


Hương các loại hoa thơm
 Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
 Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
 Tỏa khắp mọi phương trời.

    Kinh Pháp cú
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PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

Hằng năm khi sen tháng tư toả vào không gian mùi hương thơm dịu, cơn mưa đầu mùa bắt đầu thả 
những hạt thuỷ tinh long lanh bé xíu xuống trần gian, tươi nhuận lại đất mẹ sau bao tháng ngày khô 
cằn, cũng là thời điểm báo hiệu một mùa An cư kiết hạ nữa lại về. 
 
“An kỳ tâm, Cư kỳ thân” là một định chế đã có từ thời Đức Phật, do Đức Phật thiết lập cho Tăng đoàn 
áp dụng tu tập trong những tháng mùa mưa. Đây là một nhân duyên thù thắng giúp Hành giả vừa có 
thể nuôi lớn lòng Từ bi, vừa có thể chuyên tâm trau dồi Giới - Định - Tuệ, thực hiện lý tưởng giác ngộ, 
giải thoát ngay trong đời này, làm mô phạm cho trời người quay về nương tựa.
 
Nhận thấy lợi ích to lớn và vô cùng thiết thực của pháp hành An cư trong việc tu tập tự thân, duy trì 
giềng mối chánh pháp, Tăng đoàn các thời luôn duy trì, gìn giữ và phát huy. Cũng vì thế truyền thống 
này đã trở nên vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với người con Phật mỗi khi Hạ đến.

Hướng đến sự kiện này, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo mang đến cho độc giả số báo 370 với chủ đề: “An 
cư Kiết hạ”. Thông qua các bài viết chuyên sâu, hy vọng độc giả có thể cảm nhận được ý nghĩa, tầm 
quan trọng của mùa “An cư Kiết hạ” trong việc tu học Phật pháp, như: Vấn đề Trang nghiêm quyến 
thuộc (HT. Thích Thiện Nhơn), An cư trong mùa đại dịch COVID-19 (TT.TS. Thích Phước Đạt), 
Truyền thống An Cư Kiết Hạ của Tăng đoàn xưa và nay (ĐĐ. Thích Thiện Mãn),...

Cùng với danh mục chủ đề, số báo 370 sẽ giới thiệu đến bạn đọc gần xa các bài viết nghiên cứu đặc 
sắc về: Sự phát triển dòng thiền Chúc Thánh ở Sài Gòn-Gia Định và tổ đình Giác Nguyên (TP HCM) 
(Nguyên Cẩn), Tìm hiểu tinh thần nhẫn nhục trong Phật giáo (Thích Nữ Diệu Dương), Lễ Thượng 
lương ở Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Thông), Giáo lý nghiệp qua lăng kính Devadaha Sutta 
(Như Thiện)...

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Văn Hóa Phật 
Giáo tiếp tục trích đăng các bài viết trong tác phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hình thành 
và phát triển của Hòa thượng Thích Huệ Thông.
                  Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

THƯ TÒA S OẠN
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Hoạt động Phật sự 
tiêu biểu

HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ 
TIÊU BIỂU TRONG THÁNG
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HT. Thích Thiện Nhơn*

Đức Phật nói: “Tất cả chúng sinh đều có vô thủy Bồ đề, 
vô thủy Niết bàn, nếu y cứ theo Bồ đề, Niết bàn tu tập 
thì nhất định sẽ chứng được vô thượng Bồ đề, vô thượng 
Niết bàn, tức là thành Phật” (Kinh Lăng Nghiêm).

Vấn đề trang nghiêm 
quyến thuộc
Vấn đề trang nghiêm 
quyến thuộc
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Dẫn nhập
Trong ý nghĩa pháp giới duyên sinh vô tận, chủ bạn 
viên dung vô ngại, tất cả đều là tướng pháp giới, 
từ Chân như pháp giới hiện lên và tồn tại trong 
mối tương quan, tương duyên lẫn nhau. Do đó, sự 
hiện hữu của chúng sanh và người xuất gia tu hành 
theo Phật giáo, nhất là các bậc trụ trì, không những 
đã biểu thị những ý nghĩa cao đẹp và nặng nề của 
tướng pháp giới, mà còn hàm ngụ một yếu tố tích 
cực cho mọi công tác xây dựng và phát triển tâm 
linh, đạo pháp và giải thoát, giác ngộ Chân tâm. Do 
đó, không những chúng ta an trú trong chánh pháp, 
trên đất Tâm, trên cơ sở biểu tượng là pháp giới 
tướng, mà còn thể hiện sự an trú và phát huy mối 
liên hệ mật thiết hữu cơ trong chánh pháp, trong 
chân lý giữa con người với con người, giữa tình 
đạo pháp với nhau trong một mục đích chung nhất 
“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tiếp dẫn 
hậu lai, báo Phật ân đức”, làm tốt đời đẹp đạo. Được 
như vậy thì trách nhiệm người xuất gia, Trưởng tử 
Như Lai, Trung tôn trong đại chúng, phúc điền của 
chúng sanh mới trọn vẹn, chu toàn và cứu cánh. 
Trang nghiêm quyến thuộc, tạo mối liên hệ mật 
thiết, hữu cơ trên 5 lĩnh vực: 

1. TỰ TÍNH QUYẾN THUỘC (QUAN HỆ VỀ 
MẶT BẢN THỂ)
Tự tính quyến thuộc là mối quan hệ bản thể và biểu 
tượng của Tự tính. Do đó, chúng ta có thể xác định 
hai phần:

- Bản thể quyến thuộc là mối quan hệ Tự tánh, Chân 
như, Niết bàn là cái có sẵn, là mối quan hệ vô cơ. 
Nói như thế có nghĩa là hễ có chúng sinh là có Phật 
tánh, Chân như, Niết bàn trong một hữu tình chúng 
sinh, không phải do tạo tác mà sinh, hay do ai ban 
cho. Thế nên Đức Phật nói: “Tất cả chúng sinh đều 
có vô thủy Bồ đề, vô thủy Niết bàn, nếu y cứ theo 
Bồ đề, Niết bàn tu tập thì nhất định sẽ chứng được 
vô thượng Bồ đề, vô thượng Niết bàn, tức là thành 
Phật” (Kinh Lăng Nghiêm). Từ cơ sở đó, chúng ta 
cần phải tương ưng, tưởng nhớ không quên, sống 
theo, sống đúng, sống hợp Chân lý, để tạo mối quan 
hệ với Chân tâm thanh tịnh, giải thoát sáng suốt của 
chính mình. Thế nên Cổ đức nói: Năm phần hương 
tỏa khắp mười phương. Kết lại thành mây nguyện 
cúng dường. Pháp thân thanh tịnh mười phương 
Phật. Mỗi niệm tương ưng lý Chơn thường.

- Về biểu tượng tự tính quyến thuộc, chính là biểu 
tượng chân lý hiện hữu bên ngoài, như Cổ đức nói: 
“Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Đàn tín quy y 
tăng phúc tuệ. Ba cửa thanh tịnh, dứt sai lầm. Đàn 
na, thí chủ quy y thêm phúc tuệ”.

Thế nên, từ ý nghĩa này, Ngài Triệu Châu nói với 
một vị khách: Phật ở trên chánh điện cứ lên đây lạy 
Phật đi. Nhưng vị khách tìm hoài không thấy Phật, 
chỉ thấy Phật đồng, Phật gỗ… Do đó, Ngài Triệu 
Châu khai thị: “Phật vàng không thoát khỏi lò đun. 

“Mỗi bước lần sang chốn Niết bàn. Lướt dòng 
sanh tử chớ hề nan. Chân không dần bước 
trong ly niệm. Tịnh độ là đây, chính Niết bàn”. 
(Kinh Lăng Nghiêm Chính mạch)
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Phật đất không khỏi nước làm tan. Phật cây không 
khỏi bị lửa đốt. Nhưng Phật thật ở trong đấy” (Kim 
Phật bất độ lô. Thổ Phật bất độ thủy. Mộc Phật bất 
độ hỏa. Chơn Phật tại kỳ trung). Nói thế nghĩa là từ 
sự tướng mà chứng lý tánh. Muốn đạt lý phải từ sự 
tướng. Muốn chứng Phật tánh thì phải cung kính 
lễ bái Phật bên ngoài, rồi từ từ chứng nhập Phật 
tánh trong tâm là Tự tánh Phật bảo, là thể tánh sáng 
suốt của tự tâm. Như Ca dao Việt Nam có câu: “Vào 
chùa thấy Phật muốn tu, thấy kinh muốn tụng, thấy 
thầy muốn Quy y”. 
 
2. HÀNH NGHIỆP QUYẾN THUỘC (QUAN 
HỆ VỀ MẶT HÀNH ĐỘNG)
Trong mối quan hệ về hành động, chúng ta có thể 
định hình trên hai lĩnh vực: Tâm linh và quy luật.
Hành động quyến thuộc trên cơ sở tâm linh là gì? 
Đó là 3 căn lành: Vô tham, vô sân, vô si. Vô tham 
là Giới đức. Vô sân là Tâm đức. Vô si là Tuệ đức. 
Do đó, phát huy, tu tập theo ba căn lành thì đoạn 
trừ được ba độc là tham, sân, si. Ba độc đã đoạn 
trừ thì thành tựu Vô tham là Giới đức, là Đoạn đức, 
là Niết bàn, là Pháp thân thanh tịnh giải thoát. Vô 
sân là Tâm đức, còn gọi là Định đức, là Pháp thân 

thường trụ, Chơn như. Vô si là Tuệ đức, là Bồ đề, 
Trí tuệ sẵn có của chúng sinh, của chúng ta, nhưng 
phải qua quá trình tu tập, có nghĩa là do Giới thành 
tựu Định, có Định phát sinh Trí tuệ. Thế nên Cổ 
đức nói: “Buộc Tâm lấy giới làm dây. Lắng tâm làm 
Định dựng xây Đạo tràng. Rõ Tâm đuốc Tuệ soi 
đàng. Tâm không, cảnh tịch, Niết bàn an vui.” Nói 
như thế, hành động như vậy là chứng quả Bồ đề, 
Niết bàn, thành Phật. Mỗi bước chân đi là mỗi bước 
tiến gần đến Đạo quả Vô thượng Bồ đề. Nên người 
xưa thường nói: “Mỗi bước lần sang chốn Niết bàn. 
Lướt dòng sanh tử chớ hề nan. Chân không dần 
bước trong ly niệm. Tịnh độ là đây, chính Niết bàn”. 

(Kinh Lăng Nghiêm Chính mạch)

Hành động theo quy luật là mối quan hệ hữu cơ của 
chúng ta. Vì thực hành theo các qui định như: Hiến 
chương Giáo hội, Nội quy Tăng sự, Quy chế hoạt 
động của Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Quy chế 
sử dụng con dấu các Tự, Viện… Hành động đúng 
chánh pháp, các quy định của Giáo hội, nhất định 
không có lỗi lầm, tạo được sự tuân thủ luật pháp. 
Như thế gian nói: “Sống và làm việc theo Hiến pháp 
và Pháp luật”.

Cổ đức có câu: “Sớm trống, tối chuông cảnh tỉnh người đời trong bể ái. 
Lời kinh tiếng kệ giục người thức tỉnh giữa cơn mê”. (Ảnh: sưu tầm)
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Được vậy, chúng ta vừa hành động hữu cơ trong 
mối quan hệ Đạo pháp và thế gian. Đạo đời hai 
nẻo, nhưng một thể viên dung, như thế là không 
chướng ngại lẫn nhau, hỗ tương cho nhau, giúp ta 
hành động, thực hiện quyền làm chủ cơ sở, làm chủ 
hành động và phương tiện hành động. Nhất định sẽ 
đạt được kết quả an lạc, giải thoát tại thế gian, giữa 
cuộc đời nhân sinh thế tục, nhưng vượt lên và phát 
triển bền vững. Như Toàn Nhật Đại sư nói: “Xưa 
nay việc nước việc nhà. Cứu dân giúp nước sao mà 
chẳng nên. Luật rằng phương tiện xảo quyền. Từ bi 
lợi vật pháp truyền xưa nay.” Chính là ý nghĩa “Hộ 
quốc an dân, Tốt đời đẹp đạo”.  
 
3.  THỆ NGUYỆN QUYẾN THUỘC (QUAN 
HỆ VỀ MẶT ƯỚC NGUYỆN)
Người xưa thường nói: “Không có thệ nguyện thì 
không thành tựu sự nghiệp. Cũng như Thái tử Tất 
Đạt Đa đã phát nguyện dưới cội cây Tất bát la - Ta 
ngồi dưới cội cây này, nếu không tìm ra Chân lý, thì 
dù xương tan thịt nát, nhất định Ta không rời khỏi 
chỗ ngồi này”. Kết quả, Ngài đã thành Phật, hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni.

Từ cơ sở đó, chúng ta luôn luôn tâm niệm: “Một 
lòng kính lạy Phật đà. Cho con mãi được ở nhà Như 
Lai. Từ bi thương khắp mọi loài. Hành trang nhẫn 
nhục ra tay độ đời. Tâm không, cảnh tịch thảnh thơi. 
Niết bàn an lạc dạo chơi tháng ngày”.

Trên đây là mối quan hệ tự thân, sau đây là mối 
quan hệ tha nhân: “Linh sơn nghĩa cũ tình xưa. Ta 
bà, Tịnh độ say sưa pháp mầu. Kiếp sau xin nhớ 
nguyện đầu. Xây tình Pháp lữ bắt cầu Tâm giao. 
Đời nay đến những đời sau. Chung lo Phật sự biết 
bao nhiêu tình. Quyết lòng độ tận chúng sinh. Từ bi, 
Trí tuệ thỏa tình ước mong. Không rời bản thể Chân 
không. Tùy duyên hóa đạo thong dong mọi miền”.

Tóm lại, ăn cơm có canh, tu hành có bạn là điều kiện 
tất yếu cho sự hình thành kết quả ý nghĩa tập hợp 
quyến thuộc trong sự tương quan, tương duyên lẫn 
nhau. Như Cổ đức nói: “Xin cho tôi làm một hạt cát, 
để góp thành sa mạc của thế gian, Xin cho tôi tháp 
cánh đại bàng, để tô điểm trần gian thêm tươi đẹp”. 

Cuối cùng quan hệ tự tâm, như thường nguyện 
“Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện 

Người xưa thường nói: 
“Không có thệ nguyện thì 

không thành tựu sự nghiệp. 
Cũng như Thái tử Tất Đạt Đa 
đã phát nguyện dưới cội cây 
Tất bát la: Ta ngồi dưới cội 
cây này, nếu không tìm ra 

Chân lý, thì dù xương tan thịt 
nát, nhất định Ta không rời 

khỏi chỗ ngồi này”.
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được Trí tuệ chơn thật rõ ràng. Nguyện khắp tất 
cả trừ tội chướng, đời đời thường thực hành đạo 
Bồ tát”. Có nghĩa là, nguyện đoạn trừ phiền não, 
vì phiền não tham sân si chướng ngại sự xuất hiện 
Bồ đề. Nguyện đoạn trừ nghiệp (10 điều ác…), vì 
chướng ngại sự giải thoát, chứng Niết bàn. Nguyện 
đoạn trừ thân Dị thục báo, vì chướng ngại Pháp thân 
thanh tịnh thường trú, bất sinh bất diệt. Như vậy, do 
đoạn trừ phiền não chứng Bát đức của Pháp thân 
trừ nghiệp chướng, được tự tại giải thoát Niết bàn, 
thuộc giải thoát đức của Pháp thân. Đoạn trừ thân 
Dị thục báo (thân ngũ uẩn) chứng Pháp thân thanh 
tịnh thường trú, bất sinh bất diệt.

4. TẬP HỢP QUYẾN THUỘC (QUAN HỆ VỀ 
MẶT TẬP HỢP, QUY TỤ)
Tập hợp quyến thuộc là mối quan hệ chung nhất, 
tương quan lẫn nhau. Tạo sự tương quan, quan hệ 
hữu cơ, hay vô cơ đều là quan trọng. Như Đại sư 
Huệ Tư khi trông thấy Thiên Thai Trí Khải, Ngài 
nói: Tôi nhớ ông đã cùng tôi dự hội Linh Sơn rồi 
mà? Trí Khải đáp: Chính vì đã từng dự hội Linh 
Sơn, nên nay con mới đến nương với Đại sư. Qua 
đó, chúng ta thấy, mối quan hệ đơn phương, cũng 
như đa phương, nhiều hay ít đều có nguyên nhân 
quyến thuộc nhiều đời, cần duy trì, trân trọng.

