được thấy chư Phật,
Làm sao có đến, đi?
Không sinh, không diệt. Không đến, không đi. 

Đó chính là ý nghĩa nền tảng về một tâm xuân 
miên viễn. 
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Xuân thành Đạo
  Cư sĩ Minh Mẫn

Xuân vận hành giữa Hạ và Đông, nghĩa 
là hội tụ và hóa giải khí tiết giữa hai 
mùa. Chính vì tố chất ấy, mùa Xuân 
xem là mùa đẹp nhất trong năm, 
ươm mầm cho muôn hoa đua nở, 

cây cối đâm chồi nảy lộc, vì thế người dân đi lễ 
chùa bẻ cành, hái hoa để xin “lộc” đầu Xuân. 

Xuân bắt đầu được tính từ ngày 4 tháng 2 hoặc 
ngày 5 tháng 2 Dương lịch gọi là “lập Xuân”. Khí 
tiết đã âm ỷ từ Thiên tượng âm dương đất trời 
khi tinh cầu vận hành quanh thái dương hệ. 

Tâm thức và tính khí bình thường con người 
cũng bị ảnh hưởng ít nhiều theo thời tiết, nhưng 
có những con người không hề bị ảnh hưởng tiết 
thời khi họ làm chủ được sinh mệnh, hoặc ít nữa 
chủ động được “nguyên thần” với một định lực 
phi thường.

Người có thần lực siêu nhiên cũng phải bắt 
đầu kết tụ năng lực hành trì lâu dài từ quá khứ 
hoặc trong hiện tại. Sinh vật, cỏ cây hoa lá cũng 
thế, quá trình kết tụ để hình thành theo thời 
tiết, đó là dạng huân tập. Con người khác hơn 
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thảo mộc, ý thức con người đủ năng lực vượt 
qua sự chi phối thời tiết, tránh được những tác 
động ngoại cảnh nếu là một hành giả hành trì 
miên mật. Con đường hành giả chọn đi đến kết 
quả đã định hướng còn tùy thuộc vào pháp hành 
tương thích với căn cơ cá biệt, vì thế không thể 
có một pháp hành cộng đồng đưa đến kết quả 
tập thể như nhau. Ngay cả đức tin tôn giáo cũng 
vậy, tùy căn cơ sở thích mà mỗi người chọn cho 
mình một tôn giáo khác nhau. Một toa thuốc 
Tây không hiệu quả cho căn bệnh đang cần, phải 
đổi thuốc. Một tuần không kết quả hoặc không 
có hiện tượng suy giảm, phải thay thang thuốc. 
Cũng thế, cùng một pháp hành, mỗi người đạt 
kết quả khác nhau, thậm chí đeo đuổi suốt nhiều 
năm mà tính khí và trí tuệ vẫn không thay đổi, 
biết là mình không tương hợp với pháp môn đó. 

Trường hợp trên đây là người mới bắt đầu 
gieo duyên; Quá khứ nhiều kiếp đã gieo trồng 
sâu một pháp hành, chắc chắn khi chuyển kiếp, 
nghiệp thức vẫn mang theo, tự động đưa đến 
tiếp nhận pháp hành đã huân tập. Do đó phát 

sinh Thần đồng qua nhiều lãnh vực trong cuộc 
sống không có gì lạ!

Theo kinh sử “Phật giáo Bắc Truyên” cho biết 
Đức Thích Ca Mâu Ni không phải mới thành 
Phật từ kiếp này; ngài đã từng là Bồ tát, từng 
chuyển sinh qua các cõi trời trước khi lâm phàm 
mang thân người. Từ đó cho thấy một hạt nhân 
phải hội tụ duyên sinh mới kết thành quả. Như 
gà mẹ ấp trứng, đủ thời gian cho gà con tượng 
hình rồi mẹ mổ vỏ trứng cho con chui ra, Qua 6 
năm khổ hạnh, suốt 49 ngày an thần nhập định, 
đó là hiện tượng ấp ủ hạt nhân lưu tồn trong quá 
khứ, đến lúc nhân và duyên đầy đủ, trổ quả vô 
sinh là chuyện tất yếu. Nói để mà nói, sự hình 
thành một kết quả không đơn giản; qua mưa gió 
bão bùng, nắng cháy mưa sa giúp cho cây bám 
vững vào lòng đất, kết tụ thời khí âm dương 
hình thành hoa trái. Hoa trái mùa Xuân hương vị 
khác hẳn hoa trái khác mùa. 

Cũng thế, đắc pháp có thể bất cứ lúc nào, nhưng 
đắc đạo mang tính toàn triệt nó phải tương ứng 
với khí tiết âm dương vũ trụ. Đắc pháp hay đẵc 
đạo từng phần chỉ là đẵng cấp mang tính giai 
đoạn, ít phụ thuộc vào khí tiết vũ trụ. Trước khi 
hoàn mãn công phu tu tập, như giọt nước cuối 
cùng tràn đầy ly nước, cũng thế, hành giả sau bao 
năm tháng miên mật, tâm thức lắng đọng, tập 
khí quá khứ trỗi dậy như bão bùng gió táp mưa 
sa giúp cho định lực thấy rõ những ảo ảnh của 
tâm thức, tuệ giác lóe sáng xóa tan tập khí, như 
vầng sao mai lấp lánh giữa nền trời đêm báo hiệu 
thái dương săp xuất hiện. 

Tuần tự, quả vị “vô sinh pháp nhẫn” của hàng 
Bồ Tát trước khi đạt quả vị “vô thượng Bồ đề” 
cũng gọi là “thành đạo”, Đức Thích Ca đã chiến 
thắng nội ma ngoại chướng dưới cội Gaya vào 
đêm mồng 8 tháng Chạp, tức tháng 2 lịch Ân Độ. 
Mùa Xuân nhân loại cũng là mùa Xuân của Đạo 
quả kết tinh từ Thiên tượng và đạo lực của một 
vĩ nhân. Xuân và Đạo quả là sự kết tinh và tương 
phùng đã đi vào lòng nhân loại. 
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Tóm tắt: Phật giáo có mặt trên thế gian này từ thế kỷ thứ VI trước Tây lịch. Hơn 26 thế kỷ đã trôi qua, 
để đứng vững và phát triển trong ngần ấy thời gian, Phật giáo đã phải trải qua biết bao biến cố thăng 
trầm cùng nhân loại, sự tồn tại ấy quả là một điều kỳ diệu. Sự diệu kỳ ấy không đến từ uy quyền hay sức 
mạnh mà đến từ triết lý giúp chúng sinh vượt thoát khổ đau, tìm thấy được lối về tự do cho chính mình.  
Những triết lý ấy, sở dĩ được bảo tồn và lưu giữ mãi đến ngày nay cũng nhờ vai trò của các bậc cao tăng 
qua các kỳ kết tập kinh điển.
Từ khóa: các kỳ kết tập kinh điển, vai trò các kỳ kết tập…

  Thích Nhật Tấn
Học viên Cao học Khóa II, Học viện PGVN tại Huế

Trong suốt những năm hành đạo, đức 
Phật thuyết pháp cho đủ hạng người, 
từ vua chúa quan lại cho đến các hàng 
thứ dân bần tiện, từ trí thức cho đến 
bình dân… mỗi đối tượng, tùy theo 

căn cơ, trình độ, hoàn cảnh mà Ngài có phương 
cách hóa độ phù hợp. Tuy số lượng pháp nhiều 
như vậy nhưng tất cả những lời dạy chưa từng 
được ghi thành văn tự. Sau khi đức Phật nhập 
Niết-bàn, các vị đệ tử của Ngài trong từng thời 

kỳ lịch sử khác nhau đều muốn bảo tồn những 
Lời dạy của đức Thế Tôn qua việc kết tập kinh 
điển.

Việc nghiên cứu về lịch sử kết tập kinh điển 
Phật giáo hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều 
tác phẩm, tại nước ta, có nhiều đầu sách đề cập 
đến lịch sử các kỳ kết tập như cuốn Lược sử 
Phật giáo Ấn Độ của cố HT.Thích Thanh Kiểm 
biên khảo năm 1963, cuốn Ấn Độ Phật giáo sử 
luận của TT.Thích Viên Trí biên soạn năm 2005 
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tái bản năm 2018, cuốn Lịch sử biên tập Thánh 
điển Phật giáo Nguyên thủy của HT.Thích Ấn 
Thuận được dịch Việt bởi HT.Thích Phước Sơn, 
TT.Thích Hạnh Bình vào năm 2015, hay cuốn Lịch 
sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ cũng do HT.Ấn 
Thuận được dịch Việt bởi TT.Thích Quảng Đại 
năm 2020... 

1. Quan điểm về ngôn ngữ của đức Phật
Hơn hai mươi sáu thế kỷ trôi qua kể từ ngày 

đức Thích Ca Mâu ni khai sáng đạo Phật, giáo 
pháp của Ngài mãi được lưu truyền, phát triển 
nhanh chóng và mạnh mẽ như thế là nhờ việc 
chú trọng vào ngôn ngữ diễn đạt đơn giản, gần 
gũi với nhiều vùng địa phương khác nhau, nhiều 
dân tộc khác nhau. Tuy nhiên, việc truy tìm ngôn 
ngữ chính mà đức Phật sử dụng để thuyết pháp 
cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất chung 
giữa các nhà nghiên cứu. Vậy đức Phật dùng 
ngôn ngữ nào để nói pháp?

Trong Vinayapitaka Cullavagga (tạng luật, tiểu 
phẩm,V,33), nhân có hai vị tỷ-kheo Yamelu và 
Tekula xin Phật chuyển dịch ngôn ngữ Phật giáo 
sang Phạn ngữ như kinh Vệ-đà, đức Phật cũng 
nêu ra quan điểm của ngài: 

“Vào lúc bấy giờ, hai Tỳ kheo tên Yamelu và 
Tekula là hai anh em xuất thân dòng dõi Bà la 
môn có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. 
Họ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đánh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, các Tỳ kheo ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này:  

Bạch Ngài, hiện nay các Tỳ kheo có tên gọi 
khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có giai cấp 
khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các 
vị ấy đang làm hỏng Lời dạy của đức Phật bằng 
tiếng địa phương của chính họ. Bạch Ngài, hãy để 
chúng con hoán chuyển lời dạy của đức Phật sang 
dạng có niêm luật”. 

Phạn văn là ngôn ngữ của thượng cấp Bà la 
môn, một thứ ngôn ngữ hàn lâm chứa đựng 
những quy tắc niêm luật phức tạp mà giới thường 
dân không thể nào tiếp cận được. Như thế sẽ đi 
ngược lại với mong muốn mang ánh sáng chân 
lý đến tất cả mọi người, đức Phật mong muốn tất 
cả mọi người đều nghe và hiểu được. 

Đức Phật cũng dạy các Tỳ kheo nên dùng ngôn 
ngữ riêng của từng địa phương mà trình bày để 

mọi tầng lớp được tiếp cận dễ dàng:
“Này những kẻ rồ dại kia, vì sao các ngươi lại 

nói như vầy: Bạch Ngài, hãy để chúng con hoán 
chuyển lời dạy của đức Phật sang dạng có niêm 
luật? Này những kẻ rồ dại kia, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, và 
làm thay đổi niềm tin.

Này các Tỳ kheo, không nên hoán chuyển lời 
dạy của chư Phật sang dạng có niêm luật, vị nào 
hoán chuyển thì phạm tội dukkata (đột-kiết-la). 
Này các Tỳ kheo, ta cho phép học tập lời dạy của 
đức Phật bằng tiếng địa phương của chính họ".

Từ lời khẳng định trên của đức Thế Tôn, về sau 
các học giả lại nêu ra nhiều quan điểm khác nhau 
xung quanh “ngôn ngữ địa phương” mà Phật đã 
từng sử dụng.

Theo Buddhaghosa, Ngài cho rằng saka nirutti 
là tiếng Magadhi, là ngôn ngữ được dùng bởi 
đức Phật và đức Phật không cho phép tỷ kheo 
chuyển tải giáo lý bằng tiếng Phạn (chandasa).

Đến thế kỷ XIX, học giả Rhys Davids và 
Oldenberg, hai chuyên gia nghiên cứu Pali, đã 
dịch Cullavaga rằng: “ta cho phép các thầy, này các 
Tỳ kheo, học những lười Phật dạy bằng phương 
ngữ của mỗi người”, tức là mỗi người xuất gia 
đều có thể tiếp nhận Phật pháp bằng chính ngôn 
ngữ bản địa của mỗi vùng. Quan điểm trên được 
đa số các học giả đồng tình. Ngược lại, học giả 
Geiger và Mauli Prasad ủng hộ quan điểm ngôn 
ngữ Magadhi của ngài Buddhaghosa.

Riêng học giả B.c.Law, trong tác phẩm Lịch 
sử Văn học Pali của mình, ông cho rằng ngài 
Buddhaghosa đã thiếu căn cứ khi xác định chữ 
Chandasa là tiếng Phạn và Saka nirutti nghĩa là 
tiếng Magadhi. Theo ông, ngôn ngữ tiếng Phạn 
chia thành hai dòng là tiếng Phạn Vệ đà và tiếng 
Phạn thông dụng. Tiếng Phạn mà Phật cấm sử 
dụng trong kinh điển là Phạn Vệ đà chứ không 
phải là tiếng Phạn được dùng phổ biến.

Lin li-kouang và Edgerton lại cho rằng, vì sự 
đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trên lãnh thổ Ấn 
Độ cổ đại, cộng với tinh thần tự do cởi mở và dân 
chủ của Phật giáo nên việc sử dụng nhiều ngôn 
ngữ khác nhau để diễn dịch ngôn ngữ của phật 
pháp là hoàn toàn có cơ sở. Trong thực tế, trong 
suốt thời gian hoằng pháp, đức Phật đã đến nhiều 
vùng văn hóa khác nhau như Vaisali, Kausambi, 
Mathura, Ujayini…để xoay chuyển bánh xe pháp 
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và lẽ dĩ nhiên, với sự thông ngôn mà ngài đã được 
đào luyện từ nhỏ thì việc dùng ngôn ngữ ở mỗi 
vùng khác nhau là hoàn toàn thiết thực. Trên cơ 
sở đó, học giả Edgerton cho rằng các tiếng Pali, 
Buddhist Hybrid Sanskrit, Prakrit là ngôn ngữ 
phổ biến của từng địa phương và cũng là nhóm 
ngôn ngữ chính của cộng đồng Phật giáo.

Đức Phật đến với cuộc đời này, giác ngộ ở thế 
giới này cũng chỉ vì mục đích làm lợi ích cho số 
đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài 
người. Tuy mỗi học giả đều có cách kiến giải khác 
nhau về ngôn ngữ Phật nói, nhưng suy đến cùng, 
ngôn ngữ mà đức Phật muốn hướng đến chính 
là ngôn ngữ để cho tất cả mọi người đều được 
nghe hiểu, ngôn ngữ ấy phải là ngôn ngữ của số 
đông, phải là ngôn ngữ của từng địa phương mà 
Phật giáo muốn truyền bá.

2. Truyền thống khẩu truyền kinh tạng Phật giáo
Văn hóa khẩu truyền của người Ấn Độ cổ đại 

đã có bề dày lịch sử lâu đời. Trong truyền thống 
Bà la môn giáo, hình thức khẩu truyền này cũng 
đã có từ lâu với việc trì tụng các bộ Veda. Cách 
học của các vị Bà la môn là ngồi dưới chân thầy 
(upanisad), lãnh hội tất cả những lời thầy dạy và 
phát huy tối đa khả năng ghi nhớ những điều mà 
thầy đã truyền đạt. Đức Phật cũng đã sử dụng 
truyền thống này để giảng dạy cho các hàng đệ 
tử. Sau khi Phật diệt độ, hàng đồ chúng của Ngài 
cũng sử dụng hình thức này để bảo tồn những 
lời dạy của người suốt mấy trăm năm trước khi 
có văn bản chữ viết. Khi nói đến truyền thống 
khẩu truyền kinh tạng Phật giáo, chúng ta thấy 
có những đặc điểm lưu ý như:

Phương pháp
Để truyền thừa một cách nhanh chóng và hiệu 

quả, đòi hỏi giữa vị thầy và đệ tử phải có sự thống 
nhất với nhau trong cách truyền dạy cũng như 
ghi nhớ. Đối với vị thầy, khi truyền dạy ý pháp 
phải có cấu trúc thứ tự rõ ràng. Về hình thức, sử 
dụng tổng hợp thơ ca, sử thi và nghệ thuật văn 
xuôi thời đức Phật. Đối với hàng để tử, khi được 
thầy giảng dạy phải tập trung nghe thấu, vận 
dụng trí tuệ để biết cách sắp xếp, phân chia nội 
dung diễn đạt của thầy một cách logic, dễ hiểu.

Mục đích
Lưu trữ, truyền thừa những pháp mà Phật 

đã thành tựu, chứng đắc, diễn thuyết (pháp) và 

những nguyên tắc đời sống hành trì cộng trú 
của chư tăng (luật). Ngoài ra, còn phục vụ cho 
việc tụng đọc hằng ngày. Việc trì tụng này hướng 
đến cảm xúc tôn giáo, cảm nhận phật pháp ngày 
càng tăng trưởng. Càng trì tụng thì càng tiếp xúc 
được ý pháp và làm cho nội tâm mỗi ngày một 
sáng tỏ hơn.

Vai trò của người tụng đọc (Ananda)
Xâu chuổi lại nhiều tình tiết nội dung để hình 

thành một bố cục mạch lạc. Đức Phật đến đâu, 
gặp đối tượng nào, ở trong nhân duyên nào 
thì Ngài thuyết như thế. Tuy nhiên, vai trò của 
người ghi nhớ, người biên tập lại thì cần phải có 
định hướng và có ý riêng để diễn đạt theo trí tuệ 
của mình. Theo đó, điều chỉnh dài ngắn sao cho 
phù hợp những đề mục pháp, những đề kinh. 
Phần nào cần bỏ thì nên lượt bớt, phần nào quan 
trọng thì nhất quyết giữ lại. Tiếp đó, đặt tựa đề 
theo mỗi ý pháp hay theo mỗi bài kinh và những 
tựa đề đó có thể thay đổi. Khi Phật nói pháp, Ngài 
nói thẳng vào nội dung mà khi biên tập lại sẽ căn 
cứ vào nội dung để đặt tựa đề sao cho phù hợp 
nhất. Và cuối cùng sắp xếp vị trí, thứ lớp trước 
sau của các bản kinh. 

Truyền thống khẩu truyền tụng vào lúc nào
Ngay thời Phật tại thế, chúng ta có thể thấy 

được việc tụng đọc diễn ra lúc chư tăng có nhân 
duyên vân tập và có một vị trưởng lão đứng ra 
trùng tuyên lời dạy của đức Phật. Ngoài ra, còn 
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xảy ra trong bố tát, an cư, khi chư tăng thọ trai 
hay đi thăm bệnh.

Các yếu tố xác định lời dạy của Phật (kinh 
Đại Niết bàn thuộc Trường Bộ kinh)

Có năm yếu tố xác định lời Phật dạy: chỉnh từ 
kim khẩu Phật nói, từ tăng đoàn, từ một số tỳ 
kheo hữu học tại một trú xứ được học pháp một 
cách chân chính, thuần túy và có bài bản hoặc 
một vì tỳ kheo hữu học tại một trú xứ xa xôi hẻo 
lánh.

Các vấn đề khác
Trong khi ghi nhớ và trùng tuyên pháp có bốn 

điều có thể xảy ra:
Bất đồng ý nghĩa và văn tự: Tức là ý nghĩa trước 

và ý nghĩa sau tuy cùng một ý pháp nhưng được 
trình bày khác nhau theo ý của người nói. 

Bất đồng về ý nghĩa nhưng đồng thuận về văn 
tự: Tức là câu từ và ngôn ngữ giống nhau nhưng 
ý nghĩa nội hàm lại khác nhau.

Đồng về ý nghĩa mà bất đồng về văn tự: Tức là 
nghĩa đồng nhau nhưng lời nói trình bày các mỗi 
vị diễn thuyết lại hoàn toàn khác nhau.

Đồng về ý nghĩa và văn tự: Tức là sự trình bày 
có hệ thống rõ ràng từ ý nghĩa đến văn tự.

Ba trường hợp đầu nếu gặp phải, đức Phật 
khuyền rằng nên đến một vị trung gian đến để 
cùng nối kết với hai vị bất đồng, cùng ngồi lại, 
cùng xem xét lại để tìm ra điểm đồng thuận cao 
nhất, tránh gây mâu thuẫn trong cách trình bày 
và diễn nói pháp của Phật.

3. Đặc điểm các kỳ kết tập kinh điển 
3.1. Kết tập kinh điển lần thứ nhất
Sự kiện xảy ra vào mùa hạ ngay trong năm 

đầu tiên sau khi Phật diệt độ, tôn giả Đại Ca 
Diếp khởi sự triệu tập đại hội kết tập tại thành 
Vương Xá. Ban đầu, tôn giả Đại Ca Diếp thống 
lãnh đại chúng từ thành Vương Xá đến Câu Thi 
Na (Kuśinagara), chủ trì đại lễ trà tỳ nhục thân 
đức Phật vừa mới nhập Niết bàn. Tôn giả Đại Ca 
Diếp phát hiện trong tăng đoàn có người không 
tuân theo quy luật, có khuynh hướng tự do hành 
động, do đó khởi sự triệu tập đại hội kết tập. Địa 
điểm kết tập trong hang Thất Diệp (Saptaparna-
guhā) ngoài thành Vương Xá. Thành phần tham 
gia kết tập có 500 vị Tỳ kheo”. Tôn giả A-nan theo 
hầu đức Phật suốt 25 năm cho đến lúc Phật nhập 

Niết bàn, bị loại trừ ra ngoài đại hội kết tập. Đến 
khi tham gia vào đại hội kết tập, lại bị tôn giả Đại 
Ca Diếp nêu ra các lỗi lầm giữa đại chúng. Chủ 
yếu là các vấn đề phụng sự đức Phật không chu 
đáo, về thái độ đối với người nữ và việc giữ lại 
hay bỏ đi những giới nhỏ nhặt. Tôn giả A Nan 
trước đại chúng, vì sự tôn trọng Tăng già, bày 
tỏ sám hối để giữ gìn sự hòa hợp của giáo đoàn. 
Khi ấy, tôn giả A Nan tụng kinh, tôn giả Ưu Ba Ly 
(Upāli) tụng luật, lần kết tập thứ nhất này hoàn 
thành ngay trong mùa an cư.

3.2. Kết tập kinh điển lần thứ hai
Sau khi Phật diệt độ khoảng 100 năm, trong 

giới Phật giáo đã phát sinh sự tranh luận căng 
thẳng. Tôn giả Da Xá (Yaśa) là người trì luật, khi 
du hành đến Tỳ Xá Ly, thấy nhóm Tỳ kheo Bạt Kỳ 
(Vrji) ở đây, vào ngày bố tát, nhận lấy vàng bạc 
bố thí của tín đồ. Tôn giả Da Xá cho là phi pháp, 
bày tỏ ý kiến bất đồng, do đó bị trục xuất ra khỏi 
nhóm Tỳ kheo Tỳ Xá Ly. 

Căn cứ theo hệ thống các bộ luật của Thượng 
tọa bộ (Sthavira) đề cập, sự phi pháp của nhóm 
Tỳ kheo Bạt Kỳ lúc ấy gồm có 10 việc, nhưng việc 
nhận lấy vàng bạc được xem là nguyên nhân 
chính dẫn đến chia rẽ. Tôn giả Da-xá đi về phía 
Tây trình bày sự việc, trước hết được sự ủng hộ 
của Tỳ kheo Ba-lợi-ấp (Pārikhā). Do đó, tôn giả 
yêu cầu tập hợp các vị đồng quan điểm và được 
sự tán thán của ngài Tam-bồ-già (Sambhoyo, tức 
là Thương-na-hòa-tu). Tôn giả lại được sự ủng 
hộ của tôn giả Ly Bà Đa (Revata) nước Tát-hàn-
nhã (Sahaja). Sau đó đã tập hợp được 700 vị Tỳ 
kheo, và đi đến phía Đông Tỳ Xá Ly. 

Theo truyền thuyết, các Tỳ kheo Bạt Kỳ phía 
Đông cũng đi đến phía Tây, tranh thủ sự ủng hộ 
của tôn giả Ly Bà Đa, nhưng không thành công; 
đó là nguyên nhân chính để quyết định sự thành 
bại sau này của hai phía Đông, Tây. Đại hội nhóm 
họp tại Tỳ xá-ly, phía Tây đi đến 700 vị, nhưng số 
Tỳ kheo phía Đông đương nhiên nhiều hơn, nên 
không tiện cùng nhau bàn luận; do đó hai bên, 
mỗi nhóm suy cử bốn vị đại biểu để cử hành hội 
nghị. Kết quả, mười điều gồm việc nhận lấy vàng 
bạc... của nhóm Bạt Kỳ phía Đông, mỗi mỗi đều 
bị khẳng định là phi pháp; nhờ thế sự hòa hợp 
của tăng đoàn được khôi phục lại một thời gian. 
Đây là một sự kiện rất nghiêm trọng, có liên quan 
rất nhiều nơi. Sự việc từ lúc phát sinh cho đến 
khi giải quyết, e rằng không chỉ trong thời gian 
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vài tháng hay một năm.
3.3. Kết tập kinh điển lần thứ ba
Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ ba được tổ 

chức tại Pataliputta (S. Pãtaliputra), còn được 
gọi là Kusumapura, nghĩa là “thành phố hoa” 
(The City of Flower - Hoa Thị Thành), đặt dưới 
sự bảo trợ của hoàng để Phật tử danh tiếng 
Asoka. Theo biên niên sử của Tích Lan (Ceylon), 
kỳ kiết tập này diễn ra sau ngày nhập diệt của đức 
Phật 236 năm, nghĩa là vào năm 250 Tr.CN146. 
Tập Mahãvamsa lại ghi ràng, đại hội thứ ba được 
tổ chức vào năm thứ 17 của triều đại Asoka, bắt 
đầu giữa tháng 01 năm 247 Tr.CN và kết thúc vào 
tháng 10 cùng năm147.

 Vị vua xứ Maurya đã trị vì từ Ấn Độ đến 
Kashmir, thung lũng sông Hằng và đến tận 
Madras ở phía Nam, đã trở thành một phật tử và 
đã làm hết trong khả năng của mình, để giúp đỡ 
Phật giáo. Sự bảo hộ của hoàng gia này đã thu hút 
hàng ngàn những kẻ dị giáo, ngoại đạo giả dạng 
khoát y vàng để được hưởng nhiều quyền lợi vật 
chất. Mặc dù ở sống cùng ở các Tỳ kheo, nhưng 
họ luôn thuyết giảng những giáo lý sai lạc và tạo 
ra nhiều phức tạp, rối rắm trong tăng đoàn. Vì số 
lượng của những kẻ dị giáo rất lớn và sự vô kỷ 
luật của họ, cho nên các Tỳ kheo không thể nào tổ 
chức các lễ Uposatha (Lễ Bố tát, họp mặt, ôn tập 
và tụng đọc Giới Luật Tỳ kheo Patimokkha) và cả 
lễ Pavarana (Lễ Tự Tứ) trong suốt bảy năm trời. 

Khi vua Asoka phái một đại thần của mình đi 
để điều tra sự thật và giải quyết vấn đề này, thì 
quan chức ngu xuẩn này lại đi giết chết nhiều tu 
sĩ. Khi nghe được chuyện sai trái này, vua Asoka 
trở nên vô cùng hối hận và ám ảnh trong tâm 
rằng chính mình đã gây ra tội lỗi đó. Sau đó, Ngài 
Moggaliputta Tissa, một bậc A La Hán sống và 
tu hành ở một nơi ẩn dật trên Núi Ahoganga ở 
thượng lưu sông Hằng, đã cố giải tỏa cho nhà vua 
khỏi những ray rứt trong lương tâm của mình. 
Nhà vua đã thỉnh mời vị A La Hán về tiếp đãi tại 
Chùa Asokarama trong bảy ngày và nhà Vua đã 
quỳ xuống để thỉnh cầu và nghe những lời dạy từ 
vị A La Hán này. Tại đây, rất nhiều kẻ dị giáo đang 
lẫn lộn trong số Tỳ kheo. Tất cả những Tỳ kheo 
được chất vấn, kiểm tra về quan điểm giáo lý của 
mình và những kẻ dị giáo đã bị trục xuất ra khỏi 
tăng đoàn. Những Tỳ kheo chính thống bắt đầu 
tổ chức lại các lễ Uposath sau bảy năm đã không 
được thực hiện.

3.4. Kết tập kinh điển lần thứ tư
Kỳ kiết tập thứ tư được tổ chức ở Tambapanni 

(Sri Lanka) vào năm 29 (tr.TL) dưới sự bảo trợ 
của Vua Vattagamani. Lý do chính cho việc triệu 
tập là do nhận thấy rằng bấy giờ đối với đại đa 
số các tăng sĩ, họ không thể nhớ được toàn bộ 
Tam tạng bằng trí nhớ như trường hợp Tôn giả 
Mahinda và những người theo Ngài ngay sau đó. 
Do đó, khi việc viết chữ, vào thời điểm đó, về cơ 
bản đã được phát triển, người ta nghĩ rằng có 
một bộ đầy đủ trọn vẹn giáo pháp của đức Phật 
được viết thành chữ là điều thích hợp và cần 
thiết. Vua Vattagamani ủng hộ ý kiến của chư 
tăng và một hội nghị được tổ chức để rút gọn lại 
toàn bộ Tam tạng nhằm viết thành văn bản. Do 
đó, để Pháp chân thực có thể được giữ gìn lâu 
dài, Tôn giả Maharakkhita và 500 vị tăng đã tụng 
đọc lại những lời của đức Phật và sau đó viết 
chúng trên lá cọ. Công trình đặc biệt này xảy ra ở 
một hang động có tên gọi là Alokalena, tọa lạc ở 
khe nứt của một vùng đất lở cổ xưa gần Matale 
ngày nay. Như vậy mục đích của kỳ kiết tập được 
thành tựu, và Pháp chân thực được bảo lưu bằng 
văn bản. Vào thế kỷ XVIII, vua Vijayarajasiha đã 
cho tạc hình đức Phật tại hang động này.

3.5. Kết tập kinh điển lần thứ năm
Kỳ kiết tập thứ 5 được tổ chức ở Mandalay, 

hiện nay là Miến Điện, vào năm 1871 dưới triều 
vua Mindon. Chủ đề chính của kỳ hội nghị này là 
để tụng đọc lại tất cả những lời dạy của đức Phật 
và xem xét kỹ lưỡng để xem có điều nào trong đó 
bị thay đổi, xuyên tạc hay đánh mất không. Hội 
nghị được chủ trì bởi ba vị Trưởng lão: Mahathera 
Jagarabhivamsa, Narindabhidhaja và Mahathera 
Sumangalasami, cùng với khoảng 2.400 vị tăng. 
Việc cùng tụng đọc Pháp của họ kéo dài 5 tháng. 
Cũng chính công việc của hội nghị này đã giúp 
toàn bộ tam tạng được viết xuống cho hậu thế 
ở trên 729 phiến đá bằng chữ Miến sau khi việc 
tụng đọc được hoàn tất và được mọi người đồng 
thuận. Công việc vĩ đại này được thực hiện bởi 
khoảng 2.400 vị tăng uyên bác và nhiều thợ thủ 
công thiện xảo…

3.6. Kết tập kinh điển lần thứ sáu
Đại hội kỳ này cũng được tổ chức tại Miến 

Điện, bắt đầu từ ngày 7.5.1954 đến ngày lễ Tam 
Hợp (Vesak) năm 1956, Phật lịch 2500, trong một 
thạch động vĩ đại tại thủ đô Rangoon (Yangon). 
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Ngài Nyungan Sayadaw được đại hội suy tôn làm 
vị chủ tọa. Thủ tướng U Nu của chính phủ Miến 
Điện tài trợ chi phí cho cuộc kết tập kinh điển 
kỳ này.

Trong kỳ kết tập này, các Ngài căn cứ theo hình 
thức kỳ kết tập thứ nhất tại Ấn Độ. Ngài Mahasi 
Sayadaw được đại hội bầu là vị vấn những vấn đề 
Tam tạng chú giải, còn Ngài Bhadanta Vicittasāra 
Bhivamsa sẽ đáp những câu hỏi của Ngài Mahasi. 
Trong lúc hỏi đáp Tam tạng chú giải như vậy thì 
Ngài chủ tọa và 2500 vị Tỳ kheo lắng nghe, nếu 
không đồng ý thì lên tiếng. Đặc biệt Ngài chủ tọa 
là vị thông thuộc Tam tạng. Ngôn ngữ sử dụng 
trong đại hội gồm có 3 thứ tiếng: Pāli, Miến Điện, 
và Anh ngữ.

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu này, đại 
hội sử dụng 729 phiến đá khắc Tam tạng và 1774 
phiến đá cẩm thạch khắc chú giải của kỳ kết tập 
thứ 5 làm căn cứ. Đồng thời các bản kinh cổ của 
Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên và Hiệp hội Thánh 
điển Pāli ở Luân Đôn được đem ra nghiên cứu, 
so sánh và hiệu đính. Sau khi đại hội hoàn mãn, 
Giáo hội Tăng già Miến Điện cho in ra để phổ 
biến, tổng cộng là 45 cuốn chính tạng và 92 cuốn 
chú giải. 

3.7. Những cuộc kết tập khác của các bộ phái
Ngoài hai kỳ kết tập chính được tất cả các bộ 

phái công nhận, các kỳ kết tập tiếp theo diễn ra 
theo từ bộ phải riêng lẻ và không được Phật giáo 
các bộ phái công nhận: 

3.7.1. Cuộc kết tập của Đại chúng bộ
Đảo sử Tích Lan ghi: “Ác Tỳ kheo Bạt Kỳ bị các 

Thượng tọa đuổi đi ..., tập hợp một vạn người, 
vì pháp kết tập, nên gọi là Đại kết tập. Cuộc kết 
tập riêng của các Tỳ kheo này, trái với giáo pháp, 
phá hoại sự kết tập căn bản. ...loại bỏ một phần 
kinh luật vi diệu, soạn riêng những kinh luật 
tương tự” [3, tr74]. Theo sự lưu truyền của “Đảo 
Sử”, dường như cuộc kết tập xuất hiện đầu tiên, 
là quan điểm của Thượng tọa bộ (Sthavira), có 
dụng ý chê bai Đại chúng bộ.

3.7.2. Cuộc kết tập của Thuyết Nhất thiết hữu bộ
Trước sau có hai lần kết tập. Lần thứ nhất vào 

thời vua Asoka. Do dị thuyết về 5 việc của Đai 
Thiên dẫn đến sự trành luận giữa Tăng già. Sự 
việc này được đề cập trong “Tam luận huyền 
nghĩa Kiểm U tập” như sau: “ “Vương phi của vua 
A-dục có thể lực, ác tâm, sai người dùng thuyền 
hư chở các vị A La Hán ra giữa dòng sông Hằng. 
Các vị A La Hán vận dụng thần thông bay lên hư 
không, đến nước Kế-tân. ... Vua A Thâu Kha (A 
Dục) hỏi mọi người: “Các vị A La Hán hiện giờ ở 
đâu? Có người đáp: Ở nước Kế Tân. Vua liền phái 
người đến nghênh đón về nước cúng dường. Đại 
Thiên đã sửa đổi kinh giáo, làm cho lẫn lộn không 
còn như trước. Các vị A La Hán bèn tập họp, tụng 
lại ba tạng. đã được tụng lại ba lần.” [3, tr82]

Lại có truyền thuyết về cuộc kết tập thứ tư: Vào 
thời vua Ca-ni-sắc-ca (Kaniska), Thuyết nhất 
thiết hữu bộ tổ chức kết tập Tam tạng tại nước 
Ca Thấp Di La (Kaśmira). Sự kiện này được “Đại 
Đường Tây Vực Ký” trình bày: “Do quan điểm của 
mỗi bộ phái khác nhau, nên vua (A Dục) rất nghi 
ngờ, nhưng không làm cách nào để loại bỏ sự nghi 
ngờ. Khi ấy, Hiếp tôn giả nói: 'Đức Như Lai nhập 
diệt trải qua thời gian lâu xa, các đệ tử chấp vào 
bộ phải của mình, thầy trò bàn luận, mỗi người 
dựa vào kiến giải của mình, sinh ra mâu thuẫn 
lẫn nhau. Vua nghe thế rất lấy làm bùi ngùi. ... 
(Tôn giả nói tiếp): Tôi nguyện quân sự kém cõi 
của mình, đúng ra chấn hưng giáo pháp, tùy theo 
quan điểm khác nhau của các bộ phái mà giải 
thích ba tạng đầy đủ. ... Vua mới truyền lệnh gần 
xa, triệu tập những bậc tài đức siêu phàm..., gồm 
500 vị Hiền Thánh, trước tiên biên soạn mười vạn 
bài tụng Ô Ba Đề Thước Luận, để giải thích tạng 
Tố Đát Lãm; thứ đến biên soạn mười vạn bài tụng 
Tỳ Nại Da Tỳ Bà Sa Luận để giải thích tạng Tỳ Nại 
Da; sau cùng biên soạn mười vạn bài tụng A Tỳ 
Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận để giải thích tạng A Tỳ Đạt 
Ma.” [3, tr84] . 

Còn nữa….
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Đối chiếu về "Bát Kỉnh Pháp" Đối chiếu về "Bát Kỉnh Pháp" 
trong Luật Tạngtrong Luật Tạng

  Th.S. TKN. Thích Nữ Liên Liên
Gò Vấp – Tp.HCM

Đặt vấn đề: Trong Luật tạng, không riêng gì Luật tạng Pali (LTP) hay Tứ phần luật (TPL), mà hầu hết bốn 
bộ luật còn lại của Phật giáo đều đề cập đến Bát kỉnh pháp. Đây được xem là điều kiện cần và đủ để nữ 
giới được vào cánh cửa giải thoát và từ đó, Ni đoàn được thành lập. 
“Bát kỉnh pháp” (八敬法) trong tiếng Pali là Attha garudhamma, có nghĩa “tám pháp trọng yếu”. 
Trong tiếng Hán, nó được dùng bằng nhiều từ khác nhau, như là bát kính giới (八敬戒), bát kính 
(八敬), bát trọng pháp (八重法), bát tôn trọng pháp (八尊重法), bát tôn sư pháp (八尊師法), bát 
bất khả quá pháp (八不可過法), bát bất khả việt pháp (八不可越法), bát bất khả vi pháp (八不
可違法), là tám pháp được định ra cho vị Tỳ kheo ni phải cung kính, tôn trọng vị Tỳ kheo. Tám 
điều này có thể được xem là những điều giới đầu tiên mà đức Thế Tôn đã đặt ra dành cho chư Ni. 
Từ khóa: Bát kỉnh pháp, tỳ kheo ni, ni đoàn… 

1. Bát kỉnh pháp là tiền đề thành lập Ni đoàn
Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, vị trí người phụ 

nữ được chế định rất thấp kém, vai trò của phụ 
nữ trong gia đình và xã hội đều không được ghi 
nhận, cũng chẳng được tham gia các họat động 
cộng đồng, nghi lễ tôn giáo. Đặc biệt còn có quan 
điểm cho rằng nữ giới là nguồn gốc của tội lỗi và 
các ác nghiệp. 

Kỳ-na giáo cho rằng: “Người phụ nữ 
là ngọn đèn chiếu sáng con đường dẫn 
đến cánh cửa địa ngục.”(1) Còn theo tục 
lệ Sati, người vợ phải bị thiêu sống để đi 
theo người chồng đã chết: “Phụ nữ, khi 
còn bé phải theo cha, còn trẻ phải theo 
chồng, chồng chết phải theo con. Phụ 
nữ không được phép sống độc lập.”(2) 
Như vậy, vào thế kỷ thứ VI (TCN) ở Ấn 
Độ, những quan niệm tiêu cực về phụ 
nữ đã tồn tại và ăn sâu vào tôn giáo, tư 
tưởng của mọi người. Do đó, không 
phải đức Phật không cho phép người 
nữ được xuất gia, gia nhập tăng đoàn 
mà chính xã hội và con người Ấn Độ lúc 
bấy giờ là cản trở lớn. 

Vì thế, sau bao phen cầu xin tha thiết 
của Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (摩訶
波闍波提; Mahāpajāpatī), đức Phật vẫn 

chưa đồng ý cho phép nữ lưu được xuất gia sống 
đời Phạm hạnh theo hội chúng Tăng già. Mãi 
khi Di mẫu cùng các nữ lưu dòng họ Thích tự 
phủi bỏ tóc mình, vận trang phục thô sơ, vượt 
hành trình dài đến đảnh lễ đức Phật, tiếp tục cầu 
xin Ngài cho nữ giới được gia nhập tăng đoàn, 
cùng với lời thưa thỉnh của Tôn giả A Nan (阿難; 
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Ānanda), đức Thế Tôn đã đưa ra tám quy tắc cho 
Di mẫu nói riêng, nữ lưu nói chung, nếu đồng 
ý thì được phép xuất gia học Phật. Tám quy tắc 
ấy chính là tám điều học đầu tiên dành cho Ni 
giới, là điều kiện, là nền tảng cơ bản để nữ lưu 
bước chân vào cánh cửa phạm hạnh, sống đời 
giải thoát.

Chúng ta có thể hiểu, đức Phật đặt ra điều kiện 
Ni đoàn phải thọ trì thêm Bát kỉnh pháp là để 
thích nghi với điều kiện văn hóa và phản ứng của 
xã hội Ấn Độ, cũng như trong tăng đoàn thời 
bấy giờ. Có thể khẳng định rằng Bát kỉnh pháp là 
điều kiện tiên quyết để đức Phật chấp nhận cho 
nữ giới xuất gia.

Không có Bát kỉnh pháp thì chắc chắn việc 
người nữ được xuất gia là điều không thể, cũng 
không có sự thành lập Ni đoàn, giáo đoàn của 
đức Phật cũng không hội đủ bốn bộ chúng: Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Trong 
đó, Tỳ kheo ni ấy không hề phân biệt giai cấp, 
dòng họ… như Kinh Tiểu Duyên có ghi: “Này Bà 
Tất Tra! Ngươi nên biết hiện nay chúng đệ tử của 
ta, dòng dõi không đồng, xuất xứ khác nhau, xuất 
gia tu hành ở trong giáo pháp ta. Nếu có gặp ai 
hỏi: “Người thuộc dòng nào?” thì nên trả lời họ: 
‘Tôi là Sa môn, con dòng họ Thích.”(3)

Trong tám kỉnh pháp, điều đầu tiên có thể 
được xem là thuộc về tư tưởng giáo lý. Bảy điều 

còn lại đều thuộc về cách thức tổ chức Tăng già, 
kể cả việc ngăn cấm Tỳ kheo ni chỉ trích Tỳ kheo 
và cho phép Tỳ kheo có quyền chỉ trích Tỳ kheo 
ni. Tuy nhiên, chúng đồng thời cũng là những 
yếu tố phụ trợ cho điều thứ nhất. Nội dung tám 
kính pháp như thế không những cần thiết cho Ni 
giới mà còn cho bất kỳ ai đi theo con đường của 
đức Phật.