Từ những khái niệm trên, tinh thần đoàn kết hòa hợp 
với nhau trong chánh pháp, trong một tổ chức, một 
đoàn thể thanh tịnh là điều quý báu. Chúng ta phải 
phát huy nhân rộng, tạo quyến thuộc với nhau trong 
đời này, đời sau… Do đó, độ chúng xuất gia, thu 
nhận đệ tử, hướng dẫn thiện nam, tín nữ quy y Tam 
bảo, mở các giới đàn tuyển chọn người làm Phật 
trong tương lai…, đều là tạo duyên quyến thuộc gần 
và xa. Gần là Phật tử, đệ tử đời này là những nhân 
tố tích cực có đạo đức cho đạo pháp, xa là Phật tử, 
đệ tử đời sau, cho đến khi giác ngộ giải thoát thành 
Phật. Lúc đó, khi một Đức Phật nói pháp thì tất cả 
thính chúng quây quần nghe pháp, các Bồ tát trong 
mười phương tập hợp lại nghe pháp, ủng hộ đạo 
tràng, pháp hội… Các Đức Phật trong mười phương 
cũng quay mặt về nơi Đức Phật nói pháp, phát lời 
tùy hỷ, tán thán và xác nhận pháp thoại được trình 
bày. Thế nên Cổ đức nói: “Một Đức Phật ra đời thì 
có 1.000 Đức Phật khác ở 10 phương hộ trì …”. 
Cũng như thế gian có câu: Nhất hô bá ứng, vạn nhân 
tùy (Một lời hô hào, có 100 người hưởng ứng và 
10.000 người ủng hộ, cảm tình với chúng ta). 

Mặt khác, chúng ta đang hiện hữu trong ngôi nhà 
chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh, Thành 
hội Phật giáo, Phật giáo Quận, Huyện, Thị, Thành 
phố thuộc tỉnh, trong các đạo tràng, cơ sở tự viện là 
sự tập hợp quy mô lớn, cũng như hiện nay chúng ta 
mở trường Phật học, mở lớp giáo lý, đạo tràng tu 
Bát Quan trai, đạo tràng Niệm Phật, tu thiền, sinh 
hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt Gia đình Phật tử,  Thanh 
thiếu nhi Phật tử… đều là tạo nhân duyên quyến 
thuộc với nhau, tạo thành tiềm năng và lực lượng 
hậu thuẫn, cơ sở vững chắc cho Phật giáo Việt Nam. 
Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm quản lý, duy trì, 
nuôi dưỡng, hướng dẫn học hành, sinh hoạt tổ chức 
theo tinh thần Phật giáo.

Từ nhận thức trên, chúng ta cần phát huy tinh thần 
đoàn kết, hòa hợp, tương thân, tương ái lẫn nhau. 
Như Quý Sơn Đại sư nói: “Nguyện trăm kiếp ngàn 
đời, đều được làm bạn với nhau trong chánh pháp”. 
Do đó, chúng ta làm Phật sự, cộng tác với nhau, 
không phải chỉ trong một đời này, mà còn nhiều đời 
nhiều kiếp khác. Quả thực: “Dù sinh bất cứ nơi đâu. 
Mối tình Pháp lữ khắc sâu đời đời”.   

5. BỒ ĐỀ QUYẾN THUỘC (QUAN HỆ VỀ 
MẶT TRÍ TUỆ) 
5a. Quyến thuộc về mặt Trí tuệ, mối quan hệ Trí 
giác, Phật tánh, Bồ đề là vấn đề căn bản, vì nếu 
không có căn bản Trí tuệ và tác dụng Trí tuệ, thì 
sự giác ngộ giải thoát khó đạt được. Vì như Trừng 
Quán Đại sư nói: “Bồ đề Tâm tự thuở nào. Xưa nay 
thanh tịnh làu làu gương xưa. Muốn tu chứng Đạo 
Chân thừa. Bồ đề tâm nguyện sớm trưa tu trì”, đó 
chính là tự tính, bản thể quyến thuộc của chúng 
sinh, của những người xuất gia tu học Phật.

Mặt khác, do có trí tuệ, chúng ta mới hiểu rõ lý Nhân 
quả, tránh điều ác, thực hiện điều lành, giữ tâm ý 
thanh tịnh, đạt an lạc, an tịnh, giải thoát. Như Thiền 
sư Trí Bảo nói: “Nếu không do gió trí tuệ quét sạch 
mây mù. Làm sao thấy được trời Thu vô tận” (Bất 
nhân phong quyện phù vân tận. Tranh kiến thanh 
thiên vạn lý thu). Vì vậy, quyến thuộc về mặt tự tính 
trí tuệ rất căn bản và quan trọng, do đó người xuất 
gia tu học Phật, làm theo hạnh Phật, để thành Phật 
nên Trí tuệ là sự nghiệp quý báu của chính mình 
và làm phương tiện độ người, thực hành Phật sự… 
Thế nên, Kinh Hoa Nghiêm nói: “Quên mất Tâm 
Bồ đề, tu tập các thiện pháp cũng chỉ là hành động 
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theo việc làm của Ma” (Vong thất Bồ đề Tâm, tu 
chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp). Tại sao? Ma là 
phá hoại, là chướng ngại sự giải thoát, giác ngộ của 
chúng ta. Do đó, phải y cứ Bồ đề Tâm, phát tâm tu 
hành, thực hành Phật sự, mới mong thoát ly sanh tử 
luân hồi, thành Phật. 
  
 5b. Phương tiện Bồ đề, là quyến thuộc Trí tuệ ở lĩnh 
vực phương tiện, nhằm đạt được Trí tuệ, đạt được 
Tuệ giác. Như Kinh điển, băng đĩa, sách luận, tập 
văn, tạp chí, video, cassette, internet, kênh Truyền 
hình Phật giáo An Viên… tất cả đều là phương tiện 
quyến thuộc, giúp hành giả, giúp những người thực 
hành Phật sự, giúp cho người khác hiểu rõ chân lý, 
cùng tu, cùng học, cùng an trú trong chánh pháp, 
đạt trí tuệ tuyệt đối. Như Kinh A Hàm nói: “Có một 
Tỳ kheo chán nản, không muốn tụng kinh Pháp cú, 
Đức Phật bảo: Kinh Pháp cú có lỗi gì mà không đọc 
tụng”. Do đó, thầy Tỳ kheo bắt đầu đọc tụng, tu tập 
theo kinh Pháp cú, cuối cùng chứng quả A la hán. 
Ngạn ngữ Tây phương có câu: “Một quyển sách 
hay là một ông thầy hữu ích”. Vì qua những điều đề 
cập trong quyển sách là những nguyên lý đạo đức, 
những lời dạy bổ ích, thánh thiện, nghiên cứu thực 
hành theo sẽ đạt được an lạc, giải thoát, phát sinh trí 
tuệ vô lậu.

Từ những lý do trên, chúng ta cần tạo điều kiện phát 
huy phương tiện trí tuệ ở mức độ cao, tuyệt đối là tôn 
trọng, tôn thờ, cung kính, trang nghiêm Tam bảo - 

Phật, Pháp, Tăng. Vì nếu không có Tam bảo thì Trí tuệ 
tuyệt đối về mặt bản thể không phát hiện. Đó là Tự tính 
sáng suốt - Phật bảo. Tự tính thường trú - Pháp bảo, Tự 
tính thanh tịnh - Tăng bảo. Cổ đức có câu: 
“Sớm trống, tối chuông cảnh tỉnh người đời trong 
bể ái. Lời kinh tiếng kệ giục người thức tỉnh giữa 
cơn mê”.
(Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. 
Kinh thính Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng mê nhơn).   
 
Kết luận:
Trong tất cả hiện tượng, từ ý nghĩ đến hành động, từ 
phạm vi vật chất đến tinh thần, từ phạm vi thế gian 
đến xuất thế gian, từ phạm vi đạo đức xã hội cho 
đến đạo đức cứu cánh, dù đạo hay đời, tất cả đều có 
mối tương quan, tương duyên lẫn nhau. Chính yếu 
tố duyên sanh và quan hệ tất yếu, hữu cơ ấy mà tất 
cả chúng ta mới hoàn thành Phật sự, hoàn thành sự 
nghiệp độ sinh, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc 
quần sinh, tốt đời đẹp đạo. Do đó, chúng ta cần nhận 
thức sâu sắc và thực hiện một cách tích cực và hữu 
hiệu, nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu cơ, bền vững 
không những đời này mà cho đến những đời sau, 
đến khi chứng quả Vô thượng Bồ đề. Quả thực như 
Toàn Nhật Đại sư huấn thị: “Lưng mang bức tượng 
Di Đà. Chữ trung chữ hiếu nay đà vẹn phân. Dù qua 
bao cuộc phong trần. Đạo Tâm không để một lần 
phôi pha”.

* HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Như Thiền sư Trí Bảo nói: “Nếu 
không do gió trí tuệ quét sạch mây 
mù. Làm sao thấy được trời Thu 
vô tận” 
(Bất nhân phong quyện phù vân tận. 
Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu).
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An cư trong mùa 
đại dịch COVID-19

TT. Thích Phước Đạt*

Chúng tôi muốn nói An cư kiết hạ thực chất là sự chuyển hóa từ tâm an tịnh đi đến tịnh hoá 
tâm thức bằng sự thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, định lực phát huy và tuệ giác thăng 
chứng mà mỗi tự thân chúng ta cần phải thực thi không chỉ trong ba tháng hàng năm.
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Duyên khởi An cư kiết 
hạ hằng năm không chỉ 
có ý nghĩa đơn thuần là 

thời gian chư Tăng, Ni phải sống 
tập trung để tránh mưa, sợ đi lại 
nhiều dẫm đạp trên đất làm chết 
côn trùng như nhóm Tỳ kheo lục 
quần xưa từng bị dư luận phản 
đối và Đức Phật khiển trách. Khái 
niệm an cư ngày nay, nhất là trong 
thời đại công nghiệp 4.0, gặp mùa 
đại dịch COVID-19 năm 2021 thì 
khác hẳn đi nhiều so với những 
năm gần đây ở nước ta, chứ đừng 
kể đến vào thời Đức Phật còn tại 
thế ở Ấn Độ. 

Cốt tủy của an cư cần được hiểu 
là: An là an tịnh nội tâm, Cư là 
kỳ hạn cư trú tu tập, chuyển hóa 
tâm thức trong suốt thời gian nhất 
định nào đó. An cư của Phật giáo 
thực chất chính là thời kỳ thuận 
lợi nhất mà các hành giả hội tụ đủ 
điều kiện thực thi đời sống hướng 
thượng, quyết định sự chuyển 
hóa tâm thức, thành tựu phạm 
hạnh giải thoát. Trong ý nghĩ đó, 
an cư được minh giải như một 
quá trình tự thân tu tập, tự thân 
hành trì, mục đích cuối cùng là tự 
thân giải thoát như lý tưởng thành 
Phật mà bất cứ người nào hành trì 
giáo pháp Như Lai ước nguyện.
Rõ ràng, An cư kiết hạ ba tháng 

hằng năm của chư Tăng trong đời 
sống văn minh giúp nội tâm hành 
giả tu chứng càng thêm có nhân 
duyên thăng tiến, đem lại giá trị 
bền vững, kiên cố. Nhất là mùa đại 
dịch năm nay, việc An cư kiết hạ 
càng thêm có ý nghĩa gia tăng lòng 
tịnh tín bất động của người con 
Phật đối với ba ngôi Tam bảo. Nó 
tạo nên sự tinh tấn và chuyên tâm 
của các hành giả an cư vào việc tu 
trì do tạm gác các Phật sự khác, có 
sự khác biệt rõ nét so với các mùa 
an cư trước đây. 

Điểm khác biệt thứ nhất, thay vì 
Giáo hội thiết lập các trường hạ cấp 
tỉnh, thành, quận, huyện một cách 
có tổ chức và mang tính quy mô, hệ 
thống thì điểm khác biệt năm nay, 
trú xứ nào an cư tại trú xứ đó trong 
tinh thần giới đức thanh tịnh, thể 
nhập chánh pháp, thực thi giai trình 
thực nghiệm tâm linh viên mãn như 
sở nguyện, thực thi hướng dẫn 5K 
của Bộ Y tế một cách nghiêm túc.

Điểm khác biệt thứ hai là thay vì 
hội chúng cư sĩ tại gia đến các đạo 
tràng an cư nương tựa chư Tăng, 
Ni tu tập và cúng dường tứ sự thì 
bây giờ Phật tử hướng tâm vọng về 
các hành giả an cư thông qua nhiều 
phương tiện khác như, công nghệ 
truyền thông trực tuyến để phát 

tâm tu tập, nghe pháp, thọ trì, hành 
pháp mà an lạc nội tâm. Mặt khác, 
cũng nhờ công nghệ số mà Phật tử 
có cơ duyên hộ trì Tam bảo cúng 
dường tịnh tài, tịnh vật.
 
Điểm khác biệt thứ ba là năm nay 
do đại dịch xảy ra, có tỉnh xin phép 
Giáo hội tổ chức tiền an cư hoặc 
hậu an cư, nhưng vẫn đảm bảo thời 
gian An cư kiết hạ theo luật định là 
ba tháng, bắt đầu tính từ mùa mưa, 
tháng trăng tròn Asàdha (A-sa-đà). 
Theo cách tính của ngài Huyền 
Trang, trong Đại Đường Tây Vực 
ký, đấy là ngày 15/5 theo lịch 
Trung Quốc. Ở nước ta, ngày an 
cư đầu tiên là sau ngày 15/4 hằng 
năm. Người ta còn phân biệt tiền 
an cư, trung an cư, hậu an cư. Tiền 
an cư là bắt đầu từ 16/4, trung an 
cư thì bắt đầu từ 17/4 cho đến rằm 
tháng 5, hậu an cư từ 16/5. Cách 
chia như thế chỉ nhằm hợp thức 
hóa các trường hợp nhập an cư 
sớm hay muộn tùy theo hoàn cảnh 
cá nhân riêng biệt của một số Tỳ 
kheo. Tuy nhiên, dù kiết hạ an cư 
sớm hay chậm, thời gian an cư vẫn 
phải tròn 3 tháng. Và như thế, dù 
trong hoàn cảnh nào, môi trường 
nào diễn ra đi nữa thì An cư kiết 
hạ cũng có ý nghĩa rất lớn với các 
hành giả Tăng, Ni xuất gia học đạo 
trong việc dự phần trau dồi phẩm 

Cốt tủy của an cư cần 
được hiểu là: An là an tịnh 
nội tâm, Cư là kỳ hạn cư 
trú tu tập, chuyển hóa tâm 
thức trong suốt thời gian 
nhất định nào đó.
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hạnh, khai mở tuệ giác, thẳng tiến 
quả vị Bồ đề. Còn hàng tại gia cư 
sĩ thì nương theo Tăng bảo mà nỗ 
lực học pháp, thọ trì pháp và thực 
hành giáo pháp để thoát khỏi bờ 
mê, hướng về Phật đạo. 

Chính giá trị thiêng liêng đó, mà 
Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma 
sớ 4, giải thích việc An cư kiết hạ 
vô cùng quan trọng, quyết định giá 
trị Tăng bảo của một người hướng 
tâm tu hành, chứng đạt quả vị giải 
thoát: “Thân tâm đều tĩnh lặng, gọi 
là an; quy định thời gian một chỗ, 
gọi là cư”. Với ý nghĩa này, ta thấy 
đây là thời gian thuận lợi nhất để 
cho chư Tỳ kheo tập trung lại một 
trú xứ, sống hòa hợp, đạo hạnh 
tăng trưởng, giới đức chu viên, nội 
tâm kiên định và tuệ giác khai mở. 

Tại đây, chư Tăng sống trong một 
hội chúng hoà hợp, thăng tiến nhờ 
nỗ lực nghe pháp, hành trì pháp. 
Các hành giả trẻ tuổi có cơ may 
học pháp từ các bậc trưởng thượng, 
và các bậc trưởng thượng thuận 
duyên sách tấn giáo huấn đàn hậu 
học thăng tiến, trưởng thành. Có 
như thế, sinh mệnh Tăng già không 

những trường tồn mà việc hoằng 
hóa độ sanh ngày một hưng thạnh, 
đem lại lợi ích cho quần sanh. Đúng 
như tinh thần Phật dạy theo kinh 
Tăng Chi: “Hội chúng nào có các 
Tỳ kheo sống không biếng nhác, từ 
bỏ các đọa lạc, đi đầu hạnh viễn 
ly, tinh thần tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ, hội 
chúng này sẽ làm lợi ích cho đa số, 
sẽ làm trưởng lạc giải thoát”. Với 
ý nghĩa đó, dưới sự hướng dẫn của 
Đức Phật, mỗi mùa an cư vào thời 
Ngài còn tại thế, đều để lại dấu ấn 
thăng chứng nội tâm và thành tựu 
quả vị giải thoát cho các hành giả. 
Theo chúng tôi có 3 mùa an cư thời 
Đức Phật để lại dấu ấn lớn nhất, 
quyết định sự hình thành và phát 
triển Tăng già về sau. 

Mùa an cư đầu tiên, vào ngày 
rằm tháng 6, Phật chuyển bánh 
xe pháp tại vườn Lộc Uyển, tiếp 
độ cho nhóm 5 anh em ngài Kiều 
Trần Như, trở thành 5 vị thánh 
Tăng đầu tiên để mở đầu cho 
công cuộc hoằng pháp của Ngài. 
Tiếp đến, Ngài độ cho thanh niên 
Da xá cùng với 54 người bạn xuất 

gia và trở thành những vị thánh 
Tăng. Như vậy, giáo đoàn Đức 
Phật hình thành, bao gồm 61 vị 
Tỳ kheo chứng thánh ở đời. Sự nỗ 
lực tu hành của chúng Tăng vào 
mùa an cư thứ nhất dưới sự dẫn 
dắt của Phật khiến Bình Sa vương 
phát tâm hiến cúng ngôi Tịnh xá 
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. 
Nơi đây, Đức Phật và hội chúng 
Tăng già nhập hạ suốt 3 mùa an 
cư. Như vậy, có thể nói mùa an 
cư thứ nhất đã mở ra mạng mạch 
Tăng đoàn, Tăng già lưu chảy 
trong đời sống hiện thực. 

Dấu ấn lớn thứ hai vào mùa an cư 
thứ 5, Đức Phật đã cho Di mẫu 
Kiều Đàm Di cùng với 500 Thích 
nữ xuất gia thọ giới, ban hành Bát 
kỉnh pháp và thành lập Ni đoàn 
tại ngôi Trùng Các giảng đường 
ở Đại Lâm gần kinh thành Xá Vệ. 
Hội chúng Tỳ kheo ni xuất hiện, 
minh chứng tính bình đẳng giải 
thoát không phân biệt giới tính từ 
thời điểm này. Đây là thời điểm 
mở ra vận hội lớn cho giáo đoàn 

Tăng già thời Đức Phật bao gồm 
7 hội chúng xuất gia và tại gia từ 
đó trở về sau. 

Nhất là mùa đại dịch năm 
nay, việc An cư kiết hạ 
càng thêm có ý nghĩa gia 
tăng lòng tịnh tín bất động 
của người con Phật đối với 
ba ngôi Tam bảo.
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Dấu ấn lớn thứ ba là vào mùa an 
cư cuối cùng của Phật tại ngôi 
làng Beluva gần kinh thành Vesāli. 
Mùa hạ này Ngài 80 tuổi, đang 
lâm trọng bệnh nhưng tiếp tục du 
hành về nhiều nơi và cuối cùng 
là Kusinārā để nhập Niết bàn vào 
ngày trăng tròn tháng Vesak, kết 
thúc 45 mùa An cư kiết hạ của 
Phật. Đặc biệt, trong mùa an cư 
cuối cùng này, theo kinh Du hành 
(Trường A hàm), Phật đã dạy hai 
điều cốt lõi: thứ nhất Pháp và 
Luật đã được trao truyền trọn 
vẹn cho chúng Tăng và sau khi 
Như Lai nhập diệt Pháp và Luật 
sẽ là thầy dẫn đường tối thượng 
cho các hội chúng Tỳ kheo. Thứ 
hai là, các thầy Tỳ kheo hãy tự 
mình thắp sáng nơi Pháp, hãy tự 
mình nương tựa Pháp mà thực 
hành Tứ niệm xứ. Đây là lý do 
vì sao Đạo Phật truyền vào quốc 
gia nào, pháp an cư cũng được lưu 
truyền và phát huy mạnh mẽ để thể  
hiện sức mạnh nội tại Giáo đoàn 
của Đức Phật. 

Đạo Phật du nhập vào nước ta từ 
đầu Công nguyên, đến thế kỷ II 
thì trung tâm Phật giáo Luy Lâu 
ra đời, quy tụ rất nhiều cao Tăng 
các nước, phần lớn là Ấn Độ và 
Tích Lan cùng các danh Tăng Việt 
Nam. Theo Việt Nam Phật giáo sử 
luận của Nguyễn Lang, đây chính 
là những đạo tràng An cư kiết hạ 
có hành giả quy tụ đông nhất và uy 
nghiêm nhất diễn ra vào thời này 
để chúng Tăng thăng tiến phẩm 
hạnh, khai mở tuệ giác, thực hiện 
hạnh nguyện truyền bá chánh pháp 
thông qua Phật sự dịch kinh, biên 
soạn, trước tác và cho hội chúng tại 
gia gieo duyên phát tâm tu tập, hộ 
trì Chánh pháp. 

Vào thời Lý - Trần, Phật giáo trở 
thành quốc giáo thì các tu viện, 

đại danh lam như Yên Tử, Vĩnh 
Nghiêm, Siêu Loại, Vĩnh Phúc, 
Báo Ân, An Lạc Tàng viện… là 
những cơ sở được Giáo hội chọn 
làm đạo tràng An cư kiết hạ trọng 
điểm có sự bảo trợ của triều đình, 
ưu tiên cho những ai là Tăng sĩ 
ưu tú thuộc Giáo hội Trúc Lâm 
[1]. Có thể nói, đây là những đạo 
tràng An cư kiết hạ thuộc cấp 
Trung ương Giáo hội, mang tính 
kiểu mẫu, đặc trưng thời đó. 

Tại Tu viện Quỳnh Lâm, một 
trong những đạo tràng An cư kiết 
hạ có số lượng hành giả an cư rất 
đông, được triều đình cấp đất để 
cày ruộng, có tới 1000 mẫu, lại 
được triều đình chỉ định 1000 
canh phu tới cày ruộng. Ngoài 
ra, ta còn thấy đạo tràng chùa 
Báo Ân được vua Trần Anh Tông 
hỷ cúng 100 mẫu ruộng riêng từ 
gia đình họ Trần vào năm 1308, 
sau đó vua còn hỷ cúng 500 mẫu 
ruộng lấy từ Niệm Như Trang để 
cúng vào chùa Báo Ân vào năm 
1312, khi số hành giả tu tập Tăng 
lên so với các năm trước. Cũng 
vào năm 1313, Bảo Từ Hoàng 
Thái hậu cúng vào chùa Siêu 
Loại 300 mẫu gia điền. Năm 
1315, vua Trần Anh Tông lấy 30 
mẫu ruộng cúng chùa Siêu Loại. 
Năm 1317, Tư Đồ Văn Huệ 
Vương cúng dường 4000 lưng 
tiền vào chùa…

Sự cúng dường ưu ái của giới lãnh 
đạo triều đình như thế đối với 
công tác an cư mà Giáo hội chủ trì, 
cũng như cung cấp “nô bộc Tam 
bảo” để phục vụ, chứng tỏ có mối 
liên hệ khắn khít giữa Nhà nước 
và Giáo hội để cùng nhau chung lo 
cho Phật sự trọng đại này, đảm bảo 
cho trên 30 nghìn hành giả an cư 
tập trung thuộc 800 ngôi tự viện 
do Giáo hội Trúc Lâm quản lý mà 

sách Tam Tổ thực lục đã chép. 

Đến thời chấn hưng Phật giáo, an 
cư tập trung được các nhà lãnh đạo 
Phật giáo tổ chức theo Sơn môn, 
hệ phái quy tụ chư Tăng Ni theo 
học giáo pháp. Có thể nói, trong 
một bối cảnh lịch sử diễn ra khi 
Pháp bắt đầu áp đặt chính sách 
đồng hóa văn hóa, ba tháng an cư 
của mỗi hội chúng ở các Tổ đình, 
Phật học viện từ Bắc đến Nam 
không chỉ có thể xem là cơ sở tu 
tập giới đức, tâm đức, tuệ đức mà 
còn chính là trường hạ đào tạo 
Tăng tài - nguồn nhân lực cho 
Tăng già vận hành và phát triển. 

Sự kiện thống nhất đất nước vào 
năm 1975 dẫn đến việc thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào 
năm 1981. Từ đây, Giáo hội có 
cơ duyên lãnh đạo và điều hành 
hệ thống tổ chức Đạo tràng An cư 
kiết hạ theo Luật định, có sự thống 
nhất chỉ đạo từ cấp Trung ương đến 
các địa phương. Giáo hội đã có 
chủ trương việc tổ chức An cư kiết 
hạ của chư Tăng Ni là một trong 
Phật sự hàng đầu, quyết định mạng 
mạch trường tồn của đời sống Tăng 
già hòa hợp và thanh tịnh. 

Hằng năm, Giáo hội đã ủy nhiệm 
cho Ban Tăng sự Trung ương ra 
văn bản hướng dẫn thực thi nghiêm 
túc về việc tu tập ba tháng An cư 
kiết hạ. Các đạo tràng an cư tập 
trung được tổ chức theo đơn vị 
hành chính cấp tỉnh/thành, quận/
huyện. Ngoài ra, còn có các đạo 
tràng an cư như: các Học viện Phật 
giáo Việt Nam và các trường Trung 
cấp Phật học trong cả nước dành 
cho Tăng Ni sinh nội trú dưới sự 
lãnh đạo của Hội đồng Điều hành 
và Ban Giám hiệu các trường. 

Trong ba tháng an cư kiết hạ, đây là 
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thời gian các Tỳ kheo sống chung 
phải tuân thủ các quy chế của một 
môi trường tu tập tâm linh thanh 
tịnh. Theo điều Sàng nhục pháp 
trong luật Ma ha Tăng kỳ 27, khi 
vào an cư, hành giả phải thưa rõ ý 
chỉ kiết chế an cư đối với người mà 
mình nương tựa (Tỳ kheo có giới 
đức) mới được vào an cư, gọi là 
Đối thú an cư. Nếu không có người 
nương tựa thì trong tâm tư nêu rõ ý 
chỉ kiết hạ an cư, gọi là Tâm niệm 
an cư. Trong thời gian an cư, hành 
giả không được phép ra ngoài; nếu 
trái sự quy định này thì phạm tội ác 
tác. Nhưng theo luật Tứ phần 37, 
nếu đi mà trở về cùng ngày hoặc có 
duyên sự đặc biệt, Tăng chúng cho 
phép thì cũng được ra ngoài, nhưng 
chỉ giới hạn trong vòng 7 ngày 
hoặc 15 ngày mà thôi, phương thức 
này gọi là thất nhật pháp. 

Ngoài ra, luật định rằng, nếu hành 
giả nào vi phạm quy định ra khỏi 
cương giới thì phạm tội ác tác, gọi 
là phá an cư, phá hạ, sẽ mất tư cách 
tiếp nhận vật cúng thí được phân 
phối trong lúc an cư. Nếu vì tránh 
các chướng nạn: thú dữ, rắn độc, lửa 
cháy, nước cuốn, vua bạo ngược, 
giặc cướp, thiếu lương thực, kỹ nữ 
và thân tộc khác hoặc vì hòa giải 
các duyên sự phá Tăng thì được rời 
khỏi chỗ an cư mà không phạm tội. 

Luật Tứ phần 43 còn nói khi kết 
thúc an cư thì phải thi hành 4 việc, 
Tự tứ, giải giới, kiết giới, và thụ 
công đức y. Sau khi an cư viên 
mãn, đại chúng xét lại hành vi của 
mình trong thời gian an cư, nếu có 
tội thì tự bày tỏ tội lỗi của mình, 
sám hối lẫn nhau, gọi la đối thú̀ Tự 
tứ́. Ngày này còn gọi là ngày Tự tứ́, 
ngày Phật hoan hỷ. Khi kết thúc 
an cư, phải giải trừ cương giới quy 
định, gọi là giải giới. Tăng chúng 
an cư, mỗi người được tăng thêm 

một pháp lạc. Pháp lạc này còn gọi 
là hạ lạp, là phép tắc chuẩn định thứ 
lớp lớn nhỏ của người xuất gia. 

Rõ ràng, việc thiết chế của việc 
tu tập An cư kiết hạ là rất nghiêm 
tịnh, có quy mô theo một hệ thống 
tổ chức của Tăng già cũng không 
ngoài mục đích tạo ra một môi 
trường tốt đẹp, lý tưởng nhất cho 
chư Tăng thực thi giai trình thực 
nghiệm tâm linh thành tựu một 
cách viên mãn như sở nguyện. Cụ 
thể, như đã nói ở trên, ý nghĩa an 
cư của mỗi hành giả là tự mình xây 
dựng cho mình một trường tu tập 
tâm linh để cho thân - tâm được 
tĩnh lặng, sự thành tựu cái tâm tĩnh 
lặng này là cơ sở để an trú vào đời 
sống thực tại vốn thường xuyên 
biến động. 

Thế nên, phương diện pháp hành, 
mỗi hành giả an cư cần thực thi 
Giới Định Tuệ để thăng chứng 
giác ngộ. Việc các hành giả an cư 
nghiêm túc thực thi các quy định 
của giới trường, thực hành các thời 
khóa, cũng như được học Luật, 
kinh điển từ các giáo thọ sẽ làm 
tiến trình tu tập giới thành tựu. Nhờ 
giới thanh tịnh mà tâm không loạn, 
tâm an tịnh thì mới an trú trong 
định, khi có định thì tuệ sinh khởi. 

Trong mùa an cư, các hành giả 
phải nghiêm trì tịnh giới để cho 
6 căn thanh tịnh, không để 6 
trần nhiễm hại. Trên hết là hành 
giả có được kết quả thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh 
và ý hành thanh tịnh. Đây là chủ 
trương gìn giữ giới luật của Thiền 
tông, là nét đặc thù quan trọng 
trong hệ thống Luật tông mà các 
thiền sư thực thi hành trì.

Không phải ngẫu nhiên, mùa an 
cư là mùa làm sống dậy đời sống 

Tăng già được thiết lập trên nền 
tảng giới luật. Giới luật là vị thầy 
sáng soi dẫn đường cho mọi hành 
giả trên lộ trình thăng chứng và 
giải thoát giác ngộ mà di huấn 
mùa an cư cuối cùng Phật đã dạy. 
Sự thực hành các học giới, chú 
tâm vào việc hành trì thiền định, 
nghe pháp, thảo luận các pháp từ 
hội chúng, tinh cần sám hối các lỗi 
lầm được các hành giả an cư trong 
mỗi tịnh nghiệp đạo tràng thực 
chất là sự tu tập thân tâm, phòng 
hộ thân tâm, giữ thân tâm thanh 
tịnh. Mỗi khi thân tâm của mỗi 
người thanh tịnh thì sẽ kết nối mọi 
thế giới trở nên thanh tịnh. Phật 
dạy: “Trong khi hộ trì cho mình 
là hộ trì người khác. Trong khi hộ 
trì người khác là hộ trì cho mình. 
Thế nào là hộ trì cho mình là hộ trì 
người khác? Chính là do sự thực 
hành, do sự tu tập, do sự làm cho 
sung mãn. Thế nào là trong khi hộ 
trì cho người khác là hộ trì cho 
mình? Chính là do sự kham nhẫn, 
do sự vô hại, do lòng từ, do lòng 
bi mẫn”.

Mùa an cư năm nay diễn ra trong 
đại dịch COVID-19, biểu hiện 
cho việc hành trì giới hạnh mà các 
hành giả thực hiện là sự giữ tâm 
an tịnh, không dao động trong mọi 
hoàn cảnh. Nó minh chứng cho 
sự phạm hạnh của Tăng Ni trong 
điều kiện xã hội có sự biến động 
tai ương dịch bệnh hoành hành. 
Sự thực hành thiền định của mỗi 
hành giả là giữ tâm không loạn 
trước một nền văn hóa thông tin 
có khi bị nhiễu loạn, giữa cái xấu 
lẫn lộn với cái tốt, trên hết là lắng 
nghe để hiểu và chuyển hóa. Sự 
thực hành tuệ giác là cần có một 
trí tuệ hiểu biết thật sự để mọi giá 
trị làm nên bản chất sống và giải 
thoát được hiển lộ và ứng dụng 
trong đời sống. 
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Được như vậy, việc tu học trong ba 
tháng An cư kiết hạ mùa dịch năm 
nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với một Tỳ kheo học chúng. Vị 
Tỳ kheo có hội đủ điều kiện cấm túc 
hoàn toàn với sự cộng hưởng thực 
hiện quy trình chống dịch, trên hết 
các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni tự mình có 
khả năng tự điều chỉnh thân tâm, tự 
mình chuyển hóa tâm thức. Quan 
trọng hơn là vị đó được sống trong 
một hội chúng của tịnh nghiệp đạo 
tràng thanh tịnh, nhờ đó mà Phật 
tánh có điều kiện hiển lộ, giáo pháp 
được xiển dương, Tăng già được 
hòa hợp thanh tịnh. Nói theo tinh 
thần kinh Tương ưng: “Nơi nào 
có hội chứng xuất gia thành tựu 
Pháp, thì nơi đó hội chúng tại gia 
tại đó được an lạc, hạnh phúc nhờ 
sự hướng dẫn thực tập hành pháp 
của hội chúng xuất gia”.