Ngày nay, Ni giới thực hành Bát kỉnh pháp 
cũng không hề mất đi quyền lợi về mặt tổ chức 
của Giáo hội và cũng không ảnh hưởng đến sự 
cung kính cúng dường của phật tử đối với các vị 
Tỳ kheo ni. Bát kỉnh pháp không những giúp cho 
người nữ trừ diệt sự kiêu ngạo, cũng là hàng rào 
ngăn ngừa tham ái liên quan đến Phạm hạnh của 
tăng, ni; mà Bát kỉnh pháp còn là điều kiện cần và 
đủ để Ni đoàn thành lập, nữ giới được xuất gia. 
Theo lẽ đó nên Ni giới luôn tôn trọng và lấy Bát 
kỉnh pháp thực hành là trên hết.

2. Bát kỉnh pháp giữa Thượng Tọa bộ và Pháp Tạng bộ
Bất cứ một bộ luật nào cũng đều đề cập đến 

Bát kỉnh pháp. Ở đây, giữa Thượng Tọa bộ (Luật 
tạng Pāli) và Pháp Tạng bộ (Tứ phần luật), xét 
trên nội dung tám điều học này, ở cả hai hệ thống 
giới luật tương đối như nhau. Nhưng giữa hai 
bộ luật vẫn còn vài điểm dị biệt về duyên khởi, 
cũng như thứ tự tám kỉnh pháp.

BÁT KỈNH PHÁP

Tương đồng
- Có cùng tám điều học về kỉnh pháp.
- Địa điểm: Với TPL, đức Phật ngụ tại Ni Câu Luật Viên (尼拘律園) ở Thích Sí Sấu (釋翅瘦)(4).  

Theo LTP, bậc Thiện Thệ ở tu viện Nigrodha, trong lãnh thổ của dòng Sakya, thành Kapilavatthu, 
giữa những người họ Thích ca (Sakkesu)(5).   

Nhận xét: - Theo hai bộ luật, địa điểm đức Phật cư ngụ là thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), chỉ 
khác nhau do phiên âm từ các bản dịch. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, bản dịch chữ Hán hơi 
khác với bản Pāli, vì “Thích Sí Sấu” là từ phiên âm của Sakkesu, vốn có nghĩa là “Người họ Thích ca”, 
không phải địa điểm. 

- Đầu tiên, Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (摩訶波闍波提; Mahāpajāpatī) cầu xin đức Phật cho phép 
được xuất gia nhưng Ngài không chấp nhận.

- Do Tôn giả A Nan (阿難; Ānanda) cầu xin đức Phật chấp thuận cho Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề 
nói riêng, nữ giới nói chung được phép xuất gia. 

- Là điều kiện tiên quyết để bậc Thiện Thệ đồng ý cho nữ lưu được phép xuất gia tu tập, sống đời 
Phạm hạnh trong giáo hội Tăng già. 
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Hay nói cách khác, với trí tuệ siêu việt, đức 
Thế Tôn có thể thấy những hiểm họa và những 
khuyết điểm không thể tránh trong việc điều 
hành song song Tăng-đoàn và Ni đoàn cùng một 
lúc. Do đó, Ngài ban hành tám điều quy định cho 
Giáo hội Tỳ kheo ni nhằm giữ gìn và bảo vệ tương 
lai cho cả hai Giáo hội. Tám điều này được gọi là 

Bát kỉnh pháp (BKP), tám phép tôn kính của Tỳ 
kheo ni đối với Tỳ kheo. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, khi nhận 
thấy nguyện vọng tha thiết, thiêng liêng của nữ 
giới, đức Phật lại một lần nữa dùng phương tiện, 
khéo léo đặt ra BKP như một sợi dây cột người 
nữ trong giới luật có phần nghiêm khắc hơn so 

Luật tạng Pāli
- Mahāpajāpatī Gotamī cùng với nhiều 

người nữ dòng Sakya(6) đến đảnh lễ đức Thế 
Tôn và xin cho người nữ được xuất gia. (Không 
nói rõ số lượng người nữ đi cùng).

- Khi ở thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu): 
Mahāpajāpatī Gotamī cầu xin đức Phật ba lần.

- Sau khi đã đồng ý việc người nữ xuất gia, 
đức Phật mới nói: “Trong Pháp và Luật nào 
người nữ đạt được sự xuất gia, rời nhà, sống 
không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài.”(7)  

Như vậy, giữa hai hệ thống giới luật có sự khác biệt rõ nét về số lần Di mẫu cầu xin đức Thế 
Tôn cho phép người nữ được xuất gia, và thời điểm mà đức Phật nói về thọ mạng của chính 
pháp khi cho nữ lưu sống đời Phạm hạnh cũng khác nhau (TPL thì Ngài nói trước khi người 
nữ được đồng ý xuất gia, LTP thì nói sau khi người nữ xuất gia). Bên cạnh đó, về số thự tự tám 
kỉnh pháp của hai bộ luật cũng không giống nhau. Trong tám điều học, có hai điều giống nhau 
về số thứ tự, đó là điều 1 (Tỳ kheo ni dù trăm tuổi hạ cũng phải lễ bái chư Tăng) và điều 5 (Nếu 
Tỳ kheo ni phạm tội phải đến trước hai bộ Tăng sám hối và hành Ma Na Đỏa). 

Sáu điều còn lại không tương đồng về thứ tự. Cụ thể như sau:
* Điều 2 trong TPL là điều 7 trong LTP: Tỳ kheo ni không được khiển trách hay nặng lời đối 

với một vị Tỳ kheo trong bất kỳ trường hợp nào.
* Điều 3 trong TPL là điều 8 trong LTP: Tỳ kheo ni không được ngăn Tỳ kheo xét tội, thuyết 

giới, tự tứ hay nói lỗi của Tỳ kheo. Trái lại, Tỳ kheo được quyền cử tội Tỳ kheo ni.
* Điều 4 trong TPL là điều 6 trong LTP: Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, muốn lên 

Tỳ kheo ni phải đến Tỳ kheo xin thọ đại giới.(10)

* Điều 6 trong TPL là điều 3 trong LTP: Tỳ kheo ni phải đến chư Tăng cầu giáo thọ mỗi kỳ 
nửa tháng.

* Điều 7 trong TPL là điều 2 trong LTP: Tỳ kheo ni không được an cư ở nơi không có Tỳ 
kheo.(11)

* Điều 8 trong TPL là điều 4 trong LTP: Sau mùa an cư, Tỳ kheo ni phải đến Tỳ kheo hành lễ 
Tự tứ (Pavāranā): Thấy, nghe và nghi.

Với tám kỉnh pháp này, đức Phật đã đồng ý cho người nữ gia nhập Tăng đoàn. Di mẫu và nữ 
giới dòng Thích-ca hoan hỷ chấp hành tám pháp trên. Từ đó, Ni đoàn được thành lập.

Tứ phần luật
- Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng năm trăm 

người nữ Xá Di (舍夷女)(8), đến chỗ đức Thế 
Tôn cầu xin được xuất gia. 

- Ma Ha Ba Xà Ba Đề cầu xin đức Thế Tôn 
một lần.

- Trước khi cho người nữ xuất gia, đức Phật 
đã nói: “Nếu người nữ xuất gia hành đạo trong 
giáo pháp của Phật thì sẽ khiến cho pháp Phật 
không lâu dài.”(9) 

Dị biệt

Nhận xét
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với Tỳ kheo. Có thể nói, đây là giải pháp khá tinh 
tế, nhằm không gây sự chống đối của xã hội đối 
với Tăng già. Đồng thời có thể nói, trong các lần 
từ chối của đức Phật trước ý định xuất gia của 
người nữ, nhằm thử thách tâm ý từ phía nữ 
giới trong bối cảnh bấy giờ, bởi sự thực hành 
tu tập trên con đường giải thoát đòi hỏi sự dũng 
mãnh của niềm tin và nghị lực vượt khó khăn 
là không nhỏ. Những quy định trong BKP nhằm 
ngăn ngừa và dẹp tan những nếp nghĩ về giai cấp, 
cậy quyền hay kiêu mạn của các vị nữ giới trong 
dòng tộc Thích-ca. Ngoài ra, tám điều này cũng 
giúp các vị Tỳ kheo giai cấp thấp không bị mặc 
cảm tự ti và sức ép từ nguồn gốc xã hội. 

* Từ viết tắt: 
- LTP: Luật tạng Pali
- TPL: Tứ phần luật
- BKP: Bát kính pháp
- tr.: trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Luật Tứ phần, tập 3, HT. Thích Đỗng Minh, Nxb: Phương Đông, 2013.
2. Tiểu phẩm, tập 2, Indacanda dịch, Nxb: Tôn giáo, 2007.
3. Những vấn đề cốt lõi trong kinh Trường-a-hàm, kinh Tiểu Duyên, Thích Hạnh Bình,       Nxb: Hồng Đức, 2018.
4. Ấn Độ Phật giáo sử luận, Viên Trí, Nxb: Phương Đông, 2009.
5. Phật Việt Nam dân tộc Việt Nam, Thích Giác Dũng, Nxb: Tôn giáo, 2004.

CHÚ THÍCH:
(1) Ấn Độ Phật giáo sử luận, Viên Trí, Nxb: Phương Đông, 2009, tr.133-134.
(2) Phật Việt Nam dân tộc Việt Nam, Thích Giác Dũng, Nxb: Tôn giáo, 2004, tr.34.
(3) Những vấn đề cốt lõi trong kinh Trường-a-hàm, kinh Tiểu Duyên, Thích Hạnh Bình, Nxb: Hồng Đức, 2018, tr.113.
(4) Luật Tứ phần, tập 3, HT. Thích Đỗng Minh, Nxb: Phương Đông, 2013, tr. 1767
(5) Tiểu phẩm, tập 2, Indacanda dịch, Nxb: Tôn giáo, 2007, tr. 341. 
(6) Tiểu phẩm, tập 2, tr. 342
(7) Tiểu phẩm, tập 2, tr. 347
(8) Chỉ những người con gái họ Thích. 
(9) Luật Tứ phần, tập 3, tr. 1767
(10) Với nội dung học giới này, đức Thế Tôn chủ ý hướng đến người nữ muốn xuất gia sống đời thanh tịnh thì phải theo học pháp 
trong hai năm, có thể là để muốn người nữ tập quen dần với cuộc sống của Tỳ kheo ni thật sự trước khi thọ giới, cũng là muốn xác 
định xem người nữ ấy có mang thai trước khi vào xuất gia hay không. Cùng với nội dung này, ở điều giới dành người nữ Thức-
xoa-ma-na thì đối tượng là người nữ Thức-xoa-ma-na, chứ không hướng đến tất cả người nữ như điều BKP thứ 4. Tuy nhiên, dù 
là đối tượng nào đi nữa thì nội dung quy định người nữ phải học pháp hai năm trước khi thọ giới Tỳ kheo ni đã được đức Thế Tôn 
nói rõ ràng khi cho người nữ xuất gia, chứ không phải mãi đến sau này có cô Ni xuất gia mang thai rồi Ngài mới chế ra điều luật. 
(11) LTP: Tỳ kheo ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Tỳ-kheo; TPL: Tỳ kheo ni không được hạ an cư chỗ không có 
Tỳ-kheo. Xem Tiểu phẩm, tập 2, tr. 344 và Luật Tứ phần, tập 3, tr. 1771

Ảnh: St
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Biện Chứng Pháp trong
Kinh Kim Cương

  GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Kinh Kim Cương chứa đựng phép biện chứng vô cùng cao siêu, huyền diệu, phản ánh chân thực 
các sự vật hiện tượng (các pháp). Biện chứng pháp trong Kinh Kim Cương là phép biện chứng triệt để, đi 
từ vô thường đến vô ngã và tính không. Từ đó Kinh Kim Cương đưa ra đường hướng tu chứng để đi đến 
giác ngộ “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”.
Từ khoá: Biện chứng pháp, Kinh Kim Cương, vô ngã, vô thường,…

Kinh Kim Cương 
Bát Nhã Ba La Mật 
(Prajna Paramita 
Sutra) gọi tắt là Kim 
Cương Kinh, tương 

truyền được đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuyết pháp tại Tịnh Xá 
trong vườn của thái tử Kỳ Đà 
nước Xá Vệ. Sau đó kinh này 
được ngài A Nan Đà kiết tập 
và ngài  Cưu Ma La Thập dịch 
từ Phạn sang Hán. Kim Cương 

(bản dịch của ngài Huyền 
Trang) là cuốn thứ 557 trong bộ 
Bát Nhã 600 quyển, nằm trọn 
trong hội thứ 9. 

Kinh Kim Cương, tên Phạn 
đầy đủ là Vajra Prajnaparamita 
Sutra. Vajra là Kim Cương chỉ 
sự rắn chắc, sắc bén, tinh khiết, 
nó là vật báu quí giá, không gì 
phá vỡ nổi. Prajna là trí tuệ hay 
tuệ (bát nhã) tức là chiếu kiến 
và sáng tỏ, thông suốt. Trí tuệ 

này không thể do học, tích luỹ 
kiến thức thông thường mà 
có được, nó là kết quả của quá 
trình tu chứng nghiêm mật, 
kết quả của Giới và Định. Nó 
có sẵn trong bản tâm mỗi con 
người. Paramitta nghĩa đen là 
đáo bỉ ngạn. Para có nghĩa là bờ 
bên kia. Mita có nghĩa là đến. 
Paramita có nghĩa là đến (sang 
được) bờ bên kia, đạt đến kết 
quả, vượt qua biển sinh tử đến 
bờ bến giác. 

Ở Việt Nam, thiền sư Thanh 
Biện mất năm 686 sau khi thầy 
là Pháp Đăng tịch, chuyên tâm 
trì tụng Kinh Kim Cương; trong 
khi đó ở Trung Quốc, Huệ 
Năng mất năm 713 (tức mất 
sau Thanh Biện 27 năm) mới 
bắt đầu được thầy truyền dạy 
Kinh Kim Cương. Sau khi thày 
mất, Thanh Biện lấy Kinh Kim 
Cương làm chỗ dựa, điều đó 
chứng tỏ Kinh Kim Cương đã 
phổ biến ở Việt Nam thời đó. 
Phải chăng Kinh Kim Cương ở 
nước ta được phổ biến và quan 
tâm sớm hơn ở Trung Quốc 



19TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/2023

mặc dù nó được dịch trên đất 
nước Trung Quốc? Mà Huệ 
Năng lại ở đất Lĩnh Nam, đất của 
Bách Việt xưa. Từ đó phải chăng 
người phương Nam thích hợp 
với Kinh Kim Cương hơn người 
phương Bắc? Từ "Nam đốn 
Bắc tiệm" phải chăng nói lên 
người phương Bắc thích hợp 
với "tiệm" của Thần Tú, khuynh 
hướng trội trong kinh Lăng Già, 
còn người phương Nam thích 
hợp với "đốn" của Huệ Năng, 
khuynh hướng trội trong Kinh 
Kim Cương. Một điều lý thú 
nữa là đoạn đối thoại giữa Huệ 
Nghiêm và Thanh Biện. Huệ 
Nghiêm nói: Nếu nói kinh ấy 
(tức Kinh Kim Cương) không 
phải là lời thuyết pháp của Phật 
thì thế là phỉ báng kinh; nếu 
lại nói đó đúng là những lời 
thuyết pháp của Phật thì lại là 
phỉ báng Phật. Sư đang nghĩ 
ngợi, còn định hỏi thêm, Huệ 
Nghiêm bèn cầm phất trần đánh 
vào miệng. Sư đột nhiên lãnh 
ngộ, bèn sụp lạy. Trong lịch sử 
thiền tông Trung Quốc sau Huệ 
Năng có Mã Tổ, Đức Sơn, Lâm 
Tế luôn chủ về công án đánh, 
hét, quát để khai ngộ cho môn 
đồ. Ngay Mã Tổ (mất năm 788), 
sau Thanh Biện hơn 100 năm 
chứ chưa nói Đức Sơn, Lâm 
Tế về sau này. Vậy, phải chăng, 
phương pháp đánh để khai ngộ 
cho trò có đầu tiên là ở nước ta, 
cụ thể là của thầy Huệ Nghiêm 
đối với trò Thanh Biện. Từ đó 
có người đặt vấn đề liệu có thể 
công án đánh phất trần khai mở 
cho trò là cách thức được truyền 
từ Việt Nam sang Trung Quốc?

Trong lịch sử Phật giáo, mặc 
dù Bồ Đề Đạt Ma là người sáng 
lập ra thiền tông Trung Quốc, 
nhưng người đưa thiền tông 
Trung Quốc phát triển lên một 

giai đoạn mới mang đậm màu 
sắc Trung Hoa, đó chính là Lục 
Tổ Huệ Năng (638-713) - người 
tiều phu đốn củi không biết 
chữ ở đất Lĩnh Nam, nhưng khi 
nghe “Ưng vô sở trụ nhi sinh 
kỳ tâm” của kinh này đã tỏ ngộ. 
Thật ngẫu nhiên, trong bài tựa 
Thiền tôn chỉ nam, Trần Thái 
Tông đọc đến câu này vừa lúc bỏ 
quyển (Kinh Kim Cương) than 
dài thì bỗng nhiên giác ngộ.

Ở Việt Nam, không chỉ 
Thanh Biện (tổ thứ 4 của thiền 
phái Vinitaruci, mất năm 686) 
luôn chuyên tâm trì tụng Kinh 
Kim Cương, mà vua Lý Thái 
Tông (1028-1054) trong bài truy 
tán thiền sư Vinitaruci có nhắc 
tới Bát Nhã (trong đó có Kim 
Cương). Năm 1092-1101, niên 
hiệu Hội Phong đời Lý Nhân 
Tông, triều đình mở hội thi 
Kinh Pháp Hoa và Kinh Bát nhã, 
Thiền Nham (1093-1163, thế hệ 
thứ 13 dòng Vinitaruci) đỗ đầu. 
Diệu Nhân Ni Sư cũng thường 
dẫn Kinh Kim Cương để thuyết 
pháp. Trí Thiền (thế hệ 16 dòng 
Vinitaruci, mất năm 1174) nghe 
Giới Không giảng Kinh Kim 

Cương mà giác ngộ. V.v,. . . và 
v.v…..Hầu hết tất cả những nhà 
tu hành, cư sĩ Việt Nam xưa 
cũng như nay đều biết đến kinh 
này. Kinh Kim Cương quan 
trọng như vậy, nội dung của nó 
lại vô cùng phong phú, ở đây 
tôi  chỉ xin phép đề cập đến một 
khía cạnh nhỏ trong kinh - mặt 
biện chứng pháp. 

Nội dung chủ yếu trong kinh 
Kim Cương là câu hỏi của ông 
Tu Bồ Đề với đức Phật:” Làm sao 
hàng phục vọng tâm?”, “ Làm sao 
an trụ chân tâm?”. Muốn hàng 
phục vọng tâm và an trụ chân 
tâm, Như Lai Phật Tổ đã khuyên 
phải  giữ tâm thanh tịnh, chớ 
nên sinh vọng chấp nơi sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, 
xúc trần và pháp trần. Bởi lẽ, 
như trong Kinh nói:

“Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhân hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai”
Tóm lại, đừng khởi vọng tâm 

trụ chấp vào bất cứ một cái gì, ở 
bất cứ nơi nào cả (Ưng vô sở trụ 
nhi sinh kỳ tâm). Tại  sao Phật 
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Tổ lại  khuyên như vậy? Bởi lẽ, 
phàm cái gì có hình tướng đều 
là hư vọng (Phàm sở hữu tướng 
giai thị hư vọng). Như Lai dạy:

“ Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.”
Cơ sở lý luận của quan niệm 

này là ở chỗ tất cả đều vận động 
biến đổi trong từng giây từng 
phút, tất cả đều vô thường trong 
từng sát na (thời gian bé nhất 
trong Phật giáo), vừa gọi nó là 
nó, nó đã biến chuyển sang cái 
khác (không phải là nó), bởi vậy, 
suy cho cùng, không có cái gì có 
thể gọi nó là nó được, tất cả chỉ 
là ảo ảnh. 

Đức Phật nói: Cái gì người 
đời cho là có, ta cũng cho là có. 
Cái gì người đời cho là không, 
ta cũng cho là không. Nhưng 
có không thực là có nên nó lại 
là không; không không thực là 
không nên nó lại là có. Có có 
không không (sắc sắc không 
không). Đó cũng chính là phép 
biện chứng triệt để đẩy đến tận 
cùng, từ vô thường đến vô ngã 
và đến tính không; chứ không 
phải như phép biện 
chứng thế gian bên cạnh 
thừa nhân vận động là 
tuyết đối lại thừa nhận 
đứng yên là tương đối. 
Tại sao phép biện chứng 
thế gian lại phải làm như 
vậy? Bởi vì nếu không 
làm như vậy thì người ta 
làm sao nhận thức được 
sự vật hiện tượng đang 
vận động, cùng một lúc 
nó vừa là nó, vừa không 
phải là nó.

Theo nghĩa này, 
V.I.Lênin, trong Bút ký 
triết học, viết: "Chúng ta 

không thể biểu hiện, thể hiện, đo 
lường, hình dung sự vận động 
mà không cắt đứt tính liên tục, 
không đơn giản hóa, không làm 
thô lỗ, không tách rời, không làm 
chết cứng cái đang sống. Việc tư 
duy (không những tư duy mà 
cả cảm giác) hình dung sự vận 
động (không những sự vận động 
mà tất cả các khái niệm) bao giờ 
cũng làm thô lỗ, làm chết cứng. 
Đấy chính là bản chất của phép 
biện chứng”(1). Phân tích làm 
mất đi hương thơm của cuộc 
sống là theo nghĩa như vậy. Phật 
giáo không chẻ hiện thực thành 
những mảnh nhỏ, không cố 
định hiện thực lại, không nhốt 
hiện thực trong những khái 
niệm, mà cho rằng để hiểu đúng 
bản chất hiện thực thì phải có 
trí tuệ Bát Nhã. 

Muốn có trí tuệ Bát Nhã thì 
phải định tâm (thiền định); mà 
muốn có thiền định một cách 
có hiệu quả thì phải giữ giới, đó 
là tam học của nhà Phật. Ba cái 
này liên hệ mật thiết với nhau, 
không tách rời nhau. 

Theo học thuyết nhà Phật, 
mọi sự vật hiện tượng đều là sự 
kết hợp động của những yếu tố 

động (các pháp, các dharma), 
bởi vậy, nó vừa là nó vừa là 
không phải là nó. Khi chúng ta 
đặt tên cho một sự vật thì chúng 
ta đã dùng ý chí của mình để 
nhốt sự vật này vào trong khái 
niệm của chúng ta. Trong thực 
tế, sự vật này đang vận động, còn 
khái  niệm của chúng ta đã trở 
nên khô cằn chết cứng. Chính vì 
lẽ này mà Gớt đã nói rằng mọi 
lý thuyết đều khô cằn, còn cây 
đời mãi mãi xanh tươi. Trong 
bài Hạn chế của khoa học và ưu 
thế của Phật giáo, tôi đã nói rằng 
khái niệm về sự vật hiện tượng 
và bản thân sự vật hiện tượng 
là khác nhau, không đồng nhất. 
Khái niệm thường chỉ là hình 
ảnh chết của sự vật hiện tượng 
trong quá khứ. Do đó, đôi khi 
tranh luận trên những khái 
niệm, vô hình chung, chúng ta 
chỉ tranh luận trên cái bóng của 
hiện thực, chứ không phải bản 
thân hiện thực. Vả lại người đời 
đôi khi triết lý viển vông xung 
quanh khái niệm, chẳng hạn về 
nuốt đồ ăn: đồ ăn là gì, ăn như 
thế nào, nhưng lại không ăn. 
Vậy làm sao mà no được. Bồ Đề 
Đạt Ma chỉ thẳng: ta biết nuốt 

hay không biết nuốt, chỉ 
có thế thôi. Mặt khác, 
phản ánh hiện thực bằng 
khái niệm chỉ là một dạng 
phản ánh. Nó khác với 
âm nhạc, phản ánh bằng 
âm thanh; khác với hội 
hoạ, phản ánh bằng màu 
sắc, đường nét; khác với 
kịch câm, múa phản ánh 
bằng dáng điệu, cử chỉ; …
Đến đây, ta lại nhớ trong 
kinh Kim Cương có một 
câu rất hay:

Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhân hành tà đạo
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Bất năng kiến Như Lai
Từ đó ta thấy để nhìn nhận 

ra (kiến không chỉ tri mà còn 
hành nữa) bản thể (Như Lai) 
thì không thể dùng sắc, thanh, 
ngôn ngữ, văn tự được. Sống 
trong thế giới tương đối, ảo 
ảnh, chúng ta thường bàn luận, 
nói về những cái tương đối, ảo 
ảnh. Tất cả đều là tương đối - 
đó là tuyệt đối. Bởi vậy, chúng 
ta không nên trụ chấp vào một 
cái gì cả. Ngay Bát Nhã Ba la Mật 
cũng vậy. Đức Phật, trong Kinh 
Kim Cương đã dạy: "Tu Bồ Đề! 
Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật 
tức không phải Bát Nhã Ba La 
Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba 
La Mật”; “Chư vi trần, Như Lai 
thuyết, phi vi trần thị danh vi 
trần. Như Lai thuyết, thế giới phi 
thế giới thị danh thế giới”. Ở đây, 
ta có ba mệnh đề như sau:

Bát Nhã Ba La Mật = A (1)
Không phải  Bát Nhã Ba La 

Mật =  A(2)
Bát Nhã Ba La Mật (sau cùng)  

=    A (3).
Ta có một công thức mà 

Đức Phật dạy trong Kinh Kim 
Cương:

A không phải là A mới chính 
là A. Sơ đồ hóa ta có: A->A->A . 
Ở đây (1) và (3) là khác nhau. (1) 
vừa là nó, nhưng chỉ vừa buột 
miệng nói ra thì nó đã không 
còn là nó, tức là không (1), hay 
(2), phủ định lần thứ nhất. 
Nhưng (2) vừa nói ra thì không 

còn là (2) nữa, tức phủ định của 
phủ đinh, dường như quay lại 
cái ban đầu nhưng đã khác về 
chất so với cái ban đầu (3). Điều 
này cũng giống như nói: núi 
không phải là núi mới chính là 
núi; sông không phải là sông 
mới chính là sông. Hay như 
trong Kinh Kim Cương, Như 
Lai nói: vi trần phi vi trần mới 
đích thị vi trần; thế giới phi thế 
giới thị danh thế giới. Nói như 
thế mới phản ánh đúng đắn, 
chính xác hiện thực đang vận 
động. Phương pháp đó được 
Như Lai Phật Tổ áp dụng cho 
mọi cái. Chẳng hạn, trong Kinh 
Kim cương, Ngài dạy:” Nhất 
thiết pháp giả, tức phi nhất 
thiết pháp, thị danh nhất thiết 
pháp”;” Như Lai thuyết, chư 
tâm giả phi chư tâm, thị danh 
chư tâm”;” Chúng sinh giả, Như 
Lai thuyết, phi chúng sinh, thị 
danh chúng sinh”; "ở ngôn thiện 
pháp giả, Như Lai thuyết, tức 
phi thiện pháp, thị danh thiện 
pháp”; "Phàm phu giả, Như Lai 
thuyết, tức phi phàm phu, thị 
danh phàm phu”; "Sở ngôn pháp 
tướng giả, Như Lai thuyết, tức 
phi pháp tướng, thị danh pháp 
tướng”;  v.v…. và v.v…..

Cái mà chúng ta vừa gọi ra 
thì đã không còn đúng như vậy 
nữa rồi. Đó là đạo. Lão Tử nói: 
"Đạo bất khả ngôn, ngôn bất 
khả đạo” là như vậy. Khi đã ngộ 
đạo, khi đã có trí tuệ Bát Nhã thì 
việc chấp ngã và pháp sẽ không 

còn nữa, cho nên nói tên kinh, 
đến vi trần, thế giới, pháp, tâm, 
chúng sinh, phàm phu,... sợ 
chúng sinh chấp tên kinh, chấp 
vi trần, thế giới, pháp, tâm, 
chúng sinh, phàm phu, … nên 
Phật Tổ đã dùng trí tuệ Bát Nhã 
để phá chấp về những cái đó. Đó 
là phép biện chứng trong Kinh 
Kim Cương, cái mà ngày nay 
chúng ta quen gọi là phép biện 
chứng ngây thơ, nhưng theo 
tôi lại rất cao siêu, huyền diệu, 
phản ánh hiện thực một cách 
chân thực nhất. Cách đây hơn 
2600 năm mà đức Phật đã nhìn 
ra như vậy thì thật quả là vĩ đại. 
Nhiều học thuyết sau này cho 
vận động là tuyệt đối, còn đứng 
yên chỉ là tương đối, tạm thời. 
Nhưng trong cuộc sống hàng 
ngày họ vẫn bám víu vào cái 
tương đối tạm thời, vẫn cho "cái 
tôi ”, "cái ta” là quan trọng, từ đó 
họ ra sức vơ vét cung phụng cho 
những cái đó. Còn nhà Phật đẩy 
một cách triệt để từ “vô thường” 
đến “vô ngã” và đến tính không.  
Mâu thuẫn là không mâu thuẫn 
mới chính là mâu thuẫn, còn 
không mâu thuẫn là mâu thuẫn 
mới chính là không mâu thuẫn. 
Lô gíc và biện chứng của cuộc 
sống là như vậy, phép biện 
chứng trong Kinh Kim Cương 
chính là phép biện chứng của 
cuộc sống.
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Phật giáo Nghệ An
từ năm 1945 đến năm 1981

  NNC Nguyễn Đại Đồng

1. Bối cảnh lịch sử
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính 

Pháp, trong hoàn cảnh đó ngày 19 tháng 5 năm 
1945, Việt Minh Nghệ Tĩnh ra đời. 

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu 
hàng Đồng Minh. Chớp thời cơ, ngày 18 tháng 
8 năm 1945 huyện Quỳnh Lưu khởi nghĩa giành 
chính quyền, tiếp đó là Hưng Nguyên (19/8), 
thị xã Vinh (21/8), Nghĩa Đàn (22/8), Anh Sơn, 
Thanh Chương, Nam Đàn (23/8), Nghi Lộc, Yên 
Thành (25/8), Con Cuông, Vĩnh Hòa, Tương 
Dương và Quỳ Châu (26/8). Ngày 23 tháng 8, Ủy 
ban Nhân dân cách mạng tỉnh Nghệ An chính 
thức ra mắt(1).

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường 
Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm 
thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Khai sinh nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được 
ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương, Việt Nam 
tạm thời chia cắt thành 2 miền Bắc - Nam, Nghệ 
An cũng như các tỉnh miền Bắc bước vào thời kỳ 
khôi phục kinh tế rồi bắt tay thực hiện kế hoạch 
5 năm (1961-1965) xây dựng cơ sở vật chất cho 
chủ nghĩa xã hội đồng thời tiếp tục đấu tranh 
đòi thực hiện triệt để Hiệp định Giơnevơ, củng 
cố hòa bình và tiến tới thực hiện thống nhất đất 
nước bằng tổng tuyển cử; ủng hộ cuộc đấu tranh 
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của nhân dân miền Nam chống chế độ độc tài gia 
đình trị Ngô Đình Diệm.

Ngày 21 tháng 9, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam ra Chỉ thị số 94-CT/TƯ về 
“Thi hành chính sách tôn giáo ở vùng mới giải 
phóng”.

Ngày 14 tháng 6 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh số 234/SL, ban hành chính sách 
tôn giáo nhằm bảo đảm tự do tín ngưỡng. Đây là 
văn bản qui định khá chi tiết về quyền tự do tín 
ngưỡng của công dân.

Trong những năm 1954-1956, nhất là từ khi 
Chính phủ ban hành Sắc lệnh bảo đảm quyền tự 
do tín ngưỡng (14 tháng 6 năm 1955) nói trên ở 
miền Bắc đã có 25 nhà thờ và 6 ngôi chùa đền 
lớn được trùng tu. Trong các chùa có chùa Một 
Cột (Hà Nội), chùa Hương Tích (Hà Đông), chùa 
Cổ Lễ (Nam Định), các đền có đền Sòng (Thanh 
Hóa), đền Hùng (Phú Thọ).

Ngày 2 tháng 8 năm 1955, Thủ tướng Chính 
phủ ra Nghị định số 566-TTg về việc thành lập các 
Ban Tôn giáo ở Trung ương (Phủ Thủ tướng), 
khu, tỉnh. Ban Tôn giáo Phủ Thủ tướng (nay là 
Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ). Theo 
đó, Ban Tôn giáo các tỉnh được thành lập. Ban 
Tôn giáo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, 
Hà Tĩnh được biên chế mỗi tỉnh 10 người. Ban 
Tôn giáo tỉnh Nghệ An được biên chế 13 người. 
Tuy nhiên, ít khi Ban có đủ người theo biên chế.

Trung tuần tháng 7 năm 1956, Ủy ban Cải cách 
ruộng đất Trung ương báo cáo tổng kết đợt V, đợt 
cuối cùng của công tác cải cách 
ruộng đất trước Hội đồng Chính 
phủ. Trong quá trình tiến hành 
CCRĐ, Nghệ An cũng như các 
tỉnh trên miền Bắc đã phạm phải 
nhiều sai lầm nghiêm trọng trên 
một số vấn đề có tính nguyên tắc 
(đặc biệt là đợt IV và V). Nhiều 
nơi đã phá đền chùa, miếu mạo, 
nơi thờ tự, đốt các di sản văn 
hóa như gia phả, sách cổ...

Tháng 4 năm 1956, Đảng đã 
phát hiện sai lầm của CCRĐ và 
có Chỉ thị sửa chữa những sai 
lầm. Ngày 18 tháng 8 năm 1956, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
cho đồng bào nông thôn và cán 

bộ nói rõ thắng lợi và sai lầm của CCRĐ. Người 
nhấn mạnh: “Trung ương Đảng và Chính phủ đã 
nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm, khuyết 
điểm ấy và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa, 
nhằm đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân dân, ổn 
định nông thôn, đẩy mạnh sản xuất”(2).

Phật giáo trên cả nước cũng có nhiều chuyển 
biến mạnh mẽ, tác động đến Phật giáo Nghệ An.

Lúc bấy giờ trên miền Bắc có bốn tổ chức Phật 
giáo (Hội Việt Nam Phật giáo, Giáo hội Tăng già 
Bắc Việt, Hội Phật giáo Cứu quốc, Hội Phật tử 
Việt Nam(3). Các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trước đây 
thuộc sự chỉ đạo của Hội Việt Nam Phật học nay 
đất nước chia cắt, các mối quan hệ đối với Ban 
Trị sự Hội Việt Nam Phật học đều bị đứt(4). Nhu 
cầu thành lập Hội Phật giáo thống nhất trở thành 
cấp thiết.

Nhận thức rõ việc này, pháp sư Thích Trí Độ 
cùng quý ngài Thượng  tọa trong Hội Phật giáo 
Cứu quốc và Hội Việt Nam Phật giáo như: Kim 
Cương Tử, Thích Thanh Chân, Lê Phúc Tiến, ... 
đã vận động thành lập Ban Đại diện Phật giáo 
Thủ đô (1956). Trên cơ sở Ban Đại diện Phật giáo 
Thủ đô, ngày 14 tháng 9 năm 1957, một số vị Hòa 
thượng và cư sĩ đã đệ đơn lên Chính phủ xin 
phép thành lập Ban Vận động, tiến tới triệu tập 
Đại hội đại biểu Phật giáo, thành lập Hội Phật 
giáo Thống nhất Việt Nam. Ban Vận động do 
Pháp sư Thích Trí Độ làm Trưởng ban.

Sau một thời gian tuyên truyền vận động, từ 

Chùa Cổ Am (Diễn Châu, Nghệ An) - Ảnh: St
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ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 năm 1958, Đại hội 
đại biểu thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam tiến hành tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Đại 
hội đã bầu Ban Trị sự Trung ương Hội gồm 45 vị 
(10 ghế dành cho đại biểu Phật giáo miền Nam) 
thực tế gồm 33 vị. Ban Trị sự đã bầu Ban Thường 
trực do Pháp sư Thích Trí Độ làm Hội trưởng, 
Hòa thượng Thích Tâm Thi, Thượng tọa Thích 
Đức Nhuận, Thượng tọa Phạm Đức Chính, cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám được bầu làm Phó Hội 
trưởng Hội PGTN Việt Nam. Mục đích của Hội 
là “hòa hợp tăng ni, cư sĩ, các vị nghiên cứu Phật 
pháp để chung sức chung lòng: Hoằng dương 
Phật pháp, Lợi lạc quần sinh, Phụng sự Tổ quốc, 
Bảo vệ hòa bình”, cụ thể là:

Phát huy lòng yêu nước.
Phát huy tinh thần “vô ngã vị tha” của đạo Phật.
Phục vụ lợi ích của nhân dân.
Thực hiện cương lĩnh của MTTQ Việt Nam góp 

phần củng cố miền Bắc, đấu tranh thống nhất 
nước nhà(5).

Ngày 28 tháng 4 năm 1958, Bộ Nội vụ ra Nghị 
định số 147 - NV, cho phép Hội Phật giáo Thống 
nhất Việt Nam (HTNPGVN) được “hoạt động 
trong phạm vi luật lệ hiện hành và Điều lệ của Hội 
đã được duyệt, đính theo Nghị định này”. Điều lệ 
Hội có 14 mục với 23 điều, quy định Hội có hai 
cấp: BTS Trung ương và BTS các tỉnh thành (chi 
hội). Nhiệm kỳ BTS Trung ương là ba năm, BTS 
chi hội là hai năm. BTS Trung ương có ba Tiểu 
ban là Tiểu ban Tuyên giáo, Tiểu ban Nghi lễ và 
Tiểu ban Từ thiện xã hội.

Sau khi HPGTNVN được thành lập tại Hà 
Nội, các Chi hội lần lượt được thành lập ở các 
tỉnh. Đáng tiếc, Phật giáo Nghệ An không đủ lực 
lượng tăng, ni để thành lập BTS chi hội Phật giáo 
tỉnh mà chỉ có Ban Đại diện Phật giáo tỉnh.
2. Phật giáo Nghệ An từ năm 1945 đến năm 1981

Phật giáo Nghệ An từ 
năm 1945 đến năm 1954

Hòa cùng với dân tộc, 
thực hiện sứ mạng nhập 
thế, cứu độ chúng sinh, Phật 
giáo Nghệ An giai đoạn 1945-
1954 đã tích cực tham gia xây 
dựng chính quyền, tham gia 
kháng chiến, nhiều chùa trở 
thành nơi hội họp, trụ sở 
chính quyền, trường học.

Việc tham gia cách 
mạng, xây dựng chính 
quyền

Sau cách mạng tháng 8 
năm 1945, cán bộ đã tỏa về 
khắp các vùng tỉnh, nhất là 
vùng cơ sở cách mạng còn 
yếu như miền núi, vùng 
Thiên chúa giáo để tổ chức 
vận động quần chúng. Nhờ 
vậy, các Hội Cứu quốc được 
phát triển khắp nơi. Ngoài 
Hội Công nhân Cứu quốc, 
Phụ nữ cứu quốc, Thanh 
niên cứu quốc, Hội Văn hóa 
cứu quốc, Nông dân cứu 
quốc còn có Hội Công giáo 
cứu quốc, Hội Phật giáo cứu 

Chùa Lô Sơn (Cửa Lò, Nghệ An) - Ảnh: St
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quốc(6)... trong các cấp chính quyền, ngoài cán 
bộ của Đảng còn có nhiều đại biểu các tầng lớp 
nhân dân và nhân sĩ trong tôn giáo và dân tộc ít 
người tham gia.

Một biện pháp tích cực nhất để cứu đói là tăng 
gia sản xuất theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, các 
ngôi chùa trong tỉnh không những cấy lúa trồng 
màu các ruộng “hương đăng” của bản tự mà còn 
tận dụng tăng gia sản xuất đất trong khuôn viên 
chùa.

Tháng 9 năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Chính phủ và Hồ Chủ tịch, các tầng lớp nhân dân 
đã đem những vật quý giá nhất của mình tặng 
vào Quỹ Độc lập. Thành phố Vinh và 5 huyện 
của Nghệ An đã góp được 23,6kg vàng, Vinh còn 
đóng góp vào Quỹ Đảm phụ quốc phòng 161.116 
đ. Đồng bào các dân tộc ít người huyện Quỳ 
Châu đã góp 150kg bạc các loại vào quỹ Độc lập. 
Người ta thấy có cả các tăng, ni trong danh sách 
đóng góp đó(7). Khi Chính phủ phát động “Tuần lễ 
Đồng”, Hội Phật giáo Cứu quốc đã vận động các 
chùa đem các đồ pháp khí như chuông, khánh,... 
ủng hộ công binh xưởng đúc vũ khí.

Về giáo dục, tới tháng 3 năm 1946, toàn tỉnh có 
tới 2200 lớp học bình dân với 7780 giáo viên và 
31.369 học viên. Về văn hoá-xã hội: đời sống mới 
được khởi sắc ở khắp mọi vùng, mọi lĩnh vực 
sinh hoạt. Những hủ tục, tệ nạn: Cờ bạc, rượu 
chè, cầu cúng, bói toán... được triệt để bài trừ. 
Việc tế lễ, đình đám, ma chay, cưới hỏi, yến lão... 
được cải cách theo đời sống mới. Lúc bấy giờ 
các chùa ở tỉnh Nghệ An đều treo Khẩu hiệu vận 
động Đời sống mới của Chính phủ Việt Nam dân 
chủ cộng hòa:

Tại các đền chùa:
1) Đức Phật không dạy phải đốt vàng mã.
2) Đồng bóng bói di là trái tinh thần đạo Phật.
3) Có bệnh đi hỏi thày thuốc, chớ uống nhảm 

nhí. Ốm là do bệnh chứ không phải do ma quỷ 
Thần Thánh làm.

4) Lễ bái cốt lòng thành, phi hối lộ đâu mà 
phải làm lễ vật linh đình.

5) Cúng tiền xây nhà thương, trường học, cầu, 
chợ, đường xá, tốt hơn

là xây đền đài chùa miếu.
Đối với các tăng, ni
1) Vàng mã, bói toán là mê tín dị đoan, trái với 

tinh thần nhà Phật.
2) Tăng, ni cũng là phần tử quốc gia. Phải tham 

gia công việc xã hội, phải làm tròn bổn phận công 
dân.(8)

Nhiều chùa trở thành nơi hội họp, trụ sở 
chính quyền, trường học, phục vụ kháng 
chiến.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chùa 
Thiên Tạo, huyện Yên Thành là nơi diễn ra nhiều 
cuộc họp của Việt Minh, của chi bộ Đảng xã Giai 
Lạc.

Trong những năm toàn quốc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, chùa Ân Hậu được sử 
dụng làm trụ sở Ủy ban Hành chính xã Nghi 
Đức, thành phố Vinh.

Chùa Phúc Tài, xã Hưng Lợi, huyện Hưng 
Nguyên là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch 
sử quan trọng của địa phương. Nơi đây trong 
những năm kháng chiến chống thực dân Pháp là 
lớp học Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ cho 
dân làng, Chùa cũng là địa điểm hội họp của làng 
xã để bàn bạc kế hoạch triển khai thực hiện các 
chủ trương của Đảng, Nhà nước, động viên con 
em tham gia quân đội.

Những năm 1947- 1954, chùa Bảo Lâm ở huyện 
Yên Thành là nơi được chính quyền cách mạng 
sử dụng làm chỗ hội họp, tập huấn cho cán bộ, 
bộ đội, dân quân. Đây cũng là nơi dạy chữ quốc 
ngữ, vận động nhân dân hưởng ứng các phong 
trào thi đua kháng chiến, kiến quốc, do Đảng và 
Bác Hồ kêu gọi.

Chùa Bà Bụt (Tiên Tích tự) ở thôn Trạch Thành, 
xã Lam Sơn, huyện Đô Lương. Trong những năm 
1949- 1953, địa điểm chùa Bà Bụt được dùng làm 
xưởng da Quân khu 4. Ngôi nhà năm gian hai 
chái dùng sản xuất giầy da trang bị cho quân đội 
nhân dân Việt Nam. Năm 1949, dùng làm lớp học 
trường tư thục Phan Châu Trinh, truyền bá chữ 
quốc ngữ trong vùng.

Chùa Tuyết Sơn, còn gọi là chùa Hải Thanh, 
huyện Nghi Lộc. Với địa thế nằm giữa cánh đồng, 
Hậu cung lại bí mật, kín đáo, chùa Tuyết Sơn 
trong kháng chiến chống Pháp, sân chùa là nơi 
tập quân sự và khuôn viên chùa đã diễn ra nhiều 
cuộc diễn tập của lực lượng dân quân, tự vệ địa 
phương và bộ đội. Đồng thời, chùa còn là nơi 
hội họp bí mật của cấp uỷ, chính quyền xã. Từ 
năm 1949-1955, chùa Tuyết Sơn được chọn làm 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/202326

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

CHÚ THÍCH:
(1) Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945, Nxb Giáo dục, 2000, tr.413-414
(2) Viện Sử học, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Nxb Giáo dục, 2006, tr 159-160. 
(3) Hội Việt Nam Phật giáo là hậu thân của Hội Phật giáo Bắc Kỳ, đã được Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công nhận 
tư cách pháp nhân ngày 23 tháng 5 năm 1946 theo quyết định số 158NV-PG. Hội Phật tử Việt Nam được thành lập tháng 9 năm 
1949 tại chùa Chân Tiên, đường Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do một số cư sĩ mến mộ đạo Phật như các cư sĩ: Văn Quang 
Thùy, Nguyễn Văn Chế, Lê Văn Lâm, Bùi Hưng Gia góp sức. Hội ra tờ Bồ Đề Tân Thanh làm cơ quan hoằng dương Phật pháp.
(4) Hội Việt Nam Phật học (hậu thân của Hội An Nam Phật học) thành lập tháng 6 năm 1948 tại Huế do cư sĩ Chơn An Lê Văn Định 
làm Hội trưởng, trụ sở đặt tại số 1B đường Nguyễn Hoàng, tục bản tờ Viên âm. 
(5) Kỷ yếu Hội nghị thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam từ 16-18/3/1958, tr. 8-11..
(6) Hội Phật giáo Cứu quốc Nghệ An thành lập cuối năm 1945 do Hòa thượng Thích Thanh Bản trụ trì chùa xã Ngọc Lâm (huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh), nay là chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm Chu tịch.
(7) Bùi Hữu Tam chủ biên, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, tập I, chương 5 (1930-1945), Nxb Chính trị quốc gia. 1999.
(8) Báo Tiên phong, cơ quan của Hội Văn hóa Cứu quốc , số 15,16,17 ra ngày 19 tháng 8 năm 1946.
(9) Đảng ủy-HĐND-UBND- MTTQ xã Bồi Sơn, Lịch sử Đảng bộ xã Bồi Sơn 1930-2010, Nxb Nghệ An, tr.31.
(10) Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1953, Nxb Chính trị quốc gia, 2007, tr.135.
(11) Theo lời kể của Đại tá CCB Đinh Thế Hinh (1927-2019), cán bộ Tiền khởi nghĩa, tức Pháp Lữ - một trong 27 nhà sư “cởi Ca sa 
mặc chiến bào” năm 1947 ở chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

trường học của con em trong vùng.
Năm 1941, sau khi xử tử hình Đội Cung, chính 

quyền Pháp cho người đem thi hài ông chôn ở 
nghĩa địa chùa Tập Phúc, nơi trồng nhiều cây phi 
lao. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 
chính quyền thành phố Vinh di dời hài cốt ông 
về địa điểm hiện nay. Trong nạn đói khủng khiếp 
1945, chùa Tập Phúc đã tổ chức nhiều đợt phát 
chẩn cứu dân. Nhiều nạn nhân chết đói được qui 
tập về mai táng tại nghĩa địa chùa, vị trí đến nay 
nhiều người còn nhớ. Năm 1945, cán bộ và nhân 
dân đã họp tại chùa Tập Phúc để bàn phương án 
giành chính quyền.

Chùa Nhân Bồi, xã Đức Bồi, huyện Đô Lương 
có niên đại xây dựng lâu đời, lại nằm trên một địa 
phương có bề dày truyền thống yêu nước và cách 
mạng. Tại đây, đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch 
sử diễn ra ở nhiều giai đoạn khác nhau:

Đầu năm 1952, thực dân Pháp ném bom trên địa 
bàn xã, di tượng Uy Minh vương Lý Nhật Quang 
được rước về chùa Nhân Bồi lưu giữ. Chùa cũng 
là nơi cất giấu vũ khí, lương thực, trạm thương 
binh và cũng là nơi dạy học của trường Sư phạm 
Liên khu 4, do ông Hải Triều, phụ trách Tuyên 
giáo Liên khu 4 về trực tiếp giảng dạy(9). Cuối 
năm 1952, do chiến tranh tàn phá, toàn bộ tượng 
Phật cổ tại chùa Nhân Bồi chuyển lên chùa Bà Bụt 
cất giữ.

Chùa An Thái hay còn gọi là chùa Đót, xưa 
thuộc xã Ngọc Lâm nay là xã Quỳnh Long, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo lời kể của một số cụ cao niên: Năm 1945 
du kích xã Ngọc Long thôn Ngọc Lâm thường 
xuyên được Hòa thượng Thích Thanh Bản cho 
tập luyện, huấn luyện ở chùa An Thái. Tháng 8 
năm 1947, chi bộ thôn Ngọc Lâm thành lập gồm 
3 người là ông Nguyễn Ngọc Hoàn làm Bí thư đó 
là tiền thân của đảng bộ xã Ngọc Long nay là xã 
Quỳnh Long, tháng 4 năm 1948 ông Hoàng Ngọc 
Nhân Bí thư Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu về dự 
họp với chi bộ tại chùa An Thái bàn việc sản xuất, 
kháng chiến huấn luyện quân sự chuẩn bị chống 
càn. Nghị quyết đó làm cơ sở cho việc chi bộ lãnh 
đạo lực lượng dân quân du kích, cùng với lực 
lượng bộ đội của huyện Quỳnh Lưu đánh thắng 
trận quân Pháp đổ bộ vào làng quèn và làng Ngọc 
Lâm thuộc xã Ngọc Long tháng 10 năm 1949.

Sau cải cách ruộng đất lúc Hòa thượng Thanh 
Bản qua đời, chính quyền cấp xã cử một số cụ 
ông, cụ bà đang là sãi ở chùa ở lại chùa để bảo 
quản giữ gìn ngôi chùa cổ để cho dân làng đến 
thắp hương theo dân tộc cổ truyền.

Từ năm 1941, sư cô Thích Diệu Niệm đến tu 
hành với Ni sư Thích Diệu Viên ở chùa Cần Linh, 
thành phố Vinh. Sau ngày sư Diệu Viên qua đời 
(1948), sư cô kế đăng trụ trì chùa. Là người sớm 
có ý thức vì nước, vì dân trong bản đạo, ngay 
từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến (năm 1946) 
sư Diệu Niệm đã tham gia các tổ chức cứu quốc 
như: Phụ nữ cứu quốc, Mặt trận Việt Minh, mua 
nhiều công trái cứu quốc, ủng hộ Quỹ Độc lập.

Chùa Vĩnh Phúc thường gọi là chùa Mơng 
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(chùa Mưng theo tiếng địa 
phương) thuộc địa phận xã Nam 
Xuân, huyện Nam Đàn, được xây 
dựng vào thời nhà Lý. Trong những 
thời kỳ chiến tranh ác liệt, chùa là 
cơ sở hoạt động cách mạng và là 
nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Nam 
Xuân khóa I tháng 10 năm 1953. Trải 
qua sự biến thiên của lịch sử, chiến 
tranh, ngôi chùa bị tàn phá chỉ còn 
lại nền đá cũ.

Nhận định về tình hình Phật giáo 
Liên khu IV lúc bấy giờ, Thông tri 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam ngày 21 tháng 4 
năm 1953. Mục Phật giáo viết: 

- Hội Phật giáo Khu IV hoạt động 
mạnh, lấy danh nghĩa trong Mặt 
trận Liên Việt nhưng họ cứ tuyên truyền: chống 
Macxit không tôn trọng tự do tín ngưỡng; cho 
kháng chiến là khổ làm giảm tinh thần chịu đựng 
của nhân dân; kể cả thuế nông nghiệp nặng.

- Mới đây họ triệu tập Hội nghị Phật giáo toàn 
Khu trong đó họ bố trí mấy việc cụ thể phạm tín 
ngưỡng ở địa phương gây thành chuyện phản 
đối; tuyên bố thành lập Ban Hướng dẫn Thanh 
niên Phật giáo khu, đòi gia nhập Liên đoàn Thanh 
niên Việt Nam, ở Thanh - Nghệ - Tĩnh đều có lập 
Tỉnh đoàn thanh niên Phật giáo và cũng yêu cầu 
gia nhập Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

- Cơ sở của chúng phần nhiều ở các thôn trước 
đây đã tả khuynh trong khi thi hành chính sách 
ruộng đất, chúng thường dùng các hình thức 
diễn kịch, ca hát để hấp dẫn thanh niên.

- Cơ sở của chúng chưa điều tra được hết 

nhưng ở Xuân Nam (Nam Đàn) đã có 200 thanh 
niên cứu quốc vào Thanh niên Phật tử, ở Nghệ 
An cũng có chừng 600 thanh niên gia nhập 
Thanh niên Phật tử(10).

Pháp sư Thích Trí Độ là người trước đây đã 
cùng cư sĩ bác sĩ Lê Đình Thám sáng lập Đoàn 
Thanh niên Đức dục - tiền thân của Đoàn Thanh 
niên Phật tử đã từ vùng tự do Thanh Hóa vào 
Nghệ An cùng một số vị trong Hội Phật giáo Cứu 
quốc tỉnh vận động các tu sĩ Phật giáo và đồng 
bào Phật tử phát huy tinh thần, ý thức dân tộc 
và đạo pháp chân chính đấu tranh loại bỏ mọi 
tiêu cực, không cho địch lợi dụng tôn giáo nói 
chung và Phật giáo nói riêng để chống lại công 
cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhờ vậy, việc lôi kéo 
thanh niên Nghệ An vào Đoàn Thanh niên Phật 
tử đã dừng lại.(11)  

Chùa Song Ngư (Cửa Lò, Nghệ An) - Ảnh: St
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Pháp Bảo Đàn Kinh
đối với Phật giáo Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Huệ Năng là vị tổ thứ sáu của thiền tông Trung Hoa, với cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh nổi tiếng. 
Nhiều tư tưởng của Phật giáo Việt Nam đều trực tiếp hay gián tiếp, ít hay nhiều liên quan đến Pháp Bảo 
Đàn Kinh như hiểu phải tự mình hiểu; phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ đề; bất lập văn tự; muôn 
pháp đều ở nơi Bản Tâm mình; vô niệm, vô tướng, vô trụ; Phật tức tâm, tâm tức Phật; hòa quang hỗn 
tục (hòa quang đồng trần); giới, định, tuệ, tọa thiền, sám hối, đốn, tiệm; Phật tính bình đẳng; vô trụ; 
Bản lai Diện mục; hồi quang phản chiếu, v.v. …. Không chỉ Huệ Năng mà các học trò của Ngài như Mã Tổ 
(709-744), Bách Trượng (724-814), Tuyết Phong (822-908), Vân Môn (949-?), Lâm Tế (867-?), v.v…
đặc biệt là thiền phái Lâm Tế, Vân Môn, Tào Động đều là khởi nguồn của dòng Vô Ngôn Thông, Thảo 
Đường và Lâm Tế ở Việt Nam. 
Từ khoá: Pháp Bảo Đàn Kinh, Phật giáo Việt Nam

Huệ Năng (638-
713) là vị tổ thứ 
sáu của thiền 
tông Trung 
Hoa. Ông 

người đất Lĩnh Nam thuộc 
Bách Việt xưa. Chính vì vậy, 
có người cho rằng thiền của 
Huệ Năng là thiền của người 
Việt. Dĩ nhiên Việt ở đây là 
Bách Việt  ngụ cư ở ven hai 
bờ sông Dương Tử. 

Thuở nhỏ nhà nghèo, Huệ 
Năng phải đi kiếm củi nuôi 
mẹ. Một lần, sư ra chợ vào 
một nhà bán củi, bỗng nghe 
người trong nhà tụng đọc 
kinh Kim Cương, vừa nghe 
sư chợt tỉnh ngộ. Sư đến 
Hoàng Mai và trở thành môn 
đồ của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn 
(602-675). Ở với Hoằng Nhẫn, 
sư chuyên việc giã gạo, bổ củi. 
Vì người gầy ốm nên phải đeo 
thêm đá vào mình cho đủ nặng 
mới giã nổi gạo. Trải qua hơn 
sáu tháng, Hoằng Nhẫn biết 

thời kỳ phó pháp đã đến bèn 
bảo mỗi người làm một bài kệ 
để nói lên chỗ sở đắc của mình. 
Thần Tú làm bài  kệ:

Thân thị Bồ đề thụ (Thân là 
cây Bồ Đề)

Tâm như minh kính đài (Tâm 

là đài gương sáng)
Thời thời cần phất thức 

(Luôn luôn phải lau chùi)
Mạc sử nhạ trần ai (Chớ để 

bám bụi bặm)
Huệ Năng nghe xong nói: 

Theo chỗ sở đắc của tôi , thì 
không phải như vậy. Nhưng 
cho rằng mình còn ít tuổi, 
không tiện đối đáp ngay, bèn 
đợi đến đêm mới nhờ người 
viết lên tường một bài  kệ:

Bồ đề bản vô thụ (Bồ Đề vốn 
chẳng có)

Minh kính diệc phi đài (Đài 
gương sáng cũng không)

Bản lai vô nhất vật (Bản lai 
không một vật)

Hà xứ nhạ trần ai (Bám vào 
đâu bụi trần)
Hoằng Nhẫn biết chuyện, 

liền bước vào nhà giã gạo hỏi:
- Gạo đã trắng chưa?
Sư thưa: Bạch thày! Gạo đã 

trắng rồi, nhưng chưa sàng xảy.
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Hoằng Nhẫn lấy tích trượng 
gõ vào đầu cối ba lần rồi bỏ đi. 
Sư biết ý, chờ lúc canh ba vào 
phòng, Ngũ tổ bèn trao y pháp 
cho. Sau đó sư về Tào Khê tu 
hành và hoằng dương Phật 
pháp. Sư mất ngày 8.3.713, thọ 
76 tuổi. Học trò đắc pháp với sư 
có nhiều nhưng nổi tiếng hơn 
cả là Hành Tư ở Thanh Nguyên, 
Hoài  Nhượng ở Nam Nhạc, 
Pháp Hải , Huệ Trung, Bổn 
Tịnh, Thần Hội, Huyền Giác, 
Huyền Sách,…

Theo ý kiến của nhiều học 
giả, Pháp Bảo Đàn Kinh nhiều 
khả năng được Thần Hội và các 
học trò của Huệ Năng ghi lại. 
Họ cho rằng tư tưởng trong 
Đàn Kinh chưa chắc đã phải 
của Huệ Năng, mà do các học 
trò của ông với lý do để chống 
lại phái Bắc phương của Thần 
Tú và đề cao phái Nam phương 
của Huệ Năng mà hình thành. 
Nhưng giả sứ có như vậy thì 
các học trò này cũng đều từ 
Huệ Năng mà ra, bởi vậy, Đàn 
Kinh ít nhiều cũng phản ánh tư 
tưởng của Huệ Năng. Vấn đề 
khó và mang tính chất khoa học 
ở chỗ trong Đàn Kinh thì tư 
tưởng nào thực sự là của Huệ 
Năng, còn tư tưởng nào được 
thêm vào và gán cho ông. Cho 
đến nay, hầu hết các học giả 
cũng như giới tu hành đều cho 
Đàn Kinh là tư tưởng của Huệ 
Năng. Đàn Kinh gồm 10 phần:

Phần thứ nhất là Hành do kể 
về cuộc đời của Lục Tổ (hành 
trạng và do lai của Lục Tổ). 
Phần này toát lên, phàm người 
thấy tính khi nghe pháp rồi thì 
phải thấy liền; còn chần trừ do 
dự là chưa thông tỏ (mới tới 
cửa, chưa vào được trong nhà). 
Phần thứ hai nói về Bát Nhã (trí 
tuệ Bát Nhã) mà kẻ ngu người 

trí đều có, do tâm mê ngộ không 
đồng nên mới sinh kẻ ngu 
người trí; nói về minh tâm kiến 
tính. Phần thứ ba là Nghi vấn, 
tức những chỗ đệ tử nghi hỏi, 
thày trả lời. Phần thứ tư luận về 
Định, Tuệ. Phần thứ năm nghị 
bàn về Toạ thiền. Phần thứ sáu 
là Sám hối. Phần thứ bảy nói về 
Cơ duyên. Phần thứ tám liên 
quan đến Đốn, Tiệm. Phần thứ 
chín là Hộ pháp. Và phần cuối 
cùng là Phó chúc.

Trước khi đi vào phân tích 
một số tư tưởng trong Pháp 
Bảo Đàn Kinh có ảnh hưởng to 
lớn đến PGVN, trong bài Biện 
chứng pháp trong kinh Kim 
Cương, tôi đã cho rằng ở Việt 
Nam, Thanh Biện mất năm 686, 
chuyên tâm trì tụng kinh Kim 
Cương; trong khi đó ở Trung 
Quốc Huệ Năng mất năm 713 
mới bắt đầu được thầy truyền 
dạy kinh Kim Cương. Sau khi 
thày mất, Thanh Biện lấy kinh 
Kim Cương làm chỗ dựa, điều 
đó chứng tỏ kinh Kim Cương 
vào thời trước đó đã khá phổ 
biến. Vậy, phải chăng kinh 
Kim Cương ở nước ta được 
phổ biến và quan tâm sớm 
hơn ở Trung Quốc mặc dù nó 
được dịch trên đất nước Trung 
Quốc? Huệ Năng ở đất Lĩnh 
Nam, đất của Bách Việt xưa. Từ 
đó, phải chăng người phương 
Nam thích hợp với kinh Kim 
Cương hơn người phương 
Bắc? Từ "Nam đốn Bắc tiệm" 
phải chăng nói lên người Bắc 
thích hợp với "tiệm" của Thần 
Tú, khuynh hướng trội trong 
kinh Lăng Già, còn người Nam 
thích hợp với "đốn" của Huệ 
Năng, khuynh hướng trội trong 
kinh Kim Cương? Một điều lý 
thú nữa là đoạn đối thoại giữa 
Huệ Nghiêm và Thanh Biện. 

Huệ Nghiêm nói: Nếu nói 
kinh ấy (tức kinh Kim Cương) 
không phải là lời thuyết pháp 
của Phật thì thế là phỉ báng 
kinh; nếu lại nói đó đúng là 
những lời thuyết pháp của Phật 
thì lại là phỉ báng Phật. Sư đang 
nghĩ ngợi, còn định hỏi thêm, 
Huệ Nghiêm bèn cầm phất trần 
đánh vào miệng. Sư đột nhiên 
lãnh ngộ, bèn sụp lạy. Trong 
lịch sử thiền tông Trung Quốc 
sau Huệ Năng có Mã Tổ, Đức 
Sơn, Lâm Tế luôn chủ về công 
án đánh, hét, quát để khai ngộ 
cho môn đồ. Ngay Mã Tổ (mất 
năm 788), sau Thanh Biện hơn 
100 năm chứ chưa nói Đức 
Sơn, Lâm Tế về sau này. Vậy 
phải chăng, phương pháp đánh 
phất trần để khai ngộ cho trò có 
đầu tiên là ở nước ta, cụ thể là 
của thầy Huệ Nghiêm đối với 
trò Thanh Biện? Từ đó có người 
đặt vấn đề, liệu có thể công án 
đánh phất trần khai mở cho trò 
này truyền từ Việt Nam sang 
Trung Quốc? 

Ngoài ra, khi nghiên cứu 
thiền tông ta thấy, chỉ đến Huệ 
Năng, thiền Trung Quốc mới 
có bước phát triển mới về chất 
trên bình diện lý luận mang 
đậm màu sắc Trung Hoa với 
tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh 
(có người nói đây là thiền của 
người Việt); còn trên bình 
diện thực tiễn phải đến Bách 
Trượng với tác phẩm Bách 
Trượng Thanh Quy.

Bây giờ ta hãy thử nêu một 
số tư tưởng trong Đàn Kinh 
mà những tư tưởng này có 
vị trí, vai trò và ảnh hưởng to 
lớn, hoặc có liên hệ trực tiếp 
đối với Phật giáo Việt Nam. 
Trước hết ta có nhận xét, theo 
truyền thuyết, Boddhidharma 
- sơ tổ của thiền tông Trung 
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Hoa - đã trao truyền cho Nhị tổ 
Huệ Khả cuốn kinh Lăng Già 
(Lankavatara sutra), nhưng bắt 
đầu từ Huệ Năng lại dùng kinh 
Kim Cương. Sự khác nhau giữa 
Lăng Già và Kim Cương ở chỗ 
nếu Lăng Già đưa ra thức thứ 
7 là Manas, thức thứ 8 là Alaya; 
phân bát thức làm ba loại: 
chân thức, hiện thức, phân 
biệt thức; thừa nhận mặt tịnh 
và bất tịnh của Alaya: mặt bất 
tịnh phát khởi hiện tượng giới 
phân biệt, mặt tịnh phát khởi 
Pháp thân, Niết bàn, Chân như, 
bình đẳng giới; còn Kim Cương 
lại  xiển dương học thuyết về 
không, chân không diệu hữu; 
Lăng Già nghiêng về tiệm thì 
Kim cương ngả về đốn.

Như ta thấy, cả Huệ Năng 
lẫn Trần Thái Tông (1226-1258, 
vua đầu tiên của nhà Trần) khi 
nghe câu Ưng vô sở trụ nhi 
sinh kỳ tâm (Không nên trụ vào 
chỗ nào mà sinh tâm mình hay 
để cái tâm trống không chẳng 
trụ vào đâu cả) trong kinh Kim 
Cương mà giác ngộ. Tại sao lại 
như vậy? Bởi vì mọi sự vật hiện 
tượng đều không có tự tính 
(chân không). Mặc dù vạn pháp 
không có tự tính, nhưng chúng 
vẫn tồn tại (diệu hữu). Như vậy, 
xét về bản thể, chúng là không; 
nhưng xét về hiện tượng thì 
chúng lại tồn tại. Thực ra bản 
thể và hiện tượng không tách 
rời nhau, nên chân không tức 
diệu hữu, diệu hữu tức chân 
không. Bát Nhã, Kim Cương 
nghiêng về không. Không ở đây 
không phải là hư vô, trống rỗng, 
không có gì cả, mà nó chính 
là Trí tuệ Bát Nhã ( Prajna): 
ở phương diện chủ quan thì 
gọi là Prajna, ở phương diện 
khách quan thì gọi là Không. 
Ở Trần Thái  Tông, không còn 

là cái  đứng trên mâu thuẫn, 
vượt khỏi nhị biên, nó gần cái 
vô cực. Vạn pháp suy cho cùng 
là không, từ không, bởi vậy, 
không nên trụ cái tâm mình vào 
vạn pháp. Không trụ vào vạn 
pháp tức không trụ vào đâu cả, 
nghĩa là đối cảnh vô tâm, tức 
xem vạn pháp mà không thấy 
tướng của vạn pháp. Trần Nhân 
Tông có một câu nổi tiếng:” Đối 
cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. 
Thầy của Vô Ngôn Thông cũng 
nói:” Tâm địa nhược không tuệ 
nhật tự chiếu”. Người như vậy 
là người đã đạt đến giác ngộ. 
Trần Thái Tông cách Huệ Năng 
gần sáu thế kỷ, ấy thế mà cùng 
giác ngộ bởi một câu trong kinh 
Kim Cương. Phải chăng những 
tư tưởng lớn gặp nhau bất 
chấp mọi khoảng cách không 
thời gian?

Những tư tưởng trong Đàn 
Kinh như hiểu phải tự mình 
hiểu (hiểu cái  hiểu của người 
khác không phải là thực hiểu, 
cũng giống như ăn cái  ăn của 
người khác thì không bao giờ 
no); tất cả qui về một, một bao 

gồm tất cả; phàm phu tức Phật, 
phiền não tức Bồ đề (niệm 
trước mê muội tức là phàm 
phu, niệm sau giác ngộ tức là 
Phật; niệm trước dính cảnh 
tức là phiền não, niệm sau lìa 
cảnh tức là Bồ đề); bất lập văn 
tự; muôn pháp đều ở nơi  Bản 
tâm mình (nếu không có người 
thế gian thì cả thảy muôn pháp 
vốn tự không có); vô niệm, vô 
tướng, vô trụ; Phật tức tâm, 
tâm tức Phật; hòa quang hỗn 
tục (hòa quang đồng trần) ; giới, 
định, tuệ, tọa thiền, sám hối, 
đốn, tiệm,v.v. …..đã có vị trí, vai 
trò và ảnh hưởng lớn đến các 
thiền sư thời Trần (1226-1399), 
đặc biệt là Tuệ Trung Thượng 
Sĩ (1230-1291), Trần Thái Tông, 
Trần Nhân Tông (1279-1293). 
Quan niệm về Bản lai Diện mục 
của Huệ Năng đã được Trần 
Thái Tông kế thừa trong Khoá 
Hư Lục. Tất nhiên, Phật giáo 
Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo 
thời Trần, còn chịu ảnh hưởng 
của nhiều dòng Phật giáo khác, 
nhưng nhìn chung, ảnh hưởng 
dòng Nam phươmg của Huệ 
Năng, dòng Phật giáo mà có 
người cho là của Việt, vẫn là 
dòng chủ lưu.

Một ngày kia, Huệ Năng 
đến chùa Pháp Tính ở Quảng 
Châu, lúc ấy có luồng gió thổi 
động lá phướn. Một thầy tăng 
nói: gió động; một thày khác 
nói: phướn động; hai người 
cãi nhau hoài không dứt. Huệ 
Năng bước tới nói: Chẳng phải  
gió động, chẳng phải  phướn 
động, ấy là tâm của nhân giả 
động. Câu truyện này rất giống 
với câu truyện của Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, kể rằng có người 
làm vườn, cuốc đất, một con 
giun bị đứt làm hai, một người 
nói: phía bên này động; người 
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khác nói: phía bên kia động; hai 
người cãi nhau mãi; Tuệ Trung 
Thượng sĩ bước ra nói: chẳng 
phải  bên này động, chẳng 
phải  bên kia động, mà tâm của 
nhân giả động. Nếu tâm của hai 
người không động, không để ý 
tới hai nửa con giun thì có động 
hay không động cũng chẳng ai 
hay biết. Sở dĩ biết động là do 
cái tâm mình đã để ý đến nó, 
tức cái tâm mình động trước. 
Đến đây ta lại một lần nữa thấy 
những tư tưởng lớn gặp nhau. 
Phải nói thêm rằng câu chuyện 
này vô cùng có ý nghĩa đối với 
vấn đề cơ bản của triết học, 
tranh luận xem vật chất, ý thức, 
cái nào có trước, cái nào có sau; 
cái nào quyết định cái nào; từ 
đó dẫn đến chủ nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa duy tâm.

Khi Huệ Năng đến Hoàng 
Mai, Hoằng Nhẫn hỏi: Ngươi  
từ  đâu đến?

Sư thưa: Từ Lĩnh Nam đến.
- Đến đây cầu việc gì?
- Đến đây chỉ cầu làm Phật, 

không cầu việc gì khác.
- Người Lĩnh Nam không 

có Phật tính, sao cầu làm Phật 
được?

- Người có Nam Bắc, chớ 
Phật tính đâu có Bắc Nam.

Quan điểm này được Trần 
Thái Tông kế thừa một cách 
trực tiếp trong tác phẩm Khoá 
hư lục. Nếu Huệ Năng có tư 
tưởng hồi quang phản chiếu, 
muốn tìm Phật phải hành trình 
đi vào thế giới nội tâm bên 

trong chứ đừng hướng ra bên 
ngoài, phải minh tâm kiến tính 
vì ngoài  tâm không có Phật, thì 
các thiền sư thời Trần, đặc biệt 
là Tuệ Trung Thượng sĩ và Trần 
Thái Tông cũng có tư tưởng 
như vậy.

Nhìn chung, Phật giáo Việt 
Nam chủ yếu là thiền tông, 
mà thiền tông này lại chịu ảnh 
hưởng chủ yếu bởi dòng thiền 
Nam Trung Hoa tức dòng Huệ 
Năng mà có người nói là thiền 
của người Việt, bởi vậy, những 
tư tưởng trong Đàn Kinh, 
những quan điểm của Huệ 
Năng có vị trí, vai trò to lớn; 
ảnh hưởng khá sâu đậm đối 
với PGVN. Chả thế mà hầu hết 
các chùa đều có tượng Lục Tổ, 
thậm chí nhiều chùa còn khắc 
ghi bốn câu thơ của Ngài :

Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích Bồ đề
Kháp như cầu thố giác.
Không chỉ Huệ Năng mà các 

học trò của Ngài như Mã Tổ 
(709-744), Bách Trượng (724-
814), Tuyết Phong (822-908), 
Vân Môn (949-?), Lâm Tế (867-
?), v.v…đều có ảnh hưởng rất 
lớn đến Phật giáo Việt Nam. 
Trong năm phái sau Huệ Năng 
có đến ba phái  (Lâm Tế, Vân 
Môn, Tào Động) trực tiếp ảnh 
hưởng to lớn đến Phật giáo 
Việt Nam. Đặc biệt, người 
học trò của Bách Trượng là Vô 
Ngôn Thông (thế thứ ngang 
hàng với Qui Sơn, Huỳnh Bá) 

đã sang Việt Nam thành lập 
nên phái thiền thứ hai - dòng 
thiền Vô Ngôn Thông kéo dài  
từ 820 đến 1399. Thực ra dòng 
thiền nổi tiếng Trúc Lâm Yên 
Tử cũng thoát thai từ dòng 
thiền này. Một học trò của phái 
Vân Môn là Thảo Đường cũng 
thành lập ở Việt Nam một 
dòng thiền thứ ba, dòng thiền 
Thảo Đường kéo dài từ 1069 
đến 1226. Dĩ nhiên, PGVN nói 
chung, thiền tông Việt Nam nói 
riêng có nhiều điểm khác với 
Phật giáo và thiền tông Trung 
Hoa, nhưng vấn đề này vượt 
khỏi khuôn khổ bài tham luận, 
mong được trình bày trước qúi 
vị ở một dịp khác.

Tóm lại, Pháp Bảo Đàn Kinh 
của Huệ Năng, vị tổ của dòng 
thiền phương Nam, có vị trí, 
vai trò to lớn đối với PGVN; 
ảnh hưởng sâu đậm đến mức 
nhiều dòng thiền ở Việt Nam 
đều thoát thai từ dòng thiền 
Nam phương này. Ngược lại, 
sự gần gũi giữa PGVN với 
Pháp Bảo Đàn Kinh của Huệ 
Năng-tổ của dòng thiền Nam 
phương, kết hợp với công án 
đánh phất trần vào miệng của 
thày Huệ Nghiêm, với việc 
Ngũ tổ cho người Lĩnh Nam 
là người man di, phải chăng 
nói lên rằng dòng thiền Nam 
phương này là dòng thiền do 
người Việt sáng lập? Nếu quả 
đúng như vậy thì có lẽ phải viết 
lại lịch sử thiền tông Việt Nam 
và Trung Quốc. 
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TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Phật giáo và tín ngưỡng tứ pháp Phật giáo và tín ngưỡng tứ pháp 
trong đời sống văn hóa người Việttrong đời sống văn hóa người Việt

  Thích Nữ Thánh Nhã
Ni sinh Ths Phật học khóa V tại Thiền viện Vạn Hạnh, Tp.HCM 

DẪN NHẬP: Phật giáo Việt Nam (PGVN) có lịch sử hơn 2000 năm hình thành và phát triển. Ngay từ rất 
sớm, Phật giáo đã được tiếp nhận và trở thành một trong những tư tưởng chủ đạo của nền văn hóa dân 
tộc. 
Trong những chứng tích văn hóa sống động nhất về công cuộc chống lại âm mưu đồng hóa, không thể 
không nói đến hệ Tín ngưỡng Tứ pháp gồm: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp 
Điện. 
Không phải ngẫu nhiên mà hệ tín ngưỡng thờ Tứ Pháp của người Việt sớm được định hình, phát triển và 
trở thành một nhân tố quan trọng của nền văn hóa Việt Nam; đằng sau câu chuyện Man Nương khi nói 
về nguồn gốc Tứ Pháp là cả một thành quả của quá trình hòa nhập, tiếp biến giữa nền minh triết Phật 
giáo vào văn hóa bản địa của người Việt đã tạo ra những nét đặc sắc riêng của nền văn minh lúa nước.
Qua đó, khơi gợi ý thức độc lập, tự chủ trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tinh thần đoàn kết 
nhân dân trong công cuộc chống lại sự đồng hóa của các thế lực ngoại bang. Không riêng gì thời Lý-
Trần, cho đến nay hệ tín ngưỡng Tứ Pháp vẫn luôn được duy trì, phát triển; trở thành niềm tự hào của 
nền văn hóa Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng.
Từ khóa: Tứ pháp, phật giáo, văn hóa Việt Nam, Man Nương, Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp 
Lôi, Phật Pháp Điện. 
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1. Từ tín ngưỡng đa thần đến hệ Phật Tứ Pháp của 
người Việt

Trước khi Phật giáo du nhập đến nước ta, tại 
đây đã có một nền văn hóa phát triển rực rỡ với 
hệ thống các quan niệm đặc thù trong đời sống 
văn hóa tinh thần của người Việt. Do vị trí địa lý 
nằm ngay trung tâm khu vực nhiệt đới ẩm gió, 
thiên nhiên đa dạng phong phú nên từ thời xa 
xưa; người Việt sống chủ yếu dựa vào việc khai 
thác tự nhiên, sinh sống bằng săn bắt hái lượm. 
Sau khi chuyển sang mưu sinh bằng cách trồng 
trọt chăn nuôi thì việc đương đầu với tự nhiên là 
điều tất yếu. Lúc bấy giờ với trình độ hiểu biết còn 
đơn giản chưa thể lý giải được các hiện tượng tự 
nhiên đã hình thành nên tín ngưỡng thờ nhiên 
thần (thần tự nhiên) của người Việt cổ như: thần 
Mây, thần Mưa, thần Sấm, thần Chớp, ... cùng 
với các nghi lễ cầu khấn chỉ để mong mưa thuận 
gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống được ấm 
no.

Như một triết gia người Anh Thomas Hobbes 
(1588-1679) cho rằng: “Các vị thần đầu tiên được 
tạo ra từ nỗi sợ hãi”(1); do tâm lý sợ hãi sự tàn phá 
khó lường của thiên nhiên mà con người tưởng 
rằng luôn có những vị thần tuy vô hình nhưng 
đầy quyền năng có thể kiểm soát đời sống con 
người thông qua việc tạo mưa gió, bão lụt cho 
nên nhiên thần (thần tự nhiên) không bao giờ là 
một mà là có rất nhiều vị thần khác nhau.

Ngay từ buổi đầu người Việt đã mang tín 
ngưỡng đa thần. Hay nói cách khác, chính vị trí 
địa lý và điều kiện tự nhiên đã hình thành cho 
dân tộc Việt một tín ngưỡng đa thần vô cùng 
phong phú và đa dạng bởi sự giao thoa giữa các 
nền văn minh lớn của nhân loại.

Tín ngưỡng đa thần biểu hiện ở số lượng nhiều 
các vị thần từ thần đất, thần nước, thần sông 
ngòi, ao rạch, … các vị thần ấy luôn đồng hành 
trong tâm thức người Việt cho đến tận ngày nay. 
Đặc biệt, bốn vị thần gồm: thần Mây, thần Mưa, 
thần Sấm, thần Chớp được Phật hóa thành “Phật 
Pháp Vân”, “Phật Pháp Vũ”, “Phật Pháp Lôi”, “Phật 
Pháp Điện”. Chính điều này đã khẳng định tính 
hỗn dung tôn giáo của người Việt trong việc tiếp 
thu các tôn giáo ngoại lai , trong đó có Phật giáo. 
Nói như nhà nghiên cứu Lê Mạnh Thát: Người 
Việt luôn chủ động trong việc cãi biến các tôn 
giáo sao phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo bản 
địa(2).

Như vậy, trước khi Phật giáo du nhập vào nước 
ta thì tại đây đã có nền văn hóa bản địa với đời 
sống tín ngưỡng đa thần vô cùng phong phú, đa 
dạng; căn bản của nền văn hóa rực rỡ này được 
xây dựng trên nền văn minh nông nghiệp với hệ 
thống các quan niệm đặc thù trong đời sống văn 
hóa tinh thần. Theo một số nghiên cứu thì trước 
khi Phật giáo có mặt, sinh hoạt tín ngưỡng của 
người Việt cổ; đặc biệt ở vùng Dâu, Bắc Bộ nước 
ta bấy giờ mang đậm tính chất Mẫu hệ(3). 

Theo Thiền Uyển tập anh(4), Phật giáo được 
truyền vào nước ta trực tiếp từ Ấn Độ bằng 
đường thủy, trước cả Trung Quốc như lời của 
pháp sư Đàm Thiên trình với Hán Cao Tổ có chi 
tiết rằng: “Một phương Giao Châu, đường thông 
Thiên Trúc, Phật pháp lúc mới tới thì Giang Đông 
chưa có, mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn hai mươi 
ngôi, độ Tăng hơn năm trăm người, kinh dịch 15 
quyển”(5). Thông qua việc hệ thống những cứ liệu 
về số lượng chùa, số lượng Tăng sĩ, cũng như 

Tượng Man Nương tại chùa Tổ Tứ Pháp (Bắc Ninh)
- Ảnh: Minh Khang
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thành quả dịch thuật trên, ta có thể khẳng định 
rằng; khoảng thế kỷ thứ II Tây lịch, Phật giáo đã 
phát triển một cách sinh động và là kết quả của 
một quá trình đâm chồi nẩy lộc trước nước ta 
khá lâu. Như vậy, tư tưởng Phật giáo truyền vào 
nước ta trong buổi đầu là gì? Tại sao không có 
dấu hiệu gì phản kháng với hệ thống giáo lý của 
Phật giáo từ nền văn hóa bản địa?

Từ những tín ngưỡng đặc thù cổ xưa còn 
lưu lại trong tín ngưỡng đa thần mang màu sắc 
quyền năng của người dân Việt mà hình ảnh một 
đức Phật quyền năng được hình thành. Hay nói 
cách khác, người Việt định nghĩa đức Phật lúc 
bấy giờ là con người siêu nhiên, được xem như 
vị thần có khả năng biến hóa hơn người và làm 
mọi điều mình muốn như trong Lục độ tập kinh 
truyện ghi lại như sau: “Tâm tịnh đắc bỉ tứ thiền, 
tại ý sở do, khinh cử thắng phi, đạp thủy nhi hành, 
phân thân tán thể, biến hóa vạn đoan, xuất nhập 
vô gián, tồn vong tự do, mạc nhật nguyệt, động 

thiên địa, động đổ triệt thính mỵ bất văn 
kiến, tâm tịnh quán minh, đắc nhất thiết 
trí” (Lòng sạch, được bốn thiền kia, theo 
ý tự do, nhẹ nhàng bay nhảy, đạp nước 
mà đi, phân thân tán thể, biến hóa muôn 
hình, ra vào không hở, còn mất tự do, rờ 
mó tới trăng, chấn động đất trời, trông 
suốt che khắp, không đâu là không thấy 
nghe, lòng sạch thấy sáng, được nhất 
thiết trí)(6). Việc định nghĩa về một vị 
Phật quyền nằng, biến hóa như vậy rất 
tương thích với tín ngưỡng đã thần của 
người Việt lúc bấy giờ.