Từ góc độ lý tưởng giải thoát mà 
nói, sự thành tựu của khóa An cư 
kiết hạ góp phần làm cho mạng 
mạch Tăng già lưu chảy trong sự 
truyền đăng tục diệm. Nhờ vậy, 
nguồn suối chánh pháp mới có khả 
năng tuôn chảy vào tâm thức mọi 
người dân Phật tử đang hiện hữu, 
đang đối diện các vấn đề phức tạp 

của cuộc sống từ cơm áo gạo tiền, 
sinh già bệnh chết, trên hết là đáp 
ứng được nhu cầu tâm linh của 
quần chúng Phật tử. Hẳn nhiên, họ 
trở thành người hộ đạo, cung cấp 
tứ sự cúng dường cho Tăng Ni an 
tâm tu học. 

Các trường hạ lớn năm nay không 
được thiết lập do Giáo hội cùng 
Phật tử chung tay cùng toàn dân 
chống dịch. Vì vậy, trú xứ tịnh 
viện nào tự an cư tại trú xứ đó. 
Cả nước chỉ có các Học viện Phật 
giáo là nơi quy tụ Tăng Ni sinh 
đông do nội trú 100%, được phép 
an cư trong tinh thần nghiêm tịnh 
giới pháp, hành trì giới luật và nỗ 
lực thiền hành, khai mở trí tuệ 
cùng với việc thực hiện nghiêm 
túc tinh thần 5K trong khi hành 
trì pháp. Sự thực hành này nhằm 
đem lại 5 lợi ích thiết thực cho các 
hành giả trẻ như kinh Tăng Chi II 
dạy:“Có năm lợi ích đối với người 
an cư có mục đích, đó là: 1. Nghe 
điều chưa được nghe. 2. Làm cho 
thanh tịnh điều được nghe. 3. An 
trú chánh tín những gì đã được 
học. 4 Không cảm xúc bệnh hoạn 
trầm trọng. 5. Có được các thiện 
tri thức đông tu tập”.

Cuối cùng, chúng tôi muốn nói An 
cư kiết hạ thực chất là sự chuyển 
hóa từ tâm an tịnh đi đến tịnh hoá 
tâm thức bằng sự thúc liễm thân 
tâm, trau dồi giới hạnh, định lực 
phát huy và tuệ giác thăng chứng 
mà mỗi tự thân chúng ta cần phải 
thực thi không chỉ trong ba tháng 
hàng năm. Được vậy, sự thành tựu, 
thăng hoá, liễu đạt hay chứng ngộ 
chân lý của mỗi hành giả sẽ khai mở 
tâm thức bao nhiêu con người đang 
hướng đến con đường giải thoát khổ 
đau. Mọi giá trị khác nếu có mặt thì 
cũng phải xoay quanh theo cái trục 
giá trị này mà thôi, cho dù chúng ta 
đang sống trong thời đại văn minh 
khoa học cao nhất, có nhiều biến 
động nhất cũng phải đi qua. Với 
niềm tin bất động vào ngôi Tam bảo 
và sự tu trì ba tháng hạ của các hành 
giả An cư kiết hạ năm nay sẽ góp 
phần cùng toàn dân vượt qua đại 
dịch, bình an nội tâm, đem lại đời 
sống hạnh phúc như ý nguyện. 

Chú thích:
* TT.TS Thích Phước Đạt - Ủy viên Hội 
đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký 
Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam.
[1] Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử 
luận, tập 2, tái bản, HN, 2000, tr.449.

Và như thế, dù trong hoàn 
cảnh nào, môi trường nào diễn 
ra đi nữa thì An cư kiết hạ 
cũng có ý nghĩa rất lớn với các 
hành giả Tăng Ni xuất gia học 
đạo trong việc dự phần trau 
dồi phẩm hạnh, khai mở tuệ 
giác, thẳng tiến quả vị Bồ đề.
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An Cư Kiết Hạ - Nỗ lực 
tinh tấn tu hành

Nguyệt Đông* An cư cũng có nghĩa “an kỳ tâm, cư kỳ thân”, tức thân ở yên 
một chỗ và tâm an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 7 - 2021       19

AN CƯ KIẾT HẠ
An cư kiết hạ là khóa tu ba tháng hàng năm được 
tu sĩ Phật giáo thực hiện, thường diễn ra trong mùa 
mưa, còn gọi là an cư mùa mưa. Truyền thống an 
cư có từ thời Phật Thích Ca. Đó là một phong tục 
lâu đời đối với những người tu khổ hạnh ở Ấn Độ 
không đi giáo hóa trong mùa mưa vì họ có thể vô 
tình làm hại cây trồng, côn trùng hoặc thậm chí 
chính họ trong các chuyến đi.

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 
4, giải thích nghĩa chữ an cư như sau: “Thu nhiếp 
thân tâm yên tĩnh là an, thời kỳ phải ở lại là cư”. Bộ 
Luật Tư Trì Ký định nghĩa: “Lập tâm một chỗ gọi là 
Kiết; bộ Nghiệp Sớ định nghĩa: Thu thúc thân vào 
chỗ tịch tĩnh gọi là An”. An cư cũng có nghĩa “an kỳ 

tâm, cư kỳ thân”, tức thân ở yên một chỗ và tâm an 
lạc, thanh tịnh gọi là an cư. Khi cuộc sống có yên 
ổn, mọi việc mới suôn sẻ và thuận lợi, an cư mới lạc 
nghiệp là vậy. Đối với đời sống xuất gia, sống yên 
ổn là một nhu cầu quan trọng để từng bước hướng 
đến tịnh hóa tâm hồn, phát triển và thăng hoa tâm 
linh. Muốn như vậy, Tăng chúng phải sống hòa hợp, 
an vui, tuân thủ những thanh quy trong chốn thiền 
môn mà chư Phật, chư Tổ đã chế định và quan trọng 
hơn nữa tự thân phải có một nghệ thuật sống tràn 
đầy chất liệu tuệ giác và tình thương. 

Trong ý nghĩa cao quý của An cư kiết hạ mà mỗi 
người xuất gia đều phải tuân thủ là thân an cư và tâm 
an cư được Đức Thế Tôn chỉ dạy về năm an ổn trú tại 
khu vườn Ghosita. “Thế nào là năm? Ở đây, này các 

Ngoài sự tu tập tự thân, phần nào đó xin gởi năng lượng bình yên đến 
đất nước, cầu mong đại dịch sớm được đẩy lùi, trả lại sự bình an cho mọi 
người trên khắp mọi miền đất nước.
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Tỳ kheo, Tỳ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các 
đồng Phạm hạnh, cả trước mặt và sau lưng; an trú 
từ khẩu nghiệp đối với các đồng Phạm hạnh, trước 
mặt và sau lưng; an trú từ ý nghiệp đối với các đồng 
Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng; đối với các giới 
không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị nhiễm ô, 
không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí 
tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền định, vị 
ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các đồng 
Phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, và đối với tri kiến 
này, thuộc bậc Thánh đưa đến xuất ly, được người 
thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống 
thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng Phạm 
hạnh, trước mặt và sau lưng” [1].

Lời dạy của Thế Tôn thật là sâu sắc, chúng ta 
thường hay phạm lỗi thích sống và thể hiện trước 
mặt người khác. Đó là lối sống của người thế tục, 
còn chúng ta là những người từ bỏ thế tục sống đời 
chánh hạnh thì phải khác. Thấy biết mình có những 
lỗi như vậy thì phải nỗ lực thay đổi, không thể nào 
để tâm buông trôi theo các pháp bất thiện. Vì vậy, ba 
tháng an cư là để Tăng sĩ nhìn lại tâm mình mà tinh 

cần nỗ lực hơn. Qua bài kinh ngắn trên, Đức Phật 
dạy chúng xuất gia trong ba tháng an cư, thân và 
tâm đều phải an cư; thân an cư là giữ hành động và 
lời nói thanh tịnh; tâm an cư thì suy nghĩ phải thanh 
tịnh, phải nghiêm trì giới luật và thành tựu tri kiến. 
Một mặt chúng ta thúc liễm thân tâm chính mình, 
mặt khác cũng phải nghiêm trì giữ gìn đối với các 
bạn đồng tu phạm hạnh, cả trước mặt đến sau lưng.

XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG
Đức Phật dạy có tám pháp nếu các Tỳ kheo khéo 
thành tựu được thì đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được chắp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Tám pháp đó là: vị Tỳ kheo giữ giới, 
chấp nhận và học tập các học pháp; nghe nhiều và 
khéo thể nhập với chánh kiến; làm bạn với thiện; 
có chánh tri kiến; chứng đạt bốn Thiền, hiện tại lạc 
trú; nhớ được nhiều đời trước; đắc thiên nhãn thanh 
tịnh và đoạn trừ các lậu hoặc [2]. Người xuất gia, 
nguyện làm khất sĩ sống nhờ tài vật của bá tánh 
cung cấp, cúng dường. Cố nhiên, người xuất gia 
không trực tiếp cày và gieo trồng lúa má, nhưng 
không phải thế mà an nhàn hưởng thụ. Chính họ 

Ban quản viện – Tăng ni sinh trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2565
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cũng cày và gieo hạt giống vào đời, lòng tin của họ 
là hạt giống, khất thực, trì giới là cơn mưa, trí tuệ 
là cái ách và cây cày, hổ thẹn là cán cày, tâm là dây 
cương, sống giữ gìn chánh niệm là lưỡi cày và gậy 
thúc. Hằng ngày, họ sống phòng hộ trong lời nói 
và hành động, tiết độ ăn uống [3]. Bằng việc gieo 
trồng hạt giống an lạc giải thoát cho đời mà hàng 
xuất gia trở thành phước điền tối thắng cho Phật tử 
nương tựa và gieo trồng cội phước. 

Mùa An cư kiết hạ, chư Tăng ngừng du phương 
hoằng hóa mà tập trung an trụ tại một chỗ để thúc 

liễm thân tâm, trau giồi giới đức xứng đáng là ruộng 
phước cho hàng Phật tử tại gia. Tôn trọng và gìn giữ 
giới luật là yếu tố quan trọng, bởi giới luật là nền 
tảng xây dựng nên tất cả công đức và trí tuệ. Mùa an 
cư là cơ hội vàng để chúng Tăng trụ lại chia sẻ Phật 
pháp, kinh nghiệm tu tập, chính nhờ sự tu tập tinh 
chuyên trong một trú xứ với đông đảo chúng Tăng 
sẽ tác động và trợ duyên cho hành giả tinh tấn, tăng 
trưởng thiện pháp. Đây cũng là khoảng thời gian tốt 
đẹp để mỗi người tự nghiệm lại chính bản thân mình, 
thấy phần nào chưa được thì chuyên tâm nỗ lực khắc 
phục, phần nào sai trái thì cố gắng gạn lọc từ bỏ.

Việc tu tập của chúng Tăng không chỉ làm thăng hoa cho tự thân, làm ruộng phước cho Phật 
tử mà còn giáo hóa được những người khuất mặt. Cũng vậy, khi chúng Tăng câu hội về một 
trú xứ để tu tập thì chư Thiên, Hộ pháp long thần nơi đó đều hoan hỷ sanh tâm quy kính gia 
hộ cho đạo tràng được sung mãn, ổn định.
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ĐỨC PHẬT AN CƯ KHÔNG TIẾP KHÁCH
Một thời, Thế Tôn sống độc cư thiền định trong ba 
tháng, không tiếp ai, trừ một người đem đồ ăn đến tại 
khu rừng Icchanangala. Sau ba tháng an cư đã mãn, 
từ chỗ thiền định độc cư đứng dậy, Thế Tôn gọi các 
Tỳ kheo: Này các Tỳ kheo, nếu các tu sĩ ngoại đạo 
đến hỏi: Với sự an trú nào, này chư Hiền, Sa môn 
Gotama an trú nhiều ngày trong mùa mưa?” các 
ông hãy trả lời: “Với định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra, này chư Hiền, Thế Tôn an trú nhiều ngày trong 
mùa mưa” [4]. Qua đoạn thoại giữa Đức Phật và 
chúng Tỳ kheo, chúng ta thấy được chính Đức Phật 
cũng dùng một thời gian nhập thất và không gặp bất 
kì ai. Đây có phải là sự thị hiện để răn dạy chúng Tỳ 
kheo và hậu thế chúng ta? 

Tất nhiên, Đức Phật cũng cần thời gian nghỉ ngơi 
bằng cách an trú thân tâm trong thiền định và hiện 
pháp lạc trú. Nhưng điều quan trọng hơn, Ngài lấy 
đó làm gương, răn nhắc chúng đệ tử đừng lãng phí 
quá nhiều thời gian cho việc tiếp xúc, trò chuyện với 

người Phật tử. Vì đây là ba tháng để cho chúng ta tịnh 
tâm, hướng vào bên trong nhiều hơn, tu dưỡng định 
lực qua pháp quán Tứ niệm xứ. Đa phần thời Phật 
tại thế, các Tỳ kheo nhờ thực hành niệm thân, thọ, 
tâm, pháp trong mùa an cư mà thành tựu được giải 
thoát, chứng đắc Thánh quả. Ngày nay, chúng ta cũng 
thực hành an cư nhưng chưa hướng nội hoàn toàn, 
vì những công việc Phật sự, đa duyên bên ngoài chi 
phối khá nhiều thời gian tu tập của chúng ta. Nhưng 
nếu chúng ta không khéo vận dụng tu và làm cho 
thật hợp lý thì an cư chỉ được trên mặt hình thức mà 
thôi. Do vậy, việc cấm túc an cư không ra khỏi trụ 
xứ, ngày đêm chuyên tinh thiền quán là điều cần làm. 

Trong sách Tấn ngôn của Hòa thượng Nhật Quang 
có dạy: “Dẫu có làm Phật sự bận rộn vẫn phải thiết 
lập cho mình một thời khóa tu hành. Tu là chính còn 
làm tới đâu là do phước của mỗi người”. Qua lời 
dạy, chúng ta thấy không chỉ chư Phật chư Tổ xem 
trọng chuyện tu mà đến ngày nay, chư vị Tôn túc 
cũng canh cánh việc tu trong lòng. 
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CHƯ THIÊN CŨNG LUYẾN TIẾC MÙA AN CƯ
Việc tu tập của chúng Tăng không chỉ làm thăng hoa 
cho tự thân, làm ruộng phước cho Phật tử mà còn 
giáo hóa được những người khuất mặt. Cũng vậy, 
khi chúng Tăng câu hội về một trú xứ để tu tập thì 
chư Thiên, Hộ pháp long thần nơi đó đều hoan hỷ 
sanh tâm quy kính gia hộ cho đạo tràng được sung 
mãn, ổn định. Trong suốt thời gian cấm túc, chư vị 
ấy cũng nương theo lực của chúng Tăng mà tu tập, 
nghe pháp. Nên khi an cư xong, các Tỳ kheo ra đi, 
chư Thiên cũng buồn, lưu luyến và tiếc thương. 

Hôm nay tâm của ta
Cảm thấy không vui vẻ
Khi thấy nhiều chỗ ngồi
Trống không, không có người
Những bậc Đa văn ấy
Thuyết pháp thật mỹ diệu
Đệ tử Gotama
Hiện nay đang ở đâu? [5] 

Chính nhờ sự tu tập miên mật, thanh tịnh hòa hợp đích 
thực của hội chúng mới đủ sức cảm hóa được Long 
thiên chư thần Hộ pháp. Mùa an cư đi qua, đọng lại 
trong lòng mọi người là sự an lạc và luyến tiếc, mong 
hội ngộ vào mùa mưa sang năm để chúng ta cùng tu tập 
với nhau. Hiện nay, cả nước ta đang chịu ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19, vì vậy năng lượng của sự bình 
tĩnh, an bình là cần thiết trong lúc này. Ngoài sự tu tập 
tự thân, phần nào đó xin gởi năng lượng bình yên đến 
đất nước, cầu mong đại dịch sớm được đẩy lùi, trả lại 
sự bình an cho mọi người trên khắp mọi miền đất nước. 

Chú thích:
* Nguyệt Đông: Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. 
HCM. 
[1] Kinh Tăng Chi bộ II, chương 5, phẩm An ổn trú, phần An 
ổn trú, tr.522.
[2] Kinh Tăng Chi bộ III, chương 8, phẩm Gotami, phần Xứng 
đáng được cúng dường, tr.670.
[3] Kinh Tiểu bộ I, kinh Tập, tr.312.
[4] Kinh Tương Ưng Bộ V, chương 10, phẩm 2, phần 
Icchanangala, tr.486.
[5] Tương Ưng bộ I, chương 9, phần Đa số hay du hành, tr.437.