Thông qua truyền thuyết Chữ Đồng 
Tử(7) được xem là người Phật tử Việt 
Nam đầu tiên học đạo với nhà sư Phật 
Quang tại núi Quỳnh Quang và việc 
các tu sĩ đi theo thuyền buôn Ấn Độ là 
những người đầu tiên truyền đạo Phật 
vào nước ta với tín ngưỡng đơn sơ như: 
Giữ tam quy ngũ giới, tin thuyết nhân 
quả, cúng dường, thờ phụng xá lợi Phật, 
đốt hương, kể chuyện tiền thân đức Phật 
v.v đã xác đinh rằng: Từ buổi đầu, Phật 
giáo đến với nước ta được định hình 
bằng một Phật giáo chức năng(8). Điều 
này đã giúp Phật giáo nhanh chóng bén 
rễ và phát triển mạnh mẽ trên mãnh đất 
trù phú của người dân Việt. Hình ảnh 
Bụt được xuất hiện và nhìn nhận như là 

ông Trời có phép thần thông, nghe biết hết mọi 
chuyện trên thế gian nhưng không ở trên cao như 
ông Trời mà rất thân cận với con người. Bụt có 
thể hiện ra dưới hình thức để cứu người và đặc 
biệt; Bụt khác với ông trời là Bụt không trừng trị 
ai bao giờ mà chỉ khuyến khích con người làm 
lành, tránh dữ. Mâu Tử, một trong những cư sĩ là 
nhà truyền giáo đầu tiên của Phật giáo nước ta(9); 
trong tác phẩm nổi tiếng Lý hoặc Luận(10) cũng đã 
đưa ra nhận định mạnh mẽ rằng: “Phật là nguyên 
tổ của đạo đức, đầu mối của thần minh hoặc còn 
hoặc mất, nhỏ được, lớn được, tròn được, vuông 
được… muốn đi thì đi, ngồi thì lóe sáng, nên gọi 
là Phật”(11). Mâu Tử xác định hình ảnh đức Phật là 
bậc Giác Ngộ giữa đời; được ghi nhận và mô tả 
theo tâm thức tín ngưỡng người Việt bằng các 
yếu tố mang tính huyền sử.

Quá trình tiếp biến các yếu tố quyền năng 
không chỉ dừng lại ở việc tín ngưỡng đa thần 

Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu (từ trái qua phải, từ trên xuống 
dưới): Pháp Vân (Bà Dâu), Pháp Vũ (Bà Đậu), Pháp Điện (Bà Dàn), 
Pháp Lôi (Bà Tướng)
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của người Việt mà còn được bản địa hóa hoàn 
toàn khi người Việt sinh sống dựa trên nền tảng 
của xã hội nông nghiệp trồng lúa nước. Và với 
quan niệm đặc thù trong đời sống văn hóa tinh 
thần bao gồm cả tín ngưỡng sùng bái các vị thần 
là biểu tượng cho các yếu tố tự nhiên có ý nghĩa 
sống còn đối với một nền nông nghiệp cùng một 
lối sống phóng khoáng, không cố chấp hay câu 
nệ giáo điều chỉ trong thời gian lưu trú tạm thời 
để buôn bán, trao đổi hàng hóa mà sinh hoạt của 
các thương nhân Phật tử, cách cầu nguyện của 
Tăng sĩ Ấn Độ đã ảnh hưởng vào đời sống tín 
ngưỡng của người dân bản địa. Chính điều này 
cho ta thấy, ngay từ buổi đầu Phật giáo không 
hề có sự chống đối với nền văn hóa bản địa; 
đồng thời, nền văn hóa bản địa cũng không có 
dấu hiệu gì phản kháng với hệ thống triết lý này. 
Đặc biệt, sự ra đời của tín ngưỡng Tứ pháp (Phật 
điện) đã thể hiện sự hòa nhập của Phật giáo vào 
nền văn hóa vốn có của bản địa người Việt. Và, 
trong tâm thức của người Việt khi quan sát các 
hiện tượng tự nhiên lúc bấy giờ cho rằng: Nhờ 
mây (vân) mới có mưa (vũ), sau đó mới có sấm 
(lôi) và cuối cùng là chớp (điện) nên trong điện 
thờ các vị Tứ pháp thì người Việt luôn có trước 
nhất là thần mây, tiếp đến là thần mưa, thần sấm 
và cuối cùng là thần chớp. Đến khi Phật giáo du 
nhập thì các vị thần trên được cụ thể hóa thành 
Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, 
Phật Pháp Điện.

Từ truyền thuyết Chữ Đồng Tử cho ta biết 
đạo Phật mà Chữ Đồng Tử cùng với vợ mình là 
Tiên Dung được xem như những người phật tử 
đầu tiên thọ lãnh ở nơi nhà sư Phật Quang còn 
mang nặng tính chất Ấn Độ thì sau khi trải qua 
quá trình Phật Quang bản địa hóa giáo lý; đến 
người Phật tử tiếp theo là Man Nương (vị Phật 
Mẫu trong tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam). 
Sự xuất hiện của Man Nương cùng với sự ra đời 
của hệ tín ngưỡng Tứ pháp đã phản ánh một quá 
trình bản địa hóa Phật giáo và ngược lại, Phật 
giáo hóa tín ngưỡng bản địa; Có thể nói sự tiếp 
biến giữa Phật giáo và nền văn hóa bản địa đã 
diễn ra một cách vô cùng hòa bình và tự nhiên. 
Từ nhận định trên ta thấy, sau khi Phật giáo 
truyền vào nước ta không lâu thì quá trình Phật 
Quang bản địa hóa giáo lý đã xảy ra; và chính sự 
xuất hiện các vị Phật Tứ pháp ở điện thờ trong 
tín ngưỡng người Việt chính là minh chứng cụ 

thể, sống động, rõ ràng nhất trong việc chống lại 
âm mưu nô dịch của thế lực ngoại bang. Đồng 
thời, hệ thống tín ngưỡng Tứ pháp còn là nhân 
tố quan trọng trong việc phục hưng văn hóa bắt 
đầu từ thời Lý và phát triển kéo dài cho đến tận 
ngày nay.

2. Sự dung hội các yếu tố Phật giáo trong hệ tín 
ngưỡng Tứ pháp

Một trong những người Phật tử tiêu biểu xuất 
hiện đầu tiên ở Việt Nam chính là Man Nương 
(sống khoảng 175-225). Sự xuất hiện của Man 
Nương trong Cổ châu Pháp Vân Phật bản hành 
ngữ lục(12), văn bản được xem là sớm nhất ghi 
nhận về cội rễ hình thành hệ Tứ Pháp còn lưu 
truyền cho đến ngày nay cùng bài kệ rằng: “Hình 
hài như nghịch lữ, Tâm không cảnh cũng không. 
Quấn quýt một mùi đạo, Đáp vật muôn duyên 
cùng”(13). Một hệ tín ngưỡng Tứ Pháp ra đời xung 
quanh câu chuyện của Man Nương còn được 
nhắc đến chi tiết trong các tác phẩm như: Lĩnh 
Nam Chích Quái(14). Hay Ván khắc Cổ Châu Phật 
bản hạnh và cả bài thơ Trường thiên Pháp Vân cổ 
tự bi ký của Lý Tử Tấn được chép lại trong Toàn 
Việt thi lục và Kiến văn tiểu lục, cả hai đều do 
Lê Quý Đôn biên soạn(15). Theo như sự ghi nhận 
của nhà sử học Lê Mạnh Thát khẳng định thì dù 
có khác nhau về tên gọi thì nội dung chính của 
truyện Man Nương là tương đối giống nhau(16); 
tất cả nội dung trong các tác phẩm đều cùng một 
ý nghĩa là giải thích nguồn gốc ra đời của hệ tín 
ngưỡng Tứ Pháp và mang đậm tính thần bí của 
thể loại truyện thần thoại nước ta. Quan trọng 
hơn, chuyện Man Nương cùng hệ tín ngưỡng 
Tứ Pháp vùng Dâu là câu chuyện cổ về Phật giáo 
thời kỳ đầu du nhập nước ta nhưng đã có đầy đủ 
cả hai màu sắc về tín ngưỡng dân gian lẫn yếu 
tố Phật giáo hòa trộn vào nhau, điều này càng 
khẳng định Phật giáo đã đồng hành và dung hòa 
với đời sống của Việt từ rất sớm.

Khi tình hình Phật giáo trong đời sống dân 
tộc Việt đã được bản địa hóa rõ ràng cụ thể, lúc 
này vai trò của bốn vị Phật không chỉ là che chở 
phù hộ cho nhân dân được mưa thuận gió hòa, 
đời sống ấm no hạnh phúc nữa mà còn có vai 
trò to lớn trong công cuộc bảo vệ nền văn hóa 
nước nhà trước âm mưu đồng hóa của kẻ thù 
xâm lước. Việc định nghĩa rằng: Phật là nguyên 
tổ của đạo đức, là đầu mối của thần minh, có khả 
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năng phi thân tán thể v.v; cũng như câu chuyện 
về Chữ Đồng Tử - Tiên Dung học đạo với nhà sư 
Phật Quang, rồi đến câu chuyện của Man Nương 
với vị cao tăng Khâu Đà La. Tất cả những câu 
truyện kể trên đều cho thấy rằng đức Phật khi 
đó có quyền biến như ông Trời nhưng khác với 
ông Trời là Bụt luôn gần gũi thân thương luôn 
bên cạnh giúp đỡ con người; đặc biệt, Bụt không 
trừng phạt con người chỉ khuyên con người bỏ 
ác làm thiện. Đây được xem là thành tố quan 
trọng giúp đạo Phật nhanh chóng bén rễ sâu vào 
lòng dân tộc bởi một nền triết học đầy tính nhân 
văn cùng với phương tiện truyền đạo nhẹ nhàng 
dễ đi vào lòng người. Nói cách khác thì thông 
qua nguồn gốc ra đời của hệ tín ngưỡng Tứ pháp 
thì một Phật giáo quyền năng ở giai đoạn đầu có 
vai trò thiết thực là tiếp cận và giao thoa với tín 
ngưỡng đa thần của người Việt.

Khi cư dân còn thưa thớt thì người dân đã 
đoàn kết để khắc phục thiên tai và lễ hội rước 
Tứ Pháp về Thăng Long để cầu đảo đã thể hiện 
nét đặc thù riêng của Phật giáo Việt Nam về vấn 
đề đoàn kết, xây dựng cuộc sống hòa bình hạnh 
phúc; cũng như khơi nguồn tâm linh tạo nên 
năng lượng có thể xoay chuyển thiên tai thành 
mưa thuận gió hòa. Trong tín ngưỡng sứ Kinh 
Bắc thì Chùa Dâu thờ Phật Pháp Vân, bà tượng 

trưng cho thần mây theo tương truyền rằng đây 
là chị cả trong các Phật Tứ Pháp. Tượng bà được 
bài trí ngay giữa với gương mặt đẹp gợi liên 
tưởng đến những nàng vũ nữ Ấn Độ. Tại đây, 
còn thờ cả bà Đậu hay còn gọi là Phật Pháp Vũ 
tượng trưng cho thần mưa, do chùa bà là chùa 
Đậu đã bị phá hủy nên tượng bà cũng được đưa 
về phối thờ ở chùa Dâu. Tiếp theo trong các chùa 
thờ Tứ Pháp là Phi tướng Đại Thiền Tự hay còn 
gọi là chùa Tướng thờ Phật pháp Lôi hay còn gọi 
là bà Tướng, tượng trưng cho thần Sấm; và Phật 
Pháp Điện được xem là nhỏ nhất trong Tứ Pháp 
hiện được thờ ở chùa Hương Quang hay còn 
gọi là chùa Giàng. Hệ thống Tứ Pháp này được 
truyền rộng ra các tỉnh thành trong nước như 
tỉnh Hưng Yên, chùa Keo ở Gia Lâm thờ Pháp 
Vân, chùa Đanh ở Hà Nam thờ Pháp Vũ, chùa 
Bầu thờ Pháp Vân v.v; có thể nói đây là bản sao 
của các vị Phật Tứ Pháp ở chùa Dâu. Qua đó, thấy 
được hệ thống Tứ Pháp được phát triển rất sâu 
rộng, đáp ứng nhu cầu cư dân nông nghiệp cầu 
cho mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vương. 
Tín ngưỡng Tứ Pháp có vai trò là chỗ dựa tâm 
linh của người Việt qua nhiều thời đại và tồn tai 
cho đến tận ngày nay.

Nếu ở giai đoạn đầu vai trò Phật giáo quyền 
năng được định hình và trải qua quá trình tiếp 

Chùa Phi Tướng (Bắc Ninh) - Ảnh: St
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biến, bản địa hóa Phật giáo để tạo một vị thế vững 
chắc trong lòng người Việt; cũng như góp phần 
tạo nên sắc thái riêng, một diện mạo mới của 
nền văn hóa Việt Nam thì sau biến cố thời Hai 
Bà Trưng (năm 43), hệ Phật Tứ Pháp ra đời được 
xem là quy luật lịch sử. Hệ Tứ Pháp lúc này chính 
là cơ sở lý luận để phát huy các yếu tố cơ bản 
nhằm nêu cao ý thức tự chủ của dân tộc trước 
sự xâm lăng của giặc phương Bắc mà nguy hiểm 
hơn chính là âm mưu đồng hóa dân tộc ta. Song 
song với việc xây dựng các hình tượng Phật cho 
phù hợp với đặc trưng tín ngưỡng của dân tộc 
thì cộng đồng người Việt nói chung, giới Tăng Sĩ 
và Phật tử nói riêng đã ra sức bản địa hóa các giáo 
lý nền tảng của Phật giáo như: Luật nhân quả, 
nghiệp báo v.v bằng lối diễn đạt vô cùng gần gũi, 
dễ tiếp cận với số đông quần chúng nhằm mục 
đích chuyển hóa thân tâm. Và sự chuyển hóa đó 
không những giúp con người vượt được những 
khó khăn mà còn thánh hóa đời sống của chính 
mình, bắt đầu bằng sự tu thân, hiếu thảo cha mẹ 
như: “ở nhà có thể dùng thờ cha mẹ, làm chủ 
nước có thể dùng trị dân, đứng một mình có thể 
dùng sửa thân.”(cư gia khả dĩ sự thân, tể quốc 
khả dĩ trị dân, độc lập khả dĩ trị thân)(17).

Phật giáo du nhập chưa đầy hai thế kỷ nhưng 
sớm được định hình và nhanh chóng trở thành 
cơ sở lý luận thực thi sứ mệnh bảo vệ lòng tự tôn 
của dân tộc cũng như phát huy nội lực chống lại 
sự nô dịch của các thế lực xâm lược phương Bắc. 
Từ thời nhà Lý (544) trở về sau, vấn đề độc lập 
tự chủ không còn nằm trong phạm vi biên cương 
lãnh thổ mà còn được xác định trên nhiều lĩnh 
vực, trong đó có văn hóa, tín ngưỡng; hay nói 
cách khác thì các giá trị văn hóa truyền thống của 
dân tộc được phục hưng bắt đầu từ thời nhà Lý. 
Cùng với quá trình vận động và đấu tranh lâu dài 
giành độc lập của dân tộc, Phật giáo được xem là 
nhân tố quan trọng góp phần đào tạo nên một vị 
vua anh minh đầu tiên của nhà Lý(18); thế nên ngay 
khi vừa lên ngôi, Lý Nam Đế đã lấy niên hiệu cho 
mình là Lý Phật Tử (571-603) và công việc đầu tiên 
của vua chính là xây dựng Khai Quốc Tự (chùa Mở 
Nước) thể hiện ý thức về văn hóa, chính trị sâu sắc 
đồng thời khẳng định bản chất của nhà nước Vạn 
Xuân lúc bấy giờ là nhà nước Phật giáo. Thời gian 
tồn tại của nhà nước Vạn Xuân là sự ra đời của 
dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi(19) hay còn gọi là dòng 
thiền Pháp Vân, một dòng thiền đầu tiên trong 

lịch sử Phật giáo nước ta ở thế kỷ thứ VI đóng 
góp nguồn nhân tài cho đất nước; trong đó, thiền 
sư Vạn Hạnh cùng với được xem là linh hồn của 
dòng thiền này. Như vậy, có thể nói rằng; dưới sự 
bảo trợ của nhà Lý thì việc phục hưng các giá trị 
văn hóa truyền thống được đặt lên hàng đầu bao 
gồm cả hệ tín ngưỡng Tứ Pháp được xiển dương 
một cách mạnh mẽ trong đời sống sinh hoạt tâm 
linh của người Việt, đáp ứng nhu cầu tất yếu của 
lịch sử.

Bắt đầu từ nhà Lý chủ động trùng tu các chùa, 
đưa hệ thống Tứ Pháp ăn sâu vào tâm thức 
người Việt qua việc tôn trí từ tượng Phật cho 
đến các vị Thánh, thần hoàng hay anh hùng có 
công với nước đều theo thẩm mỹ của người Việt. 
Bên cạnh đó, còn sử dụng các yếu tố thần linh 
trong nhân gian như: Thần chú, ấn quyết v.v mà 
các vị cao Tăng là Phật Quang, Khâu Đà La làm 
phương tiện truyền đạo. Lúc này“bóng dáng của 
thiền tông, và nhất là yếu tố Mật tông đã theo 
các vị đại sư này mà tỏa sáng trên đất Việt”(20). 
Nhờ vậy, Phật giáo nhanh chóng trở thành một 

Tượng Pháp Vân tại chùa Keo (Hà Nội) - Ảnh: St
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nhu cầu tín ngưỡng tâm linh không thể thiếu 
trong quần chúng; Tứ Pháp không những có vai 
trò giúp nhân dân vùng nông nghiệp được mưa 
thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt mà về mặt văn 
hóa tư tưởng, việc thờ cúng bốn vị Phật còn có 
vai trò phát huy nội lực mạnh mẽ của dân tộc 
trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối, 
kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của 
nhà Lý là nhà Trần và nhà Lê đã tái lập lại nền 
độc lập dân tộc song song với việc đưa các thành 
tố văn hóa không thể thiếu trong đời sống tín 
ngưỡng của người Việt. Đồng thời để chống lại 
âm mưu đồng hóa dân tộc của các thế lực thù 
địch khi đưa các văn hóa ngoại lai kể cả tư tưởng 
Phật giáo của nhà Minh truyền sang thì giới lãnh 
đạo của đất nước đã nhanh chóng nhấn mạnh 
Phật giáo chùa Dâu hay hệ thống, tư tưởng Phật 
Pháp Vân trở thành đối tượng tôn thờ và kết nối 
truyền thông tính tự chủ, độc lập dân tộc.

Từ các yếu tố trên ta thấy việc tín ngưỡng bốn 
vị Phật gồm: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật 
Pháp Lôi, Phật Pháp Điện ngoài vai trò bảo trợ và 
che chở cho đời sống người Việt với nền nông 
nghiệp lúa nước lâu đời thì Tứ Pháp còn phát 
huy nội lực để toàn dân chung tay chấn hưng đất 
nước và là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh 
để phản kháng với văn hóa phương Bắc. Thông 
qua đó ta thấy, nhà Lý đã xây dựng một nền tảng 
vững chắc cho nền “Văn hóa Thăng Long”(21) mà 
con cháu đời sau đã kế thừa và phát triển.

Phật giáo không tách rời khỏi tín ngưỡng dân 
gian bởi muốn truyền tải giáo lý cao siêu của nhà 
Phật thì yếu tố về tín ngưỡng tâm linh chính là 
phương tiện hiệu quả nhất, nhanh nhất đến với 
con người như một nhận định rằng: “Văn hóa tín 
ngưỡng là hệ thống giá trị về những cách ứng xử 
của con người đối với khách thể siêu nhiên và đời 
sống xã hội. Những cách ứng xử đó phải thích 
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ứng với môi trường tự nhiên và xã hội của cộng 
đồng dân cư”(22). Trong tín ngưỡng người Việt 
từ thời xa xưa đã xem Tứ Pháp (mây, mưa, sấm, 
chớp) có vai trò quan trọng trong xã hội, đặc biệt 
là một dân tộc có một nền văn minh lúa nước 
lâu đời thì việc tín ngưỡng sùng bái các vị thần 
biểu tượng cho các yếu tố tự nhiên mang ý nghĩa 
sống còn. Nên ngay khi Phật giáo du nhập, với 
sự “tùy duyên hóa độ”, đã tự dung hòa các dòng 
tư tưởng và sự sùng bái Tứ Pháp tự nhiên của 
người Việt trở thành Phật Mẫu mà không làm 
biến dạng các giá trị đặc trưng vốn có. Ngược lại, 
chính sự dung hòa các triết lý của nhà Phật đã 
làm cho hệ tín ngưỡng Tứ Pháp trở thành một 
nhân tố quan trọng, góp phần đẩy nhanh sự phát 
triển của nền văn hóa bản địa. Từ cội rễ của nền 
văn hóa nước nhà, nhân dân đã gửi gắm nguyện 
vọng của mình vào các vị Phật mang dáng hình 
và nét đặc trưng của người Việt. Về phương diện 
này, ngay từ thời nhà Lý đã đưa ra đầy đủ hình 
dáng đầy đủ những hảo tướng về một vị Phật 

theo thầm mỹ của người Việt; không những vậy 
các vị vua còn xây dựng tiền Phật, hậu thần hay 
hậu mẫu trong chùa để ngưỡng bái. Song song 
đó, các yếu tố thần linh trong nhân gian như 
những câu thần chú, ấn quyết v.v được xem như 
phương tiện hỗ trợ việc tu tập cũng như trong 
việc truyền đạo. Và như một lẽ tất nhiên thì hệ 
Tứ Pháp nhanh chóng đi vào trong sinh hoạt tâm 
linh của quần chúng, trở thành một thành tố có 
khả năng huy động mọi thành phần vào khối đại 
đoàn kết dân tộc, phát triển nền văn hóa nước 
nhà. Sự tín ngưỡng về Phật Pháp Vân không 
chỉ phổ biến trong quần chúng nhân gian mà 
trong giới lãnh đạo lúc bấy giờ cũng vô cùng tín 
ngưỡng. Vì sự linh ứng trong việc hộ quốc an 
dân của các vị Phật này mà các cuộc lễ rước diễn 
ra vô cùng trọng thể, cẩn trọng. Tất cả đều được 
thể hiện trong Cổ châu Pháp Vân Phật bản hành 
ngữ lục(23) rất chi tiết. 

Còn tiếp…
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1. Khái quát về Nagarjuna, Nagarjuna (tiếng Hán: 
龍樹; tiếng Sanscrit: Nagarjuna) (150-250 A.D).

Hiện nay, Nāgārjuna được giới học Phật 
phương Tây xem như là một nhà tư tưởng lớn 
nhất của Phật giáo, được truyền thống cũng như 
giới nghiên cứu Phật học tôn xưng là đức Phật thứ 
hai trong lịch sử phát triển Phật giáo. Qua Trung 
quán luận của Nāgārjuna: “Những học giả hiện 
đại chuyên môn về Tính Không luận với những 
đại biểu có thẩm quyền như T. R. V. MURTI, Ed. 
CONZE, J. MAY, và có thể kể thêm những vị ở 
ngoài lãnh vực chuyên môn này nhưng cũng được 
coi như là có thầm quyền như STCHERBATSKY, 
J.TAKAKUSU, vân vân, đều đồng thanh công 
nhận Tính Không luận như là Biện chửng pháp ( 
dialectique )” [1]. Các nhà học giả hiện đại, khách 
quan đã tìm thấy điểm tương đồng hai nền triết 
học là biện chứng pháp. Tính không luận là tiếng 
nói đồng thanh với triết học phương Tây bỡi lẽ 
tư tưởng trên nguyên tắc mâu thuẫn sẽ dung nạp 
tư tưởng phương Tây, dung nạp tất cả mọi tương 
phản, tất cả mọi cái không phải là nó. 

Trung quán luận của Nāgārjuna dựa trên Duyên 
khởi xây dựng nên một lập trường triết lý độc đáo 
không ra ngoài truyền thống căn bản Phật giáo và 
không một triết thuyết nào cũng như học phái đại 

thừa sau này vượt qua được khi giải thích nguyên 
lý căn bản lời Phật dạy. 

                                                                 Thích Nữ Nhẫn Hòa
Chùa Tâm Ấn, số 9/1 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Tp.Đà Lạt

Dẫn nhập: Thời kỳ triết học cổ đại Hy Lạp có nhiều triết gia nổi tiếng với nhiều tư tưởng học thuyết về 
thế giới và con người. Hegel đại biểu tiêu biểu về triết học duy tâm, bằng logic học và thực nghiệm 
ông đã chạm đến thế giới tâm linh người phương Đông mà ông gọi đó là ý niệm tuyệt đối. Tại Ấn độ,  
Nagarjuna đã thống nhất các tư tưởng thời bấy giờ bằng phép biện chứng pháp phủ định các pháp mà 
không chấp các pháp đang tồn tại. 
Trong ý nghĩa tìm hiểu sự tương đồng và dị biệt của hai hệ thống triết học Đông-Tây, người viết tìm 
hiểu đề tài: “So sánh Tư tưởng Triết học của Hegel và Nagarjuna” để thấy được “tinh thần tuyệt đối” 
của Hegel tương đồng với “tính không” của Nagarjuna mặc dù biện chứng pháp của hai triết gia có 
phần khác nhau.
Từ khóa: Nagarjuna, Hegel, triết học, duy tâm, duy vật, triết gia…

So sánh tư tưởng triết học của 
Hegel và Nagarjuna

Tranh vẽ Nagarjuna -  Ảnh: St
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2. Khái quát G. W. F. Hegel (1770-1831)
Triết học Phương Tây có mặt hơn 25 thế kỷ 

không chỉ khám phá, tư duy về thế giới vật chất 
mà còn mang hình thái triết học duy tâm với 
những đại biểu sơ khai được ghi nhận trong lịch 
sử như Socrates, Plato, Hegel, Kant. Theo Hegel: 
“cái gì tồn tại thì hợp lý, triết học ra đời, tồn tại và 
phát triển đáp ứng nhu cầu của con người để nhận 
thức, khám phá thế giới và bản thân mình” [2]. 
Triết học của Hegel khám phá thế giới tự nhiên 
và bản thân mình thiên về thực nghiệm logic học. 

Hegel là nhà duy tâm khách quan hay chủ nghĩa 
duy tâm tuyệt đối. Ông cho rằng khởi nguyên của 
thế giới không phải là vật chất mà là “ý niệm tuyệt 
đối” hay “tinh thần thế giới”. Cái mới trong thuyết 
của Hegel chính là ông xem xét tinh thần thế giới, 
ý niệm tuyệt đối là một quá trình phát triển không 
ngừng. Ông là nhà triết học hoàn chỉnh phép biện 
chứng duy tâm, phép biện chứng của ý niệm tuyệt 
đối, tinh thần thế giới là cơ sở đầu tiên và nguồn 
gốc của mọi tồn tại.

3. So sánh biện chứng pháp giữa Hegel và 
Nagarjuna 

 a. Sự giống nhau:
 Biện chứng pháp là chủ đề chính của triết học 

Hegel và Trung Quán tông. Nền tảng chung làm 
phát sinh phép biện chứng pháp của triết học 
Hegel và Trung quán tông là bản chất của lý tính, 
nhị luận bội lý, tương đối. Nghĩa là Lý tính là hoạt 
động thông qua các mặt đối lập, còn biện chứng 
pháp là ý thức về sự đối lập.

Cả hai hệ thống triết học đều cố gắng giải quyết 
sự đối lập này bằng cách nâng nó lên tầm quan 
điểm cao hơn.

b. Sự khác nhau
b.1 Biện chứng pháp của Hegel: là sự vận động 

từ lập trường của nhận thức là lập trường cô lập 
và trừu tượng hóa sự vật, chú ý đến từng sự vật 
rời rạc một cách giả tạo-đến lập trường của lí tính 
là lập trường bao hàm và hợp nhất những mặt đối 
lập của nhận thức [3]. Biện chứng pháp của Hegel 
cố gắng loại bỏ sự đối lập giữa chính đề và phản 
đề tức giữa Hữu và phi Hữu bằng cách nối kết và 
hợp nhất chúng vào một khái niệm thứ ba không 
còn xung đột đạt đến sự hài hoà. “Chủ nghĩa duy 
tâm tuyệt đối của Hegel đương đầu với ‘Linh hồn 
thế giới’ triển khai từ đó và qua đó ông trình bày 

cái được gọi là ‘Biện chứng pháp Hegel. Theo biện 
chứng pháp ấy, một khái niệm (tiền đề) đương 
nhiên phát sinh cái đối lập của nó (phản đề), và 
cả hai đề ấy tương tác dẫn tới một khái niệm mới 
(tổng hợp đề). Tới lượt cái thứ ba này trở thành 
tiền đề của một bộ ba mới” [4].

Biện chứng pháp của Hegel đưa ra những vấn đề 
trọng yếu khiến nó khác với triết học Trung quán 
tông nghĩa là: “Một hợp đề chỉ có thể được xem 
là cao hơn nếu ta chứng minh được nó là thực 
tại tính của các mệnh đề đối lập , mà thực tại tính 
này chỉ là biểu tướng hư vọng của cái như thực” 
[5]. Theo Hegel, thực tướng không thể hiểu như 
là sự mở rộng thêm về trương độ hay số lượng. 
Các mệnh đề đối lập là một phần của thực tướng, 
nghĩa là một phần của nó thì bất thực, nếu thêm 
một cái gì đó vào nó thì nó sẽ chân thật hơn. 

Hegel quan niệm rằng, tư tưởng cấu thành nên 
thực tướng, sự hỗ tương giao thiệp là một nét đặc 
trưng của thực tướng. Mọi hình thức từ trạng 
thái thấp nhất (tri giác) đến hình thái cao nhất (ý 
niệm tuyệt đối) đều được Helgel giải thích là các 
giai đoạn của tư tưởng: tự tha hóa rồi phục hồi lại 
bản thể. Ở đây cái tuyệt đối của Hegel có thể xem 

Chân dung G. W. F. Hegel (1770-1831) - Ảnh: St
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là cái tục đế của Trung quán tông. 
Hegel nói về việc duy trì và chấp nhận các mặt 

đối lập mà không hủy diệt chúng; bản thân sự phủ 
định được hiểu như là sự hoàn tất, chứ không 
phải là sự loại bỏ để thay thế. Hợp đề là hợp âm 
của những nốt nhạc chỏi nhau. Đây là thuật ngữ 
do Hegel đề xuất, dùng để chỉ cái phổ quát cụ 
thể, đối nghịch với cái phổ quát trần trụi mà ta có 
được khi loại bỏ sạch những sự khác biệt. Đây là 
có thể nói Hegel đã chạm đến triết lý chân đế trong 
trung quán, có sinh thì có diệt, tất cả mọi thứ trên 
thế gian đều tồn tại hai mặt trai lập của nhau, thế 
giới tồn tại được nhờ những gì đối lập nhau. Tuy 
nhiên, đây chỉ là hiện tượng giới theo trung quán. 

b.2 Biện chứng pháp của Nāgārjuna: là sự vận 
động từ tương đối tính  của lý tính trong hiện 
tượng giới đến trực giác bất nhị về cảnh giới tuyệt 
đối, hay từ kiến giải đến trí bát nhã. Trung quán 
tông phát triển lập trường trung đạo thật ra là phi 
lập trường bằng sự phê phán sắc bén, loại bỏ mọi 
kiến giải mọi quan điểm đang bị nhồi nhét trong 
sở tri của mình mới liễu ngộ được thực tướng y 
như thực.

Theo Nāgārjuna, để liễu ngộ được thật tướng 
như thật thì tâm trí phải xa lìa mọi tính tương đối 
và và mọi mối tương quan. Thực tướng của trung 
quán là lý thể tuyệt đối của tính không. Cảnh giới 
tuyệt đối có thể thể nhập được chỉ khi thể chứng 
được trí bát nhã. Còn lý tính với chức năng phân 
biệt, tạo nên sự khác biệt giữa pháp này và pháp 
kia thì không thể nào chạm đến được cảnh giới 
tuyệt đối. “Triệt để loại trừ quan điểm nhị biên 
là phương pháp biện chứng của trung quán” [6]. 
Quán xét về quan điểm nhị biên như một tiền đề 
hữu lý hoặc vô lý, những mâu thuẫn luận lý và phi 
luận lý thường xảy ra trong một tiền đề loại trừ 
hoặc giải quyết những mâu thuẫn đó trong cùng 
một tiền đề là biện chứng của Nāgārjuna.

Trung quán tông nói rằng, thực tướng chỉ có 
thể ngộ thông qua sự phủ định các kiến giải, chứ 
không phải bằng cách thêm vào. Liễu ngộ mọi 
kiến giải đều là không. Cảnh Giới Tuyệt Đối của 
Trung quán tông, không phải là hiện tượng giới 
của những pháp sai biệt, mà là pháp tính của hiện 
tượng giới. Do đó, Nāgārjuna tuyên bố rằng thậm 
chí không có mảy may sai biệt giữa sinh tử luân 
hồi (sansāra) với Niết Bàn (Nirvāna). Nếu có phủ 
bác đi chăng nữa, thì đó là do ta ngộ giải mà thôi, 
chứ hoàn toàn không có sự bỏ rơi hay tách ly với 
thực tướng.

Tóm lại: Biện chứng Trung luận của Nāgārjuna: 
phủ nhận các pháp hay giáo điều chỉ là cách nói 
trên ngôn ngữ, một cách nói vượt thoát ngôn ngữ 
để hiển bày chân lý. Phủ nhận tất cả, buông bỏ tất 
cả chỉ là điều kiện bắt buộc để hành giả vượt qua 
khuôn mẫu tư duy, lý luận quen thuộc của thế giới 
tri thức bờ bên này để vượt qua bờ bên kia của 
trí tuệ giải thoát. Phủ nhận mọi pháp, lại không 
thấy mình phủ nhận, không thấy mình được hay 
mất. Tất cả pháp đều không, nghĩa chúng chưa 
bao giờ là, chưa bao giờ tồn tại độc lập mà không 
bị ảnh hưởng từ các nhân duyên khác. Để hiểu 
được tính chất hay bản thể luận tức Duyên khởi 
tính không cần tự tu và tự chứng, nếu chỉ hiểu 
trên ngôn ngữ khó thấy được chân lý, không thể 
đạt tới rốt ráo giải thoát, đây cũng là điểm nổi bậc 
và khác biệt so với triết học phương tây nói chung 
và Hegel.

4. Nhận định tư tưởng triết học của Hegel và 
Nagarjuna

Tính không trong Trung quán luận là một tuyệt 
đối luận chứ không phải là hư vô luận hay thực 
chứng luận. Trung quán tông lột tả được cảnh giới 
thực tướng. Thực tướng thì siêu việt cảnh giới tư 
duy và không thể hình dung hay quan niệm nó 
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bằng một thuật ngữ thường nghiệm. Biện chứng 
pháp Trung quán tông lấy tâm linh làm mục tiêu. 
Tục đế Trung quán tông là cái tuyệt đối của Hegel.

 Trong tinh thần tuyệt đối của Hegel đều 
bao hàm chủ khách và năng sở. Biện chứng pháp 
Hegel đưa ra những vấn đề trọng yếu khiến nó 
khác với triết học trung quán tông. “Hợp đề của 
hai mệnh đề đối lập luôn được Hegel xem là cao 
hơn, phong phú hơn, chân thật hơn. Một hợp đề 
chỉ có thể được xem là cao hơn nếu ta chứng minh 
được nó là thực tại tính của mệnh đề đối lập, mà 
thực tại tính này chỉ là biểu tướng hư vọng của 
cái như thực” [7]. Giả và chân không chỉ khác biệt 
nhau vì chúng còn phụ thuộc vào sự đánh giá, cái 
được công nhận thì chân còn cái bị phủ nhận là 
giả. Thực tướng theo Hegel là sự mở rộng thêm 
về trương độ hay số lượng khác với thực tướng 
theo Trung quán tông là thực tại tính, là pháp tính 
của biểu tướng. Như thực là “không chư kiến” tức 
liễu ngộ mọi kiến giải là không. Biện chứng pháp 
Trung quán tông là sự phủ định những điểm khác 
biệt, trong khi biện chứng pháp Hegel là sự tổng 
hợp chúng lại. Hegel đồng nhất cái tuyệt đối với 
tư tưởng còn Trung quán tông đồng nhất nó với 
trực giác bất nhị tức trí tuệ bát nhã.

Triết học của Hegel tương ứng với ý niệm tuyệt 
đối, vượt bỏ mọi tư tưởng của logic học [8] tương 
đồng với Trung quán luận của Long Thọ vượt 
khỏi ý niệm nhị nguyên tức sự đối đãi, nhưng sau 
đó triết học Trung Quán Luận nhờ vượt cái thấy 
của sự đối đãi đã thấy được thực tướng tức vô 
ngã Niết bàn. Muốn đạt được Niết bàn, Phật giáo 
chỉ rõ phương pháp tu tuệ mới tự mình chứng 
nghiệm được, còn Hegel sau khi vượt bỏ mọi tư 
tưởng logi học, tại đây khái niệm mới là sự thống 
nhất được dị biệt hóa coi như chân lý hay ý niệm 
tuyệt đối.

Triết học Nāgārjuna không cần sự can thiệp 
trung gian của khái niệm,  mà bằng ngộ từng 

bước. “Nhưng với cái từ ấy nhặt lấy bên lề của 
ngôn ngữ và người ta giao cho nó làm cái thế 
nước đôi cho khái niệm” [9] tức Hegel nói ý niệm 
tuyệt đối hay triết học quan niệm nó có một khách 
thể chân lý còn minh triết hay trung quán luận nói 
ngộ ra. Nhận thức bằng khái niệm có thể được đặt 
ra như là cứu cánh, ngộ ra không phụ thuộc vào 
các phương tiện mà vào các điều kiện. Ngộ ra tức 
nhận thức không phải về cái ta không nhìn thấy, 
hay về cái ta không biết mà ngược lại về cái ta thấy, 
cái ta biết thậm chí về cái ta quá biết rồi hay nhận 
thức về cái hiển nhiên, hình thế duy lý giống nhau 
giữa Hegel và Long thọ tức tư tưởng Hegel đã có 
điểm chung với Long thọ về tục đế. 

Nếu như triết học phương Tây thường đi từ 
trừu tượng đến cụ thể, từ rộng đến hẹp, từ thế 
giới quan đến nhân sinh quan, từ bản thể luận 
đến nhận thức luận thì triết học phương Đông 
thường đi ngược lại từ cụ thể đến trừu tượng, 
từ hẹp đến rộng, từ nhân sinh quan đến thế giới 
quan. Tuy nhiên triết học duy tâm của Hegel và 
Trung quán luận của Nāgārjuna đã gặp nhau trên 
tinh thần ý niệm tuyệt đối.

C. Kết luận
Mỗi học thuyết triết học được xem là tài 

sản chung của nhân loại. Nghiên cứu triết học 
phương Đông để khám phá hội ngộ với nữa bên 
kia của chính mình, để thấy được hai nền triết học 
giao thoa với nhau bởi triết học Trung quán của 
Nāgārjuna. Triết học Long Thọ biểu thị tinh thần 
tuyệt đối và cái tinh thần tuyệt đối của Hegel chính 
cái vô ngã Niết bàn. Tuy nhiên Hegel chỉ mới chạm 
đến chân đế của phương Đông nhưng chưa biết 
cách làm sao đạt được nó. Trung quán luận của 
Nāgārjuna đưa ra được con đường thực nghiệm 
có thể thấy được cái tuyệt đối bởi thiền định và trí 
tuệ bát nhã. Đây là điểm đặc sắc và khác biệt nổi 
bậc giữa hai nền triết học. 
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Phật giáo thời TrầnPhật giáo thời Trần
và Huyền Trân công chúavà Huyền Trân công chúa

  Nguyễn Quang Khải
Nguyên PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Phật tính trong con người Huyền 
Trân chịu ảnh hưởng của môi 
trường xã hội và môi trường Phật 
giáo thời Trần

1.1. Phật tính là gì
“Phật tính” là thuật ngữ Phật 

học, từ lâu được sử dụng tương 
đối phổ biến trong giới tăng sĩ 
ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật 
Bản. Phật tính được “Phật học 
đại từ điển” định nghĩa: 

“Phật giả, giác ngộ dã. Nhất 
thiết chúng sinh giai hữu giác 
ngộ chi tính, danh vi phật 
tính”(1) (“Phật, đó là sự giác ngộ. 
Tất cả chúng sinh đều có tính 
giác ngộ, gọi là phật tính”). 

Từ định nghĩa phật tính, 
chúng ta có thể hiểu, phật tính 

là tính giác ngộ của con người. 
Là con người, ở mức độ khác 
nhau, ai cũng có tính giác ngộ. 
Tuy nhiên, ở mỗi hoàn cảnh 
sống, năng lực nhận thức, phẩm 
chất trí tuệ khác nhau, tính giác 
ngộ cũng khác nhau. Tính giác 
ngộ khác nhau đó, hình thành 
nên sự khác nhau trong cách 
ứng xử của mỗi người với các 
mối quan hệ xã hội. Xuất phát 
từ quan niệm như vậy, khi tìm 
hiểu về công chúa Huyền Trân, 
chúng tôi muốn tìm hiểu từ 
phương diện phật tính của bà.

1.2. Phật tính của công 
chúa Huyền Trân chịu sự tác 
động của môi trường xã hội 
thời Trần

Theo sách Đại Việt sử ký toàn 
thư (ĐVSKTT), tập II, tháng 2 
năm 1287, “Nhà Nguyên phát 
quân ba hành sảnh Giang Hoài, 
Giang Tây, Hồ Quảng; quân 
Mông Cổ, quân Hán Nam cùng 
quân Vân Nam và quân người Lê 
ở 4 châu ngoài biển (tức là các 
châu: Nhai, Quỳnh, Đạm, Vạn 
trên đảo Hải Nam- chú số 104, 
tr. 206) chia đường vào cướp. 
Sai bọn Vạn hộ Trương Văn Hổ 
chở 70 hộc lương do đường biển 
đi theo. Lại đặt Chinh Giao Chỉ 
hành Thượng Thư sảnh, cho Áo 
Lỗ Xích làm Bình Chương sự, Ô 
Mã Nhi và Phàn Tiếp làm  Tham 
tri Chính sự”(2).

Cuộc xâm lược này đến 
tháng 3 năm 1288, bị quân dân 
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Tóm tắt: Huyền Trân công chúa chịu ảnh hưởng của môi trường Phật giáo thời Trần. Xét về phương 
diện xã hội, những ảnh hưởng đó mang tính tích cực để bà thực hiện đời sống tu hành.
Từ khoá: phật tính, công chúa, thời Trần, Huyền Trân công chúa, đức tính, tu hành.
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Đại Việt đánh bại. Ô Mã Nhi bị 
bắt, Thoát Hoan thì trốn được 
về nước.

Sau chiến thắng có ý nghĩa 
lịch sử đó, triều đình bắt tay 
ngay vào việc phục hồi kinh 
tế, ổn định đời sống thần dân. 
Sách ĐVSKTT, tập II chép:

“Mùa hạ tháng 4 năm Mậu 
Tý (1288), thượng hoàng ngự 
ở lang Thị vệ (vì cung điện bấy 
giờ đã bị giặc đốt hết), đại xá 
cho thiên hạ. Phàm nơi nào 
từng bị binh lửa cướp phá thì 
tha tô ruộng và tạp dịch toàn 
phần, các chỗ khác thì giảm bớt 
hoặc miễn theo thứ bậc khác 
nhau” (sđd, tr. 62).

Đối với những người có 
công trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên lần này, họ đều 
được phong thưởng tương 
xứng với công trạng của họ: 
Hưng Đạo vương được phong 
Đại vương, Khắc Chung được 
ban quốc tính và được cho làm 
Đại Hành khiển, Nguyễn Khoái 
được phong liệt hầu, được ban 
thực ấp, gọi là Khoái lộ, nay là 
huyện Khoái Châu thuộc tỉnh 
Hưng Yên. (sđd, tr. 64-65). 

Đối với những người đầu 
hàng giặc, triều đình cũng phân 
loại rất rõ. Về việc này, sách 
ĐVSKTT cho chúng ta biết cách 
đối xử với mỗi loại đối tượng là 
rất công minh:

“Trước kia, quân Nguyên 
sang lấn, các vương hầu quan 
liêu, nhiều người đến hàng ở 
dinh giặc. Đến khi giặc thua, 
bắt được một hòm sớ biểu 
của những người hàng giặc, 
thượng hoàng sai đốt đi để yên 
lòng những kẻ phản trắc. Duy 
có kẻ nào trước đây đã đầu hàng 
giặc rồi thì tuy bản thân ở triều 
đình của giặc cũng kết án vắng 

mặt, xử tội lưu đầy tử, điền sản 
tịch thu làm của nhà nước, bỏ 
quốc tính”. (sđd, tr. 65).

Trong việc chống tham 
nhũng dưới triều Trần, sách 
ĐVSKTT chép:

“Cho Phí Mạnh làm An Phủ 
sứ Diễn Châu. Mạnh ở chức 
chưa được bao lâu, có tiếng 
đồn là tham ô, vua gọi về đánh 
trượng, rồi lại cho về trị sở, lại 
được tiếng là công bình liêm 
chính. Người Diễn Châu có câu 
rằng: “Diễn Châu An phủ thanh 
như thuỷ” (sđd, tr.68).

Có thể nói, môi trường xã hội 
trên đây có ảnh hưởng không 
nhỏ đến Phật tính của Huyền 
Trân công chúa. Đó là sự giác 
ngộ về vị thế của mình trong xã 
hội.

1.3. Phật tính của công 
chúa Huyền Trân chịu sự tác 
động của môi trường Phật 
giáo thời Trần

Phật giáo thời Trần là sự tiếp 
tục truyền thống truyền đăng 
của các Thiền phái: Vô Ngôn 
Thông, Tỳ Ni Đa Lưu Chi và 
Thảo Đường, đồng thời hình 
thành một dòng thiền mới, đó 
là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Vào thời Trần, mặc dù Nho 
giáo được đề cao, có tiếng nói 
quan trọng trong xã hội, nhưng 
về mặt văn hóa tâm linh, Phật 
giáo có ảnh hưởng rất lớn trong 
giới quí tộc, quan lại và trong xã 
hội.

Dưới triều Trần, nhiều vị 
vua, nhiều vị hoàng thân, quốc 
thích, nhiều quan lại, trí thức 
cao cấp đã xuất gia tu Phật. Họ 
là những người am hiểu kinh 
điển, giáo lý nhà Phật đến độ 
sâu sắc. Tiêu biểu là các vị: Trần 
Thánh Tông, Trần Nhân tông, 
Tuệ Trung thượng sĩ Trần Tung, 

Lý Đạo Tái,... Nền tảng tri thức 
để các vị thiền sư, cư sĩ này đi 
sâu vào đạo Phật là họ có trình 
độ Nho học thực sự uyên bác.

Tìm hiểu một số thư tịch cổ 
và khảo sát thực tế, chúng ta 
biết được rằng cơ sở thờ tự 
Phật giáo thời Trần vẫn có quy 
mô rất rộng lớn; nhiều hoàng 
hậu, phi tần, vương công quý 
tộc công đức ruộng, tiền vào 
chùa với số lượng lớn; số lượng 
người ở chùa rất đông. Cũng 
như thời Lý, sức mạnh kinh tế 
và sức mạnh tinh thần của nhà 
chùa thời Trần là rất mạnh.

Kiến trúc và mỹ thuật Phật 
giáo thời Trần có bước phát 
triển so với thời Lý. Chùa 
Dâu (Thanh Khương, Thuận 
Thành) được Trạng nguyên 
Mạc Đĩnh Chi sửa chữa, mở 
rộng và xây thêm nhiều hạng 
mục công trình vào thời Trần 
Anh Tông (1293- 1314), chùa 
Thái Lạc ở Văn Lâm, Hưng Yên 
(trước năm 1947 thuộc tỉnh Bắc 
Ninh), chùa Non Nước ở Ninh 
Bình,... là những ngôi chùa lớn 
cũng được sửa chữa và mở 
rộng quy mô.

Về đội ngũ tăng sĩ, mặc dù 
thời Trần không có nhiều tăng 
sĩ nổi tiếng như thời Tiền Lê và 
thời Lý, nhưng lại có đặc điểm 
mà các thời đại trước không có.

Đặc điểm lớn nhất của Phật 
giáo thời Trần là lần đầu tiên 
trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, một thiền phái mới được 
hình thành mang bản sắc văn 
hóa Việt, đó là thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử (nay thuộc Đông 
Triều, Quảng Ninh) được hình 
thành năm 1299 do vua Trần 
Nhân Tông đứng đầu. Điểm 
đặc biệt là trong số các vị cao 
tăng của Phật giáo thời Trần 
có nhiều vị là tác gia lớn, trước 
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tác nhiều bộ sách. Tiêu biểu 
là vua Trần Thái Tông, Trần 
Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền 
Quang,... Vua Trần Thái Tông 
có đến 5 tác phẩm(3). Còn Huyền 
Quang, qua tác phẩn Ngọc tiên 
tập, chúng ta thấy ông là một 
nhà thơ trữ tình có cảm quan 
nghệ thuật tinh tế trước cảnh 
sắc thiên nhiên. 

Một điểm đặc biệt nữa là, 
Phật giáo thời Trần có sự đan 
xen rất nhuần nhuyễn với Nho 
và Lão. 

Tình hình Phật giáo ở thời 
Trần trên đây chắc chắn có ảnh 
hưởng rất lớn đến Phật tính 
của Huyền Trân công chúa.

2. Tính tích cực của Phật tính 
trong con người Huyền Trân- xét 
về phương diện xã hội

2.1. Biểu hiện Phật tính 
trong con người Huyền 
Trân công chúa là đã giác 
ngộ được trách nhiệm làm 
con, làm dân của một vương 
triều, làm mọi việc có thể để 
đền ơn đấng sinh thành và 
sự yên ổn của vương triều.

Theo sách “Chùa Hổ Sơn, đền 
Huyền Trân xưa và nay” của chùa 
Hổ Sơn- đền Huyền Trân (sách 
không ghi năm xuất bản và nhà 
xuất bản) cho chúng ta biết: “Ni 
sư Hương Tràng tên thật là Trần 
Huyền Trân, sinh năm 1287, con 

gái út của vua Trần Nhân Tông 
và hoàng hậu Khâm Từ” (tr. 38).

Theo ĐVSKTT, “Tháng 6 
năm Bính Ngọ (1306), gả công 
chúa Huyền Trân cho vua nước 
Chiêm Thành là Chế Mân” (sđd, 
tr.92). Như vậy, tính ra năm đó, 
Huyền Trân đã 19 tuổi (nếu tính 
theo cách của người xưa là 20 
tuổi). Ở tuổi ấy, con gái mới đi 
lấy chống, người xưa đã cho là 
muộn. Chưa thấy có tài liệu nào 
nói về lý do muộn chồng của 
công chúa Huyền Trân, nhưng 
có lẽ là do bà muốn chọn người 
tài đức hơn người cho xứng với 
ngôi vị và nhan sắc của mình. 
Thế rồi, bỗng bà được vua cha 
gả cho vua nước làng giềng. Về 
việc này, sách ĐVSKTT chép:

“Mùa Hạ tháng 6 năm Bính 
Ngọ (1306), gả công chúa Huyền 
Trân cho vua nước Chiêm Thành 
là Chế Mân. Trước đây, thượng 
hoàng đi chơi các địa phương, 
sang nước Chiêm Thành đã trót 
hứa gả con gái cho. Các văn 
sĩ trong triều ngoài nội nhiều 
người mượn điển vua nhà Hán 
đem Chiêu Quân gả cho Hung 
Nô làm lời thơ bằng quốc ngữ 
để chê cười” (sđd, tr. 92).

Xem xét lại việc này, chúng tôi 
thấy, việc gả công chúa Huyền 
Trân không đơn giản chỉ là giữ 
lời hứa của hai quốc vương với 
nhau, mà có lẽ quan trọng hơn 
là vua Trần nhân việc này để mở 
mang bờ cõi. Về việc này, sách 
ĐVSKTT chép:

“Tháng Giêng, mùa xuân năm 
Đinh Mùi (1307), đổi hai châu 
Ô, Lý làm châu Thuận và châu 
Hoá. Sai Hành khiển Đoàn Nhữ 
Hài đến vỗ yên dân. Trước, vua 
Chiêm Thành là Chế Mân đem 
đất hai châu ấy làm lễ vật dẫn 
cưới. Người các thôn La Thuỷ, 
Tác Hồng, Đà Bồng không chịu 
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theo. Vua sai Nhữ Hài đến tuyên 
dụ đức ý của triều đình, chọn 
người trong bọn chúng bổ cho 
làm quan, lại cấp cho ruộng đất, 
tha tô thuế cho 3 năm để vỗ về” 
(sđd, tr. 93).

Xét về tâm lý một vị công 
chúa cành vàng lá ngọc như 
Huyền Trân, chắc chắn, đây 
không phải là cuộc hôn nhân 
mà nàng mong muốn. Nhưng 
nàng cũng không phản đối, 
có lẽ, một là, giữ đạo làm con, 
hai là xuất phát từ quyền lợi 
đất nước, quyền lợi của vương 
triều mà phải thuận theo. Đây 
là sự giác ngộ về nghĩa vụ thần 
dân, muốn đem thân mình để 
đền ơn bậc sinh thành và báo 
đền xã tắc.

2.2. Biểu hiện Phật tính 
trong con người Huyền Trân 
công chúa là nêu cao tấm 
gương không quản gian khó 
trên bước đường tu tập của 
một ni sư

Ở tuổi 19 mới lấy chồng, 
nhưng 11 tháng sau, Huyền 
Trân đã thành người đàn bà 
goá. Sách ĐVSKTT chép:

“Mùa hạ, tháng 5 năm Đinh 
Mùi (1307), vua Chiêm Thành 
là Chế Mân chết” (sđd, tr.93). 
Có lẽ vì thương con gái còn quá 
trẻ đã goá chồng và có thể sẽ bị 
lên đài thiêu để được chết theo 
chồng (theo tục Chiêm Thành), 
nên mùa đông, tháng 10 năm 

đó (1307), nhà vua sai Nhập nội 
Hành khiển Thượng thư Tả 
Bộc xạ Trần Khắc Chung và An 
Phủ sứ Đặng Văn sang Chiêm 
Thành đón công chúa Huyền 
Trân và thế tử là Đa Da về nước 
với cớ “Nếu công chúa hoả 
táng thì việc làm chay không 
có người chủ trương, chi bằng 
hãy ra bờ biển làm lễ chiêu hồn 
ở ven trời, đón linh hồn cùng 
về, rồi sẽ vào đàn thiêu. Người 
Chiêm nghe theo. Khắc Chung 
dùng thuyền nhẹ đón lấy công 
chúa, đem về, rồi tư thông với 
công chúa, loanh quanh mãi ở 
đường biển, lâu ngày mới về 
đến kinh sư” (sđd, tr. 94).

Đoàn quân của Trần Khắc 
Chung đi Chiêm Thành đón 
Huyền Trân đến tận tháng 8 
năm 1308 mới về đến Thăng 
Long. Như vậy, họ đã lênh đênh 
trên biển những 10 tháng (từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 
8 năm sau). Căn cứ vào truyền 
thống sinh hoạt tình dục rất 
thoải mái của giới quý tộc thời 
Trần, câu chuyện tình ái giữa 
Trần Khắc Chung và Huyền 
Trân trong những ngày đó mà 
sử cũ đã chép, không thể không 
xảy ra.

Sách “Chùa Hổ Sơn-đền 
Huyền Trân”, ghi: sau khi về 
nước bằng đường biển “công 
chúa lên núi Yên Tử gặp vua cha 
là Trần Nhân Tông. Ngài chỉ 

dạy con về núi Hổ Sơn tu hành, 
xưa có tổ mẫu đã từng tu. Công 
chúa đã xuống tóc với quốc sư 
Bảo Phác ở núi Trâu Sơn (nay 
thuộc huyện Quế Võ tỉnh Bắc 
Ninh) và được đặt pháp danh 
là Hương Tràng. Sau ba tháng, 
Hương Tràng trở về núi Hổ 
(Nộn Sơn) vào tháng 9 năm 
1309” (sđd, tr. 2-3).

Sách trên không có tác giả, 
không dẫn nguồn, nên khó 
kiểm chứng độ tin cậy. Nhưng 
nếu đây là những ghi chép căn 
cứ vào các thư tịch cổ thì chúng 
ta biết được: Huyền Trân về tu 
ở chùa Trâu Sơn vào tháng 6 
năm 1309, tức là 10 tháng sau 
khi bước chân lên đất liền. 
Trong thời gian 10 tháng đó, 
chắc chắn Huyền Chân đã ngộ 
ra nhiều điều về cuộc sống trần 
thế nên đã quyết định xuất gia 
đi tu.

2.3. Phật tính của Huyền 
Trân công chúa còn để lại dấu 
ấn ở nơi bà đã tu hành

Theo “Chùa Hổ Sơn-đền 
Huyền Trân”, nhà sư Hương 
Tràng viên tịch ngày 9 tháng 
Giêng (Âl) năm 1340, hưởng 
dương 53 tuổi, 31 tuổi đạo. 
Trong thời gian ở chùa Hổ Sơn, 
nhà sư Hương Tràng đã hướng 
dẫn cho dân địa phương việc 
khẩn hoang, cày cấy, trồng dâu 
chăn tằm, tìm cây chế thuốc 
chữ bệnh cho dân; dạy dân 

CHÚ THÍCH:
(1) Đinh Phúc Bảo (soạn), Phật giáo đại từ điển, tập I, Hoa Tạng Phật giáo thị thông đồ thư quán xuất bản, năm Kỷ Tỵ (1989), tr. 
1164 (tiếng Trung). 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, NXB Khoa học xã hội, 1972, tr. 58-59
(3) Đó là: Thiền tông chỉ nam, Lục thời sám hối khoa nghi, Kim cương tam muội kinh chú giải, Bình đẳng lễ sám văn, Khóa hư lục; 
vua Trần Nhân Tông  có 5 tác phầm: Thiền lâm thiết chủy ngữ lục, Trúc Lâm hậu lục, Thạch thất mỵ ngữ, Đại Hương Hải ấn thi 
tập, Tăng già thoái sự; Pháp Loa có 9 tác phẩm: Tham thiền chỉ yếu, Kim cương tràng Đà la ni kinh khoa chú, Niết bàn đại kinh 
khoa sớ, Pháp hoa kinh khoa sớ, Lăng già khoa sớ (4 quyển), Bát nhã tâm kinh khoa sớ, Pháp sự khoa văn, Độ môn trợ thành tập, 
Nhân vương hộ quốc nghi quỹ.
(4) Thập thiện: là 10 điều thiện, ngược với 10 điều ác: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng 
thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ (nói lời tục tĩu), không tham dục, không nóng giận, không tà kiến.
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THƯ MỤC THAM KHẢO:
- Đinh Phúc Bảo (soạn), Phật giáo đại từ điển, tập I, Hoa Tạng Phật giáo thị thông đồ thư quán xuất bản, năm Kỷ Tỵ (1989), (tiếng 
Trung);
-Ngô Sĩ liên, Đại Việt sử ký toàn thư, T. II, NXB Khoa học xã hội, 1972;
-Chùa Hổ Sơn- đền Huyền Trân, Chùa Hổ Sơn- đền Huyền Trân (không ghi năm xuất bản, nhà xuất bản);
-Tư liệu điền dã.

thực hành phép tu thập thiện(4).
Phật tính của Huyền Trân 

công chúa còn được các triều 
đại sau này ghi nhận, như 
triều Lê, triều Tây Sơn, triều 
Nguyễn. Rất tiếc các thư tịch 
cổ và các đạo sắc phong từ đầu 
đời Nguyễn trở về trước không 
còn. Hiện tại, chúng ta chỉ thấy 
ở đây còn một số đạo sắc phong 
đời vua Khải Định ban tặng cho 
bà. Đó là các đạo sắc hiện còn 
được lưu giữ tại đền Huyền 
Trân:

 Đạo sắc đề ngày 18 tháng 3 
năm Khải Định thứ 2 (1917):

“Sắc cho xã Hổ Sơn huyện Vụ 
Bản tỉnh Nam Định phụng thờ 
linh thần công chúa Huyền Trân 
cùng linh thần công chúa Thuỵ 
Bảo triều Trần. Khi sống có 
công bảo vệ đất nước, che chở 
muôn dân, lúc thác hiển nhiều 
linh ứng. Vậy nên, trẫm gánh 
vác mệnh lớn, nghĩ đến ơn của 

thần, sắc phong hai vị là: Trinh 
Uyển Dực bảo Trung hưng 
tôn thần. Chuẩn cho được thờ 
phụng. Ngõ hầu chư vị tôn thần 
tương trợ, phù hộ, che chở cho 
dân ta thần. Kính thay!”

Đạo sắc đề ngày 25 tháng 7 
năm Khải Định thứ 9 (1924):

“Sắc cho xã Hổ Sơn huyện 
Vụ Bản tỉnh Nam Định hãy 
thờ phụng tôn thần công chúa 
Huyền Trân triều Trần, vốn được 
phong “Trinh Uyển Dực bảo 
Trung hưng tôn thần”. Khi sống 
có công bảo vệ đất nước, che chở 
muôn dân, khi chết hiển nhiều 
linh ứng. Lễ tiết là dịp ban tặng 
sắc phong, chuẩn cho được thờ 
phụng. Vậy, nhân tứ tuần đại 
khánh tiết, trẫm ban chiếu thư, 
thi ân trọng hậu, tặng phong lên 
bậc Trai Tịnh trung đẳng thần. 
Đặc chuẩn cho được thờ phụng, 
dùng ngày này làm ngày lễ của 
đất nước. Kính thay”.

Ngoài đền làng Hổ Sơn huyện 
Vụ bản tỉnh Nam Định, công 
chùa Huyền Trân còn được dân 
làng Yên Ninh huyện Phụ Dực 
tỉnh Thái Bình và phường An 
Tây TP Huế lập thờ. Tại đền 
làng Yên Ninh huyện Phụ Dực 
(nay là Quỳnh Phụ) tỉnh Thái 
Bình, dân làng còn giữ đạo sắc 
đề ngày 15 tháng 3 năm 1917:

“Sắc cho xã Yên Ninh huyện 
Phụ Dực tỉnh Thái Bình trước 
nay đã thờ Huyền Trân thần 
nữ, có nhiều linh ứng. Nay thừa 
mệnh lớn, nghĩ ơn che chở của 
thần, phong là: Dực bảo Trung 
hưng Linh phù chi thần. Chuẩn 
cho dân làng được thờ tự, ngõ 
hầu thần che chở bảo hộ dân ta. 
Kính thay!”.

Tóm lại, tìm hiểu về Huyền 
Trân công chúa có thể có nhiều 
cách tiếp cận, nhiều hướng 
tiếp cận. Với cách tiếp cận từ 
phương diện phật tính của con 
người, chúng tôi thấy Huyền 
Trân công chúa có cách thể 
hiện phật tính của mình theo 
hoàn cảnh sống của một vị 
công chúa của một triều đại với 
chiến công ba lần chiến thắng 
giặc Nguyên Mông rất lừng lẫy 
và cũng là người có cảnh ngộ 
tình duyên éo le. Rất tiếc, cho 
đến nay, không còn nhiều thư 
tịch ghi chép về bà, vì vậy mong 
nhận được nhiều chia sẻ của 
các nhà nghiên cứu. 

Đền thờ Huyền Trân công chúa (Thừa Thiên-Huế) - Ảnh: St
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  ThS. Đỗ Danh Huấn
Viện Sử học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tháp đá, gốm sành, sứ 
chùa Hàm Long và mối liên hệ với chùa Am Vãichùa Hàm Long và mối liên hệ với chùa Am Vãi

Đặt vấn đề:  
Không gian địa lý tự nhiên và không gian lịch 

sử, văn hóa Phật giáo Trúc lâm khu vực Tây Yên 
Tử, thuộc địa phận các huyện Yên Dũng, Lục 
Nam, Lục Ngạn và Sơn Động của tỉnh Bắc Giang, 
dưới thời Trần đã hình thành nên các chùa tháp 
được phân bố rải rác trên các đỉnh núi, trong các 
xóm làng của các huyện nêu trên. 

Biến thiên của thời gian, cùng với sự thay 
đổi của các địa danh hành chính..., đã trở thành 
những tác nhân chia cắt mối liên hệ giữa các chùa 
tháp trong khu vực. Đặc biệt hơn, khi triển khai 
nghiên cứu thực địa, các chùa tháp này không 
còn nhiều vết tích để khôi phục diện mạo, xác 
định niên đại và các giai đoạn phát triển.            

Nền cảnh tự nhiên của khu vực Tây Yên Tử với 
mạng lưới thủy văn và sơn văn đã trở thành yếu 

tố cốt lõi chi phối sâu sắc việc tọa lạc 
của các chùa tháp này, trong đó chủ 
đạo là hệ thống núi non mà đại diện 
là vòng cung Đông Triều và hệ thống 
sông ngòi với đại diện là dòng sông 
Lục Nam-dòng chủ lưu. Hai yếu tố 
này kết hợp lại đã tạo nên con đường 
hoằng dương Phật pháp của Thiền 
phái Phật giáo Trúc Lâm khu vực phía 
Tây Yên Tử.        

Những ghi chép trong sách Lịch 
triều hiến chương loại chí, tác giả 
Phan Huy Chú đã phần nào cho biết 
đặc điểm tự nhiên sông núi của vùng 
này: "Phủ Lạng Giang có 6 huyện: 
Phượng Nhỡn, Hữu Lũng, Yên Dũng, 
Bảo Lộc, Yên Thế, Lục Ngạn. Phủ 
Lạng Giang ở miền thượng du trấn 
Kinh Bắc, sáu huyện đều nhiều núi 
[...]. Dòng Xương Giang từ sông Lục 

Đầu trở lên quanh vòng ở khoảng 6 huyện. Thời 
Trần, Hưng Đạo vương thường coi quân ở phủ 
Lạng Giang, mở dinh thự ở Vạn Kiếp..."(1). Dưới 
góc nhìn của nhà địa lý, tác giả Lê Thông cũng 
cho biết thêm về mạng lưới sơn văn và thủy văn 
ở khu vực Tây Yên Tử như sau: "Khu vực miền 
núi xâm thực được nâng lên mạnh, thuộc lưu 
vực sông Lục Nam. Khu vực này có những đỉnh 
núi cao và hiểm trở của tỉnh Bắc Giang. Các dãy 
núi Bảo Đài-Cấm Sơn và Huyền Đinh-Yên Tử là 
đường phân giới của tỉnh với các tỉnh Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Hải Dương. Trên đường đỉnh của 
dãy núi Huyền Đinh-Yên Tử có đỉnh cao nhất là 
Yên Tử ở Sơn Động-Lục Ngạn cao 1063m; trên 
đường đỉnh của các dãy núi Bảo Đài-Cấm Sơn 
có đỉnh Ba Vòi ở Lục Ngạn cao 975m [...]. Sông 
Lục Nam bắt nguồn từ Đình Lập (Lạng Sơn), dài 

Chùa Hàm Long (Bắc Giang) - Ảnh: St
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178km. Từ thượng nguồn đến Chũ lòng hẹp, uốn 
khúc, gồ ghề, lắm thác ghềnh, độ dốc lớn. Từ Chũ 
đến Lục Nam, lòng sông rộng trung bình 80-100m, 
độ sâu trung bình 4-5m. Từ Lục Nam đến ngã ban 
Nhãn (cửa ra), lòng sông rộng và sâu hơn. Sông 
Lục Nam có 33 nhánh, trong đó có 4 nhánh lớn là 
sông Ràng, sông Thanh Luân, sông Cẩm Đàn và 
sông Bò"(2).    

Trở lại với không gian phân bố hệ thống chùa 
tháp thuộc Thiền phái Phật giáo Trúc lâm khu 
vực Tây Yên Tử cho thấy, chúng hầu hết được 
phân bố trong không gian đồi núi, đó là các chùa 
như: Chùa Yên Mã ở thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, 
huyện Lục Nam, nằm trên núi Tượng Sơn, thuộc 
dãy Huyền Đinh - Yên Tử; Chùa Hòn Tháp (hay 
Sơn Tháp) ở thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục 
Nam; Chùa Đọ ở thôn Đọ Làng, xã Cương Sơn, 
huyện Lục Nam; Chùa Chản ở thôn Chản Làng, 
xã Yên Sơn, huyện Lục Nam; Chùa Đồng Vành ở 
thôn Đồng Vành, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; 
Chùa Đám Trì ở thôn Đám Trì, xã Lục Sơn, huyện 
Lục Nam; Chùa Hưng Vũ (chùa Chể) ở thôn Chể, 
xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngan; Chùa Am Vãi 
ở thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn...    

Tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang còn một 
số ngôi chùa ít được biết tới đó là: Chùa Hàm 
Long ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương; Chùa 
Am Vãi ở thôn Biềng, xã Nam Dương, tọa lạc 
trên đỉnh cao nhất của Núi Am Ni, nên chùa này 
còn gọi là chùa Cao, vì ở trên đỉnh núi nên nhân 

dân gọi là chùa Cao, để phân biệt với chùa ở dưới 
chân núi là chùa Biềng; Chùa Biềng ở thôn Biềng, 
xã Nam Dương, tên chữ là Vĩnh Phúc Thiền Tự. 
Sự hiện diện của chùa Biềng trong không gian 
hành chính xã Nam Dương và đặt chùa Biềng 
trong mối liên hệ giữa 3 ngôi chùa này với nhau 
là một sự cần thiết khi nghiên cứu. Tuy nhiên, do 
chưa đủ tư liệu nên chúng tôi không trình bày ở 
đây. Chùa Am Vãi đã được một số sách như: Đại 
Nam nhất thống chí; Đồng Khánh địa dư chí và 
Lục Nam địa chí biên chép, nhưng trải qua thời 
gian chùa đã bị hoang phế, các di tích, di vật đã 
bị phá hủy. Chùa Hàm Long không được sử sách 
biên chép và cũng chịu những tác động lớn như 
Chùa Am Vãi. Tuy nhiên, Chùa Hàm Long vẫn 
còn một số di vật cổ xưa. Trong bối cảnh hiện nay, 
việc nghiên cứu và hiểu thêm về Thiền phái Phật 
giáo Trúc lâm Yên Tử nói chung, cũng như hiểu 
rõ lịch sử phát triển của Chùa Hàm Long và Chùa 
Am Vãi cùng các ngôi chùa thuộc Thiền phái này 
phân bố ở thung lũng sông Lục Nam nói riêng là 
điều rất cần thiết.                

Nguồn tư liệu trong bài viết chúng tôi lấy làm 
cơ sở phân tích và xem xét mối liên hệ giữa Chùa 
Hàm Long với Chùa Am Vãi là các di vật khảo cổ 
gồm: Gốm sành, gốm sứ và tháp đá hiện hữu tại 2 
ngôi chùa này, trong đó chủ yếu là nguồn tư liệu 
tại Chùa Hàm Long. Mục đích của việc chỉ ra mối 
liên hệ giữa 2 ngôi chùa này là: thứ nhất, tìm hiểu 
niên đại tồn tại trong một giai đoạn nhất định 

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Tháp đá Chùa Hàm Long - Ảnh: Tác giả Tháp đá Chùa Am Vãi - Ảnh: Tác giả Tháp Độ Nhân tại Khu Di tích Yên Tử 
(dựng năm 1738) - Ảnh: Mai Thùy Linh
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của hai ngôi chùa này; thứ hai, tương ứng với 
giai đoạn tồn tại đó, cho phép suy luận tới việc 
sinh hoạt Phật giáo vẫn diễn ra tại hai ngôi chùa 
nêu trên.   

            
2. Nguồn tư liệu và mối liên hệ giữa Chùa Hàm Long 
với Chùa Am Vãi   

Chùa Hàm Long, tọa lạc trên một quả đồi đất 
thấp, nhân dân trong làng gọi nơi đây là trán của 
con rồng. Hiện nay, trước cửa chùa vẫn còn mỏm 
đá phía trên nhô ra, phía dưới thu vào giống hình 
miệng con rồng, nên nhân dân gọi là Chùa Hàm 
Long. Chùa quay về hướng Tây, bên trái và bên 
phải có hai giếng nước, tượng trưng cho 2 mắt 
của rồng. Tuy nhiên, giếng bên trái đã bị nhân 
dân lấp để xây nhà, nên chỉ còn lại giếng bên 
phải. Trải qua thời gian, Chùa Hàm Long đã bị 
hư hỏng và phá hủy gần hết, diện mạo chùa ngày 
nay đều được dựng lại, trùng tu trong khoảng 20 
năm gần đây. Trước đó, vào những năm 70 của 
thế kỷ XX, chùa Hàm Long đã bị tháo dỡ toàn 
bộ khung gỗ và bán đi. Theo nhân dân kể lại, khi 
chưa bị tháo dỡ, chùa có nhiều tượng Phật làm 
bằng gỗ mít được sơn son, thếp vàng, cùng với 
việc tháo dỡ chùa, thì tượng Phật cũng bị hủy 
hoại theo. Những năm gần đây, nhân dân đã 
dựng lại chùa, bộ khung gỗ được lấy từ nhà tiền 
tế của chiếc nghè cạnh đó dựng lên làm khung, 
tượng Phật bài trí trong chùa cũng được đắp lại 
bằng đất...     

Hiện nay, di tích còn sót lại để góp phần nhận 
biết lịch sử Chùa Hàm Long là 1 ngôi tháp đá tọa 
lạc ở phía sau chùa (ảnh 1), nhưng ngôi tháp này 
không còn nguyên vẹn. Chúng tôi chưa rõ từ khi 

nào ngôi tháp bị phá hủy, những năm gần đây, 
dân làng đã gom các phiến đá và dùng xi măng 
ghép lại thành ngôi tháp hiện nay. Tuy vậy, việc 
chắp ghép các phiến đá của ngôi tháp xưa đã 
không đúng cấu trúc và hình dáng, dù sao, đây 
vẫn là điều đáng trân trọng để các nhà nghiên 
cứu có cơ sở hiểu thêm về ngôi chùa này.                

Tại vị trí của ngôi tháp này, dưới chân còn lộ 
ra một lớp gạch bìa hình chữ nhật, gạch màu 
đỏ nhạt, kích thước dài 24cm x rộng 11cm x dày 
3,5cm. Theo suy nghĩ ban đầu, chúng tôi cho rằng 
đây là lớp gạch thuộc phần móng tháp. Sở dĩ xuất 
hiện lớp gạch này là vào năm 2018, chính quyền 
và nhân dân thôn Nam Điện đã mở một con 
đường nhỏ chạy xung quanh chùa, việc thi công 
đã làm xuất lộ lớp gạch như vừa nêu. Điều đặc 
biệt nữa là, cũng trong dịp này, dân làng đã phát 
hiện một hòm di cốt được cho là của sư trụ trì tại 
chùa, cốt đựng trong di vật hình tròn, bên ngoài 
có quách hình chữ nhật. Sau đó, di cốt được đưa 
vào an vị trong ngôi tháp khác mới xây cạnh đó.    

Ba ngôi chùa nêu trên, có hai chùa là Am Vãi 
và Hàm Long còn tồn tại tháp đá. Xét về hình 
dáng của tháp và chất liệu, 2 ngôi tháp này mang 
những điểm chung là: Về chất liệu, chúng đều 
được làm từ loại đá cát, mềm, dễ chế tác; về hình 
dáng, chúng đều là tháp 1 tầng, thân hình thang 
cân, không có hoa văn, mái tháp uốn cong nhẹ, 
chóp tháp gắn hình búp sen hoặc bình nước cam 
lồ... (ảnh 1 và 2). Bước đầu, chúng tôi chưa có cơ 
sở để xác định niên đại của chúng, nhưng từ sự 
tương đồng về chất liệu và hình dáng, có thể nêu 
giả thuyết là: Thời điểm xây dựng tháp Chùa Am 
Vãi và tháp Chùa Hàm Long nhiều khả năng diễn 
ra trong cùng giai đoạn, điều này đồng nghĩa với 
việc tại thời điểm xây tháp, sinh hoạt Phật giáo ở 
hai ngôi chùa này vẫn được thực hành.      

Chùa Am Vãi, ghi chép trong sách Đại Nam 
nhất thống chí cho biết: "Núi Am Ni ở xã Nam 
Điện, phía Nam huyện Lục Ngạn, mạch núi từ 
Phật Sơn và Thù Sơn kéo đến, phía tả có giếng, 
nước trong không bao giờ cạn, cạnh núi có 2 cái 
bồn bằng đá, trên núi có nền chùa cũ"(3). Điều 
đặc biệt hơn là, Chùa Am Vãi còn được sách Lục 
Nam địa chí chép rằng tương truyền Công chúa 
nhà Trần đến đây tu hành: "庵 妮 山 在 南 奠 社 
東 北 高 数 千 丈 上 山 四 望 東 潮 諒 江 諸 山 
路 皆 歷 歷 可 数 一 井 在  絕  嶺  處 水 甚 清 洌 
又 有 古 寺 相 傳 爲 陳 公 主 出 家 住 持 之 所. 
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Phiên âm: Am Ni sơn tại Nam Điện xã Đông Bắc 
cao số thiên trượng thượng sơn tứ vọng Đông 
Triều Lạng Giang chư sơn lộ giai lịch lịch khả số 
nhất tỉnh tại tuyệt lĩnh xứ thủy thậm thanh liệt 
hựu hữu cổ tự tương truyền vi Trần Công Chúa 
xuất gia trụ trì chi sở. Dịch nghĩa: "Núi Am Ni ở 
phía Đông Bắc xã Nam Điện, cao nghìn trượng, 
lên núi nhìn bốn phía xung quanh thấy các núi ở 
Đông Triều, Lạng Giang. Đường đi qua đều rất 
dài. Trên đỉnh núi rất cao có một cái giếng, nước 
trong leo lẻo, lại có một ngôi chùa cổ, tương 
truyền là Công chúa nhà Trần đã xuất gia và tu 
hành ở đây"(4). Chùa Am Vãi có tất cả 3 ngôi tháp 
đá ở phía sau chùa, nhưng trong những năm 70 
thế kỷ XX, các ngôi tháp này đều bị phá hủy. Đến 
năm 1998, nhân dân thôn Biềng đã đồng sức, 
đồng lòng dựng lại Chùa Am Vãi, đồng thời cũng 
dựng lại một ngôi tháp có hình dáng như hiện 
nay, tháp có tên là 蓮 花 寳 塔 - Liên hoa bảo 
tháp. Hai ngôi tháp khác do thiếu các bộ phận 
hợp thành, nên không thể phục dựng, mà chỉ 
còn lại dấu vết.      

Như vậy, vào thời điểm ghi chép của sách Đại 
Nam nhất thống chí(5), Chùa Am Vãi đã bị hoang 
tàn, chỉ còn lại nền cũ. Suy rộng ra đến trước thời 
Nguyễn, Chùa Am Vãi đã bị hư hỏng và tháp đá 
ở đây có thể được xây dựng trước thời Nguyễn. 
Trong trường hợp giả thiết nêu trên là đúng, thì 
điều này đồng nghĩa với việc tháp đá Chùa Hàm 
Long cũng được xây dựng trước thời điểm sách 

Đại Nam nhất thống chí chép về Chùa Am Vãi.  
Mở rộng phạm vi nghiên cứu và so sánh với 

các di tích chùa tháp thuộc không gian Thiền 
phái Phật giáo Trúc lâm Yên Tử, chúng tôi nhận 
thấy tháp đá ở Chùa Am Vãi và Chùa Hàm Long 
có chung hình dáng và chất liệu với các tháp ở 
Chùa Thanh Mai (xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương) và các tháp ở Quần thể Danh 
thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, trong đó Tháp 
Độ Nhân có niên đại tạo dựng năm 1738 (ảnh 3). 
Phần lớn các tháp ở hai điểm di tích này đều có 
niên đại thời Lê Trung hưng: "Tháp 1 tầng có mặt 
bằng hình vuông. Đế tháp không trang trí hoa 
văn. Bệ tháp hình tu di tọa. Thân tầng tháp hình 
thang cân. Mái tháp được tạo hình mui luyện, 
dáng mềm mại, đao mái được tạo rõ, uốn cong 
giống với mái đình chùa. Chóp tháp được tạc 
thành hình bình nước cam lộ. Tổng số có 11 tháp 
mang niên đại thế kỷ XVII - XVIII"(6). Như vậy, 
tháp ở Chùa Am Vãi và Chùa Hàm Long nhiều 
khả năng cũng mang niên đại thời Lê Trung 
hưng.  

Chùa Am Vãi và Chùa Hàm Long được xem là 
hai ngôi chùa gắn với Thiền phái Phật giáo Trúc 
lâm Yên Tử, tuy nhiên các dấu vết vật chất thời 
Trần khó tìm thấy ở đây. Trong khi đó, suốt thời 
gian tồn tại của nhà Lê sơ, triều đình đã lấy Nho 
giáo là hệ tư tưởng chính thống thay thế hệ tư 
tưởng Phật giáo được thịnh hành dưới thời Lý, 
Trần. Nhưng đến thời Lê Trung hưng, tư tưởng 

sùng đạo Phật lại được hồi sinh, đây 
là nền tảng xã hội cơ bản để Phật giáo 
một lần nữa được tái hiện. Nhiều chùa 
được xây mới, nhiều văn bia khắc ghi 
việc trùng tu, tôn tạo chùa được dựng 
lên, và cả việc cúng ruộng vào chùa... 
Trong bối cảnh như vậy, các tháp đá 
ở Chùa Am Vãi và Chùa Hàm Long có 
thể cũng được dựng lên.  

Nguồn tư liệu thứ hai chúng tôi sưu 
tầm được ở Chùa Hàm Long đó là các 
di vật gốm sứ, gốm sành, hầu hết các 
di vật này đều bị vỡ. Chùa Hàm Long 
chưa được khai quật khảo cổ học, các 
di vật tại đây chúng tôi đều tìm thấy 
ngẫu nhiên xung quanh chùa. Một số 
ít lon sành được tìm thấy trong nhà 
dân ở sát chùa. Các lon sành sưu tầm 
được trong nhà dân vẫn còn nguyên 
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(6) Tháp  thời Lê ở Khu Di tích Yên Tử, Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Khảo cổ học, Mai Thùy Linh, Hà Nội, 2015, tr. 46.

vẹn, họ cho biết trong khi đào đất làm vườn đã 
tìm thấy chúng. Qua so sánh và phân tích, các 
gốm sành này đều có niên đại thời Lê sơ. Chúng 
là những vật dụng được sử dụng trong cuộc sống 
hàng ngày như: lon sành, nồi sành, lọ sành, vại 
sành... Các di vật gốm sứ chủ yếu là bát, đĩa đều 
đã bị vỡ, chúng có niên đại kéo dài từ thời Lê sơ 
sang thời Nguyễn.    

Thống kê các di vật gốm sành, gốm sứ sưu tầm 
tại Chùa Hàm Long cho thấy, các di vật gốm sành 
chiếm số lượng nhiều hơn gốm sứ. Gốm sành 
có mảnh miệng, mảnh thân và mảnh đáy, cụ thể: 
có 31 mảnh miệng (trong đó có 17 mảnh niên đại 
thời Lê sơ (ảnh 4 và 5), số còn lại chưa xác định 
được niên đại); 23 mảnh thân; 31 mảnh đáy. Di 
vật gốm sứ có: 14 mảnh chân đế; 1 mảnh miệng; 1 
mảnh thân. Nhóm di vật này có niên đại kéo dài 
từ thời hậu Lê sang thời Nguyễn (ảnh 6 và 7).         

Từ các di vật gốm sành, sứ và tháp đá ở Chùa 
Hàm Long cho thấy, dưới thời Lê sơ, đặc biệt là 
sang thời Lê Trung hưng, diện mạo chùa tháp ở 
đây vẫn khang trang, điều này cho thấy sinh hoạt 
Phật giáo vẫn được duy trì. Các Chùa Hàm Long, 
Chùa Am Vãi và Chùa Biềng rất gần nhau. Chùa 
Am Vãi ở trên đỉnh núi, hai chùa còn lại nằm 
dưới chân núi. Kết nối không gian 3 ngôi chùa 
này tạo thành một hình tam giác cân đối, hài hòa. 

Với không gian phân bố như vậy và ở những giai 
đoạn lịch sử nhất định, thì sinh hoạt Phật giáo ở 
3 ngôi chùa này chắc chắn có chung những đổi 
thay, lúc thăng, lúc trầm. Đặc biệt hơn, Chùa Am 
Vãi là một chốn thiêng, tương truyền công chúa 
nhà Trần về đây tu hành, nên việc duy trì sinh 
hoạt Phật giáo tại đây là có cơ sở. Tuy nhiên, tính 
liên tục của đời sống Phật giáo ở Chùa Am Vãi 
nói riêng và trong tiểu vùng không gian gồm các 
Chùa Am Vãi, Chùa Hàm Long và Chùa Biềng có 
duy trì từ thời Trần sang thời Lê sơ, tiếp đến là 
thời Lê Trung hưng và thời Nguyễn hay không 
là một điều chưa rõ. Nhưng chúng tôi cho rằng, 
ít nhất trong giai đoạn Lê Trung hưng, sinh hoạt 
Phật giáo tại Chùa Hàm Long và Chùa Am Vãi 
vẫn được duy trì.   

        
3. Nhận xét      

Từ các nguồn tư liệu thực địa tại Chùa Hàm 
Long, gồm tháp đá, gốm sành, gốm sứ để so sánh 
với tháp đá ở Chùa Am Vãi, hơn nữa, khi so sánh 
với các tháp phân bố ở các chùa thuộc Thiền 
phái Phật giáo Trúc lâm Yên Tử như chùa Thanh 
Mai (Hải Dương) và Khu Di tích Yên Tử (Quảng 
Ninh), chúng tôi cho rằng, tháp Chùa Hàm Long 
và tháp Chùa Am Vãi được xây dựng dưới thời 
Lê Trung hưng.   