Lời dạy của Thế Tôn thật là sâu sắc, chúng ta thường hay phạm lỗi thích sống và thể hiện trước mặt người khác. Đó 
là lối sống của người thế tục, còn chúng ta là những người từ bỏ thế tục sống đời chánh hạnh thì phải khác.
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AN CƯ KIẾ T HẠ

Truyền thống An cư kiết hạ 
của Tăng đoàn xưa và nay

ĐĐ. Thích Thiện Mãn*

Cứ mỗi độ hạ về, sen trong đầm tỏa ngát hương thơm, hàng triệu trái tim 
người con Phật hân hoan mừng lễ Phật đản - Vesak (8/4 - 15/ 4 ÂL). 
Đồng thời, ngân vang báo hiệu mùa An cư kiết hạ lại về, chư Tăng Ni 

cấm túc ba tháng tu học tại một trú xứ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới 
hạnh “hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, hương của người đức 
hạnh tỏa ngát khắp muôn phương”. Vì thế, pháp an cư rất cần thiết cho Tăng 
già thời Đức Phật còn tại thế cũng như sau khi diệt độ.
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DUYÊN KHỞI PHẬT CHẾ 
PHÁP AN CƯ
Thời Phật còn tại thế, ở thành 
Xá Vệ (Savatthi), nhóm lục 
quần Tỳ kheo du hành suốt các 
mùa không chịu nghỉ chân. Mùa 
mưa côn trùng sinh sôi nảy nở 
rất nhiều nên những bước chân 
du hành đó đã gây tổn thương 
nhiều côn trùng, khiến cho hàng 
cư sĩ hết sức than phiền: “Sa 
môn Thích tử không biết hổ thẹn, 
đạp chết cỏ non. Bên ngoài tự 
nói tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì gọi là chánh pháp?... Pháp 
của các ngoại đạo còn an cư ba 
tháng, mà các Thích tử này trong 
ba mùa xuân, hạ và đông đều du 
hành trong nhân gian, trời mưa 
nước lớn trôi mất y bát, tọa cụ, 
ống đựng kim, đạp chết cỏ non, 
đoạn mạng sống của các loài 
khác. Cho đến như các loài chim, 
côn trùng, còn có hang tổ là trú 
xứ nghỉ ngơi của chúng!” [1]. 
Các Tỳ kheo khác đem việc này 
bạch với Đức Phật. Nhân đây, 
Ngài chế định Tăng Ni hàng năm 

phải an cư trong ba tháng mùa 
mưa.

Qua sự than phiền đó chứng tỏ 
pháp an cư này đã được các tôn 
giáo khác ở Ấn Độ áp dụng trước 
đó. Nay có duyên khởi này nên 
cần phải chế định ba tháng hạ an 
cư nhằm tránh sự dèm pha của 
giới cư sĩ và các tôn giáo khác, 
đồng thời cũng là cách để Tăng 
Ni thúc liễm thân tâm, tấn tu đạo 
nghiệp và tránh làm tổn thương 
đến muôn loài.

KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH 
AN CƯ KIẾT HẠ
An cư (Sanskrit: Varsā; Pali: 
Vassa; Hán: 安居) hay còn gọi là 
Hạ an cư (夏安居), Vũ an cư (雨
安居), Tọa hạ (坐夏), Tọa lạp (
坐臘), Nhất hạ cửu tuần (一夏
九旬), Cửu tuần cấm túc (九旬
禁足), Kiết chế an cư (結制安
居), Nhập hạ (入夏)… Ngày đầu 
an cư gọi là Kiết hạ (結夏); ngày 
kết thúc sau ba tháng an cư gọi là 
Giải hạ (解夏) hay còn gọi là Hạ 

mãn (夏滿), Hạ giải (夏解), An 
cư cánh (夏安竟),… [2]. 

An cư là kỳ hạn ba tháng (tức 
khoảng 90 ngày hay cửu tuần 
theo lịch Ấn Độ) để các Tăng 
Ni an trú một chỗ tu học thúc 
liễm thân tâm, trau dồi tam vô 
lậu học. Theo Tứ phần luật san 
bổ tùy cơ yết ma khái niệm về 
An cư như sau: “Thân tâm đều 
tĩnh lặng gọi là An; quy định 
thời gian ở một chỗ là Cư” [3]. 
Hoặc chư Tổ sư có dạy: “An kỳ 
thân tâm, Cư kỳ hạn định”. Đến 
mùa hạ an cư, các chúng gồm Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma 
na ni, Sa di, Sa di ni đều phải 
an cư. Trong năm chúng xuất 
gia đó, Tỳ kheo và Sa di cùng an 
cư một chỗ; còn lại Tỳ kheo ni, 
Thức xoa ma na ni và Sa di ni 
tập trung an cư một chỗ. Hạ lạp 
(tuổi hạ, tuổi đạo) chỉ tính cho 
Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Đồng 
thời, hai chúng tại gia là nam cư 
sĩ (ưu bà tắc) và nữ cư sĩ (ưu bà 
di) không có an cư.

Không phải chỉ đợi đến ba 
tháng hạ mới an cư mà chín 
tháng còn lại, chư Tăng Ni đều 
phải nỗ lực tu học hoàn thiện 
đạo hạnh tự thân, sống hòa hợp 
và thanh tịnh, có thể thuyết giới 
mỗi nửa tháng, hoặc đọc tụng 
luật vào mỗi buổi tối, đồng thời 
hạn chế việc đi lại bên ngoài để 
tịnh tâm tu học… để cho ánh 
sáng đạo pháp mãi rạng ngời 
trong lòng người con Phật từ 
ngàn xưa cho đến tận về sau. 
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Tinh thần An cư kiết hạ 
của Tăng đoàn không 
ngoài ba mục đích: 

Thứ nhất, tạo điều kiện 
cho các Tỳ kheo có thời gian 
tu chứng thánh đạo. Theo trong 
kinh Điển tôn (Trường A-hàm 1) 
có ghi lại câu chuyện tiền thân 
Đức Phật làm vị đại thần Điển 
Tôn. Vị đại thần này có ước 
muốn thấy được Phạm Thiên, 
bèn suy nghĩ về lời dạy của các 
bậc tôn túc kỳ cựu mà nghĩ rằng: 
Ai trong mùa hạ, ở chỗ thanh 
vắng, tu tập bốn vô lượng tâm, 
thời Phạm thiên sẽ xuống gặp 
[4]. Kết quả là, sau bốn tháng nỗ 
lực tu tập, Điển Tôn đã gặp được 
Phạm Thiên sách tấn rằng: 

“Dối trá và ganh ghét,
Ngã mạn, tăng thượng mạn,
Tham dục, sân, ngu si,

Tự ý, chứa đầy tâm.
Xú uế thế gian này,
Ta nói cho ngươi rõ,
Nó đóng cửa thế gian,
Sa đọa, không sanh thiên” [5].

Với tinh thần “thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sanh” đã 
hướng các hành giả xuất gia cắt 
đứt mọi duyên trần mà tự nguyện 
an trú trong ba tháng tu tập, giáo 
giới cho nhau, chỉ dạy phương 
pháp tu tập cho nhau, khích lệ 
tinh thần cho nhau… trên lộ trình 
giải thoát. 

Thứ hai, pháp an cư cấm túc này 
giúp Tăng Ni bớt lại các công 
việc Phật sự bên ngoài, an trú 
trong một trú xứ để sách tấn trau 

dồi tam vô lậu học (giới, 
định, tuệ). Đồng thời, 
không phải đợi đến ba 
tháng hạ này mới nỗ lực 
hành trì, mà chín tháng 

còn lại cũng phải nỗ lực tu tập 
và bố tát thuyết giới nửa tháng 
một lần (nếu có thể). Trong kinh 
Phạm Võng Bồ tát giới cũng đã 
cảnh tỉnh rằng: “Sắc trẻ không 
dừng, dường như ngựa chạy. 
Mạng người vô thường, mau hơn 
nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó 
bảo đảm được ngày mai. Đại 
chúng, mỗi người nên nhất tâm 
cần cầu tinh tấn. Chớ biếng nhác 
trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. 
Ban đêm phải nhiếp tâm niệm 
Phật tham thiền, chớ để thời gian 
luống qua vô ích, mà sau này 
phải ăn năn” [6]. Nếp sống lục 
hòa cộng trụ của Tăng đoàn (thân 
hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý 
hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, 

An cư là kỳ hạn ba tháng (tức khoảng 
90 ngày hay cửu tuần theo lịch Ấn 
Độ) để các Tăng Ni an trú một chỗ tu 
học thúc liễm thân tâm, trau dồi tam 
vô lậu học.
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kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng 
quân đạt được sự thanh tịnh và 
hòa hợp trong đời sống sinh hoạt 
của Tăng đoàn xưa và nay là điều 
vô cùng cần thiết. Vì vậy, Phật 
chế định Bố tát, An cư… là nhằm 
thiết lập sự hòa hợp và thanh tịnh 
trong Tăng già, giúp chánh pháp 
trụ thế dài lâu. Tiêu biểu như câu 
chuyện trong Tứ phần luật (phần 
Tự tứ kiền độ) về việc các Tỳ 
kheo ở xứ Câu tát la, quy định với 
nhau là mùa hạ an cư không nói 
chuyện, hễ ai có việc gì cần thì ra 
dấu, ai vào tụ lạc khất thực trước 
thì về tự thọ trai. Sau khi an cư 
xong, các vị Tỳ kheo về đảnh lễ 
Phật. Khi đó, Đức Phật quở trách: 
“Các ông là những người si, tự 
cho đó là vui mà thật sự là khổ. 
Các ông là những người ngu si, 
tự cho đó là điều không tai hoạn, 
mà thật sự là đại hoạn. Các ông 
là những người ngu si, cùng ở với 
nhau như oan gia, như những con 
cừu. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô 
số phương tiện dạy bảo các Tỳ 
kheo, cùng dạy bảo nhau, cùng 
nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau. 
Các ông là những người ngu 
si, đồng như ngoại đạo thọ 
pháp câm. Các ông không được 
làm theo pháp câm như vậy. Nếu 
làm theo pháp câm, phạm Đột 
kiết la” [7] (theo luật Ngũ phần 
thì phạm Đột kiết la, nhưng theo 
luật Thập tụng cho rằng phạm 
Thâu lan giá).

Thứ ba, tạo điều kiện cho hàng 
Phật tử có cơ hội gần gũi chư 
Tăng Ni học hỏi chánh pháp, tô 
bồi ruộng phước (cúng dường 
trường hạ, trai phạn, trai tăng,…).

PHÂN LOẠI AN CƯ 
Về thời gian an cư
Theo truyền thống Phật giáo Bắc 
truyền (Trung Quốc, Việt Nam, 

Nhật Bản,…) và Nam truyền 
(Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, 
Campuchia,…) chia an cư thành 
hai loại là tiền an cư và hậu an 
cư. Theo Yết ma yếu chỉ, Hòa 
thượng Trí Thủ dạy rằng: “Kết 
an cư vào ngày mùng 1 trăng 
tròn tháng 4 A-sa-đà, tức tương 
đương ngày 16 tháng 4 hay tháng 
5 tùy theo cách tính tháng giữa 
lịch Ấn Độ và lịch Trung Quốc. 
Trong khoảng từ ngày 17 tháng 4 
hay tháng 5 cho đến hết ngày 16 
tháng 5 hay tháng 6 được gọi là 
thời kỳ của hậu an cư. Nói theo 
thông lệ ở nước ta, ngày kiết tiền 
an cư là vào ngày 16 tháng 4 âm 
lịch, và từ ngày 17 đến hết ngày 
16 tháng 5 là thời kỳ của hậu an 
cư” [8]. Duyên khởi pháp hậu an 
cư này là vào thời Đức Phật còn 
tại thế, tôn giả Xá Lợi Phất và 
Mục Kiền Liên vì muốn đến Xá 
Vệ cùng Thế Tôn an cư nên ngày 
15 mới bắt đầu từ trú xứ đó đi, trải 
qua hai ngày mới đến nơi nên trễ 
việc kiết hạ, không biết làm thế 
nào nên bèn bạch với Đức Phật. 
Nhân đó, Đức Phật dạy: “Cho 
phép hậu an cư” [9]. 

Ở Ấn Độ một năm có ba mùa: 
nắng từ 16/2 (Vaisakha) đến 15/6 
(Bhadra), mưa từ 16/6 đến 15/9 
(Agrahayama), lạnh từ 16/9 đến 
khoảng 15/02 và một tháng được 
chia thành hai giai đoạn: thượng 
tuần (1-15) và hạ tuần (16-30 
hoặc 31). Theo ngài Huyền Trang 
và Pháp Hiển cho rằng ngày 1 
tháng Asadha (tháng 4 của lịch 
Ấn Độ) là khoảng giữa tháng 6 
Tây lịch, tương đương với ngày 
16/5 của lịch Trung Quốc. Nhưng 
chư Tổ luật sư Trung Quốc muốn 
tự tứ rơi vào ngày 15/7 âm lịch, 
y cứ từ bản kinh Vu Lan Báo 
Hiếu. Vì ngày 15/7 âm lịch ở 
Trung Quốc, Việt Nam… là ngày 

lễ lớn “Địa quan xá tội” (Trung 
Ngươn), đồng thời cũng là dịp tổ 
chức lễ Vu Lan Báo Hiếu cho nên 
việc an cư phải bắt đầu từ ngày 
16/4 âm lịch dành cho chư Tăng 
Ni Phật giáo Bắc truyền. Đối với 
Phật giáo Nam truyền (Việt Nam, 
Campuchia,…) thì vẫn giữ theo 
truyền thống Ấn Độ, đều tổ chức 
kiết hạ tiền an cư vào ngày 16/6 
âm lịch và tự tứ vào ngày 15/9 âm 
lịch; từ ngày 16/9 đến 15/10 âm 
lịch là tháng y Ca-thi-na và thọ 
nhận sự cúng dường của đàn việt. 
Ngoài ra, theo Hành sự sao cho 
rằng có ba loại an cư là tiền an cư 
(ngày 16/4), trung an cư (khoảng 
17/4 - 15/5), và hậu an cư (ngày 
16/5) [10]. Nhưng theo các bộ 
luật Tứ phần, Ngũ phần,… cũng 
như tác pháp yết ma đều chỉ đề 
cập đến tiền an cư và hậu an cư. 

Đối với Phật giáo Việt Nam, thời 
gian tiền an cư nhiều nơi cũng 
khác nhau: 9/4 âm lịch (chùa Pháp 
Thành ở Củ Chi vào năm Tân 
Sửu); 14/4 âm lịch (chùa Pháp 
Minh ở Long An tác pháp năm 
Kỷ Hợi, Việt Nam Quốc Tự ở TP. 
HCM tác pháp 14/4 nhuần/Canh 
Tý,…); 17/4 âm lịch (trường hạ 
Phổ Đà ở Đà Nẵng vào năm Canh 
Tý,…); 18/4 âm lịch (chùa Linh 
Sơn ở Đà Lạt),… nhưng đa phần 
các trú xứ hạ trường đều kiết hạ 
vào ngày 16/4 âm lịch. 

Về hình thức an cư
Đối với trú xứ chỉ có một vị Tỳ 
kheo sống độc cư, hoặc không 
đủ túc số tăng thì tác pháp “tâm 
niệm an cư”. Đối với trú xứ có 
từ bốn vị Tỳ kheo trở lên thì tác 
pháp bạch nhị yết ma và “đối thú 
an cư”. Trong trú xứ đông chúng 
này, theo luật quy định thì mỗi 
lần tác pháp thọ an cư chỉ có một 
vị Tỳ kheo; nhưng theo truyền 
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thống Phật giáo Việt Nam xưa 
và nay thường tối đa là ba vị Tỳ 
kheo. Nếu vượt quá ba vị Tỳ kheo 
thì không đúng pháp “phi pháp, 
phi tỳ ni”. Mỗi trường hạ an cư 
phải có một vị đệ ngũ luật sư 
để xử trị các việc sai phạm như 
pháp. Tỳ kheo ni không được 
phép một mình an cư và không 
tâm niệm an cư [11]. Theo Bách 
nhất yết ma, quyển IV dạy rằng 
chúng Tăng an cư, khi hành trì 
nên dâng Đức Phật một thẻ với 
ý nghĩa thỉnh Phật an cư, chứng 
minh cho chúng Tăng (Ni).

TÁC PHÁP AN CƯ
Về phân phòng xá và kiểm số 
chúng
Nếu có một Tỳ kheo khách đến 
an cư; Tăng tác pháp bạch nhị rồi 
phân phòng xá và ngọa cụ một 
cách cẩn thận trước khi an cư. 
Người được sai phân phòng xá 
phải không thiên vị, không sân 
hận, không sợ hãi, không si mê và 
hiểu rõ nguyên tắc cử tội. Đồng 
thời, cử ra một vị thông kiểm số 
chúng để bạch giữa đại chúng, 
sau đó Tăng (Ni) vấn hòa tác tiền 
phương tiện.

Về tác pháp cương giới
Giải đại giới và giới trường cũ rồi 
mới kết giới trường và đại giới 
mới; đồng thời không cho phép vị 
nào vắng mặt hoặc gửi dục trong 
buổi lễ này. Mỗi trú xứ an cư của 
Tăng (hoặc Ni) cần cử ra một vị 
Tỳ kheo cựu trụ (thông thuộc địa 
hình, cột mốc cương giới) xướng 
tiêu tướng bốn phương của giới 
trường và đại giới. Các tiêu tướng 
phải được xác định cụ thể rõ ràng, 
có tính chất kiên cố và được sự 
chấp thuận của Tăng; đồng thời 
không chọn các mốc giới tạm 
bợ như cây mục, chậu,… Về 
giới trường (tiểu giới), không 

nhất thiết là chánh điện, mà có 
thể là một hội trường,… được 
kết với mục đích tránh sự phiền 
toái đến Tăng và lỗi biệt chúng 
khi tác pháp yết ma. Chu vi giới 
trường tối thiểu dung chứa được 
21 người để khi cần tác pháp yết 
ma như xử tội Tăng tàn,… Chư 
Tăng ngồi theo hàng ngang hoặc 
vòng tròn tác tiền phương tiện rồi 
xướng tiêu tướng giới trường. Sau 
khi bạch nhị kết giới trường xong 
thì toàn thể Tăng (Ni) ra ngoài 
giới trường rồi mới kết đại giới. 
Đại giới của Tăng rộng từ 18km 
(10 câu lô xá), nhưng theo một 
số vị Tổ sư cho rằng có thể 36km 
(20 câu lô xá); còn của Ni thì chỉ 
1,8km (1 câu lô xá). Về chiều 
cao và chiều sâu đại giới, theo 
Bách nhất yết ma cho rằng trong 
khoảng 1,4km (tức 2,5 du thiện 
na) gặp ngọn cây hoặc bờ tường 
lấy đó làm chiều cao; gặp dòng 
nước thì lấy đó làm chiều sâu của 
đại giới. Cương giới của đại giới 
Tăng hoặc Ni dù có bao trùm lên 
vẫn không mất hiệu lực. Đối với 
đại giới có giới trường bên trong 
(trong đại giới chỉ có một giới 
trường) gồm có ba lớp (tam trùng 
đại giới): lớp 1 là ngoại tướng 
đại giới, lớp 2 là nội tướng đại 
giới và lớp 3 là ngoại tướng giới 
trường (giữa lớp 2 và lớp 3 cách 
nhau ít nhất 2 mét, nên còn gọi 
là phi tướng). Theo luật, sau khi 
bạch nhị kết xong tướng nội đại 
giới, rồi mới kết tướng ngoại đại 
giới và bạch nhị yết ma. Đối với 
việc xướng tiêu tướng giới trường 
hay đại giới thì đều xướng khởi 
điểm từ Đông Nam rồi đến Tây 
Nam, sang Tây Bắc và cuối cùng 
là Đông Bắc. Sau khi kết xong 
đại giới thì kết cương giới không 
mất y, tịnh trù (nhà bếp), tịnh khố 
(kho thức ăn) và khố tàng (kho 
chứa dụng cụ, y,…). Khi giải thì 

giải đại giới trước (nếu nhớ thì 
giải bất thất y,… trước), sau đó 
mới giải giới trường.

Về thời gian ra khỏi cương giới
Nếu có lý do chính đáng ra ngoài 
cương giới dưới bảy ngày thì đối 
thú bạch với một vị Tôn túc trong 
Ban Chức sự hạ trường. Trường 
hợp ra ngoài cương giới hơn bảy 
ngày thì phải bạch trước chúng 
Tăng, sau đó Tăng yết ma bạch 
nhị hứa khả, nhưng chỉ được ra 
ngoài tối đa 40 ngày; nếu quá thời 
gian này xem như phá hạ. Đối 
với Tỳ kheo ni thì không được ra 
ngoài cương giới quá bảy ngày. 

Về phá hạ
Một số trường hợp phá hạ như 
Tăng ra khỏi cương giới trên 40 
ngày, hoặc tự mình ra khỏi cương 
giới mà không có duyên sự, hoặc 
không tác pháp đúng quy định,... 
Tuy nhiên, có một số trường hợp 
ra khỏi cương giới mà không 
mất hạ như nguy hiểm đến phạm 
hạnh, chỗ có kho báu (nhiều 
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người tới lui), quỷ phá, rắn độc, 
thú dữ, giặc cướp, thiếu vật dụng 
cần thiết, nội bộ chia rẽ, bị người 
thân ép bắt không cho về đúng 
ngày quy định,…

Về thuyết giới và tu tập
Ở Việt Nam, sám hối trước, hôm 
sau bố tát. Đối với một trú xứ, 
không nên thuyết giới hai lần 
trong ngày nhằm tránh phá hòa 
hợp Tăng. Nơi nào chỉ có một vị 
Tỳ kheo thì tâm niệm thuyết giới. 
Trú xứ từ bốn vị Tỳ kheo trở lên 
thì tác pháp đối thú và thuyết giới 
trong giới trường. Ai không có 
mặt thì phạm lỗi biệt chúng, trừ 
có duyên sự Tam bảo hoặc bệnh 
nặng thì phải gởi dục và thuyết 
tịnh. Vị thuyết giới ngồi giữa 
chúng đọc giới Tỳ kheo đối với 
Tăng (giới Tỳ kheo ni đối với Ni) 

và giới Bồ tát. Trong ba tháng 
hạ, những Tỳ kheo thông luật và 
đạo hạnh sẽ được Tăng sai sang 
giáo giới các trường hạ Tăng và 
Ni. Trong các hạ trường cũng 
như trú xứ an cư tại chỗ đều có 
quy định thời khóa bái sám và 
tọa thiền nghiêm ngặt, thời gian 
nghe giảng và học tập trên lớp; 
phân công việc chấp tác và họp 
chúng,… nhằm trưởng dưỡng 
đạo tâm và hưng thịnh đạo pháp.

Về tự tứ
Là ngày mà mình thỉnh các vị 
khác trong hạ trường chỉ ra lỗi 
lầm của mình trên ba phương 
diện “thấy, nghe, nghi”; nếu có 
tội sẽ thành tâm sám hối cho 
thanh tịnh. Điều này thể hiện 
tinh thần hòa hợp và thanh tịnh 
Tăng (thuyết giới không cần đọc 
giới bổn), được xây dựng trên 
cơ sở thỉnh nguyện với lòng 
hướng thiện, và mở ra một đời 
sống đạo hạnh trong Tăng đoàn. 
Đối với Phật giáo Bắc tông Việt 
Nam, thời gian tự tứ các trường 
hạ khoảng từ 9/7 đến 16/7 âm 
lịch: giải cương giới an cư và kết 
lại cương giới cho trú xứ; tổ chức 
lễ hội Vu lan, dâng y cúng dường 
trai tăng và phân chia tài vật. Các 
tự viện Phật giáo Bắc tông khác 
cũng tổ chức lễ Vu Lan cài hoa 
hồng và cúng dường trai tăng. 
Đối với Phật giáo Nam tông, tự 
tứ vào 15/9 âm lịch, còn khoảng 
thời gian từ ngày 16/9 đến 15/10 
là tháng thọ y Ca thi na và nhận 
sự cúng dường của tín thí.

Tóm lại, không phải chỉ đợi đến 
ba tháng hạ mới an cư mà chín 
tháng còn lại, chư Tăng Ni đều 
phải nỗ lực tu học hoàn thiện 
đạo hạnh tự thân, sống hòa hợp 
và thanh tịnh, có thể thuyết giới 
mỗi nửa tháng, hoặc đọc tụng luật 

vào mỗi buổi tối, đồng thời hạn 
chế việc đi lại bên ngoài để tịnh 
tâm tu học… để cho ánh sáng đạo 
pháp mãi rạng ngời trong lòng 
người con Phật từ ngàn xưa cho 
đến tận về sau. Truyền thống an 
cư mãi là tinh thần và trách nhiệm 
của Tăng Ni khi hạ về nhằm nuôi 
lớn các thiện pháp, ngõ hầu duy 
trì và phát triển sinh mệnh của 
Tăng đoàn trong tinh thần hòa 
hợp và thanh tịnh.
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Truyền thống an cư mãi là tinh 
thần và trách nhiệm của Tăng 
Ni khi hạ về nhằm nuôi lớn 
các thiện pháp, ngõ hầu duy 
trì và phát triển sinh mệnh của 
Tăng đoàn trong tinh thần hòa 
hợp và thanh tịnh.
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“An cư” giữa mùa dịch

Nguyễn Thị Hậu*Phật giáo thể hiện sự tri ân và báo ân một cách rất trân 
trọng, sự giáo dục căn bản này từ Đức Phật truyền dạy, 
không phải chỉ chắp tay cúi đầu mà chiều sâu trong tâm 
niệm của người đệ tử Phật là một lòng thành kính đền 
ơn bằng cả cuộc đời tu hành, phụng đạo, ích đời của họ.
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Toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng 
đang gồng mình chống dịch. Trước sự khó 
khăn về vật chất cũng như tinh thần của toàn 

dân cũng như tín đồ Phật giáo, chư Tôn giáo phẩm 
lãnh đạo Giáo hội đã có công văn chỉ đạo “An cư 
kiết hạ” phù hợp với việc vừa phòng chống dịch, 
vừa trau dồi giới đức cho Tăng Ni. Thiết nghĩ, đây 
là việc làm rất cần thiết cho hoàn cảnh hiện nay mà 
Đức Phật đã chế định từ khi thành lập Tăng đoàn 
Phật giáo. Tuy nhiên, Nhà nước và Giáo hội cũng 
đồng thời kêu gọi tài chính hỗ trợ tiêm phòng vắc 
xin COVID-19 và các điểm cách ly… cộng với việc 
nhiều nơi trong nước bị phong toả, dịch bệnh càng 
ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống 
toàn dân và chính những tín đồ Phật tử.

TRUYỀN THỐNG “AN CƯ” CẦN GIỮ DÙ 
HOÀN CẢNH CÓ KHÓ
“An cư”[1] trong Phật giáo nói đủ là “An cư kiết 
hạ” tiếng Pāli: Vassa, Phạn: varsā, dịch sang tiếng 
Anh là: ‘Retreat season’ nghĩa là mùa mưa. Người 
Trung Hoa dịch ý là vũ kỳ (thời kỳ mưa). Truyền 
thống này theo kinh điển ghi lại đã có từ thời Đức 
Phật tại thế, những ngày bình thường không phải 
trong mùa “An cư” thì chư Tăng Ni đi khắp nơi 
để giáo hóa chúng sanh, khất thực duy trì căn 
mạng. Đó là những ngày trong mùa thời tiết khô 
ráo, nhưng đến mùa mưa, các loài côn trùng xuất 
hiện khắp nơi, người đi thường dẫm phải chúng. 
Phật giáo Bắc tông thường chọn từ tháng 4 đến 
tháng 7 ÂL làm mùa an cư, còn Phật giáo Nam 
tông thường chọn 16/6 đến 15/9 ÂL, các nơi khác 
nhau tùy thuộc vào mùa mưa để tổ chức “An cư 
kiết hạ” cho phù hợp. 

Việc thành lập các trường hạ lớn 
nhỏ khác nhau, “tiền An cư” hay 
“hậu An cư” bất cứ ở miền nào, 
tông phái nào, hoàn cảnh nào, 
hình thức nào thì đó cũng cho 
thấy Phật giáo vẫn duy trì nét đẹp 
truyền thống từ Đức giáo chủ 
Phật giáo mà ngàn đời lưu dấu.
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Việc chọn ngày an cư đều xuất phát từ hai lý do mà 
Phật đã từng dạy. Thứ nhất, vì lòng từ bi của người 
xuất gia không những thương người mà còn thương 
đến những loài côn trùng nhỏ bé, không nên vì sự 
di chuyển mà tổn hại chúng. Thứ hai, sự hội tụ này 
chính là cơ hội tốt nhất để Tăng Ni phụng thỉnh các 
bậc trưởng bối, Tôn túc giới hạnh cao thâm chỉ dạy, 
nhắc nhở, hướng dẫn tu hành, để thúc liễm thân tâm, 
trau dồi Giới - Định - Tuệ. 

Từ những lý do đó, người xuất gia cần giữ truyền thống 
tốt đẹp này. Đây chính là văn hoá phi vật thể của Phật 
giáo truyền suốt mấy ngàn đời nay. Theo Bách Trượng 
Thanh Quy “[1150a14] Thứ tự của chúng Tăng không 
sắp xếp theo tuổi tác mà sắp xếp theo hạ lạp…tại Tây 
Vực mỗi năm có ba mùa (quý) dùng một mùa để an 
cư, cấm chỉ đi lại. Các việc tụng Kinh, ngồi thiền, đi 
đứng đều căn cứ theo sự thọ giới trước sau mà sắp xếp 
trước sau. Lại quy định 9 tuần (90 ngày) chuyên tâm 
huân tu đạo nghiệp…giới hạn thời gian như thế để tiến 
tu, không bỏ phí thì giờ, hộ trì quý tiếc sinh mạng, tu 
tập từ bi nhẫn nhục, đó quả là giáo chỉ chí lý của Đức 
Phật khiến muôn đời đều tuân hành”[2].

Tuy chúng ta sinh thời cách Phật quá xa, nhưng 
hình bóng Tăng già với màu huỳnh y giải thoát, 
mỗi bước đi của người xuất gia trong đời sống mẫu 
mực, nhất là trong mùa “An cư” với y bát chỉnh tề, 
trang nghiêm từ oai nghi tế hạnh, chừng đó cũng đủ 
gây sự phát tâm nhập đạo của bao nhiêu chúng tại 
gia. Cũng đồng thời cho thấy con đường dẫn đến sự 
thanh tịnh được đặt cụ thể trên nền tảng của Giới-  
Định - Tuệ chính là nội dung tu học và hành trì của 
người xuất gia. Có thể nói, “An cư” chính là cơ hội 
quan trọng cho người xuất gia tự soi lại mình, tự rèn 
luyện “khuôn vàng thước ngọc” không thể thiếu của 
người muốn tầm cầu giải thoát: “Này các Tỳ kheo, 
chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh 
Giới,…Thánh Định,… Thánh Tuệ,... không chứng 
đạt Thánh giải thoát mà Ta và các ngươi lâu đời 
phải trôi lăn trong biển sinh tử” [3].

Dẫu biết, có những thời thế, hoàn cảnh khó khăn, 
đôi khi thực hiện “An cư” quả không phải dễ, cụ 
thể như hiện nay dịch bệnh đang hoành hành. Tuy 
nhiên, “Pháp An cư” cũng có những phương tiện 
mở hay gọi là tuỳ duyên chế định. “Không được tất 

Tu viện Khánh An khai Pháp khóa An cư 
kiết hạ PL. 2565 - 2021
(Ảnh: tuvienkhanhan.com)
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cả thời du hành trong nhân gian, ba tháng mùa hạ 
phải an cư, bạch với người mình nương xin an cư 
kiết hạ,…nếu không có người để nương ở cho tâm 
niệm an cư hoặc vì muốn an cư mà chưa kịp đến 
cũng thành an cư…” [4]. Như vậy, năm nay một số 
nơi đã và đang sử dụng phương tiện an cư sau khi 
tác pháp an cư, chư vị Tôn túc, các vị chức sự trong 
hạ trường kiết giới và nêu phương tiện cho một số 
hành giả về tùng hạ, tuy không tập trung đông người 
vì dịch bệnh nhưng nơi trú xứ các hành giả vẫn thực 
hiện tâm niệm an cư và tự chuyên tâm tu tập. Cho 
thấy thông lệ “An cư kiết hạ” vẫn rất quan trọng, rất 
cần duy trì dù hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem 
như nét văn hoá đặc sắc của Phật giáo và là nền tảng 
căn bản cho mọi lĩnh vực tu hành để thăng tiến về 
tâm linh, cũng như hoàn thiện về mặt lãnh đạo Giáo 
hội trường tồn và phát triển. 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÍ CHỦ
Người xuất gia theo luật Phật chế thì không tham 
gia sản xuất kinh doanh, sống bằng thực phẩm do 
đàn việt cúng dường, bình thường Đức Phật đã dạy 
đệ tử phải biết “tứ trọng ân” [5] trong đó có ân thí 

chủ. Tuy nhiên, người xuất gia “trẻ” đôi khi sống 
trong thời đại vật chất quá đầy đủ, khiến việc nhớ ân 
này dễ bị sao nhãng. Phật dạy: “Mùa mưa đến, chư 
Tăng Ni đều y theo lời Phật thực hành an cư. Đạo 
tràng an cư tu học thanh tịnh tất yếu nhờ ơn ngoại 
hộ của các thí chủ, đồng thời thí chủ cũng nương 
tựa chư Tăng Ni để tu học và thành tựu phước báo 
hộ trì. Hành giả an cư ngoài việc tinh chuyên trau 
dồi giới định tuệ còn quán niệm bốn ơn. Trong đó, 
luôn nhớ nghĩ công ơn thí chủ và thể hiện bằng cách 
rải từ tâm đến Đàn-việt để người thí và người nhận 
thí đều thanh tịnh, đều được công đức” [6].