Các nhóm di vật gốm sành, sứ tìm thấy ở Chùa 
Hàm Long có niên đại từ thời Lê sơ (thế kỷ XV), 
sang thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII-XVIII) và 
kéo dài tới thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Tại Chùa 
Am Vãi, chúng tôi không tìm được các di vật gốm 
sành, sứ để so sánh. Tuy nhiên, với nhóm di vật 
sành, sứ ở Chùa Hàm Long, chúng tôi đoán định 
rằng, dưới thời hậu Lê (thế kỷ XV-XVIII), sinh 
hoạt Phật giáo ở đây vẫn được thực hành. Hơn 
nữa, qua đó có thể suy luận rằng tại Chùa Am 
Vãi, sinh hoạt Phật giáo dưới thời Lê Trung hưng 
cũng được duy trì như Chùa Hàm Long, điều đó 
phản ánh qua việc dựng tòa Liên hoa bảo tháp. 
Đây là mối liên hệ cơ bản về niên đại mà chúng 
tôi nhận thấy ở hai ngôi chùa này.
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Khảo cứu bia Tháp Thánh Tổ 
chùa Đại Bi ở Nam Định

Bia tháp Thánh Tổ ở chùa Đại Bi
Chùa Đại Bi (thị Trấn Nam Thanh, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định) phía ngoài là chùa 
thờ Phật, phía sau thờ Thánh tổ thiền sư Từ Đạo 
Hạnh. Trước chùa có một tấm bia dựng bên trái 
một tòa bảo tháp cổ, tọa lạc xế bên trái cổng chùa. 
Bia có dạng cột vuông 4 mặt, chiều cao khoảng 
1m2 bề ngang mỗi mặt khoảng 50cm, có ghi niên 
đại dựng bia là năm Chính Hòa 13 (1692), là năm 
Nhâm Thân. Mặc dù để ngoài trời nhưng chữ 
trên bia còn khá rõ.

Có một thông tin quan trọng trên tấm bia này 
là có ghi rõ ngôi tháp dựng bia là Tháp Thánh Tổ 

(聖祖宝塔-Thánh Tổ Bảo Tháp), Thánh Tổ có thể 
là thiền sư Từ Đạo Hạnh hay thiền sư Không Lộ 
như chúng tôi phân tích ở phần dưới. Nếu thông 
tin trên bia đã ghi chép đúng thì nó có tầm quan 
trọng lớn đối với lịch sử Phật giáo cũng như lịch 
sử nước ta vào thời Lý, đặc biệt liên quan tới 
Tam vị Thánh Tổ là Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh 
Không, Giác Hải. 

 Điều lạ lùng là tấm bia và ngôi bảo tháp rất 
quan trọng này lại không hề được đề cập trong 
các tài liệu về chùa Đại Bi, chẳng hạn ở trang 
thông tin của huyện Nam Trực có đề cập thông 
tin ở chùa có 10 tấm bia, nhưng không thấy nói 
gì thêm(1).  

Do nội dung giới hạn của bài đăng trên Tạp 
chí bản in, chúng tôi giới thiệu ảnh chụp văn bia 
và bản dịch nội dung văn bia (bản gốc đầy đủ sẽ 
đăng trên Tạp chí điện tử, trong đó những chữ 
trên bia, không đọc rõ được, sẽ đánh máy trong 
ngoặc tròn kèm dấu hỏi (x?) .

BẢN DỊCH
BIA TRÙNG TU SÁNG TẠO THÁP ĐÁ TƯỜNG 

BAO CHÙA ĐẠI BI 
Mặt A:
Ôi. Tháp vốn là hình hài tàng ở núi Phật Tích(2)  

lưu truyền trăm vạn kiếp mãi mãi bất hủ. 
Tích xưa truyền rằng một khi mở tháp thì được 

dân yên nước giàu, nếu chẳng phải bậc công đức 
lớn sao được như thế. 

Nguyên ở phủ Thiên Trường, huyện Nam Chân 
huyện, xã Chân Nguyên có một danh lam cổ tích 
là chùa Đại Bi, tháp của đại pháp sư xưa nho nhỏ 
xế một bên chùa. Có thể do gạch ngói không rắn 
chắc mà nghiêng xô, hoặc muốn mở rộng chỉnh 
đốn mà cải tạo cảnh cũ xây lại tháp mới, việc này 
nếu không có lực lượng lớn thì e là khó làm nổi. 

Nay có vị thiện sĩ là Nguyễn Tuấn Bút và vợ 

  Tỳ kheo Thích Tâm Hiệp

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Bia tháp Thánh Tổ ở chùa Đại Bi (Nam Định) 
- Ảnh: Tác giả
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là Cao Thị Khoa ở thôn Kênh Sông Thượng xã 
Chân Nguyên, hai vợ chồng có lòng muốn thi 
công đức chu toàn việc đó, bèn phát nguyện tâm 
bồ đề, trước đem góp của cải trong nhà, sau lại 
khuyến giáo khắp phủ huyện chiêu mộ thêm 
người góp tiền của để mua các thứ gạch ngói vật 
liệu... Bèn dữ liệu thay đổi cái cũ, thiết kế tháp 
mới, sửa đổi những chỗ còn nhỏ bé mà hướng 
đến quy mô lớn hơn.  Trải qua xuân thu đến mùa 
hè từng lớp từng bậc được xây đắp hình thành. 
Dân chúng đều vui vẻ khi thấy tháp đá tường ngói 
dần dần hoàn thành. Thấy mái báu che như ngọc 
chương vậy, thân eo giữa  tháp tưởng như trân 
châu vậy, nền tảng phô bày như vòng ngọc vậy, cái 
công dày đức lớn này thật không thể đong đếm. 
Một thời khởi hưng công mà thi ơn huệ cho một 
phương vậy, ai dám nghĩ khác. Thực là nhờ chư 
phật chứng minh mà giáng phúc vạn linh, mong 
mãi được phúc đẳng hà sa, lộc để con cháu, phúc 
đã nhiều sau lại càng tăng cho con cho cháu đều 
hưng thịnh không thể so bì. Công đức đó quả vô 
lượng vô biên, nhân lẽ đó mà viết bài minh này. 

Ngày tốt tháng lành năm thứ 13 triều vua Chính 
Hoà (1692) muôn muôn năm, tuế thứ Nhâm Thân,  
giám sinh quốc tử giám là kẻ sĩ vụng Đoàn Viết 
Tuấn(3) kính soạn. 

====
Mặt B:
Bảo tháp Thánh tổ chùa Đại Bi danh lam: 
Trải bao triều đại 
Hư hao đến mức  
Ông Nguyễn người hiền
Bằng nhờ phật lực 
Muốn làm lớn lại
Tô sửa tăng sắc 
Kiểu cách đổi mới  
Quy mô trang sức 
So ấy nhân duyên
Lớn thay công đức 
Nguyện phát thiện tâm 
Đến bờ thọ vực 
Đời đời vinh hoa 
Thế thế hưởng phúc 
Mãi mãi ngôi vua
Xương thịnh kính chúc. 

Thời kê ra: - Hội chủ đứng ra hưng công xây 
tháp đá tường bao là ông thiện sĩ Nguyễn Tuấn 
Bút tự Tiến Phúc và vợ là Cao Thị Khoa hiệu Từ 
Đăng, với con trai Nguyễn Tuấn Yên và vợ là Bùi 
Thị Tằm và con trai Nguyễn Tuấn Thọ cúng tiền 
một quan, gạo 35 đấu. Con rể Cao Văn Vĩnh và vợ 
là Nguyễn Thị Bích và con trai Cao Đình Trụ cúng 
tiền hai quan gạo 37 đấu. Con rể Cao Công Tích 
và con trai Cao Công Liệu cúng tiền cổ một quán, 
gạo 10 đấu. Con rể Cao Văn Xạ và vợ Nguyễn Thị 
Phùng và con trai Cao Quốc Cương cúng tiền một 
quan, gạo 40 đấu. Con rể Cao Công Khiên và vợ 
nay đổi(4) là Đoàn Thị Chưng cúng tiền 3 quan 2 
mạch, gạo 20 đấu. 

- Giúp công đức là ông Đoàn Công Thưởng tự 
Hưng Hậu lĩnh chức Thị Nội Giám Ti Lễ Giám 
Thái Giám Thị Khương Hầu, người thôn Cẩm 
Nang xã Chân Nguyên, cúng cổ tiền 3 quan, mua 
đá tảng và mua gạch nung 500 hòn xây bảo tháp. 

====

Bia tháp Thánh Tổ ở chùa Đại Bi (Nam Định) 
- Ảnh: Tác giả
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Mặt C:  
- Những người lo việc thờ cúng là quan viên xã 

Hoa Tràng gồm Trần Viết Sĩ, Võ Công Sĩ, Trần Văn 
Hiên, Trần Công (? ), Trần Công Kiên. 

- Những người lo việc thờ cúng là quan viên 
xã Chân Nguyên, thôn Kênh Sông Thượng  gồm 
Bùi Công Phụ, Nguyễn Khắc Thiệu, Đoàn Văn 
Thụ, (xxx), Đỗ Văn Chúc, Võ Văn Phổ, Đoàn Duy 
Chấn, Nguyễn Tuấn Quả, Bùi Văn Phôi, Nguyễn 
Văn Cẩm, cùng hương chức trên dưới lớn nhỏ 
trong toàn xã góp công đức cổ tiền 2 quan 8 mạch 
36 xu, gạo 140 tô. 

Những người lo việc thờ cúng là quan viên xã 
Chân Nguyên thôn CẩmKhương gồm Trần Hữu 
Vinh, Bùi Đức Nhuận, Trần Công Hiền, Đoàn Thế 
Nho, Nguyễn Văn Xương, Trần Công Lượng, Trần 
Công Biểu, Phạm Văn Bao, Đàm Công Xuyên, 
Trần Văn Liêu cùng hương chức trên dưới lớn 
nhỏ trong toàn xã  góp cổ tiền 2 quan 8 mạch 5 
xu, gạo 109 đấu. 

- Người giúp công đức là bà Nguyễn Thị Nhuệ 
hiệu Từ Phương cúng cổ tiền 5 quan gạo 30 đấu, 
con trai Nguyễn Viết Ninh và vợ Đoàn Thị Lụa 
cúng tiền 5 mạch, gạo 5 đấu, con rể là Cao Công 
Triều và vợ Cao Thị Lương cúng tiền 5 mạch, gạo 
5 đấu. 

- Người giúp công đức ở xã Trà Trữ, thôn Hành 
Quần là Thiếu Khanh Lan Đình Nam Nguyễn Hữu 
(?) và vợ Lê Thị Điện góp cổ tiền 2 quan, con trai 
là Sinh Đồ Sứ Thần Nguyễn Tài Thức góp cổ tiền 
2 quán, Cai hợp Nguyễn Tài Nhượng và vợ  Trần 
Thị Nhật cúng cổ tiền 1 quan, con rể Trần Tất Ninh 
và vợ Nguyễn Thị Bân góp cổ tiền 1 quan 5 mạch. 

- Người giúp công đức ở xã Hoa Tràng là Đoàn 
Thị Vinh hiệu Từ Quý góp cổ tiền 2 quan 5 mạch, 
con trai Võ (x) và vợ Cao Thị Tích góp cổ tiền 2 
quan 15 xu. 

- Người giúp công đức ở cùng huyện là Nguyễn 
Khắc Thiệu tự Phúc Lãnh góp tiền 6 mạch, 
Nguyễn Thị Định góp tiền 6 mạch gạo 6 đấu, Cao 
Công Hoàng và vợ Nguyễn Thị Đại góp tiền 4 
mạch gạo 9 đấu, Đỗ Văn Chúc và vợ Nguyễn Thị 
Hòa góp tiền 5 mạch 30 xu, gạo 11 đấu, Cao Văn 
Hài và vợ Nguyễn Thị Yêm góp tiền 5 mạch gạo 3 
đấu, Cao Công Đán và con trai Cao Sáu góp tiền 
6 mạch, Đỗ Viết Tiến và vợ Cao Thị Hiến góp tiền 
4 mạch gạo 7 đấu, Nguyễn Viết Tín và vợ Nguyễn 

Thị Mỹ góp tiền 6 mạch. (Mất 4 cột khắc chữ nhỏ, 
nét nông nên đã mờ, cũng chỉ ghi tên các thí chủ, 
không có gì đặc biệt)

====
Mặt D: 
- Thí chủ người xã Hoa Tràng là Trần Thị Khuê 

hiệu Huệ Phúc góp công đức tiền 1 quan 4 mạch 
gạo 7 đấu, con trai Trần Viết Tân và vợ Trần Thị 
Mãn góp công đức tiền 7 mạch 10 văn, Trần Văn 
Hiên và vợ Võ Thị Ti công đức tiền nhất quán, Võ 
Công Nhạc và vợ Đoàn Thị Lụa góp công đức tiền 
5 mạch gạo 5 đấu.

- Thí chủ người xã Chân Nguyên, thôn Kênh 
Sông Thượng là Đoàn Văn Bân tự Phúc Lai và vợ 
Khương Thị Tảo góp công đức 5 ngũ mạch. 

- Phạm Văn Mỹ và vợ Phạm Thị Quán góp công 
đức cổ tiền 8 mạch. 

- Ông Tri phủ Nguyễn Hữu Điển góp công đức 
cổ tiền 1 quan.

---
- Quan viên đương chức thôn Cẩm Nang góp 

công đức cổ tiền 1 quán. Quan viên trong chùa 
góp công đức tiền 5 mạch gạo 10 đấu.

- Phạm Văn Bao và vợ Trần Thị Quý góp công 
đức tiền 5 mạch gạo 5 đấu 

- Trần Hữu Vinh và vợ Quản Thị Khuông, con 
trai Trần Hữu Đạo và vợ Trần Thị (x), Trần Hữu 
Chính và vợ Phạm Thị Lang, con rể Đoàn Hữu 
Tài và vợ Trần Thị Tiến, cháu Trần Hữu Khương 
và vợ Bùi Thị Mẫu góp công đức cộng tiền 2 quan 
2 mạch. 

- Trần Công Lương và vợ Nguyễn Thị Oai góp 
tiền 5 mạch gạo 6 đấu 

- Quan viên trên dưới lớn nhỏ thôn Ông 
Thương xã Chân Nguyên góp công đức tiền 1 
quan. 

- Đoàn Duy Cần và vợ Nguyễn Thị Ngọc góp 
công đức tiền 5 mạch 30 văn 

- Quan viên trên dưới lớn nhỏ thôn Khang xã 
Hiệp Luật góp công đức tiền 2 quan. 

- Người xã Thượng Cơ huyện Đại An ngụ cư 
ở xã Hiệp Luật là Lê Viết Luân và vợ Võ Thị Đồn, 
Võ Thị Quyến góp công đức tiền 6 mạch và một 
tảng đá lớn. 

- Quan viên trên dưới lớn nhỏ xã Kênh Sông 
góp công đức tiền 1 quan.
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Khảo chú
1- Thánh Tổ ghi trên bia tháp là vị nào?
Do chùa Đại Bi thờ Từ Đạo Hạnh và mẹ của Từ 

Đạo Hạnh nên lẽ tự nhiên, và có lẽ xác xuất cao 
nhất, Thánh tổ trên bia hiển nhiên là chỉ thiền sư 
Từ Đạo Hạnh.

Xem hình minh họa bản thuyết minh khu di 
tích chùa Đại Bi treo ngoài cổng chùa:

Trên bản thuyết minh ghi rõ “Theo thần phả 
Đạo Hạnh thiền sư tên là Từ Lộ, cha là Từ Vinh 
làm chức Đô sát tăng trong triều Lý. Bị em vua là 
Diên Thành Hầu và pháp sư Đại Điên hãm hại. 
Thiền sư cùng mẹ là Tăng Thị Loan về lánh nạn 
ở xá Chân Đàm, huyện Tây Chân trấn Sơn Nam 
(nay là xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh 
Nam Định), lập ra chùa Bi (gọi là Đại Bi Tự) để 
tu luyện. Đạo Hạnh thiền sư kết bạn với Minh 
Không (Thiền sư trụ trì chùa Không Lộ) và Giác 
Hải ở chùa Phúc Lâm Giao Thủy... ”.

Để xác minh chính xác hơn xin dẫn 
ảnh bài vị thờ ở chùa Đại Bi, có ghi rất 
rõ ràng các chữ “Thánh Tổ” và tên “Từ 
Đạo Hạnh” : “聖 祖 師 徐 道 行 火 光 
糝  眛 靈 通 聖 德 威 儀 感 應 扶 國 助 
民 夫 子 傳 經  大 法 師 坐 下 - Thánh 
Tổ Sư Từ Đạo Hạnh Hỏa Quang Tam 
Muội Linh Thông Thánh Đức Uy Nghi 
Cảm Ứng Phò Quốc Trợ Dân Truyền 
Kinh Đại Pháp Sư - Tọa Hạ”. Chú ý 
Thần phả mà bản giới thiệu đã dẫn có 
nói về mẹ Từ Đạo Hạnh nhưng thực 
tế trong điện chỉ thờ duy nhất bài vị 
Từ Đạo Hạnh thôi.  

Ngoài bài vị thì các sắc phong ở 
chùa Đại Bi cũng đều thống nhất ghi 

tên Từ Đạo Hạnh và tôn xưng là Đại Thánh hay 
Tổ Sư. Cụ thể sắc cổ nhất là đời Lê Cảnh Hưng 
năm thứ 28 (1767) ghi: “Sắc Tổ Sư Từ Đạo Hạnh 
Hỏa Quang Tam Muội Linh Thông Thánh Đức ...”

Thông tin Từ Đạo Hạnh từng tu ở chùa Đại 
Bi còn được “xác thực chéo” qua một bản Nôm 
kể sự tích thánh tổ Không Lộ-Minh Không tiêu 
đề là “Thánh Tổ Bản Hạnh” mà chúng tôi sưu 
tầm được ở chùa Đĩnh Lan, gần chùa Keo Hành 
Thiện (Nam Định), cũng viết rằng Minh Không 
và Giác Hải kết bạn với Từ Đạo Hạnh ở chùa Đại 
Bi sau đó mới rủ nhau đi Tây Trúc thỉnh kinh, cầu 
phép linh dị:

“Hai ông dốc mộ đạo hằng
Đường đi Tây Trúc chưa từng cũng vui.
Thuận buồm nước chảy gió xuôi
Cậy đạo bụt trời ta chẳng lệ chi.
Tình cờ gặp thầy Đại Bi
Cũng ông Đạo Hạnh đều thì  tìm kinh
Tất giao mới nhủ chân tình
Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư”
 Ba chữ “thầy Đại Bi”  tức là vị sư (thầy) ở chùa 

Đại Bi. Và bản truyện Nôm đó cho biết sau khi đi 
Tây Trúc về thì Đạo Hạnh mới tu ở chùa núi Sài 
Sơn:

“Giã nhau từ ấy tái hoàn
Ông về cảnh cũ Sài Sơn tu đường
Ông về Giao Thủy Viên Quang
Ông về Linh Tự nhiêu hương tu hành”.

Chùa Sài Sơn tức chùa Thầy 
là ngôi chùa mà nhiều sách 
như TUTA và ĐVSKTT đã chép 
là chùa của Từ Đạo Hạnh tu, 
nhưng các sách này không đả 
động gì đến chùa Đại Bi cả, cả 
hai sách đó đều nói Minh Không 
là học trò Từ Đạo Hạnh, nếu quả 
thực như thế thì có khả năng 
Minh Không học với Từ Đạo 
Hạnh khi ở Đại Bi chứ không 
phải ở Sài Sơn (chùa Thầy), 
vì chùa Đại Bi cách chùa Viên 
Quang Như tương truyền do 
thiền sư Minh Không lập không 
xa, chỉ vài cây số đường chim 
bay. Vùng gần chùa Đại Bi còn 
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lưu truyền câu “Nhất Bi, nhì Hồng, tam Như, tứ 
Cổ”, Bi chỉ chùa Đại Bi, Hồng là chùa Thùy Hồng, 
Như là chùa Viên Quang Như, Lễ là chùa Thần 
Quang ở Cổ Lễ, các chùa sau tương truyền do 
Minh Không, Không Lộ, Giác Hải lập và tu trì, 
cũng cho thấy địa vị là thầy hoặc anh cả của Từ 
Đạo Hạnh mà các truyện tích cũng như chính sử, 
thiền sử đều đã ghi. 

Về lý do Từ Đạo Hạnh đưa mẹ lánh nạn về 
huyện Tây Chân dựng chùa Đại Bi có thể không 
phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, phải chăng 
Tây Chân chính là quê cha Từ Vinh ? Các bản 
sự tích đều không nói rõ quê quán của Từ Vinh, 
chỉ biết đến du học ở làng Yên Lãng (làng Láng) 
cạnh kinh đô rồi lấy bà Tăng Thị Loan người làng 
này rồi định cư luôn ở quê vợ. Không 
những Tây Chân là quê cha mà thậm 
chí còn có thể chính là nơi Từ Đạo 
Hạnh sinh ra, vì phong tục người Việt 
khi sinh con thì “con so về nhà mạ, con 
rạ về nhà chồng”, các sự tích đều nói 
rõ Từ Đạo Hạnh còn có một bà chị, 
là người đã đem chuỗi hạt châu kết 
ấn của Từ Đạo Hạnh vào cung để yểm 
Giác Hoàng không cho đầu thai vào 
cung vua, như vậy Từ Đạo Hạnh là 
con thứ hai tức con rạ, nên khả năng 
sinh ở “nhà chồng” tức quê nội. Các 
nhận định trên được củng cố nhờ tài 
liệu Khoa Cúng Thánh Tổ ở chùa Đại 
Bi có ghi rõ “Đệ niên xuân thiên đản 
sinh thánh tổ nghi tiết” (xem hình 
dưới các chữ được khoanh đỏ) và ghi 
các ngày cúng là 20,21 và 23, 24 tháng 
Giêng, vậy khả năng 20 hoặc 24 tháng 

Giêng chính là ngày Từ Đạo Hạnh đản sinh. Việc 
các chùa lớn thờ Từ Đạo Hạnh như chùa Thầy, 
chùa Láng không có thông tin gì về ngày sinh 
trong khi ở Đại Bi lại có, cũng góp phần ủng hộ 
giả thuyết Từ Đạo Hạnh sinh ra ở vùng Tây Chân, 
nơi có của Đại Bi. 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, viết tắt ĐVSKTT và 
Thiền Uyển Tập Anh, viết tắt TUTA, đều cho biết 
là Từ Đạo Hạnh thi giải trong hang núi Phật Tích 
Sài Sơn (thi giải còn gọi là “thác thi”, tức thoát xác 
đầu thai thành con Sùng Hiền Hầu, sau là Lý Thần 
Tông), và nhục thân trải qua các đời Lý, Trần vẫn 
còn, sau bị người Minh đốt đi, phải đắp tượng 
khác để thờ. Cụ thể ĐVSKTT viết: “Đạo Hạnh lập 
tức thay áo tắm rửa, vào hang núi trút xác mà 
qua đời. Sau đó phu nhân sinh con trai, tức là 
Dương Hoán. Người làng cho là việc lạ, để xác 
Đạo Hạnh vào trong khám để thờ. Nay núi Phật 
Tích tức là chỗ ấy. Hàng năm, mùa xuân, cứ đền 
ngày mồng 7 tháng 3, con trai, con gái hội họp 
ở chùa, là hội vui có tiếng một vùng. Người đời 
sau ngoa truyền là ngày giỗ của sư (xác Đạo Hạnh 
đến khoảng năm Vĩnh Lạc nhà Minh, bị người 
Minh đốt cháy, người làng ấy lại đắp tượng lại 
thờ như cũ, hiện nay hãy còn)” ( Bản kỷ toàn thư, 
kỷ nhà Lý, Lý Nhân Tông, tờ 17b).

Đọc kỹ lại câu đầu tấm bia nói tháp vốn là cốt 
hình hài tàng lưu lâu dài ở núi Phật Tích (Sài 
Sơn, Sơn Tây), có mâu thuẫn ở chỗ: vì sao xác 

Đạo Hạnh đã bị quân Minh đốt 
đi lại còn có bảo tháp ở chùa 
Đại Bi ? Theo chúng tôi có khá 
nhiều khả năng:

- Hoặc dân chúng đã lấy 
được tro cốt hay xá lỵ sau khi 
quân Minh đốt, đưa về táng ở 
chùa Đại Bi ?

- Hoặc bằng cách nào đó 
dân ta đánh tráo che mắt quân 
Minh mà lấy được cả nhục 
thân Từ Đạo Hạnh ở Phật tích 
về táng ở tháp Đại Bi ?

- Hoặc ở Đại Bi có thể chỉ là 
tháp lập tượng trưng? 

Theo Thiền Sư Lê Mạnh 
Thát việc truyền thuyết về việc 
thi giải của Từ Đạo Hạnh là có 
căn cứ, dựa vào các bức tượng 
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CHÚ THÍCH:
(1)Trang thông tin điện tử của huyện Nam Trực: https://namtruc.namdinh.gov.vn/huyennamtruc/1205/26830/37249/98510/Di-
tich-LSVH-cap-quoc-gia/Chua-Dai-Bi.aspx
(2) Nguyên văn không ghi rõ Phật Tích sơn, tức núi Sài Sơn nơi có chùa Thầy thờ Từ Đạo Hạnh, chỉ ghi hai chữ Phật tích (dấu 
Phật) không thôi nên có thể hiểu đoạn này thành tháp là chỗ tàng lưu hình hài dấu Phật muôn vạn kiếp mãi mãi bất hủ, nhưng 
ý thì vẫn có liên hệ với địa danh Phật Tích.
(3) Chưa khảo được về người soạn bia này, có lẽ là một ông giám sinh, tú tài người trong xã.
(4) Chỉ vợ sau, vợ trước con ông Nguyễn Tuấn Bút thì phải là họ Nguyễn, chắc đã mất sớm. 
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1. Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh. Lê Mạnh Thát. NXB Phương Đông. 2006.
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Bản dịch của Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.  NXB Khoa học xã hội. Hà Nội. 1993
3. Đại Việt Sử Lược. Nguyễn Gia Tường dịch. NXB Thành phố HCM. 1993.
4. Bản rập văn bia Thánh Tổ Bảo Tháp chùa Đại Bi Nam Định, tài liệu sưu tập của nhóm tác giả.
5. QUỐC SƯ MINH KHÔNG QUA TƯ LIỆU ĐỀN THÁNH NGUYỄN. Thích Tâm Hiệp chủ biên. NXB Hồng Đức. 2021.
6- Thánh Tổ Bản Hạnh. Viết tắt TTBH. Bản chữ Nôm. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.
7- Nam Việt Phật Tổ Tam Thánh Sự Tích Thiền Uyển Ngữ Lục Kí Tập. Viết tắt NLKT. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.
8. Nam Việt Phật Tổ Không Lộ Di Tích Thiền Lâm Cổ Sự Huyền Cơ Diệu Tập. Viết tắt HCDT. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.
9. Thiền Chân Thực Lục, viết tắt TCTL. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.
10. Thánh Tổ Thực Lục Diễn Âm. Viết tắt TTTLDA. Tàng bản chùa Viên Quang Nanh Định. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.
11. Phù Vân Quốc Sư Ký Ngữ. Viết tắt là Ký ngữ. Tài liệu sưu tầm của nhóm tác giả.

chứa nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc 
Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu đã được 
các nhà khoa học xác minh kiểm chứng bằng 
máy móc. Chuyện thác thai của Từ Đạo Hạnh đã 
“thần dị hóa” nhân vật Dương Hoán, góp phần 
giúp Dương Hoán lên ngôi Thái Tử kế vị trong 
hoàn cảnh mà nhiều vị hoàng tử con các vương 
hầu khác cũng được Lý Nhân Tông đưa vào cung 
nuôi dưỡng để chọn người kế vị, kể cả khi Lý 
Thần Tông đã lên ngôi chắc cũng sẽ duy trì việc 
phổ biến chuyện đó để củng cố ngôi vị và uy danh 
của mình trong, vì khi đó đạo Phật rất được tôn 
sùng trong nước. ĐVSKTT chép về sự kiện vua Lý 
Nhân Tông xuống chiếu chọn Thái Tử như sau: 
“Xuống chiếu rằng:"Trẫm cai trị muôn dân mà 
lâu không có con nối, ngôi báu của thiên hạ biết 
truyền cho ai? Vậy nên trẫm nuôi con trai của các 
hầu Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành Quảng, 
Thành Chiêu, Thành Hưng, chọn người nào giỏi 
thì lập làm thái tử. Bấy giờ con Sùng Hiền hầu 
là Dương Hoán mới lên 2 tuổi mà thông minh 
lanh lợi, vua rất yêu và bèn lập làm hoàng thái 
tử” (Bản kỷ toàn thư, kỷ nhà Lý, Lý Nhân Tông, 
tờ 18b).  

Bản Thánh Tổ Bản Hạnh đã để cập ở trên, ở 
phần dẫn truyện có đoạn văn ghi : “Thánh Tổ 
Không Lộ Đại Pháp Thiền Sư sư giả, Hải Thanh 
nhân dã, tính Dương thị, húy Minh Nghiêm, sinh 
Giao Thủy hành cung chi địa ... Chí Canh Tý niên 
Không Lộ Giác Hải, Hỏa Quang Tam Muội, nhị 
sư kết vi huynh đệ, chí mộ tâm huyền nhật diệp 

giao ước kỳ ngôn vãng Tây phương quốc, cầu 
linh dị pháp, Hỏa Quang Tam Muội sư tại Tây 
huyện Đại Bi tự tồn thân mẫu nhật dạ thường 
trì Đà la ni môn...”. Hãy chú ý đoạn in đậm trên, 
Hỏa Quang Tam Muội chính là một biệt danh 
của Từ Đạo Hạnh, được xác minh qua bài vị và 
sắc phong dẫn ở trên. Đoạn văn in đậm đó khẳng 
định trước khi đi Thiên Trúc thì mẹ Từ Đạo 
Hạnh vẫn còn sống và đang tu trì Đà la ni môn 
ở chùa Đại Bi huyện Tây, “Tây huyện” trong đoạn 
văn trên chắc là “Tây Chân huyện” nói gọn lại, vì 
tên chùa Đại Bi là khá đặc biệt chỉ có ở huyện Tây 
Chân, nay là huyện Nam Trực tỉnh Nam Định. 
Sau khi đối chiếu chúng tôi cho rằng đoạn dẫn 
chuyện đó của Thánh Tổ Bản Hạnh có xuất xứ từ 
bản “Nam Việt Phật Tổ Tam Thánh Sự Tích Thiền 
Uyển Ngữ Lục Kí Tập” vốn lưu ở chùa Keo Nam 
Định nhưng hiện chỉ còn bản sao ở đền Thánh 
Nguyễn Ninh Bình, vì bản sau này cũng nhắc đến 
sư Tam Muội và cho biết “Không Lộ, Giác Hải, 
Tam Muội, tam sư kết vi huynh đệ”, rõ ràng tam 
sư là 3 người mới đúng, người chép Thánh Tổ 
Bản Hạnh đã không hiểu Hỏa Quang Tam Muội 
là tên riêng chỉ Từ Đạo Hạnh nên đã viết chữ nhị 
sư là 2 người chỉ Không Lộ, Giác Hải thôi, ngoài 
ra bản sau cũng chép đủ tên Tây Chân huyện chứ 
không bị mất chữ chân chỉ còn tây huyện rất khó 
hiểu đến mức khi phiên chú lần đầu chúng tôi 
cũng không nhận ra đó là tên huyện.

 Còn tiếp...



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/202360

Trong kinh điển ta 
bắt gặp rất nhiều 
sự im lặng của đức 
Phật; im lặng sau 
khi thành đạo có lẽ 

là sâu sắc nhất. 
Sự im lặng này vừa chiêm 

nghiệm lại quá trình chiến 
thắng nội tâm, đồng thời tận 
hưởng những phút giây an lạc 
sau khi chứng đắc Vô-thượng 
Bồ-đề của Ngài. Sự im lặng này 
cũng nói lên rằng: “Pháp này do 
Ta chứng được, thật là sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi 
diệu, chỉ người có trí mới cảm 
nhận! Còn quần chúng này ưa 
ái dục, khoái ái dục, ham thích 
ái dục, thật khó thấy định lý này, 
tức là y duyên tính duyên khởi 
pháp. Thật khó thấy định lý này, 
tức là tất cả hành là tịch tịnh, 
tất cả sinh y được từ bỏ, ái tận, 
ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. 
Nếu nay Ta thuyết pháp mà các 
người khác không hiểu Ta, như 
vậy thật mệt mỏi cho Ta, như 
vậy thật bực phiền cho Ta.”  

Hoặc ta có thể thấy sự im 
lặng ghi nhận trong lễ Bố-tát, 
được các bộ Luật ghi lại khi 
đức Phật tập Tăng thuyết giới. 
Hoặc Thiền tông có tích truyện 
“Niêm hoa vi tiếu” Ca-diếp mỉm 
cười khi đức Phật đưa cành 
hoa sen. Nơi khác, ta có thể bắt 

  Thích Nguyên Sĩ

Sự im lặng 
của trưởng giả Duy-Ma-Cật khi bổ thuyết
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gặp sự im lặng của Duy-ma-
cật trước câu hỏi của Văn-thù 
về bất nhị pháp môn, và được 
Văn-thù hết lời tán thán. Lẽ 
đó, chúng ta tìm hiểu nội dung 
thuyết pháp mà cư sỹ Duy-ma 
bổ thuyết lời Phật trong bổn 
kinh Duy-ma-cật sở thuyết 
(Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra).

1. KINH DUY MA CẬT
Vimalakīrti-nirdeśa có nghĩa 

là “lời dạy của Vimalakīrti”. 
Vimalakīrti có nghĩa là “người 
được xưng là đã lìa khỏi nhiễm 
ô”, là nhân vật chính của kinh 
này. Vimalakīrti ở thành phố 
thành phố Vaiśārī. Người này 
trong quá khứ đã tích tập căn 
lành, đã thành tựu đến nỗi có 
thể gọi là Phật, nhưng vì để dẫn 
dắt chúng sinh nên sinh ra làm 
người tại gia sống ở thành này. 
Một hôm Vimalakīrti biết thế 
tôn đến thuyết pháp ở thành đó 
liền giả bệnh. Thế tôn biết liền 
sai đệ tử đi thăm Vimalakīrti. 
Nhưng mọi người đều từ chối 
vì biết sự đối ứng biện tài của 
Vimalakīrti. 

Tuy nhiên, cuối cùng 
Manjuśrī quyết định đi thăm 
Vimalakīrti, Manjuśrī dẫn 
đầu cùng với nhiều bồ-tát, 
thanh văn và chư thần đến nhà 
Vimalakīrti. Khi được Manjuśrī 
hỏi bệnh thế nào, Vimalakīrti 
đáp “vì chúng sinh có bệnh nên 
tôi cũng bệnh”. Điều này làm rõ 
bản tính bệnh của Vimalakīrti. 

Tiếp theo sau đó là sự đối biện 
của Manjuśrī và Vimalakīrti, 
đối biện này đã chạm đến tinh 
tuý của tư tưởng “tính không”. 
Sau đó có một vài vấn đấp của 
các vị thanh văn, thiên nữ... , 
cao trào của buổi vấn đáp này 
là sự im lặng của Vimalakīrti ở 
phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn. 

Kinh cũng cho biết 
Vimalakīrti từ thế giới Diệu 
Hỷ đến. Kinh biểu hiện nhiều 
nghịch thuyết để đề cập không 
tính. Đây là kinh điển đặc biệt 
rất được biết rộng rãi và được 
yêu chuộng bởi nhân vật chính 
là nam cư sỹ tại gia chứng đắc 
không tính.

Hán dịch và các sớ giải thì tồn 
tại rất nhiều, đặc biệt các văn 
bản chú-giải nổi tiếng nhất là 
của ngài Tăng Triệu, Cát Tạng, 
Trí Khải… Nhật Bản thì bản chú 
giải của Thánh Đức Thái Tử 聖
德太子 (574-662) là được dùng 
nhiều nhất. Hiện ba bản Hán 
dịch tham khảo trên Taisho (大
正) đáng quan tâm nhất là:

Phật thuyết Duy-ma-cật kinh 
佛說維摩詰經. Đại chánh 14 no 
474, 2 quyển, Ngô, Chi Khiêm 
支謙 dịch. 

Duy-ma-cật sở thuyết kinh 
維摩詰所說經. Đại chánh 14 no 
475, 3 quyển, Dao Tần, Cưu-
ma-la-thập 鳩摩羅什 dịch.

Phật thuyết Vô Cấu Xưng 
kinh 說無垢稱經. Đại chính 14 
no 476, 6 quyển, Đường, Huyền 
Trang 玄奘 dịch. 

Tibet dịch ‘Phags pa Dri med 
grags pas bstan pa źes bya ba 
theg pa chen po’i mdo, (P.843). 
Dịch bởi  Chos nyid tshul 
khrims (dharmatāśīla) (8th 
Century A.D).

Ngoài ra còn có bản Phạn, 
Tạng, Hán Đối Chiếu, bản 
này rất tiện dụng. • 大正大
学綜合佛教研究所『梵蔵漢
対照「維摩経」』（大正大
学綜合佛教研究 所梵文研究
会、2004 (Study Group on 
Buddhist Sanskrit Litterature 
(2004), Vimalakīrtinirdeśa: 
Transliterated Sanskrit Text 
Collated with Tibetan and 
Chinese Translations, Study 

Group on Buddhist Sanskrit 
Literature, The Institute for 
Comprehensive Studies of 
Buddhism, Taisho University, 
Tokyo.

2. TỔNG THỂ NỘI DUNG 
2.1. Nội dung tổng thể của 

Kinh
Như đã biết, nội dung tổng 

thể của kinh Duy-ma, đó là, 
kiến lập Phật quốc độ, tịnh độ ở 
hiện đời này là chủ đề căn bản. 
Câu nói nổi tiếng thường được 
biết đến “kỳ tâm độ tịnh tức 
Phật độ tịnh”, lời chỉ dạy của 
đức Phật dành cho thanh niên 
Bảo Tích (Ratnākara) về hành 
tướng Tịnh độ của Bồ-tát: “Bảo 
Tích ! Nếu Bồ-tát muốn làm 
thanh tịnh quốc độ, hãy làm 
thanh tịnh tự tâm. Tùy theo 
tâm tịnh mà Phật độ tịnh.”  

Bồ-tát muốn thành tựu quốc 
độ hãy thanh tịnh tự tâm, tùy 
theo tâm tịnh, Phật độ tịnh. 
Sự bao dung của một vị Bồ-
tát được kí tải qua hình tượng 
cư sĩ Duy-ma-cật; tổng thể ấy, 
hình ảnh ấy, được phát nét 
qua 12 phẩm theo bản Phạn 
Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra, 14 
phẩm theo bản Hán của La-
thập và Huyền Trang. 

Nội dung thuyết pháp mà 
cư sĩ Duy-ma bổ thuyết lời 
Phật trong kinh Duy-ma-cật, 
từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 
10 mà nhân vật Vimalakīrti nói 
là bổ thuyết cho những gì đức 
Phật đã nói về tịnh độ của Bồ-
tát ở phẩm thứ nhất. Nhưng 
tóm yếu nội dung chính mà 
cư sĩ Duy-ma thuyết, được thể 
hiện qua luồng tư tưởng, giải 
thoát bất khả tư nghì và pháp 
môn bất nhị. 

Quan niệm trọng yếu của 
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kinh này là tính không (sa. 
śūnyatā) của tất cả các pháp. 
Trong tính không này thì cả 
Hữu lẫn Vô đều được hợp nhất. 
Bất nhị (sa. advaya) là nền tảng 
của giáo lý trong kinh này thế 
nhưng, bất nhị rất khó diễn bày. 
Ba mươi hai vị Bồ Tát (chương 
8) đều không trình bày nổi. 
Ngay cả Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi 
(sa. mañjuśrī) - hiện thân của 
trí huệ siêu việt - cũng không 
giải thích nổi bởi vì ngôn ngữ 
không thể diễn bày Pháp môn 
bất nhị này. Chỉ có Duy-ma-cật 
giãi bày bằng sự im lặng, một 
sự im lặng sấm sét (mặc như lôi 
默如雷). Im lặng ở đây không 
phải là không hiểu, không diễn 
bày mà chính là ngôn ngữ tuyệt 
đỉnh, ngôn ngữ duy nhất có thể 
trình bày cái Bất khả tư nghị 
(sa. acintya). 

2.2. Duy-ma-cật bổ thuyết 
lời Phật dạy

Đại Sư Tăng Triệu chú giải 
cho kinh Duy-ma-cật cũng chỉ 
điểm rằng:“Điểm thuyết minh 
của Kinh này, để thống hợp vạn 
hạnh, thì lấy quyền trí làm chủ; 
trồng cội đức, thì lấy sáu độ làm 
rễ; cứu vớt kẻ ngu khờ mê hoặc 
thì lấy từ bi làm đầu. Cực điểm 
của ngữ tông, thì lấy bất nhị 
làm cửa. Chúng thuyết này đều 
là gốc của bất tư nghị vậy.”  Điều 
này chúng ta có thể xem rõ nhất 
ở phẩm 6 “Bất tư nghì” và phẩm 
9 “Pháp môn bất nhị”. 

Phẩm 6: Các đề tài được 
đàm luận ở đây là tính không 
(śūnyatā), một cái nhìn phân 

tích sâu sắc về bệnh tình của 
Duy-ma-cật và lĩnh vực hoạt 
động của một Bồ-tát. Duy-ma-
cật diễn giảng sự giải thoát bất 
khả tư nghị cho các vị Như Lai 
và Bồ-tát. 

Phẩm 9: Theo lời yêu cầu của 
Duy-ma-cật, ba mươi mốt vị 
Bồ Tát trình bày quan điểm của 
mình về pháp môn bất nhị. Khi 
Văn-thù-sư-lợi trình bày quan 
điểm của mình và yêu cầu Duy-
ma-cật trình bày kiến giải, ông 
ta chỉ lặng thinh.

Theo phần y cứ đã dẫn trên, 
từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 
10 mà nhân vật Vimalakīrti nói 

là bổ thuyết cho những gì đức 
Phật đã nói về tịnh độ của Bồ-
tát ở phẩm thứ nhất. Bắt đầu 
phẩm 11 “Bồ Tát hành”, Bồ-tát 
hạnh của kinh này được phát 
nét qua phẩm thứ 11 này. Nội 
dung Bồ-tát hạnh của kinh 
Duy-ma-cật mục đích làm lợi 
ích chúng sinh, làm tăng tiến 
hạnh phúc (upacayaṃ karoti) 
cho chúng sinh, giáo hóa 
(vinayo bhavati) chúng sinh, 
làm chúng sinh nhập vào trí 
tuệ của Phật (buddhajñānam 
avataranti), v..v.