Mùa “An cư” năm nay, rất ít hay thậm chí không có 
thí chủ đến trường hạ cúng dường, buộc lòng chư vị 
có trách nhiệm trong các Ban Trị sự, hay các vị ban 
chức sự phải ra tâm thư kêu gọi tạo mọi điều kiện cho 
các hành giả an cư yên tâm tu học. Vậy nên, hành giả 
“An cư” cũng cần phải biết thật sâu sắc khi toàn dân 
đang thật sự khó khăn vì dịch. Mỗi ngày thọ dụng 
thực phẩm cúng dường, hãy nhiếp tâm tưởng niệm 
đến người cúng, đến chúng sanh mà hồi hướng cho 
Đàn-việt an lành, sớm giác ngộ giải thoát.
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Theo lời Phật dạy, hành giả an cư thương kính và 
trân trọng Đàn-việt vì nhờ ơn ngoại hộ mà mình 
có đầy đủ bốn vật dụng (y phục, thức ăn uống, 
giường chõng, ngọa cụ, thuốc thang) để yên tâm tu 
học và nhất là “thành tựu giới, văn, tam muội, trí 
tuệ”. Cho nên Đức Phật dạy: “Hãy cung kính Đàn-
việt thí chủ như con hiếu thuận cha mẹ,… Này các 
Tỳ-kheo, Đàn-việt có nhiều lợi ích, đối với Tam 
bảo không có chướng ngại, hay bố thí các Thầy y 
phục, thức ăn uống, giường chõng, … Thế nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy có tâm từ đối với Đàn-việt, ơn 
nhỏ còn chẳng quên huống là ơn lớn…Thân hành 
từ, miệng hành từ, ý hành từ, khiến cho vật bố thí 
của Đàn-việt trọn không bị phí bỏ, được quả báo 
lớn, thành tựu phước đức lớn, có danh tiếng lớn, 
lưu truyền pháp vị cam lồ trong thế gian. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, nên học điều này” [7]. Đó là một 
trong những pháp hành quan trọng của các hành 
giả an cư.

Phật giáo thể hiện sự tri ân và báo ân một cách rất 
trân trọng, sự giáo dục căn bản này từ Đức Phật 
truyền dạy, không phải chỉ chắp tay cúi đầu mà 
chiều sâu trong tâm niệm của người đệ tử Phật là 
một lòng thành kính đền ơn bằng cả cuộc đời tu 
hành, phụng đạo, ích đời của họ. Phật đã dạy từng 
chi tiết: “cung kính Đàn-việt thí chủ như con hiếu 
thuận cha mẹ” thật đáng để thiên hạ nể phục và 
càng kính ngưỡng Tăng già.

Thực tế, giá trị của một tôn giáo nằm ở hệ thống 
giáo lý và giới luật. Chung quy, phương tiện để 

đo lường được chỉ có thể thông qua cách tổ chức 
của tôn giáo ấy. Đời sống tu hành của cá nhân và 
tập thể sẽ phản ánh sự ưu việt hay yếu kém của 
tôn giáo. Trên phương diện đó, tổ chức Phật giáo 
gọi là Sangha, tuổi hạ của Sangha (Tăng già) được 
tính từ “mùa An cư kiết hạ”. Do đó, việc thành lập 
các trường hạ lớn nhỏ khác nhau, “tiền An cư” hay 
“hậu An cư” ở bất cứ miền nào, tông phái nào, hình 
thức nào cũng cho thấy Phật giáo vẫn duy trì nét 
đẹp truyền thống từ ngàn đời lưu dấu.

Chú thích:
* Thạc sĩ Nguyễn Thị Hậu.
[1] Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4, giải thích 
nghĩa chữ an cư như sau: ‘Thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là an, 
thời kỳ phải ở lại là cư’. Bộ Luật Tư Trì Ký định nghĩa: ‘Lập 
tâm một chỗ gọi là Kiết; bộ Nghiệp Sớ định nghĩa: Thu thúc 
thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là An’. An cư cũng có nghĩa là ‘an kỳ 
tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, 
thanh tịnh gọi là an cư.
[2] Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Thiền Sư Đức Huy 
trùng biên, Thích Phước Sơn & Lý Việt Dũng Việt dịch (2010), 
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, NXB Phương Đông, tr.282-
283.
[3] Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trường Bộ Kinh, tập I, tr.599-600.
[4] Đại Sư Trí Húc, Thích Hoằng Triệu (dịch) (2016), Luật 
Trùng Trị, NXB. Hồng Đức, tr.45.
[5] Ân Cha Mẹ, Ân Sư Trưởng, Ân Thí Chủ, Ân Đất Nước.
[6] Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, 
phẩm Hộ tâm, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.107.
[7] Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Hộ tâm, VNCPHVN ấn 
hành, 1997, tr.107.

Việc chọn ngày an cư này đều xuất phát từ 
hai lý do mà Phật đã từng dạy đó là: Thứ 
nhất là vì lòng từ bi của người xuất gia không 
những thương người mà còn biết thương đến 
những loài côn trùng ...
(Ảnh: phatgiao.org.vn)
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Trong ba giai đoạn lịch sử 
hình thành, ổn định và 
phát triển của Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam, thì giai đoạn 
thứ ba được tính từ nhiệm kỳ 
VIII (2017 - 2022) đến nay, đây 
là giai đoạn có nhiều đặc điểm 
về sự thay thế và thay đổi nhân 
sự cấp cao của Trung ương Giáo 
hội. Trước tiên, tại Đại hội Đại 
biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 
VI (2007), Đại lão Hòa thượng 
Thích Phổ Tuệ đã được Đại hội 
cung nghinh, suy tôn vào ngôi 
vị Pháp chủ Hội đồng Chứng 
minh, trở thành Đệ tam Pháp 
chủ của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Đến ngày 24 tháng 11 năm 
2012, tại Đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc lần thứ VII, Đại 
hội đã thống nhất tái suy tôn Ngài 
tiếp tục giữ ngôi vị Pháp chủ Hội 
đồng Chứng minh Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam… 
Như vậy, Đại lão Hòa thượng 
Thích Phổ Tuệ đã đảm nhận ngôi 
vị Đệ tam Pháp chủ từ nhiệm kỳ 
VI (2007 - 2012), tức trong giai 
đoạn thứ hai, tuy nhiên, Ngài vẫn 
tại vị từ đó đến nay và là linh hồn 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đương đại.

Đức Đệ tam Pháp chủ Đại lão 
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là 
bậc cao Tăng uyên bác, giới đức 
thâm sâu, đạo hạnh viên mãn, 
từ những năm 1950 của thế kỷ 
trước, Ngài không theo trào lưu 
du học tại Nhật như các vị Tăng 
thời đó, mà ẩn tu nơi thôn dã tại 
làng Ráng - Phú Xuyên (Hà Nội), 
Sau 50 năm thọ Đại giới, vào năm 
1987, Đệ nhất Pháp chủ Thích 
Đức Nhuận cử người mời Ngài 
lên Hà Nội đảm nhận các chức 
vụ của Giáo hội và chủ trì hiệu 
đính Đại Tạng Kinh. Cũng từ 
đó, Ngài giữ nhiều chức vụ quan 

trọng trong Giáo hội, như Trưởng 
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà 
Tây (1993 - 2008); Hiệu trưởng 
Trường Trung cấp Phật học tỉnh 
Hà Tây (1993 - 2008); Ủy viên 
Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Trị sự 
(1997 - 2007); Viện trưởng Phân 
viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam tại Hà Nội (2003 - 2007); 
Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên 
cứu Phật học (2003 - 2007); Phó 
Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni 
Trung ương; Phó ban Ban Tăng 
sự Trung ương (1997 - 2007); 
Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư 
ký Hội đồng Chứng minh Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (2002 - 
2007) và đến nay là Pháp chủ Hội 
đồng Chứng minh Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Văn 
Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng các 
bài viết thuộc tác phẩm Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam: 40 năm hình thành và 
phát triển của Hòa Thượng Thích Huệ 
Thông. Các bài viết được sắp xếp và 
biên tập để cung cấp cho độc giả gần 
xa biết về những khó khăn, thách thức 
và nỗ lực không ngừng nghỉ của bao 
thế hệ chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử 
Việt Nam trong suốt nhiều năm, nhằm 
xây dựng, bảo vệ và phát triển Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ VI (2007), Đại lão Hòa 
thượng Thích Phổ Tuệ đã được Đại 
hội cung nghinh, suy tôn vào ngôi vị 
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, trở 
thành Đệ tam Pháp chủ của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: tư liệu) 
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Đại lão Hòa thượng Thích Phổ 
Tuệ nổi tiếng tinh thông kim 
cổ, Phật học lẫn thế học, Ngài 
đã góp công đáng kể trong việc 
biên soạn và dịch thuật nhiều tác 
phẩm Phật học như: Đại từ điển 
Phật học, Đại Luật, Đại Tạng 
Kinh Việt Nam, Đề cương Kinh 
Pháp Hoa, Kinh Bách Dụ, Phật 
Tổ Tam Kinh, Phật học là tuệ 
học. Ngoài ra, trong nhiều năm, 
Ngài được chư sơn môn Thiền 
đức cung thỉnh vào ngôi Đường 
chủ của các Trường hạ, cũng như 
ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu tại 
nhiều Đại Giới đàn ở các tỉnh 
thành phía Bắc. Đặc biệt, dù ở 
ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, nhưng Ngài vẫn 
sống thanh bần, ung dung tự tại, 
tại ngôi cổ tự đã hơn trăm tuổi 
giữa vùng chiêm trũng nông thôn 
Bắc Bộ, nơi đây Đại lão hòa 
thượng Đệ tam Pháp chủ cùng 

chư Tăng làm ruộng, trồng rau, 
trồng cây ăn quả tại vườn để tự 
túc tu tập, hành đạo, đến nay 
Ngài đã trụ thế 105 tuổi, với 98 
năm tu hành, nhưng vẫn minh 
mẫn, trí đức sáng ngời, Ngài là 
bậc chân tu quảng bác, trọn đời 
sống thanh bần, ẩn dật nơi mái 
chùa quê thanh tịnh, được chư 
Tăng, Ni, Phật tử và người dân 
cả nước kính ngưỡng, tôn quý.

Nói đến Đại lão Hòa thượng 
Thích Phổ Tuệ, là nói đến giá 
trị tri thức Phật học uyên bác, 
là nói đến nhân cách ưu việt và 
đạo đức hoằng thâm, điều này 
được thể hiện qua tính cách và 
nếp sống của Ngài, nhất là qua 
những lời Ngài dạy Tăng chúng, 
trong một lần trả lời phỏng vấn 
báo Giác Ngộ, khi được hỏi: 
“Tự cày cấy nuôi thân, chạy đua 
với thời gian để biên soạn, dịch, 

nghiên cứu kinh Phật để lại sự 
nghiệp cho Phật giáo nước nhà, 
mà Ngài đã bách niên vẫn không 
tỏ ra mỏi mệt, Hòa thượng có bí 
quyết gì để truyền lại cho hậu 
thế”. Khi đó Ngài thanh thản trả 
lời: “Tôi không có bí quyết gì. 
Tuổi thọ không phải là thước đo 
giá trị con người. Vấn đề là sống 
để thực hiện sứ mệnh gì, mang 
lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. 
Phật hoàng Trần Nhân Tông 
chỉ ở đời có 51 năm, Tổ Pháp 
Loa có 47 năm mà công-nghiệp 
thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế 
đến nay đã 99 năm, ở chùa 94 
năm, thụ Đại giới được 78 năm, 
nghiệp là tu hành, nuôi thân thể 
chủ yếu bằng nghề làm ruộng, 
chưa từng dám lạm dụng một 
bát gạo, một đồng tiền của tín thí 
thập phương, khi nào chư Phật, 
chư Tổ cho gọi thì về thôi”. Và 
Ngài đưa ra nhận xét: “Sự học 

Đức Đệ tam Pháp chủ Đại lão Hòa 
thượng Thích Phổ Tuệ là bậc cao Tăng 
uyên bác, giới đức thâm sâu, đạo hạnh 
viên mãn, từ những năm 1950 của thế 
kỷ trước, Ngài không theo trào lưu du 
học tại Nhật như các vị Tăng thời đó, 
mà ẩn tu nơi thôn dã tại làng Ráng - 
Phú Xuyên (Hà Nội), Sau 50 năm thọ 
Đại giới, vào năm 1987, Đệ nhất Pháp 
chủ Thích Đức Nhuận cử người mời 
Ngài lên Hà Nội đảm nhận các chức 
vụ của Giáo hội và chủ trì hiệu đính 
Đại Tạng Kinh.
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đâu cần chùa to, cảnh lớn. Chùa 
to, giảng đường đẹp, phòng ốc 
sang dù sao cũng chỉ là phương 
tiện. Còn linh hồn của nó là 
thầy trò trong quan hệ tu tập và 
hành trì”… Đối với các vị Tăng, 
Ni trẻ, Đức Pháp chủ nhận xét 
nghiêm khắc: “Nay có ai đó xao 
nhãng tu học mà chạy theo danh 
lợi phàm tình, xuống cấp đạo 
hạnh, bị thế gian chê cười, pháp 
luật và Phật luật can thiệp thì với 
bản thân mình tất phải chịu quả 
báo. Đồng thời các cá nhân và 
tổ chức có liên quan cũng phải 
cộng nghiệp chịu trách nhiệm 
liên đới vì dạy không nghiêm, 
quản không chặt”… Qua đó, 
một khi nhắc đến Đại lão Hòa 
thượng Thích Phổ Tuệ, tất cả 
người con Phật trong ngôi nhà 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đều rất đỗi tự hào về Đấng Đệ 
tam Pháp chủ tôn kính của mình.

Sau khi Hòa thượng Thích Trí 
Tịnh viên tịch, Hòa thượng 
Thích Thiện Nhơn trên cương 
vị Phó Chủ tịch Thường trực 
kiêm Tổng Thư ký Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, đã được Thường trực Hội 
đồng Trị sự suy cử làm Quyền 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Tại 
Hội nghị kỳ 3 khóa VII, toàn thể 
Hội nghị thống nhất suy cử Hòa 
thượng đảm nhiệm chức vụ Chủ 
tịch Hội đồng Trị sự, điều này 
đã tạo được sự ổn định cho Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam trong 
khoảng thời gian kể từ sau ngày 
Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên 
tịch. Như vậy, trong ba giai 
đoạn lịch sử Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
thì giai đoạn thứ ba là giai đoạn 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, 
mốc thời gian được tính từ giữa 

nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) cho 
đến ngày nay.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
là bậc giáo phẩm uyên thâm Phật 
học là người được xem đứng 
đầu về tư tưởng A Hàm của Phật 
học viện Huệ Nghiêm trong suốt 
thời gian Ngài tham gia khóa 
học cho đến tốt nghiệp Cao học 
tại Phật học viện Huệ Nghiêm, 
Hòa thượng từng kinh qua nhiều 
vị trí khác nhau trong Giáo hội, 
ngay sau khi Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thành lập, Hòa thượng 
từng giữ nhiệm vụ Thư ký Ban 
Hoằng pháp, trong khoảng thời 
gian này, Ngài còn nhận nhiệm 
vụ Hiệu phó Trường Cơ bản Phật 
học TP.HCM, vừa đứng lớp, vừa 
tham gia công tác quản lý nhà 
trường; từ nhiệm kỳ II (1987 - 
1992) đến nhiệm kỳ III (1992 
- 1997) Hòa thượng làm Thư ký 

Trong ba giai đoạn lịch sử Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
thì giai đoạn thứ ba là giai đoạn 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự, mốc thời 
gian được tính từ giữa nhiệm kỳ VII 
(2012 - 2017) cho đến ngày nay.
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Ban Tăng sự và Ủy viên Thư ký 
Hội đồng Trị sự; đến nhiệm kỳ 
IV (1997 - 2002) và nhiệm kỳ V 
(2002 - 2007), Hòa thượng đảm 
nhận nhiệm vụ Phó tổng Thư ký 
kiêm Chánh Văn phòng II, bước 
qua nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) và 
nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Hòa 
thượng được Giáo hội cung thỉnh 
làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư 
ký Hội đồng Trị sự Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và 
ngày nay là Chủ tịch Hội đồng Trị 
sự Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Dù ở cương vị nào, 
Hòa thượng cũng đều thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao độ, đó 
là sự tận tụy, siêng năng, mẫn cán, 
bình sinh Hòa thượng thường nói: 
“Làm công tác điều hành, quản lý 
hành chánh Giáo hội, đâu phải 
chỉ ngồi bàn giấy xem xét giấy tờ, 
ký tên đóng dấu, mà phải tiếp xúc 
cơ sở, làm việc với Ban Trị sự các 
tỉnh thành, tham dự các buổi lễ và 
những Phật sự cần thiết ở các địa 
phương, dù xa xôi hay mệt nhọc 
thế nào đi nữa nhưng một khi đã 
nhận nhiệm vụ Tăng sai thì cũng 
phải có mặt…” trong quá trình 
điều hành, lãnh đạo Phật sự, chủ 
trương của Hòa thượng khi xử lý 
bất cứ vấn đề nào cũng phải nắm 
bắt, tìm hiểu một cách thực tế, sâu 
sắc để xử lý giải quyết trên tinh 
thần tình lý viên dung. Chính tinh 
thần hết lòng phục vụ Giáo hội 
một cách vô ngã của Hòa thượng 
đã lan tỏa và ảnh hưởng tích cực 
đến tâm huyết và thái độ làm việc 

của toàn thể thành viên trong Hội 
đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự 
các tỉnh thành.