 Nhưng để có thể đạt được 
quả là có khả năng làm lợi 
ích chúng sinh, Bồ-tát phải 

CHÚ THÍCH:
(1)   Tăng Sinh khóa XV, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM.
  Majjhima.167 -Ariyapariyesanā-sutta (Kinh Thánh Cầu); Saṃyutta 1. 136-Tương ưng Phạm Thiên.
 Duy-ma-cật 1. T14.No.475, p.538c4. 寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy-ma-cật-sở-thuyết kinh. 
  Duy-Ma-Cật Sở Thuyết, Tuệ Sỹ dịch. Nxb Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh, 2008; tr. 24.
 Đại Đường Tây vực ký 7, T.2087, p.908b22-28.
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thành tựu nhân là sự tu hành 
của bồ-tát. Đó là 18 nhân: (1) 
Trực tâm (āśaya), (2) Thâm 
tâm (adhyāśaya), (3) Gia 
hành (prayoga), (4) Bồ-đề 
tâm (bodhicitta), (5) Bố thí 
(dāna-), (6) Trì giới (śīla-), 
(7) Nhẫn nhục (ksānti-), (8) 
Tinh tấn (vīrya-), (9) Thiền 
định (dhyāna-), (10) Trí huệ 
(prajñā-), (11) Tứ vô lượng tâm, 
(12) Tứ nhiếp sự, (13) thiện xảo 
phương tiện, (14) Ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, (15) Hồi hướng 
tâm, (16) Thuyết pháp để trừ 8 
nạn, (17) Tự mình giữ giới và 
không phê bình người khác 
phá giới, (18) Tịnh tu 10 nghiệp 
thiện thân, khẩu, ý.

Phẩm 11 này, toàn pháp hội tại 
nhà Duy-ma-cật được chuyển 
đến rừng Am-la, ngay trước mặt 
Phật Thích-ca. Sau khi hỏi Duy-
ma-cật, A-nan bạch Phật rằng 
thức ăn tại nhà Duy-ma-cật có 
cùng hiệu quả như hiệu quả 
của Phật. Phật Thích-ca đồng 
ý và thuyết một bài pháp tên 
Ngộ nhập nhất thiết Phật pháp 
pháp môn 悟入一切佛 法 法 門 
(Sarvabuddhadharmapraveśa), 
giải thích những điểm dị biệt 
và giống nhau của Phật độ, tính 
bình đẳng và bất khả tư nghị của 
Phật, tính chất siêu việt của các 
vị Bồ Tát so với hàng Thanh Văn. 

Thể theo yêu cầu của 
các vị Bồ-tát từ Phật độ 
Nhất Thiết Diệu Hương 
(Sarvagandhasugandha), Phật 
Thích-ca giảng thêm pháp môn 
Tận vô tận vô ngại giải thoát 

pháp môn 盡無盡無閡法門 
(ksayāksayo nāma vimoksah). 
Các vị Bồ Tát nghe bài thuyết 
pháp xong hoan hỉ trở về Phật 
độ của họ.

Tư tưởng Duy-ma ra đời tại 
thành Tỳ-xá-ly và manh nha 
phát triển trong xã hội thời bấy 
giờ. Căn cứ theo chỉ dẫn Đại 
Đường Tây vực ký, biên soạn 
bởi pháp sư Huyền Tráng, chỉ 
điểm điển tích của trưởng giả 
Duy-ma-cật, và thanh niên Bảo 
Tích như sau: “Phía đông bắc 
già-lam ba dặm có một ngôi 
tháp. Đó là nền nhà cũ của 
Tỳ-ma-la-cật, có nhiều linh dị. 
Cách đó không xa, có một miếu 
thần, hình trạng như đống 
gạch. Truyền thuyết gọi là Tích 
thạch, là chỗ trưởng giả Vô Cấu 
Xưng hiện bệnh, thuyết pháp. 
Cách đó không xa, có một ngôi 
tháp, là nhà cũ của trưởng giả 
Bảo Tích. Cách đó không xa có 
một ngôi tháp, là nhà cũ của 
Yêm-một-la nữ.”  

3. LỜI KẾT
Có thể nói kinh Duy-ma-cật 

là thức ăn tinh thần của Phật 
giáo Đại thừa, xuất hiện vào 
thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên. 
Nhờ kinh này mà người ta có 
thể xem cư sĩ và tăng sĩ có một 
mục đích như nhau trên bước 
đường giác ngộ. Kinh mang ý 
nghĩa, với một tinh thần phụng 
sự chúng sinh, xây dựng xã hội 
của Phật giáo Đại thừa. Như 
vậy, cư sĩ Duy-ma-cật, một 
hành trạng, với lý tưởng Bồ-
tát quả thật cao cả, một sự hi 
sinh thầm lặng, cứu vớt những 
chúng sinh hãy còn chìm đắm 
trong ngũ dục. Nhưng, để học 
được những hành trạng ấy, 
hạnh bao dung ấy, chúng ta 
cần phải có sự huân tập, không 
thể xuất ngôn vô độ, nói mớ 
được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新脩大藏經)
2. Duy-Ma-Cật Sở Thuyết, Tuệ Sỹ dịch. Nxb Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh, 2008.
3. Thích Minh Châu dịch, kinh Trung bộ và kinh Tương Ưng bộ. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 2016.
4. https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy-ma-cật-sở-thuyết kinh. 
5. Mạng điện toán toàn cầu.
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  Thích Nữ Tịnh Trí
Học viên Thạc sĩ Khóa V, Học viện PGVN tại TP.HCM

Đạo đức là thực hành năm giới

Tổng quan về đạo đức và hạnh phúc
Vấn đề đạo đức luôn là một phạm trù lớn của 

triết học Phật giáo. Trung tâm của tôn giáo là 
thượng đế, trung tâm của đạo đức đối tượng 
hướng đến là con người. Vai trò con người là tối 
thượng trong quan niệm của đạo đức Tây phương, 
đối với tôn giáo thượng đế là khởi nguồn của mọi 
thứ. Con người sống ở đời nhờ tu dưỡng đạo đức 
mà được hoàn thiện. Đạo Phật nhờ tu luyện đạo 
đức mà trở thành người giác ngộ giải thoát. 

Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đi đôi lạc 
không đi đôi với khổ, đề cao một kinh nghiệm 
bản thân của đức Phật. “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”(1). Sống đạo đức còn 
là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tự thân 
cũng như đối với gia đình và xã hội, vì lẽ, đạo đức 
là hạnh phúc và việc xây dựng hạnh phúc cho tự 
thân, gia đình và xã hội là trách nhiệm của mỗi 
người sống nếp sống đạo đức, tức là người có 
trách nhiệm cao trong các mối quan hệ với gia 
đình và xã hội.

Theo từ điển Graw Hill Book: “Đạo đức là môn 
học đánh giá các hành vi thiện ác của con người 
biểu hiện qua thân, khẩu, ý và được thực hiện bởi 
lý trí, tình cảm và ý chí”(2). Theo Aristote thì hạnh 
phúc chính là sự phát triển hoàn toàn đầy đủ đức 
tính của một con người… Hạnh phúc đồng nghĩa 
với đạo đức. Chiếu theo định nghĩa này ta có thể 
hiểu rằng đạo Phật là đạo của hạnh phúc và tỉnh 
thức, giáo lý đạo phật chính là con đường đạo 
đức đưa chúng sinh đến hạnh phúc an lạc ngay 
trong hiện tại. Đây chính là phương tiện để con 
người từng bước phát triển hoàn thiện bản thân 
nhân cách. “Giới luật Phật giáo có công năng tạo 
ra hạnh phúc và lợi ích thật sự cho cuộc sống con 
người”(3), giáo lý Phật giáo chính là con đường 
hướng chúng sinh đến hạnh phúc tối hậu, đó 
chính là sự chứng đắt Niết Bàn giải thoát, đức 
Phật dạy: “xưa cũng như nay ta chỉ nói hai vấn đề 
là sự khổ và con đường diệt khổ”(4). 

Nếu ở thế gian bất cứ quốc gia nào cũng đều 
có luật pháp, thì trong Phật giáo giới luật chính là 
bờ đê can ngăn dòng nước lũ si mê khổ não của 
con người. 

PHẬT GIÁO & ĐỜI SỐNG

Mở đầu: Trong suốt 45 năm thuyết pháp độ sinh của đức Phật, bước chân của Ngài đã vân du hoá độ 
khắp mọi thành phần trong xã hội đem lại hạnh phúc và an lạc cho khắp tha nhân. 
Hoài bão tha thiết của đức Phật là thuyết pháp độ sinh, vì vậy có thể hiểu rằng nếp sống đạo đức 
không phải là những lời dạy luân lý hạnh kiểm cần phải theo một cách máy móc thụ động. Nếp sống 
ấy cần phải đem ra hành trì, thực hiện, không phải để lễ bái cầu xin. Có hành trì mới hưởng được hạnh 
phúc an lạc, thiết thực hiện tại và ngay trong đời này có thể thấy biết được không phải là một cảnh giới 
thiên đường xa xăm tưởng tượng. 
Với mong muốn mọi người có một tri kiến rõ ràng và đúng đắn hơn về lợi ích của việc giữ gìn 5 giới, để 
mỗi người có lối sống tích cực, trách nhiệm và hạnh phúc. 
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2. Đạo đức Phật giáo qua việc thực hành 5 Giới
 Muốn thiết lập một chuẩn mực đạo đức trong 

cuộc sống của mỗi cá nhân hoặc cộng đồng xã 
hội, trước tiên cần phải có những quy chuẩn căn 
bản để con người y cứ vào đó mà đánh giá hành 
động đó là thiện hay ác. Đối với Phật giáo, quy 
chuẩn căn bản để dựa vào để đánh giá hành vi 
con người đó chính là giới luật. Giới có nhiều 
loại, tuỳ theo cấp độ tu tập khác nhau của mỗi 
người mà thọ trì như giới Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo 
Ni, Sa Di, Sa Di Ni,…và cũng tuỳ theo môi trường 
sống, phong tục tập quán của từng địa phương 
mà khai mở ứng dụng giới luật cho phù hợp. Một 
người muốn sống một cuộc đời đạo đức hướng 
thiện thì không cách gì khác hơn là phải tuân 
giữ giới luật. Theo quan điểm của Christppher 
Queen, một tác giả hiện đại về Phật giáo tiếp 
hiện đã phân loại đạo đức Phật giáo thành 4 dạng 
thức:

- Đạo đức giới luật, 
- Đạo đức đức hạnh
- Đạo đức vị tha
- Đạo đức dấn thân
Tuy nhiên phần trình bày ở đây chỉ đi sâu 

vào đạo đức giới luật, tức năm giới căn bản của 
người phật tử tại gia. “Năm giới này là năm điều 

kiện tối thiểu của một người Phật tử, và cũng là 
những chuẩn mực đạo đức tạo ra con người lí 
tưởng theo đúng chân nghĩa của nó”(5). Năm giới 
bao gồm: - Không sát sinh, - Không trộm cắp, - 
Không tà dâm, - Không nói dối, - Không uống 
rượu. 

Nếu như người theo đạo Nho phải sống đúng 
theo Tam cương, Ngũ thường, thì người theo 
đạo Phật cũng không thể chỉ thọ Tam quy mà 
không trì Ngũ giới. “Năm giới này không những 
đưa người mạnh tiến trên đường giài thoát, mà 
còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, 
quốc gia, xã hội nữa. Ngũ giới chính là giềng mối 
chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể, 
chính la ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều 
xằng bậy trong thời mạt pháp”(6).

• Không sát sinh
Phật dạy: "Ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng 

sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, 
chớ giết! Chớ bảo giết!"(7). Đó là tôn trọng sự sống 
bình đẳng, nuôi dưỡng lòng từ bi, lòng từ bi của 
đức Phật xem mọi loài như con thương yêu tất 
cả muôn loài, nếu đem tâm giết hại sinh mạng 
là độc ác vô cùng, tâm từ bi bị bóp chết. Nhẫn 
tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không 
kém giết một con người thì người ấy hoàn toàn 
không có đạo đức. 
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Càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào vòng 
đau khổ. Phật dạy trong Kinh Lăng Già: "Người 
thường sinh tâm sát hại, càng tăng trưởng 
nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sinh tử, không 
có ngày ra khỏi". 

Không sát sinh là nếp sống tôn trọng sự sống, 
yêu quý sự sống được bảo vệ, tránh mọi lo âu về 
huỷ diệt. Người phật tử phát nguyện không sát 
sinh, không làm tổn hại đến các loại sinh vật, 
tức là đang kiến tạo thái bình, cho xứ sở, cùng 
lúc đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh huỷ hoại sự 
sống của con người và muôn loài. Đây là trách 
nhiệm đạo đức đầu tiên mà người phật tử cần 
thực hiện nhằm xây dựng hạnh phúc cho tự 
thân, cho gia đình và xã hội.

• Không trộm cắp
Một người tử tế, muốn có một đời sống hạnh 

phúc giữa thế gian này không kể người theo hay 
không theo tôn giáo vẫn phải tránh việc trộm 
cắp, vì đó là chuẩn mực đạo đức của con người 
để bản thân và gia đình được nhiều lợi lạc, được 
tôn trọng và nếu xã hội không ai có tâm gian 
ham thì thiên hạ sẽ được an ổn thái bình. 

• Không tà dâm
Sở dĩ Đức Phật dạy giới không nên tà dâm 

nghĩa là vị ấy đang giữ gìn hạnh phúc gia đình 
của chính mình. “Tại gia ngũ giới duy chế tà 
dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục”, là 
lời Phật dạy trong luật Sa Di. Bởi vì người xuất 
gia là người phát tâm sống đời phạm hạnh cho 
nên những việc dâm dục là phải đoạn trừ. Người 
phật tử phải thực hành 5 giới, hạn chế tà dâm 
sống đời chính hạnh một vợ một chồng. Ở thế 
gian muốn gia đình mình luôn êm ấm hạnh phúc 
thì trước tiên mỗi người phải sống theo con 
đường chính hạnh. Phật dạy trong kinh Tứ Thập 
Nhị Chương:"Người ôm lòng ái dục cũng như kẻ 
cầm đuốc đi ngược gió, quyết bị nạn cháy tay". 
Cho nên trong xã hội mà mỗi người luôn sống 
chính hạnh, thì hiện tại gia đình luôn được hạnh 
phúc, bản thân được kính trọng và xã hội đất 
nước sẽ càng cường thịnh. 

• Không được nói sai sự thật
Nói sai sự thật có bốn cách: Nói dối, nói thêu 

dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Đạo Phật 
là đạo của sự thật, người tu theo Phật phải luôn 
tôn trọng sự thật và không nói điều gian trá. 
Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội 

mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến 
lớn đều thất bại. Trong đạo Nho, một trong 5 đức 
tính căn bản là lòng tin. "Nhơn vô tín bất lập", đó 
là lời dạy của Khổng Tử. Hạnh phúc gia đình và 
xã hội không thể có được trong sự dối trá. nghi 
ngờ, đố kỵ.

• Không được uống rượu
Chất kích thích làm say mê tâm trí con người, 

khiến họ mất tự chủ, mất trí tuệ làm những 
điều băng hoại đạo đức, trái luân thường đạo lý. 
Người say sưa nghiện ngập sẽ làm mất hạt giống 
trí tuệ, tâm trí mê mờ. Rượu chính nó không 
phải là một tội lỗi như sát sinh, trộm cướp, tà 
dâm, nhưng nó có thể làm nhân cho những tội 
lỗi kia sinh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa, thì 
tội nào cũng có thể phạm được.

Năm giới nói trên không có gì là cao siêu, 
huyền bí. Ðó là một bài học nền tảng căn bản 
trong quy chuẩn sống làm một con người lương 
thiện có đạo đức mà bất cứ một xã hội nào, một 
quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường 
cũng không thể bỏ sót được. Cho nên 5 điều luật 
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ấy không phải chỉ để áp dụng riêng cho người 
theo đạo Phật, mà còn chung cho tất cả những 
ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, hạnh 
phúc, có lễ nghĩa và tiến bộ. 

Kết quả việc giữ giới như thế tựu trung tính 
chất của nó là đem lại an vui cho mình và cho 
người, điều hòa được sinh hoạt của tập thể, tạo 
nên lòng tin cho kẻ khác. Ðem lại lợi ích an lạc 
và giải thoát cho tự thân người giữ giới, đấy là trí 
tuệ; đem lại lợi ích an lạc cho tha nhân và các loài 
khác, đấy là từ bi. Trí tuệ và từ bi là nền tảng trên 
đó Giới được thiết lập.

3. Giữ Giới chính là đang giữ gìn đạo đức
Giới luật hay pháp luật là những điều không 

được vi phạm, cần phải tránh để bảo vệ đạo đức 
và nhân phẩm của một con người. Nếu giữ được 
năm giới này chính là một người đang sống một 
cuộc đời hướng thượng hướng thiện và đạo đức. 
Từ đó bản thân họ sẽ luôn được tự tại thảnh thơi 
và cảm nhận được sự hạnh phúc an lạc ngay hiện 
tại từ lợi ích của việc hành trì giới mang lại. Vì 
vậy có thể nói “năm giới là năm điều kiện sống tất 
yếu của một con người, là năm điều kiện cần và 
đủ để làm người”(8), đó là điều tất yếu. 

Hướng đi của giới là đem lại lợi ích, an lạc cho 
mình và người, nên giới giúp đỡ người tu tập 
thấy nhẹ nhàng thân và tâm, an lạc trong từng 
bước đi. Giới đúng nghĩa của 
nó, không có ý nghĩa nào trói 
buộc hay tù túng cả(9). Giới 
chính là đạo đức, không chỉ áp 
dụng riêng cho Phật giáo, mà 
cho tất cả thành phần của xã 
hội. 

Theo Aristoste: “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”, 
để thấy rằng đạo đức đóng vai 
trò chủ đạo và vị trí quan trọng 
đối với xã hội. 

Đạo đức của người con Phật 
được xây dựng và phát triển 
trên nền tảng của giới luật. 

Đạo Phật có một sức sống dồi dào bất động, sức 
sống ấy là Chính Pháp cũng chính là Giới. Giới 
là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh 
từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi 
dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố 
tác thành Phật quả. Ðem lại sự hiểu biết về giá trị 
của con người làm cho con người nhận ra được 
lẽ thực, không ỷ lại vào tha lực và nhận trách 
nhiệm về những gì mình làm “Ta là chủ nhân của 
nghiệp, là kẻ thừa tự của 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). Giáo dục của đạo Phật tôn trọng 
sự thật, chữa trị thân bệnh và tâm bệnh, chống 
đối mọi hình thức nô lệ, phát huy thái độ trí 
thức với chủ đích nâng cao giá trị của con người. 
Đức Phật dạy “chỉ có con người mới giáo dục cho 
chính mình, chỉ có con người mới giải thoát cho 
mình, đức Phật chỉ đóng vai trò một người chỉ 
đường”(11). Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Thế 
Tôn có dạy: “hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ 
nương tựa một gì khác…dùng Chính  pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chính pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác”(12), lời dạy trên nói 
lên sự tin tưởng của đức Phật ở giá trị và khả 
năng của con người, và một nền giáo dục chân 
chính phải là một nền giáo dục nhắm đến sự 
hướng thượng của con người.

Ảnh: St
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Giới không phải là người trên, cấm kẻ dưới 
không được làm, nếu làm thì bị trừng phạt, mà 
Giới là điều mình tự nguyện làm, đề cao tính tự 
chịu trách nhiệm của mỗi người, vì các điều ấy 
phù hợp với đạo lý và khi thực hành chúng ta có 
được sự an vui về tinh thần và thể chất. Trong 
Tăng Chi Bộ Kinh, trình bày rõ ràng về trường 
hợp này. Ví như một nắm muối thả vào một hồ 
nước lớn hay con sông lớn thì độ mặn không 
đáng kể, nhưng nếu để nắm muối ấy vào một 
ghè nước thì độ mặn lại đáng kể. Cũng thế, cùng 
phạm một tội, với người tâm tư bủn xỉn, không 
tu tập Giới, Ðịnh, Tuệ thì kết quả có thể đi vào địa 
ngục; nhưng với người có tu tập Giới, Ðịnh, Tuệ, 
có từ tâm rộng rãi thì xem như kết quả không có 
(triệt tiêu)(13). Trong Kinh Trường Bộ, đức Phật 
đặc biệt đề cao Giới Đức: “Chỗ nào có Giới hạnh 
chỗ ấy có trí tuệ, chỗ nào có trí huệ, chỗ ấy có 
Giới hạnh. Người có Giới hạnh nhất định có trí 
tuệ, người có trí tuệ nhất định có Giới hạnh. Giới 
hạnh và trí huệ phải được xem là tối thắng ở trên 
đời”(14). Như thế ta có thể khẳng định là nơi nào 
có người giữ Giới thì nơi đó sẽ có mọi sự hạnh 
phúc an lành. 

Nếu hạnh phúc là đối tượng mà nhân loại mãi 
đi tìm, thì hẳn đúng giới là những gì mà nhân 
loại cần nắm giữ trên đường đi đến hạnh phúc 
ấy. Ðã đến lúc con người cần loại bỏ hết thảy ngộ 
nhận về giới của giáo lý Phật giáo để tiến lại gần 
hơn với giới và nắm giữ giới thân ái như nắm giữ 
chính hạnh phúc của mình(15). Nếu cứ muốn tìm 
cầu an vui hạnh phúc mà đi ngược lại với năm 
điều đạo đức trên thì cũng như người khát nước 
mà cứ uống nước biển vậy. 

Không phải chỉ ngày nay đạo đức mới tỏ lộ 
tiếng nói của mình như là điều kiện tất yếu cho 
hạnh phúc của con người và thái bình của xứ sở. 
Hơn 25 thế kỷ trước, đức Phật đã nói đến đạo 
đức và cuộc sống của Ngài là tấm gương sáng về 
đạo đức. Quả vậy nếp sống Giới đức, Hạnh đức 
và Trí đức của Ngài mãi mãi là tấm gương soi 
sáng cho nhân loại muôn đời trên bước đường 
thực hành an lạc, hạnh phúc. 
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Ngàn năm mây bạc vẫn thong dongNgàn năm mây bạc vẫn thong dong

  Thích Từ Thông

“Đối với sắc mà sanh tâm yểm ly, ly dục, diệc tận,
 không khởi lên các lậu, tâm giải thoát chân chánh, 

đó gọi là Tỳ kheo chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại.(1)”. 

Cuộc sống của con người là sự đối mặt 
với những tác động từ những yếu tố 
ngoại tại với những trạng thái tâm 
lý phức tạp đan xen lẫn nhau, mỗi 
người có một nhận thức khác nhau 

về bản chất của sự vật hiện tượng cũng như 
phương diện hành động. Khát vọng tái sinh về 
các cảnh giới thù thắng, an vui hoặc buông xuôi 
tất cả để mặc cho con tạo xoay vần, thả trôi mình 
theo những dục vọng cuồng say náo nhiệt. Hay 
là khuynh hướng thoát ly khỏi những bế tắc mà 
vị ngọt và sự nguy hiểm mà cuộc sống vật chất 
hiện đại đang bủa vây để tìm lại một chút bình 
yên, những chiêm nghiệm thanh tao thoát tục 
của một lối sống Thánh xuất thế? 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu quan 
điểm về tính hai mặt của một thực tại, cụ thể 
đó là phạm trù “Niết bàn” và “Thế gian” theo tư 
tưởng của ngài Long Thọ (Nāgārjuna) qua tác 
phẩm Trung Luận (Madhyamikasūtra). 

1. Chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối
Thế giới mà chúng ta đang tồn tại, vận hành 

với các quy luật vận động theo các cặp phạm trù 

đối lặp nhưng tương hỗ: đẹp – xấu, sáng – tối, 
hiện hữu – không hiện hữu, sinh tử – niết-bàn,…
Để có thể hiểu được một khía cạnh tuyệt đối, thì 
không thể nào bỏ qua các tính chất tương đối. 
Bởi vì sự tuyệt đối còn được hiểu là sự phủ định 
của cái tương đối, nằm trong phạm vi khả năng 
nhận thức suy nghiệm của con người. 

Trong Trung Luận, ngài Long Thọ đã khái quát 
thành hai phạm trù quan điểm tương đối và tuyệt 
đối, nằm trong học thuyết Tính Không, xây dựng 
trên Duyên Khởi và Trung Đạo. Ngài phân loại 
các phạm trù nhận thức trong Phật giáo thành 
hai đại bộ phận: Tục Đế và Chân Đế: “Chư Phật y 
Nhị đế, vì chúng sinh thuyết pháp: một là thế tục 
đế, hai đệ nhất nghĩa đế”(2) (諸佛依二諦,為眾生
說法:一以世俗諦,二第一義諦).(3) Sở dĩ có sự khái 
quát này, không phải là sự sáng tạo ngẫu nhiên 
của Long Thọ, mà những tư tưởng chủ đạo được 
ngài khai thác trực tiếp từ nguồn A-hàm/Nikāya 
và bao gồm tư tưởng của các nhà Đại thừa thời 
bấy giờ.

Kinh Potthapāda, ghi nhận:“Này Potthapāda 
có những pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách không dứt khoát. Này Potthapāda có 

Mái chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Ảnh: Minh Nam
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những pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày một 
cách dứt khoát”.(4) Trong Arahantasutta, đề cập 
về một vị Tỳ kheo A La Hán đã làm các điều phải 
làm, các lậu hoặc kiết sử đã đoạn tận: “Vị ấy khéo 
biết rõ, danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, 
vị ấy cũng danh xưng.”(5)

Trong Tạp A Hàm, vị A La Hán là vị: “Đã lìa nơi 
ngã mạn, Không còn tâm ngã mạn; Siêu việt tôi, 
của tôi, Ta nói là lậu tận. Đối tôi, của tôi kia, tâm 
trọn chẳng chấp trước; hiểu danh tự thế gian, 
bình đẳng giả danh nói”.(6)

Vì thế, Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận giải 
thích: “Đệ nhất nghĩa tất đàn nghĩa là tất cả pháp 
tính, tất cả ngôn ngữ luận nghị, tất cả những gì 
gọi là pháp hay phi pháp, mỗi một phạm trù như 
vậy đều có thể bị phân tích, xây dựng hay phá vỡ. 
Tuy nhiên, đối với pháp chân thật được chư Phật, 
Bích Chi Phật, A La Hán tuyên thuyết thực hành 
thì không thể tách rời, không thể phá tan”.(7) 

Như vậy, đệ nhất nghĩa tức là phạm trù mà các 
bậc Thánh đã chứng ngộ và vượt thoát khỏi mọi 
phạm vi luận nghị, ngôn ngữ của thế gian. Tuy 
nhiên vì để phù hợp với các đối tượng, căn cơ, 
trình độ khác nhau mà có sự sai khác về phương 
tiện sử dụng giáo pháp cho thích ứng với tinh 
thần khế lý – khế cơ. 

Do đó, cũng trong Đại Trí Độ Luận, Long Thọ 
đã khái quát thành “Tứ tất đàn”: Thế giới tất đàn 
(giáo pháp mang ý nghĩa tùy thuận mọi người với 
mục đích dẫn mọi người hướng về Phật pháp); 
Đối trị tất đàn (giáo pháp chỉ mang ý nghĩa ngăn 
chặn các việc làm sai lầm nào đó); Các các vị nhân 
tất đàn (giáo pháp tùy theo căn cơ khác nhau của 
chúng sinh, giáo dục họ phát khởi tâm hướng 
thượng hướng thiện); Đệ nhất nghĩa tất đàn 
(giáo pháp với mục đích làm cho mọi người thấy 
rõ thật tướng của tất cả các pháp). Long Thọ lấy 
Tứ tất đàn này để hệ thống phân loại toàn bộ lời 
Phật dạy, không ngoài ý nghĩa tất cả phật pháp 
“đều là thật, không trái ngược mâu thuẫn lẫn 
nhau”.(8) 

Đây cũng chính là tính Không hay Trung đạo 
mà Long Thọ đã đề cập, chính nhờ sự phân chia 
này mà có lẽ đã đưa Long Thọ lên hàng học giả lỗi 
lạc. Bởi vì trước Long Thọ các nhà Bộ phái và Đại 
thừa kịch liệt kình chống nhau, một bên thiên 
nặng về thực tế, một bên nghiêng về chủ nghĩa 
siêu hình. Vì vậy, Long Thọ đã giải thích dựa trên 

bản chất tùy duyên bất biến mầu nhiệm của Phật 
giáo và tiến hành hệ thống lại các tư tưởng Phật 
giáo đối kháng, đó chính là Tính Không – Trung 
đạo – Duyên Khởi.

Chúng ta thấy rằng, giáo pháp của đức Phật 
mang tinh thần “tùy duyên”, với hàng cư sĩ tại gia 
thì đức Phật khuyên dạy họ thực hành Tam Quy, 
Ngũ giới, Thập thiện nghiệp, bố thí, cúng dường 
cho các sa môn Bà La Môn với tài sản thâu hoạch 
hợp pháp, ngoài ra đức Phật còn khuyến khích 
việc lao động sản xuất làm lợi cho mình làm lợi 
cho người, cho đến giáo hóa các hạng cùng đinh 
trong xã hội, người cùi, dân, quan, ngoại đạo, 
vua chúa,…

Bởi vì Phật giáo muốn tồn tại và truyền bá giáo 
pháp thì phải tùy thuận vào thế gian mà  thuyết 
giảng pháp xuất thế gian. Như bài kinh 347 – Tạp 
A Hàm, du sĩ Tu Thâm (Susima) khi đến tham vấn 
các Tỳ kheo đạt được “tuệ giải thoát”, do vì không 
thông hiểu giáo lý căn bản và cũng chẳng hiểu 
về thiền định trong Phật giáo cho nên khởi lên 
các câu hỏi nghi vấn, đức Phật bảo rằng: “Không 
luận là ngươi biết hay không biết, mà trước hết 
phải tự biết pháp trụ, sau đến biết Niết-bàn, như 
các thiện nam tử kia một mình ở nơi thanh vắng, 
chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông 
lung, xa lìa ngã kiến, tâm khéo giải thoát đã”.(9)

Như thế nào là pháp trụ, kinh văn tiếp tục giải 
thích: “Phật bảo Tu-thâm: “…Có phải vì có sinh 
nên có già, chết; không phải lìa sinh mà có già, 
chết chăng?”… “Đó gọi là trước hết biết pháp trụ, 
sau đến biết Niết-bàn, mà các thiện nam tử kia, 
một mình ở nơi thanh vắng, chuyên cần tinh tấn 
tư duy,… tâm khéo giải thoát”.(10) Pháp trụ trí tức 
là trước tiên người đó phải biết rõ về những gì 
đang diễn ra trong thế giới hiện tại mà họ đang 
sinh sống. Đó là các pháp tùy thuận theo nhân-
duyên-quả đối với tiến trình 12 nhân duyên (vô 
minh, hành,…), chúng tương hỗ nhau, cái này 
có cho nên cái kia có, cái này sinh cho nên cái 
kia sinh. 

Như vậy, muốn thể nhập vào trí Niết-bàn, 
thì ngay trong hiện tại này chúng ta phải có sự 
quán sát và hành động, không thể có sự kiện một 
người thân, khẩu, ý không tu tập, làm các điều 
bất thiện lại có thể sinh vào các cõi thiện thú, 
thiên giới.(11) Niết-bàn chính là con đường thực 
hành và sự thể nhập.

PHẬT GIÁO & ĐỜI SỐNG



71TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/2023

2. Nhận thức và hành động
Trung Luận ghi rằng: “涅槃與世間,無有少

分別,世間與涅槃,亦無少分別” (Na samsārasya 
nirvānāt kim cid asti viśesanam, na nirvānasya 
samsārāt kim cid asti viśesanam).(12) Nghĩa là: 
“Niết-bàn với thế gian, không có chút phân biệt, 
thế gian với Niết-bàn, cũng không chút phân 
biệt”.(13)

Trong đó chữ “世間” nếu theo nguyên nghĩa 
trong bài kệ của nó là “samsāra” với ý nghĩa rộng 
hơn “thế gian”. Samsāra thường được hiểu là 
vòng luân hồi, một chu kì sinh tử bất tận hoặc 
là một thế giới đời sống trần tục.(14) Còn đối với 
Niết-bàn (nirvāna; nibbana) miêu tả một trạng 
thái vắng mặt tham, sân, si; trạng thái mát mẻ, 
an vui. Tại sao giữa hai phạm trù đối lập này lại 
được Long Thọ nói rằng chúng chẳng có chút 
phân biệt?

Bởi vì trong Phật pháp khác hẳn với các 
phương pháp hiểu biết thường tình của thế 
gian, vì đạo Phật được xem là “đến để mà thấy” 
và “đến để tự mình chứng ngộ”, do đó không thể 
dùng các kiến giải thông thường của thế tục mà 
có thể thấu rõ bản chất của Niết-bàn. Đức Phật 
xác nhận rằng: “Như Lai sinh ra trong đời, lớn 
lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không 
bị đời ô nhiễm”.(15)

Với tuệ giải thoát vô phân biệt, đức Phật tuyên 
bố rằng: “cái gì người có trí ở đời chấp nhận là 
‘không’ Ta cũng nói là ‘không’…cái gì người có trí 
ở đời chấp nhận là ‘có’ Ta cũng nói là ‘có’… người 
có trí ở đời chấp nhận sắc là vô thường,…chịu sự 
biến hoại, thời Ta cũng nói là ‘có’… ở trong đời, 
này các Tỳ kheo có thế pháp (lokadhamma). Thế 
pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng 
tri;… Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, 
xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ.”.(16)

Thế pháp ở đây có nghĩa là năm thủ uẩn, tức là 
nó liên hệ với con người thực tại đang hiện hữu; 
không chấp trước vào các khái niệm ngôn ngữ, 
cũng như những hoa sen được sinh ra trong bùn 
nước nhơ và vươn lên ra khỏi nước bùn nhơ, 
nếu như không có bùn không có nước thì sẽ 
không có hoa sen; chính nhờ quá trình hấp thu 
và chuyển hóa vật chất lẫn nhau từ đó mới có sự 
sinh khởi muôn loài vạn vật, đó cũng chính là 
tính duyên khởi trung đạo, chẳng rời nhau mà 
cũng chẳng chống đối với nhau.

Trong Tương ưng Vô thỉ xác nhận: “Vô thỉ là 
luân hồi (samsāra), 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”.(17) Vòng luân hồi (samsāra) là không 
có khởi điểm, tất cả những kiếp sống mà chúng 
sinh phải trải qua thật không thể tính điếm được, 
cũng như nước mắt mà con người đã khóc vì 
sự chia lìa trong quá khứ nhiều như nước biển 
trong bốn biển lớn,…tức là vòng luân hồi là chỗ 
mà các loài chúng sanh phải tới lui; cho đến khi 
nào thoát khỏi sự che đậy của vô minh và sự trói 
buộc của tham ái, thì mới được xem là thoát ra 
khỏi luân hồi sinh tử (thế gian), đạt đến Niết-
bàn. 

Bởi vì: “Đồng nghĩa với Niết bàn giới là nhiếp 
phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng 
được gọi là đoạn tận các lậu hoặc”, “Đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này các Tỳ kheo 
được gọi là bất tử” và “Con đường Thánh đạo 
tám ngành này là con đường đưa đến bất tử, tức 
là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, 
chính định”.(18) Thánh đạo tám ngành này tức là 
Trung Đạo mà Như lai đã tuyên bố lần đầu tiên 
trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân.(19) 

Trạng thái tâm thanh tịnh giải thoát, không 
bị ba độc chi phối được xem là Tính Không theo 
Kinh Pháp ấn trong Tạp A Hàm:(20) “Nếu Tỳ kheo 
nào nói như vầy: ‘Tôi đối với tam muội Không 
chưa có sở đắc, mà khởi Vô tướng, Vô sở hữu, 
lìa được tri kiến kiêu mạn.’ Chớ nên nói như vậy. 
Vì sao? Vì nếu đối với Không chưa đạt được, mà 
nói là Tôi đã đạt được Vô tướng,…thì việc này sẽ 
không xảy ra.”…“Nếu Tỳ kheo nào, ngồi dưới bóng 
cây, chỗ trống vắng, mà khéo quán sát sắc là vô 
thường, là pháp ma diệt, ly dục. Cũng vậy, quán 
sát thọ, tưởng, hành, thức…Đó gọi là Không”. 

Tam-muội chính tư duy, là quán sát sự đoạn 
tận của tướng sắc (thinh, hương,..); đó gọi là vô 
tướng. Quán sát sự đoạn trừ tướng tham, sân, 
si; đó gọi là Vô sở hữu. Quán sát về ngã, ngã sở 
từ thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, biết mà sinh ra. 
Những nhân duyên gì sinh thức, nó đều là vô 
thường, là hành của hữu vi, từ duyên khởi, là 
pháp tai hại, là pháp hoại diệt, là pháp ly dục, là 
pháp đoạn tri. Đó gọi là Thánh pháp ấn, tri kiến 
thanh tịnh.(21)

Chúng ta thấy rằng “tam muội Không”, có nghĩa 
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là sự quán sát về bản chất giả tạm, không thật 
có của tấm thân năm uẩn này (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức), sự quán chiếu về năm uẩn như vậy 
từ đó không còn phát sinh những tư tưởng tham 
luyến, cố chấp sai lầm. Đây cũng được gọi là 
“chính tam muội tư duy” tức là thực hành Trung 
Đạo (Bát Thánh Đạo), cũng là Thánh Pháp ấn, tri 
kiến thanh tịnh.

3. Tịnh độ giữa trần gian

Chúng ta nhận thấy rằng, Niết-bàn có nghĩa là 
trạng thái vắng mặt các khổ đau, khi nào tham, 
sân, si được nhiếp phục, được đoạn tận thì khi đó 
có sự hiện diện của Niết-bàn ngay trong thế gian 
(luân hồi).  Trung Luận viết: “受諸因緣故,輪轉生
死中;不受諸因緣,是名為涅槃”,(22) nghĩa là: khi có 
mặt của sự chấp thủ đối với các nhân duyên, thì 
vẫn còn sự lưu chuyển trong vòng sinh tử; nếu 
không còn chấp thủ đối với các nhân duyên nữa 
thì gọi là Niết-bàn.

Do đó niết-bàn được hiểu là tiến trình đoạn 
giảm, đoạn trừ những nguyên 
nhân dẫn đến sự tái sinh trong 
vòng luân hồi; cũng như một 
đống lửa lớn đang cháy, nếu nó 
không được tiếp thêm các điều 
kiện để duy trì sự cháy (nhiên 
liệu, oxy,…) thì đám lửa đang 
cháy đó sẽ đi đến tàn lụi, mà 
không thể nào chỉ ra rằng ngọn 
lửa đó đã đi về đâu. Tương tự 
như vậy, chúng ta không thể 
diễn tả niết-bàn một cách chính 
xác nhất, nhưng thông qua việc 
làm chủ các trạng thái tâm lý 
tiêu cực, lắng đọng các phiền 
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não nhiễm ô đang có mặt, tiến hành điều chỉnh 
và làm chủ những trạng thái tiêu cực này. 

Cần phải có Pháp Trụ trí để nhìn nhận được 
sự vận hành của các pháp nhân duyên, thì mới 
chứng được trí tuệ niết-bàn. Đối với những 
người không tìm hiểu tận tường về “tính không” 
mà lại cho rằng “nhất thiết pháp giai không” điều 
này có thể dẫn đến những hệ lụy lệch lạc về tư 
tưởng và phương hướng hành động, nguy hại 
hơn sẽ khiến xã hội trở nên hỗn loạn và nền đạo 
đức căn bản, quy luật nhân quả thế gian bị phá 
vỡ.

Nói đến Tính Không tức là nói đến bản chất 
của các pháp vốn là duyên sinh do đó chúng 
không thật có, mà chỉ là giả có. Bát-nhã tâm kinh, 
cũng khẳng định rằng nếu như bồ tát khi thực 
hành sâu vào trong trí tuệ bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
soi rọi thấy năm uẩn điều là không thật có, tức 
vượt thoát mọi khổ ách. Từ góc độ tính không 
mà đi sâu vào bản chất của quy luật, thì tính 
không này cũng phải được chứng ngộ trong sự 
thể nhập. Trí hiểu rõ về tính Không không phải là 
phủ nhận tất cả, cho đó là trống rỗng; trái lại cần 
phải nhìn vào sự hiện hữu của nó và xem xét thấy 
rằng chúng tuy có nhưng bản chất của chúng là 
không thật có.

Để được giải thoát khỏi sinh tử, trước hết 
người ta phải có những nhận thức đúng dựa trên 
căn bản thiện và bất thiện, như tín tâm, trì giới, 
học pháp, bố thí, thiền định, tựu trung đó chính 
là “không tham, không sân, không si”, mà không 
phải là sự thụ động rơi vào chủ nghĩa hư vô. Vì 
vậy, cho dù trên phương diện lý thuyết hay thực 
hành, thì đây là một quá trình tất yếu để đạt được 
Niết-bàn hay “tính không” từ chính ngay trong 
sự tồn tại của mỗi cá nhân.

4. Kết luận
Thế gian (luân hồi) với Niết-bàn, tuy về mặt 

ngữ nghĩa mặc dù có sự khác biệt, tuy nhiên 
bản chất của Luân hồi và Niết-bàn điều nằm 

trong quy luật Duyên khởi, mỗi một cá nhân sẽ 
tự quyết định cho sự luân hồi hay Niết-bàn của 
mình thông qua sự nỗ lực thực hành đoạn trừ ba 
độc tham, sân, si. 

Niết-bàn chính là trạng thái không còn tham 
sân si, do đó nếu như duy trì trạng thái tâm trong 
sạch, không có mặt của ba độc này được duy 
trì và kéo dài đến vô tận thì gọi đó là Niết-bàn 
hay được xem là “bất tử”: “Đối với sắc mà sinh 
tâm yểm ly, ly dục, diệc tận, không khởi lên các 
lậu, tâm giải thoát chân chính, đó gọi là Tỳ kheo 
chứng đắc Niết bàn ngay trong hiện tại. (tương 
tự với thọ, tưởng, hành, thức)”.(23)

Đức Phật tuyên bố rằng: “Chính ở trong thân 
thể dài một tầm, có tưởng, có thức này, Ta tuyên 
bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn 
diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt 
của thế giới”.(24) Điều này ngụ ý rằng, sự giải thoát 
giác ngộ là một tiến trình thanh lọc tự thân thoát 
ra khỏi ba độc, thông qua quá trình tư duy thiền 
quán và thực hành các công hạnh ba-la-mật ngay 
tại thế gian này, bằng chính cơ thể với sức lực và 
trí tuệ của chính chúng ta. Do vậy, giải thoát hay 
luân hồi nằm ở ý chí tự do hành động của mọi 
người mà không phải là sản phẩm từ một đấng 
tuyệt đối chúa tể nào cả. 

Bởi vì “Do tâm nhiễm ô, này các Tỳ kheo, chúng 
sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, này các Tỳ 
kheo, chúng sinh thanh tịnh”.(25) Tâm thanh tịnh 
hay nhiễm ô cũng là pháp duyên sinh, do đó đối 
với cái thấy của bậc đã giải thoát hoàn toàn thì 
xem xét sinh tử với giải thoát không khác, luân 
hồi với Niết-bàn cũng chẳng sai biệt. Vì các pháp 
đó vốn dĩ không phải là hý luận pháp, không thể 
thấu rõ do suy lường phân biệt; chỉ có thể tự thân 
mỗi người đi đến để thấy đến chứng nghiệm, 
thông qua quá trình rèn luyện trên nền tảng Đạo 
đức (Giới), Thiền Định (Định) và Trí Tuệ (Tuệ) 
một cách tinh tấn tròn đầy mới có thể thấu rõ 
thật tướng của vạn pháp. 
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Tài sản của một người tu sĩTài sản của một người tu sĩ
  Thích Nữ Thắng Tâm 

NCS Khoa Triết – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-Tp.HCM

Nhớ lại chặng đường đã đi qua với bao đau thương của tấm thân mang nhiều nghiệp chướng, mãi trôi 
lăn trong dòng đời vô thường biến đổi với bao hơn thua danh lợi, lắm lúc con người phải chà đạp lên 
nhau để mà sống. 
Trước dòng đời vô thường chóng vánh, hố sinh tử khó ra, biết bao con người quyết bỏ lại sau lưng thú 
vui, danh lợi buộc ràng của trần thế để xuất gia học đạo tìm về bến bờ giải thoát. 
Từ khoá: tài sản, người xuất gia, tu sĩ, Phật giáo.

1. Khái niệm về người xuất gia 
Theo Từ điển Phật học Huệ 

Quang định nghĩa: “Xuất gia (S. 
Pravajya; C. 出家, Ba-phệ-nễ-
da)là lìa bỏ sinh hoạt gia đình, 
chuyên tâm tu theo tịnh hạnh 
của Sa môn; cũng chỉ cho người 
xuất gia tu đạo, đồng nghĩa với 
Sa môn, Tỳ kheo. Vì xuất gia là 
xa lìa cõi thế tục nên còn gọi 
là Xuất trần. Xuất gia phải cạo 
bỏ râu tóc, không trang sức, 
đồng thời mặc y hoại sắc, nên 

xuất gia còn gọi là Lạc sức, Thế 
phát, Lạc phát nhiễm y, Thế 
phát nhiễm y, Thế nhiễm, Lạc 
nhiễm”[1].

Tiếng Pāli của hai chữ “xuất 
gia” là Nekkhamma, có nghĩa là 
khước từ những điều mơ ước 
của thế gian để chọn lấy sự sống 
thanh bần. Nekkhamma có 
nghĩa là vượt qua khỏi các pháp 
che lấp Niết Bàn bằng cách 
thực nghiệm con đường Giới, 
Định, Tuệ. Tại Ấn Độ, thời kỳ 

Vệ-đà đã có người xa rời cuộc 
sống thế gian, từ bỏ người thân 
trong gia đình để xuất gia cầu 
giải thoát. Sau đó, tín đồ Bà la 
môn giáo thực hành theo và đã 
chia thành 4 giai đoạn như sau:

1. Phạm hạnh kỳ: Theo vị 
thầy Bà la môn để học tập kinh 
điển Vệ Đà trong vòng khoảng 
12 năm.

2. Gia trú kỳ: Người này lập 
gia đình và làm các nghề trong 
xã hội để mưu sinh, không vi 
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phạm các giới điều của một tín 
đồ Bà la môn, tiến hành nghi 
thức thờ cúng tại gia đình và bố 
thí.

3. Lâm thế kỳ: Người này 
vào rừng ẩn tu, sống đời khổ 
hạnh.

4. Độn thế kỳ: Vị đó đi du 
phương khắp nơi bằng việc 
khất thực và hướng đến sự giải 
thoát của linh hồn.

Thuật ngữ “xuất gia” đã sớm 
có tại Ấn Độ với nhiều tôn 
giáo, trong đó có Bà la môn 
giáo. Thuật ngữ trong luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo gọi là “nhà tu 
hành”. Trong chương I (Những 
quy định chung) của bộ luật 
này, định nghĩa như sau: “Nhà 
tu hành là tín đồ xuất gia, 
thường xuyên thực hiện nếp 
sống riêng theo giáo lý, giáo 
luật và quy định của tổ chức tôn 
giáo”[2]. 

Đối với Phật giáo, một hành 
giả phát tâm vào chốn thiền 
môn tu học thì việc cạo sạch 
râu tóc chỉ trong một khoảng 
thời gian ngắn, chủ yếu là “tu 
cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly 
tục tùng đạo dã” (nghĩa là: sửa 
đổi hành vi, bỏ ác làm lành, lìa 
tục theo đạo) [3] tức là dứt trừ 
phiền não, cấu nhiễm nơi tâm. 
Chính vì thế, hành giả phát tâm 
cần phải lưu ý một số điều như:

1. Phát tâm Bồ đề kiên cố từ 
khi tập sự cho đến xuất gia.

2. Được sự chấp thuận của 
cha mẹ hoặc người giám hộ đối 
với lứa tuổi vị thành niên. Đối 
với những hành giả đã lập gia 
đình thì cần phải có sự đồng ý 
của người vợ hoặc chồng.

3. Hành giả không vi phạm 
pháp luật (buôn bán ma tuý, 
trộm cướp, hiếp dâm,…).

4. Vị đó không bị bệnh truyền 
nhiễm, tâm thần,…

5. Sau khi thế phát, vị sư phụ 
sẽ hướng dẫn người đệ tử hoàn 
thành các thủ tục xuất gia để 
được Ban Tăng sự tỉnh cấp giấy 
chứng nhận xuất gia[4].

 Xuất gia có ba nghĩa: 
1. Xuất thế tục gia: Hành 

giả ra khỏi ngôi nhà thế tục 
nơi trần thế, phát tâm cạo bỏ 
râu tóc, theo Thầy tu học Phật 
pháp.

2. Xuất phiền não gia: Hành 
giả nỗ lực tháng ngày tu tập 
dứt trừ những phiền não như 
tham, sân, si, mạn, nghi,… khép 
mình trong nếp sống thanh 
tịnh và hoà hợp của tăng đoàn.

3. Xuất tam giới gia: Hành 
giả ra khỏi ngôi nhà Tam giới 
(Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới). 
Đồng thời, trong Pháp uẩn túc 
luận có nêu bốn hạng người 
xuất gia:

1. Thân xuất gia, tâm tại gia 
(thân vào chùa học đạo nhưng 
tâm còn lưu luyến chuyện thế 
tục).

2. Thân tại gia, tâm xuất 
gia (trường hợp như người 
lớn tuổi hảo tâm xuất gia, 
nhưng không đủ sức khoẻ sống 
ở thiền môn nên xin phép bổn 
sư về tư gia tu học và gia đình 
chăm lo sức khoẻ; trường hợp 
như các vị cư sĩ hộ pháp thời 
chấn hưng Phật giáo như Tâm 
Minh Lê Đình Thám, Thiều 
Chửu Nguyễn Hữu Kha, Chánh 
Trí Mai Thọ Truyền,… tuy sống 
tại gia nhưng hoạt động mạnh 
trong hội Phật học, giảng dạy 
tại các Phật học đường, thuyết 
giảng nhiều đạo tràng, xuất bản 
tạp chí Phật giáo,…).

3. Thân tâm xuất gia (vị này 
niềm tin bất động đối với Tam 
bảo và Thánh giới, tinh tấn tu 
tập dứt trừ phiền não, chứng 
quả Bồ đề. Tiêu biểu như Sơ Tổ 

Phật hoàng Trần Nhân Tông, 
HT.Trí Tịnh, HT.Phổ Tuệ,…) 

4. Thân tâm không xuất 
gia (vị này hình thức xuất gia 
nhưng chẳng khác gì người 
thế tục, tham dục đầy dẫy,… 
mà trong Sa di luật giải của 
HT.Hành Trụ có ghi là “húc cư 
sĩ” tức là cư sĩ trọc đầu).

Đệ tử Phật ngoài hai chúng 
tại gia là Ưu bà tắc (cận sự nam) 
và Ưu bà di (cận sự nữ) thì năm 
chúng còn lại gồm Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, 
Sa di ni thuộc chúng xuất gia, 
nên gọi là Xuất gia ngũ chúng. 
Đôi khi có một số bản kinh luận 
dùng thuật ngữ “Tứ chúng” tức 
chỉ cho hai chúng xuất gia gồm 
Tỳ kheo và Tỳ kheo ni; và hai 
chúng tại gia gồm Ưu bà tắc và 
Ưu bà di. 

Trong Phật giáo, sau khi thái 
tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo 
đã chứng thành quả Phật, hiệu 
là Thích Ca Mâu Ni. Việc xuất 
gia của Ngài có nói rõ trong 
quyển hạ của kinh Tu Hành Bản 
Khởi; quyển thượng của kinh 
Thái Tử Thuỵ Ứng Bản Khởi. 
Đức Phật đã khuyến tấn hàng 
đệ tử xuất gia tu tập trong kinh 
Sa môn quả thuộc kinh Trường 
Bộ như sau: “Cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia tu 
đạo. Sau khi xuất gia như vậy, 
người ấy sống chế ngự thân, 
chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, 
bằng lòng với nhu cầu tối thiểu 
về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống 
trong an tịnh” [5]. 

2. Tài sản của một vị tu sĩ Phật 
giáo

a. Về phương diện vật chất
Trên lộ trình giác ngộ giải 

thoát, một người xuất gia luôn 
tâm niệm rằng:
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“Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sinh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu”.
Nghĩa là:
Một bát cơm ngàn nhà
Thân đi muôn dặm xa
Muốn thoát đường sinh tử
Xin độ tháng ngày qua.
Theo thi kệ của Bố Đại Hoà 

thượng như sau:
“Một bát cơm ngàn nhà,
Thân chơi muôn dặm xa,
Mắt xanh xem trần thế,
Mây trắng hỏi đường qua” 

[6].
Tài sản của một vị xuất gia 

được phân thành hai loại: 
tài sản tập thể (vật của mười 
phương Tăng) và tài sản cá 
nhân (vật của hiện tiền Tăng). 
Theo Tứ phần luật, tài sản 
tập thể được phân thành vật 
thường trụ thường trụ (đất 
đai, ruộng vườn,… là những vật 
thường trụ của trú xứ không 
được phân chia, mua bán) và 
vật thập phương thường trụ 
(thức ăn,… là những vật mà 
Tăng chúng được quyền phân 
chia ra thọ dụng). 

Tài sản cá nhân người xuất 
gia được phân thành vật hiện 
tiền (vật hiện tiền được phật tử 
dâng cúng cho Tăng hiện tiền, 
Tăng hiện tiền được phép sở 
hữu) và vật thập phương hiện 
tiền (vật của vị Tỳ kheo sau khi 
tịch; nếu Tăng chưa yết ma thì 
thuộc thập phương Tăng. Nếu 
yết ma thì thuộc hiện tiền Tăng, 
được phép phân chia Tăng hiện 
tiền). 

Vật dụng cần thiết mà một vị 
xuất gia không thể thiếu gồm có 
ba y, bình bát, toạ cụ và đãy lọc 
nước. Ngoài ra, một số vật dụng 
khác như kim chỉ, dao cạo, đồ 
cắt móng tay, gậy (hoặc tích 
trượng), khăn tắm,… Những 
vật dụng này sở hữu riêng của 
vị xuất gia khi còn sống; nhưng 
khi vị đó viên tịch, nếu là Tỳ 
kheo (hoặc Tỳ kheo ni) thì tài 
sản đó thuộc về tập thể Tăng 
(Ni); còn Sa di (Sa di ni) tịch thì 
tài sản thuộc về vị Bổn sư. Trong 
giới luật Phật giáo cũng có bốn 
cách chia tài vật như Tăng sai 
người chia vật, chia trực tiếp, 
đối thú chia, tâm niệm chia. 

b. Về phương diện tu tập
Trong kinh Trường A-hàm, 

kinh Tăng Nhất (số 11), Đức 

Phật dạy rằng: “Thế nào là bảy 
pháp có nhiều thành quả? Đó là 
bảy thứ tài sản, tức tín tài, giới 
tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí 
tài, và tuệ tài. Đó là bảy thứ tài 
sản”[7]. Đây là bảy tài sản quý 
báu của bậc Thánh nên được 
gọi là Thất Thánh tài hay Thất 
Bồ đề phần. Thất Thánh tài là 
một trong bảy chi phần của 37 
phẩm trợ đạo (Đạo đế) thuộc 
Tứ đế.

Thứ nhất nói về tín tài, tức là 
tài sản về niềm tin. Trong kinh 
Tăng Chi Bộ, chương Bốn pháp, 
bài kinh Nguồn sinh phước 
với cư sĩ (2), đức Phật dạy các 
đệ tử xuất gia phải thành tựu 
bốn nguồn sinh phước, hạnh 
phúc an lạc với lòng tịnh tín bất 
động đối với đức Phật, chính 
pháp, chúng Tăng, giới luật. Về 
phương diện niềm tin đối với 
đức Phật, vì Ngài là “bậc Ứng 
Cúng, Chính Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn”. Thứ hai là 
niềm tin đối với chính pháp, 
vì “pháp được Thế Tôn khéo 
nói, thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác 
hiểu”. Thứ ba là niềm tin đối 
với chúng Tăng, vì “Thiện hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. 
Ưng lý hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn. Chính hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám vị. Chúng đệ tử này của 
Thế Tôn đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng 
được đảnh lễ, đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng 
ở đời”. Thứ tư là niềm tin với 
những giới được bậc Thánh ái 
kính, vì những điều giới luật 
này “không bị phá hoại, không 
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bị bể vụn, không bị điểm chấm, 
không bị uế nhiễm, đưa đến 
giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định”[8]. 

Giới luật là điều răn cấm của 
đức Phật đối với hàng đệ tử, 
tăng ni cũng như cư sĩ tại gia, 
nhằm bảo vệ sự thanh tịnh của 
tăng thân và ích lợi của thế tục. 

Trên bình diện giải thoát, 
đức Phật dạy năm điều lợi ích 
cho những ai trì giới, sống 
đúng theo giới luật:

1. Tài sản rất nhiều vì sống 
không phóng dật.

2. Tiếng tốt đồn xa.
3. Đi vào các hội chúng không 

sợ hãi.
4. Chết với tâm hồn không rối 

loạn.
5. Thân hoại mạng chung sẽ 

sinh vào thiện giới.
Một vị xuất gia tu tập biết hổ 

thẹn (tàm quý) việc làm sai quấy 
của mình, chuyển hóa từ bất 
thiện thành thiện, từ tâm phàm 
phu trở thành thánh nhân. 
Trong kinh Di Giáo có dạy rằng: 
“Tàm quý là y phục tối thắng 
trong tất cả sự trang nghiêm 
là thiện pháp để trang nghiêm 
thân tâm, là móc sắt ngăn chặn 
những điều phi pháp, tăng 
trưởng các pháp lành để đến 
quả vị giải thoát Niết Bàn”. Vị 

xuất gia phải thường xuyên 
nghe và an trú trong các diệu 
pháp, thực hành bố thí (tài thí, 
pháp thí, vô uý thí), hướng đến 
tuệ giải thoát trong tương lai.

Bảy tài sản này được xem là 
bảy diệu pháp mà đức Phật đã 
dạy cho Ma Ha Nam rằng: “Ở 
đây, này Mahanama, vị Thánh 
đệ tử có lòng tin, có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chính 
Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Vị này có lòng tàm, tự 
xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu 
ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ 
vì thành tựu ác, bất thiện pháp. 
Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì 
thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý 
ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bất thiện pháp. Vị này là vị 
đa văn, nhớ nghĩ những điều 
đã nghe, tích tụ những điều 
đã nghe. Những pháp nào, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh, những pháp như vậy, vị 
ấy nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng 
bằng lời, được ý suy tư, được 
chính kiến thể nhập. Vị ấy sống 
tinh cần tinh tấn, trừ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với 

các thiện pháp. Vị ấy có niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiều lần 
những gì đã làm từ lâu, đã nói 
từ lâu. Vị ấy có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sinh diệt, thành 
tựu Thánh thể nhập đưa đến 
chơn chính đoạn tận khổ đau” 
[9].  Ngài khuyến tấn Tôn giả A 
Nan thuyết giảng cho các vị Tỳ 
kheo niên thiếu về bảy tài sản 
này để họ được an ổn, sức lực, 
được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu phạm 
hạnh”.

3. Kết luận
Trong cuộc sống trần thế, 

người xuất gia tu học chốn 
thiền môn thọ dùng những 
tài sản cần thiết cho bản thân 
trong sinh hoạt; nhưng luôn 
thiểu dục tri túc và hướng tâm 
tu tập các thiện pháp, thành 
tựu bảy tài sản quý báu của một 
bậc Thánh đệ tử về mặt tinh 
thần. Chính vì thế, Tổ Quy Sơn 
Linh Hựu từng cảnh tỉnh hàng 
xuất gia trong bài Quy Sơn 
cảnh sách rằng người xuất gia 
phải dấn thân chí nguyện bước 
trên con đường cao rộng, tâm 
và hình tướng phải khác người 
thế tục, tiếp nối mạng mạch 
Phật pháp, báo đáp bốn ân và 
hoá độ ba cõi. 
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Tạo duyên "hồi sinh" Tạo duyên "hồi sinh" 
tư liệu Phật giáotư liệu Phật giáo

Trong sự vội vã, tấp nập của phố xá Hà 
Nội, nơi không gian tĩnh lặng của 
chùa Bà Đá khách du lịch, người vãn 
cảnh chùa không khỏi tò mò khi bắt 
gặp một nhóm bạn trẻ đang miệt mài 

với công việc số hóa kinh sách Hán Nôm. 
Tại chùa Bà Đá, du khách có thể nhìn thấy 5 tủ 

đựng đầy những ván khắc mộc bản, từ những 
ván kinh này, để in ra các bộ kinh giấy bằng chữ 
Hán. Việc khắc ván in kinh trong các tự viện xưa 
đã trở thành một phần trong văn hóa của người 
Việt. Tuy nhiên việc này đã không còn được duy 
trì khi mà chữ la tinh đã thay cho chữ Hán từ 
những năm đầu thế kỷ XX. Từ đó việc in kinh 
sách cũng dần mai một. Những ván khắc kinh đã 
trở thành di vật suốt bao năm ròng. 

Năm 2008, mộc bản triều Nguyễn đã được 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên 

Hợp Quốc (UNESCO)  công nhận là tư liệu kí 
ức thế giới. Tiếp nối là mộc bản kinh phật chùa 
Vĩnh Nghiêm, mộc bản Trường Lưu cũng được 

  Ts Nguyễn Huy Khuyến

Trong tiết trời lạnh lẽo của thủ đô Hà Nội trong những ngày cuối năm, tôi may mắn gặp được một 
nhóm bạn trẻ (Giang, Hùng, Vương, Trung, Uyên, Thoan) đang miệt mài số hóa tư liệu kinh sách chữ 
Hán tại chùa Linh Quang tức chùa Bà Đá, Hà Hội. Nhóm bạn này đến từ Trung tâm Tư liệu Phật giáo 
Việt Nam thuộc Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, họ đều là những người trẻ, mong 
muốn làm việc như những “ông đồ” . 
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UNESCO công nhận là Di sản ký 
ức thế giới khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Tuy nhiên, với truyền thống 
khắc ván in kinh của các  tổ đình 
lớn thì còn rất nhiều bộ ván khắc 
kinh lên tới hàng ngàn ván, mà 
chùa Bà Đá là một trong những tổ 
đình như vậy. 

Tiếp nối di sản quý báu đó, 
những người trẻ đam mê theo 
nghiệp bảo tồn và số hóa tư liệu, 
di văn Hán Nôm cổ của người Việt 
xưa. Nguồn tư liệu này chủ yếu 
tập trung ở các tự viện và các tổ 
đình lớn. Vì đam mê và biết chữ 
Hán – Nôm nên họ đã cùng nhau 
thực hiện công việc số hóa và hồi sinh kinh sách 
và tư liệu Phật giáo.

Điều thú vị là những ngôi chùa lại là nơi tạo cơ 
duyên hình thành nên ý tưởng xây dựng và bảo 
tồn di sản kinh sách Phật giáo của tiền nhân. Để 
thực hiện công việc này cần phải có “đủ duyên”. 
Mặc dù kinh sách có thể để ở trong các tự viện, 
nhưng để tiếp cận lại không hề dễ dàng. 

Nhưng sự kiên trì, nhẫn nại và làm việc có 
tâm, có trách niệm trong việc bảo quản kinh sách 
cũng như tư liệu Phật giáo của họ cũng đã chiêu 
cảm thuận duyên, để họ biên 
mục, số hóa, chỉnh lý, trùng 
ấn các tư liệu của các chùa. 
Đến nay, nhiều tự viện đã 
được nhóm số hóa, chỉnh 
lý và biên mục các bộ ván và 
các bộ kinh giấy xưa. Ngoài 
việc số hóa kinh sách, họ còn 
số hóa toàn bộ tư liệu liên 
quan đến Phật giáo, như hệ 
thống kiến trúc, hoành phi 
câu đối, bia đá, trụ tháp…các 
tư liệu này sẽ được bảo quản 
và công bố cho các nhà khoa 
học tiếp cận nghiên cứu. Đặc 
biệt, hệ thống kinh sách sau 
khi đã số hóa sẽ được xử lý 
và trùng ấn theo lối cổ mà các 
bậc tiền nhân đã để lại. 

Không những thế, những 

hiện vật liên quan đến tự viện, khi được sự cho 
phép của trụ trì công bố trên mạng internet họ sẽ 
làm mã QR code để quét mã vừa là để bảo quản 
tư liệu, vừa là để quảng bá giới thiệu đến đông 
đảo mọi người chỉ bằng một động tác quét mã 
QR. Được biết, trong kì đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua, công nghệ này 
đã được rất nhiều các sư trụ trì trải nghiệm.

Thượng tọa Thích Thanh Quy trụ trì chùa Đào 
Xuyên, Hà Nội cho biết nhờ có nhóm bạn trẻ 
đam mê hồi sinh kinh sách mà nhiều chùa mới 
thỉnh được kinh sách của chốn tổ. Cứ ngỡ rằng 

sau bao năm mất mát nhiều 
tư liệu, không ngờ rằng giờ 
đây có thể được cầm trên tay 
các trước tác của tiền nhân. 
Đó cũng là những đóng góp 
rất lớn cho việc gìn giữ và 
bảo tồn di sản kinh sách Phật 
giáo của cha ông chúng ta.

Những lời nhận xét của 
Thượng tọa có lẽ không quá 
khi mà chỉ trong một thời 
gian họ đã số hóa và xử lý 
hàng vạn trang tư liệu, hàng 
ngàn tấm ảnh, trùng ấn được 
hàng trăm bộ kinh sách, góp 
một phần không nhỏ trong 
việc bảo quản tư liệu kinh 
sách xưa của cha ông. 
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Mỗi giai đoạn xã hội có biến động, 
nhiều nhiễu nhương, phiền não, 
con người sẽ mất niềm tin vào 
thực tại, đó là lúc họ tìm đến niềm 
tin tôn giáo. 

Ngày nay ta dễ bắt gặp hình ảnh người người, 
đoàn đoàn kéo nhau đi lễ chùa cầu Phật. Ở những 
ngôi chùa cao, tượng to, chạy theo các kỉ lục lớn 
nhất, to nhất, nhanh nhất. Điều này không phản 
ánh cho sự giàu có của một dân tộc hay sự kính 
ngưỡng dành cho một tôn giáo. Trái lại nó phản 
ánh sự xuống cấp, sự trống vắng, hụt hẫng trong 
thế giới tinh thần của xã hội. 

Rõ ràng, như lời của Hoà thượng Thích Minh 
Châu: “Đạo Phật không cần đến những đoàn người 
theo đạo Phật, theo một cách ồ ạt mù quáng, theo 
một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp 
méo xuyên tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của 
mình”; mà “đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu, 
suy tư cá nhân rất nhiều”. 

Đến chùa vãng cảnh để tìm chút bình an nơi 
tâm hồn là việc có ý nghĩa, nên làm. Khi ấy ngôi 
chùa, tôn tượng như tha lực đánh thức tâm từ, 
lòng bi mẫn ở mỗi cá nhân; xa hơn có thể khơi 
dậy được tự tính chân tâm thanh tĩnh. Chứ không 
phải đến chùa lễ Phật để cầu phúc, cầu danh, cầu 
lợi; hay cúng sao giải hạn. Nếu có những kì tích 
như vậy thì làm gì có luật nhân quả, tức đạo Phật 
đang tự phủ định chính mình.

Đạo Phật chủ trương “duy tuệ thị nghiệp”, nghĩa 
là cái cốt lõi của nghiệp tu là hành giả phải khai 
tâm mở trí. Đó là con đường duy nhất để đi đúng 
chính pháp, chỉ cần sai lạc một li tự khắc đã rơi 
vào tà đạo. 

Đạo Phật hướng người tu hãy tự đốt đuốc lên 
mà đi, tức đòi hỏi tính tự lực chứ không dựa vào 
tha lực. Ngay cả kinh điển hay minh sư chỉ là 
phương tiện, không phải là mục đích. Người tu 
nếu chỉ bám chấp vào điều đó thì không khác nào 
chỉ nhìn thấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không 
thấy được ánh sáng của mặt trăng. 

Khi hành giả hiểu được những nguyên lí căn 
bản trong đạo Phật thì trước tiên phải biết giữ gìn 
giới luật, sống đời sống phạm hạnh. Từ đây hỷ lạc 

sẽ an trú trong tâm để có thể vào Định. Khi định 
ở cấp độ cao nhất tất sinh ra tuệ, đó chính là cảnh 
giới cuối cùng để thấy được chân như tự tính, đắc 
quả vị Phật. 

Vì thế, tu Phật, cầu Phật không phải là đi tìm ông 
Phật ở bên ngoài mà chính là tìam ông Phật ở bên 
trong của mỗi chúng sinh. 

Đúng như lời truyền tâm của Trần Nhân Tông 
trong bài kệ dành cho đệ tử Pháp Loa trước lúc 
Ngài viên tịch: 

Tất cả pháp không sinh
Tất cả pháp không diệt
Nếu rõ được như vậy
Chư Phật luôn trước mặt
Nào đâu có đến đi. 

Cầu Phật ở nơi đâu?
  Nguyễn Thanh Huy
Đại học Khánh Hòa

PHẬT GIÁO & ĐỜI SỐNG

Ảnh Tượng Quan Âm cổ bằng sứ chụp từ cổ vật 
trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả.
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Màu của sự tĩnh lạcMàu của sự tĩnh lạc
  Trịnh Chu

Ông đã tự khai 
phá, mở ra 
con đường 
hội họa cho 
riêng mình 

bởi những ẩn thức Phật 
tính, kịp biến các yếu tố 
vô thể mang cảm thức tôn 
giáo trở thành những hình 
tượng có cấu trúc, màu 
sắc, không gian, tư tưởng. 
“Cũng có thể coi hội họa 
như một pháp tu để tu 
Thiền và ngộ Thiền. Nó 
như một phương tiện hữu 
vi dùng trong việc biểu đạt 

các nội dung Phật pháp. Qua 
sự lĩnh nhận, khả kiến ngôn 
ngữ hội họa, người tu Thiền 
và hành Thiền còn có thể 
hoằng dương phật pháp một 
cách hữu hiệu”, Hòa thượng 
Thích Viên Thanh chia sẻ.

Ý niệm hoằng pháp và 
hành Thiền đã giúp ông soi 
chiếu hình tượng Tổ sư Đạt 
Ma đủ mọi chiều kích, kỹ 
hơn trong lựa chọn phương 
pháp biểu hiện, sâu hơn 
trong suy niệm lý tính để vẽ, 
cẩn trọng cân nhắc cái gì giữ 
lại và cái gì lược bỏ. Mỗi bức 

       Tất cả mảng màu, khối nét và bố cục trong 1.012 tác phẩm Tổ sư Đạt Ma của Hòa thượng Thích Viên 
Thanh, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh (phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chỉ như phương tiện mà 
vị Thiền giả này mượn từ trần duyên để hướng tâm đến con đường Phật đạo, liễu ngộ chân nguyên 
diệu pháp Hoa Nghiêm.
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tranh Tổ sư Đạt Ma là một cái tôi khác của tác giả. 
Mỗi sắc vàng, sắc lam, sắc nâu... là một cuộc tu 
sửa để chuyển hóa bản thân. Mỗi ý niệm là một 
ẩn dụ về giải thoát tối thượng, một dự ngôn quay 
về cội nguồn tỉnh thức tự tánh vô ngại của mọi 
hiện tượng, an tĩnh thể nhập chân trời Bát Nhã: 
tự do, tĩnh lạc, an nhiên nở đóa tâm hoa. 

Hòa thượng Thích Viên Thanh đã thiết lập, 
tạo cho hình tượng Tổ sư Đạt Ma một đời sống 
khác, khởi từ nội tâm của tác giả. Chính vì thế, 
các tác phẩm Tổ sư Đạt Ma không chỉ mang đến 
cho người xem những cảm quan trực giác, còn 
đánh thức những tâm lý ẩn sâu trong tiềm thức 
của mỗi người. “Nhiều đêm đang ngủ, tôi chợt 
thức giấc, lại cầm cọ vẽ Tổ sư Đạt Ma. Mỗi ngày 
tôi thường vẽ 1 - 2 bức tranh Tổ sư Đạt Ma. Cũng 
có ngày tôi vẽ 3 - 4 tác phẩm, vẫn là vẽ Tổ sư Đạt 
Ma. Tuy vậy, nhiều khi 3 - 4 ngày, tôi mới vẽ được 
1 bức tranh Tổ sư Đạt Ma”, Hòa thượng Thích 
Viên Thanh cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã có trên 10 
năm kiên tâm giãi bày mình, cùng hình tượng Tổ 
sư Đạt Ma. Mỗi bức tranh mang một nét riêng, 
khi dữ dội, lúc bừng sáng, nhiều khi trầm tưởng, 

cũng lắm lúc thảnh thơi, không bức nào giống 
bức nào, đa dạng mà vẫn nhất quán đến lạ lùng. 
Ấy là bởi mỗi tác phẩm Tổ sư Đạt Ma của Hòa 
thượng Thích Viên Thanh đều là sự ngộ đạo theo 
từng mức độ khác nhau. Mỹ thuật Phật giáo khởi 
từ tâm Như Lai, cộng thêm trái tim mẫn cảm của 
người nghệ sĩ, trỗi dậy cùng trần duyên, khơi dậy 
tâm trí con người cùng hướng tâm đến nguồn 
mỹ cảm tĩnh lạc, liễu trừ tham, sân, si. Bằng khả 
năng truyền cảm sâu thẳm cái thấy và cái biết của 
trí tuệ Như Lai, nét đẹp trong những bức tranh 
Tổ sư Đạt Ma là nét đẹp của một bậc Thiền giả 
thấy rõ cuộc đời là huyễn mộng, đã vượt qua 

những tạp niệm đời thường, dẫn dắt con người 
trở về vẻ đẹp của tự tính, hoan hỷ đón nhận tâm 
từ bi và trí tuệ. Bấy giờ, mọi sắc - âm xung quanh 
cũng đã chìm vào thinh lặng, hữu hạn mà vô 
biên, tĩnh thức và an lạc.

VĂN HÓA - DANH THẮNG
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VAI TRÒ CỦA CÁC KỲ KẾT TẬP KINH ĐIỂN
Tác giả: Thích Nhật Tấn
Học viên cao học khóa II, Học viện PGVN tại Huế
Tóm tắt: Phật giáo có mặt trên thế gian này từ thế kỷ thứ VI trước 
Tây lịch. Hơn 26 thế kỷ đã trôi qua, để đứng vững và phát triển 
trong ngần ấy thời gian của lịch sử, Phật giáo đã phải trải qua 
biết bao biến cố thăng trầm cùng nhân loại, sự tồn tại ấy quả là 
một điều kỳ diệu. Sự diệu kỳ ấy không đến từ uy quyền hay sức 
mạnh mà đến từ những triết lý sinh động giúp chúng sinh vượt 
thoát khổ đau, tìm thấy được lối về tự do cho chính mình.  Những 
triết lý ấy, được bảo tồn, lưu giữ mãi đến ngày nay, nhờ vai trò 
của các bậc cao tăng qua các kỳ kết tập kinh điển.  
Từ khóa: các kỳ kết tập kinh điển, vai trò các kỳ kết tập…

ĐỐI CHIẾU VỀ “BÁT KỈNH PHÁP” TRONG LUẬT TẠNG
Tác giả: Th.S. TKN. Thích Nữ Liên Liên
Gò Vấp – Tp.HCM
Đặt vấn đề: 
“Bát kỉnh pháp” (八敬法) trong tiếng Pali là Attha garudhamma, 
có nghĩa “tám pháp trọng yếu”. Trong tiếng Hán, nó được dùng 
bằng nhiều từ khác nhau, như là bát kính giới (八敬戒), bát kính 
(八敬), bát trọng pháp (八重法), bát tôn trọng pháp (八尊重
法), bát tôn sư pháp (八尊師法), bát bất khả quá pháp (八不可
過法), bát bất khả việt pháp (八不可越法), bát bất khả vi pháp 
(八不可違法), là tám pháp được định ra cho vị Tỳ kheo ni phải 
cung kính, tôn trọng vị Tỳ kheo. Tám điều này có thể được xem 
là những điều giới đầu tiên mà đức Thế Tôn đã đặt ra dành cho 
chư Ni. 
 Từ khóa: Bát kỉnh pháp, tỳ kheo ni, ni đoàn… 

BIỆN CHỨNG PHÁP TRONG KINH KIM CƯƠNG
Tác giả: GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
Tóm tắt. Kinh Kim Cương chứa đựng phép biện chứng vô cùng 
cao siêu, huyền diệu, phản ánh chân thực các sự vật hiện tượng 
(các pháp). Biện chứng pháp trong Kinh Kim Cương là phép biện 
chứng triệt để, đi từ vô thường đến vô ngã và tính không. Từ đó 
Kinh Kim Cương đưa ra đường hướng tu chứng để đi đến giác ngộ 
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”.
Từ khoá: Biện chứng pháp, Kinh Kim Cương, vô ngã, vô thường,…

PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG TỨ PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG VĂN 
HÓA NGƯỜI VIỆT
Tác giả: Thích Nữ Thánh Nhã
Dẫn nhập
Hệ tín ngưỡng thờ Tứ Pháp của người Việt sớm được định hình, 
phát triển từ rất sớm. Nguồn gốc Tứ Pháp là cả một thành quả 
của quá trình hòa nhập, tiếp biến giữa nền minh triết Phật giáo 
và văn hóa bản địa đã tạo ra những nét đặc sắc riêng của nền 
văn minh lúa nước.
Trải qua hàng ngàn năm, hệ tín ngưỡng Tứ Pháp được duy trì, 
phát triển đến tận ngày nay và trở thành một phần của đời sống 

THE ROLE OF THE BUDDHA TEACHINGS COLLECTION AND FIXING 
ASSEMBLIES
Author: Thich Nhat Tan
Abstract: Buddhism has been present in this world since the 6th 
century BC. More than 26 centuries have passed, in order to stand and 
develop in all that time of history, Buddhism has had to go through 
many ups and downs with humanity, and its existence is indeed a 
miracle. That miracle does not come from authority or power, but from 
vivid philosophies that help sentient beings overcome suffering and 
find the way back to their own freedom. Those philosophies have been 
preserved and maintained until today, thanks to the role of the noble 
monks through the periods of canonical assemblies.
Keywords: the classic gatherings, the role of the gatherings…

CAPABILITY OF THE "GARU DHAMMA" IN VINAYA-PITAKA
Author: Ma. Bhikkhuni. Thich Nu Lien Lien
Go Vap – Ho Chi Minh City
Question:
The "Garu Dhamma" (八敬法) in Pali is Attha garudhamma, which means 
"eight weighty rules". In Chinese, it is used by many different words, such 
as the Eight respect precepts (八敬戒), the Eight respect (八敬), the Eight 
weighty rules (八重法), the eight respect for the Dharma (八尊重法), the 
Eight dharma that cannot be crossed, the eight dharma that are determined 
for the Bhikkhuni to be respectful and respectful to the Bhikkhu. These eight 
things can be considered as the first precepts that the Buddha set for the 
nuns.
Keywords: Eight respects Dharma, Bhikkhunis, nuns…

DIALECTICS IN THE DIAMOND SUTRA
Author: Prof. Dr. Nguyen Hung Hau
Summary. The Diamond Sutra contains an extremely sublime and 
magical dialectic, reflecting the truth of phenomena (Dharma). 
Dialectics in the Diamond Sutra is a radical dialectic, going from 
impermanence to no-self and emptiness. Since then, the Diamond 
Sutra offers a path to attain enlightenment “You must be nonlocal for 
the appearing of this mind”.
Keywords: Dialectics, Diamond Sutra, no-self, impermanence...

BUDDHISM AND BELIEF OF “FOUR GODDESSES” IN VIETNAMESE CULTURAL 
LIFE
Author:Thich Nu Thanh Nha
Buddhist nun study course V at Van Hanh Zen Monastery, HCMC.
Introductions
The Vietnamese people's belief system of worshiping the “Four 
Goddesses” was shaped and developed very early. The origin of 
the Four Goddesses is a result of the process of integration and 
acculturation between Buddhist wisdom and local culture, which has 
created its own distinctive features of the wet rice civilization.
Over thousands of years, the Four Goddesses belief system has been 

TÓM TẮT NỘI DUNG SONG NGỮ VIỆT - ANH
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tinh thần người Việt nói chung, vùng Bắc bộ nói riêng.
Từ khóa: Tứ pháp, phật giáo, văn hóa Việt Nam, Man Nương, 
Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. 

SO SÁNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA HEGEL VÀ NAGARJUNA
Tác giả: Thích Nữ Nhẫn Hòa
Chùa Tâm Ấn, số 9/1 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Tp.Đà Lạt
Dẫn nhập:
Hy Lạp cổ đại có nhiều triết gia nổi tiếng, Hegel tiêu biểu về triết 
học duy tâm, bằng logic học và thực nghiệm ông đã chạm đến 
thế giới tâm linh người phương Đông mà ông gọi đó là ý niệm 
tuyệt đối. 
Tại Ấn độ,  Nagarjuna bằng phép biện chứng pháp, phủ định các 
pháp, không chấp các pháp đang tồn tại. 
Trong ý nghĩa tìm hiểu sự tương đồng và dị biệt của hai hệ thống 
triết học Đông-Tây, người viết tìm hiểu đề tài: “So sánh Tư tưởng 
Triết học của Hegel và Nagarjuna” để thấy được “tinh thần tuyệt 
đối” của Hegel tương đồng với “tính không” của Nagarjuna mặc 
dù biện chứng pháp của hai triết gia có phần khác nhau.
Từ khóa: Nagarjuna, Hegel, triết học, duy tâm, duy vật, triết 
gia…

PHẬT GIÁO THỜI TRẦN VÀ HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Tóm tắt:
Huyền Trân công chúa chịu ảnh hưởng của môi trường Phật giáo 
thời Trần. Xét về phương diện xã hội, những ảnh hưởng đó mang 
tính tích cực để bà thực hiện đời sống tu hành.
Từ khoá: phật tính, công chúa, thời Trần, Huyền Trân công chúa, 
đức tính, tu hành.

ĐẠO ĐỨC LÀ THỰC HÀNH NĂM GIỚI
Tác giả: Thích Nữ Tịnh Trí
Học viên Thạc sĩ Khóa V
Mở đầu:
Đức Phật thuyết pháp độ sinh, vì vậy có thể hiểu rằng nếp sống 
đạo đức không phải là những lời dạy luân lý, hạnh kiểm cần phải 
theo một cách máy móc thụ động. Nếp sống ấy cần phải đem ra 
hành trì, thực hiện, không phải để lễ bái cầu xin. 
Có hành trì mới hưởng được hạnh phúc an lạc, thiết thực hiện tại 
và ngay trong đời này, không phải là một cảnh giới thiên đường 
xa xăm tưởng tượng. 
Mong mọi người có một tri kiến rõ rang, đúng đắn hơn về lợi ích 
của việc giữ gìn 5 giới, để sống tích cực, trách nhiệm và hạnh 
phúc. 
Từ khóa: giữ giới, ứng dụng, đạo đức Phật giáo, 
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maintained and developed to this day and has become a part of the 
spiritual life of Vietnamese people in general and the Northern region 
in particular.
Keywords: Four Goddesses, Buddhism, Vietnamese culture, Man 
Nuong.

COMPARING THE PHILOSOPHICAL THOUGHTS OF HEGEL AND 
NAGARJUNA
Author: Thich Nu Nhan Hoa
Tam An Pagoda, No. 9/1 Dinh Tien Hoang, Ward 2, Da Lat City
       Introductions:
Ancient Greece had many famous philosophers, Hegel represented idealist 
philosophy, and by logic and experiment he touched the spiritual world of the 
Eastern people, which he called the absolute idea.
In India, Nagarjuna by means of dialectics, negates the dharma, does not 
accept the existence of dharma.
In the meaning of understanding the similarities and differences of the two 
East-West philosophical systems, the writer explores the topic: "Comparing 
the Philosophical Thoughts of Hegel and Nagarjuna" to see the "absolute 
spirit" of Hegel is similar to Nagarjuna's "emptiness", although the dialectics of 
the two philosophers is somewhat different.
Keywords: Nagarjuna, Hegel, philosophy, idealism, materialism, philosopher...

BUDDHISM IN THE TRAN DYNASTY AND THE PRINCESS HUYEN TRAN
Author: Nguyen Quang Khai
Summary:
Princess Huyen Tran was influenced by the Buddhist environment of the Tran 
Dynasty. From a social point of view, those influences were positive for her to 
live her religious life.
Keywords: Buddha nature, princess, Tran dynasty, Princess Huyen Tran, virtue, 
spiritual practice.

ETHICS IS THE PRACTICE OF THE FIVE PRECEPTS
Author: Thich Nu Tinh Tri
Master's Student Course V
Introduction:
The Buddha preached the Dharma to save life, so it can be understood 
that a moral life is not a merely moral teaching, conduct needs to be 
followed not in a passive mechanical way. That lifestyle needs to be 
practiced and implemented, not to worship and beg.
Only by practicing can one enjoy happiness, peace, and practicality in 
this life and in this life, not a distant imaginary paradise.
Hopefully everyone has a clearer and more correct view of the benefits 
of keeping the 5 precepts, to live positively, responsibly and happily.
Keywords: keeping precepts, application, Buddhist ethics,