Ở giai đoạn thứ ba, Giáo hội gặp 
phải nhiều mất mát to lớn, đó là 
sự ra đi của một số bậc giáo phẩm 
lãnh đạo Trung ương Giáo hội, 
cũng như giáo phẩm lãnh đạo 
Giáo hội một số Tỉnh, Thành, 
chẳng hạn như Hòa thượng 
Thích Chơn Thiện - Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Trị sự 
kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng 
Ni Trung ương, viên tịch năm 
2016; Hòa thượng Thích Thiện 
Bình - Phó Pháp chủ Hội đồng 
Chứng minh, viên tịch năm 2016; 
Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó 
Pháp chủ kiêm Giám luật Hội 
đồng Chứng minh, viên tịch năm 
2017; Hòa thượng Thích Trí Tâm 
- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng 
minh kiêm Trưởng ban Nghi lễ 
Trung ương, viên tịch năm 2017; 
Ni trưởng Huyền Huệ - Trưởng 
Phân ban Ni giới Trung ương 
viên tịch năm 2015…

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội 
Đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm 
kỳ 2017 - 2022 được đi vào nề 
nếp, ổn định, đặc biệt là đáp ứng 
nhu cầu cho sự kế thừa của các 
cấp Giáo hội, Hòa thượng Thích 
Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự ban hành Chỉ thị về tổ 
chức Đại hội cấp tỉnh, cũng như 
thành lập Ban Chỉ đạo công tác 
Đại hội, lập đề án nhân sự, quy 
định độ tuổi tham gia Ban Trị 
sự các cấp. Có thể nói đây là lần 
đầu tiên trong cơ chế điều hành 
Giáo hội ban hành một Chỉ thị và 
thành lập Ban Chỉ đạo cho công 
tác Đại hội cũng như các quy 
định khác. Điều này nói lên tính 
quyết tâm của lãnh đạo Giáo hội 
cho định hướng nhân sự có tính 
kế thừa trong hệ thống Giáo hội. 
Một trong các hoạt động Phật 
sự về tổ chức hành chánh Giáo 
hội thành công có thể nói đó là 
Hội nghị giao ban. Hội nghị giao 
ban được tổ chức vào khoảng 
sau giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017, 
sau khi Hòa thượng Thích Thiện 

“Sự học đâu cần chùa to, cảnh lớn. 
Chùa to, giảng đường đẹp, phòng ốc 
sang dù sao cũng chỉ là phương tiện. 
Còn linh hồn của nó là thầy và trò 
trong quan hệ tu tập và hành trì”…
Trích lời Đại lão Hòa thượng Thích 
Phổ Tuệ (Ảnh: phatgiao.org.vn)
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Nhơn được suy cử ngôi vị Chủ 
tịch, do Thượng tọa Thích Đức 
Thiện - Tổng Thư ký, Thượng 
tọa Thích Thiện Thống và Hòa 
thượng Thích Thanh Điện - Phó 
Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 
khởi xướng cùng với sự nỗ lực 
tích cực của Ban Thư ký HĐTS. 
Từ Hội nghị giao ban này đã tạo 
được sự gắn kết chặt chẽ giữa 2 
Văn phòng Trung ương Giáo hội 
với Ban Trị sự và các ngành chức 
năng liên quan các tỉnh thành 
nhằm lắng nghe, trao đổi, chia 
sẻ những khó khăn để cùng nhau 
tháo gỡ và giải quyết thành công 
một số hoạt động Phật sự quan 
trọng tại các địa phương.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017 
- 2022) chính thức khai mạc vào 
ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại 
Đại hội này đã chính thức suy 
tôn 96 chư Tôn đức HĐCM, 27 
chư Tôn đức trong Ban Thường 
trực, tái suy tôn Đại Trưởng lão 
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi 

vị Pháp chủ, các vị Phó Pháp chủ: 
HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp 
chủ kiêm Giám luật, HT.Thích 
Giác Nhường - Phó Pháp Chủ 
kiêm Giám luật, HT.Thích Thanh 
Dũng -  Phó Pháp chủ kiêm 
Chánh Thư ký, HT.Thích Thanh 
Sam, HT.Dương Nhơn, HT.Thích 
Hiển Pháp, HT.Thích Đức 
Nghiệp, HT.Thích Đức Phương, 
HT.Thích Thanh Đàm, HT.Thích 
Thanh Từ, HT.Thích Thiện 
Duyên, HT.Thích Trí Tịnh; các 
Phó Thư ký HT.Thích Hiển Tu, 
HT.Thích Giác Giới, HT.Thích 
Giác Quang. Đại hội suy cử Hòa 
thượng Thích Thiện Nhơn ngôi 
vị Chủ tịch Hội đồng Trị  sự và 
16 vị Phó Chủ tịch: HT.Thích 
Thiện Pháp - Phó Chủ tịch 
Thường trực, Trưởng ban Tăng 
sự TƯ, HT.Thích Thanh Nhiễu - 
Phó Chủ tịch Thường trực, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban 
Tăng sự TƯ, HT.Thích Giác Toàn 
- Phó Chủ tịch, Viện Trưởng Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ 

tịch, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, 
HT.Thạch Sok Xane - Phó Chủ 
tịch, Phó Trưởng ban Tăng sự 
TƯ, HT.Thích Gia Quang - Phó 
Chủ tịch, Trưởng ban Thông tin 
truyền thông TƯ, Viện Trưởng 
Phân Viện NCPGVN - Hà Nội, 
HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ 
tịch, Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ, 
HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ 
tịch, Trưởng ban Từ thiện xã hội, 
HT.Thích Thiện Tánh - Phó Chủ 
tịch, Trưởng ban Kiểm soát TƯ, 
TT.Thích Quảng Hà - Phó Chủ 
tịch, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Kiểm soát TƯ, TT.Thích 
Thanh Quyết - Phó Chủ tịch, 
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo 
TƯ, Viện trưởng Học viện PGVN 
tại Hà Nội, HT.Thích Khế Chơn 
- Phó Chủ tịch, HT.Thích Quảng 
Xả - Phó Chủ tịch, HT.Đào Như, 
TT.Thích Đức Thiện - Phó Chủ 
tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng 
ban Phật giáo Quốc tế TƯ, 
TT.Thích Thiện Thống - Phó Chủ 
tịch, Phó ban kiêm Chánh Thư ký 
Ban Tăng sự TƯ; Ban Thư ký: 
Thượng tọa Thích Đức Thiện - 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 
Hòa thượng Thích Thanh Điện 
- Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn 
phòng I; Hòa thượng Thích Huệ 
Thông - Phó Tổng Thư ký, Chánh 
Văn phòng II; có 6 Ủy viên Thư 
ký: HT.Thích Tấn Đạt, HT.Thích 
Thanh Đạt, HT.Danh Lung, 
TT.Thích Thọ Lạc, TT.Thích 
Thanh Huân, Cư sĩ Trần Tuấn 

Phương châm hành động cũng chính 
là mục tiêu hướng đến của Giáo hội 
trong giai đoạn thứ ba, đó là “Trí tuệ 
- Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” 
và luôn kiên định lý tưởng “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
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Mẫn; các vị Ủy viên Thường trực 
kiêm các Trưởng ban: HT.Thích 
Huệ Minh - Trưởng ban Nghi 
lễ TƯ, HT.Thích Thanh Hùng 
- Trưởng ban Hướng dẫn Phật 
tử TƯ, HT.Thích Thanh Nhã - 
Chánh Văn phòng HĐCM, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban 
Nghi lễ TƯ, TT.Thích Thanh 
Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài 
chánh TƯ, HT.Thích Huệ Trí - 
Trưởng ban Pháp chế TƯ. Đại 
Hội VIII có 224 Ủy viên Hội 
đồng Trị sự chính thức và 45 Ủy 
viên dự khuyết, trong đó có 61 vị 
trong Ban Thường trực. 

Trong giai đoạn này, Hiến 
chương Giáo hội đã được sửa đổi 
lần thứ VI gồm có 13 Chương, 
71 Điều, đã được thông qua tại 
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017 
- 2022). Ngay lời mở đầu, Hiến 
chương Giáo hội tiếp tục khẳng 
định mục tiêu, lý tưởng, tôn chỉ 
hoạt động của Giáo hội trong 
thời đại mới: “Lý tưởng giác ngộ 
chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình 
và công bằng xã hội của giáo lý 
Đức Phật, nhằm phục vụ dân tộc, 
Tổ quốc và nhân loại chúng sinh, 
là tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam hoạt động theo phương 
châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ 
nghĩa xã hội”, trên cơ sở kính 
ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, 
Giới luật Phật chế và tuân thủ 
Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong lần tu chỉnh này, quy 
định về các tiêu chuẩn trong 
Hội đồng Trị sự đã có một số bổ 
sung và thay đổi nổi bật như, tại 
Chương 3, Điều 10 (Nguyên Tắc 
Hoạt Động…) nguyên tắc hoạt 
động của Giáo hội cũng đã được 

xác lập và khẳng định: nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
quyết định theo đa số “Giáo hội 
lãnh đạo trên đà thống nhất hành 
động”. Tại Chương 5 (Hội đồng 
Trị sự) Điều 19, chức danh Phó 
Chủ tịch Thường trực chỉ còn 2 
vị, so với các nhiệm kỳ trước là 
3 vị. Tại Điều 21, quy định về 
tiêu chuẩn và thời hạn làm việc 
cũng rất cụ thể: “Thành viên 
tham gia Hội đồng Trị sự không 
quá 80 tuổi; mỗi thành viên 
không kiêm nhiệm quá 2 chức 
danh trong Ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự; mỗi chức danh 
không quá 3 nhiệm kỳ. Đối với 
chức danh chủ chốt cần phải 
thêm nhiệm kỳ công tác so với 
quy định, Ban Thường trực Hội 
đồng Trị sự khóa tiền nhiệm sẽ 
giới thiệu, được Hội đồng Trị sự 
chấp thuận với đa số và 2/3 tổng 
số Đại biểu chính thức tham dự 
Đại hội biểu quyết tán thành, 
nhưng không quá 1 nhiệm kỳ”. 
Tại Chương 6 (Điều 29) và 
tại Chương 7, (Điều 37), danh 
xưng các cấp Giáo hội Tỉnh, 
Thành, Quận, Huyện đã có sự 
thay đổi tên gọi, chẳng hạn 
Giáo hội cấp tỉnh, thành phố sẽ 
được gọi là Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Tỉnh, Thành phố; hay 
Giáo hội cấp quận, huyện sẽ 
được gọi là Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Quận, Huyện… Đặc 
biệt, tín đồ Phật giáo tại nước 
ta lần đầu tiên đã được Hiến 
chương Giáo hội khái niệm rõ 
ràng tại Điều 60 của Chương 
10 (Tự viện và thành viên), như 
sau: “Tín đồ của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam là những người 
tin tưởng Phật pháp, thực hành 
theo giáo lý Đức Phật và tùy 
khả năng, tự nguyện thọ trì Giới 
luật Phật chế”.

Như vậy, Hiến chương sửa đổi lần 
thứ VI được xây dựng trên cơ sở 
kế thừa những ưu việt của Hiến 
chương đầu tiên được Hội nghị 
Đại biểu thống nhất Phật giáo 
Việt Nam cả nước nhất trí thông 
qua năm 1981, được tu chỉnh lần 
thứ nhất tại Đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc kỳ II năm 1987; 
lần thứ hai tại Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc kỳ III năm 
1992; lần thứ ba tại Đại hội Đại 
biểu Phật giáo toàn quốc kỳ IV 
năm 1997; lần thứ tư tại Đại hội 
Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ 
VI năm 2007.

Trong giai đoạn này, Hội đồng Trị 
sự Trung ương Giáo hội đã ban 
hành Nội quy Ban Tăng sự Trung 
ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) 
gồm 15 Chương, 85 Điều, do Ban 
Tăng sự Trung ương soạn thảo và 
sửa đổi, được Ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam thông qua ngày 17 
tháng 7 năm 2018. Nội dung Nội 
quy Ban Tăng sự được ban hành 
trong giai đoạn này rất sâu sát với 
sinh hoạt, tu học và công tác Phật 
sự đối với mọi thành viên trong 
ngôi nhà Giáo hội, không ngoài 
mục đích chấn chỉnh kỷ cương, 
tăng cường sự ổn định và làm nền 
tảng cho sự phát triển bền vững. 
Trong nhiệm kỳ này, Nội quy các 
Ban, Viện Trung ương cũng đã 
được chỉnh sửa, bổ sung chi tiết 
một số điều khoản để đáp ứng 
nhu cầu phát triển của thời đại.

Phương châm hành động cũng 
chính là mục tiêu hướng đến của 
Giáo hội trong giai đoạn thứ ba, 
đó là “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội 
nhập - Phát triển” và luôn kiên 
định lý tưởng “Đạo pháp - Dân 
tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Các nội 
dung mục tiêu và lý tưởng này 
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cho thấy quyết tâm rất cao của 
chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo 
Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, cũng như toàn thể 
Tăng, Ni, Phật tử trong ngôi nhà 
Giáo hội, trong việc tiếp tục phát 
huy trí tuệ của từng thành viên 
và của cả tập thể; nghiêm túc giữ 
gìn giới luật, giữ vững kỷ cương; 
tăng cường và phát huy sức mạnh 
đoàn kết, hòa hợp; thể hiện ý chí, 
sức sống năng động, tinh thần 
uyển chuyển, sáng tạo và bản 
lĩnh của người con Phật trên bước 
đường hội nhập, không ngừng 
xây dựng và phát triển ngôi nhà 
Giáo hội vững mạnh trong lòng 
dân tộc.

Trong giai đoạn này, nếu so với 
các nhiệm kỳ trước đây, có thể 
nói rằng, đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử Phật giáo nước nhà, 
guồng máy Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được vận hành bởi 
một đội ngũ lãnh đạo được trẻ 
hóa, tâm huyết và năng lực, điều 
đáng phấn khởi là chỉ trong một 
thời gian ngắn thừa hành nhiệm 
vụ Tăng sai, công tác Phật sự đã 
đạt được những kết quả rất khả 
quan, đó là triển khai thành công 
các Nghị quyết của Trung ương 
Giáo hội; tiếp tục tổ chức Hội 
nghị giao ban nhằm phát huy vai 
trò cầu nối quan trọng của hai 
Văn phòng Trung ương Giáo hội 
và các Ban, Viện, Ban Trị sự, các 
ngành chức năng liên quan các 
tỉnh thành trên cả nước. Thông 
qua các buổi họp giao ban, tạo 
sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ 
trong việc triển khai các Thông 
điệp, Thông tư, hướng dẫn các 
Phật sự của Ban Thường trực Hội 
đồng Trị sự đến các Ban, Viện và 
Ban Trị sự các tỉnh, thành trong 
việc lắng nghe, chia sẻ, trao đổi 
để cùng nhau giải quyết một số 

công tác Phật sự còn khúc mắc, 
tồn đọng tại địa phương. Tổ chức 
thành công nhiều hội nghị, hội 
thảo mang tầm quốc gia, quốc 
tế và các lễ hội Phật giáo trên 
các lĩnh vực Tăng sự, Giáo dục, 
Hoằng pháp, Văn hóa Phật giáo, 
Nghiên cứu Phật học, Nghi lễ, 
Thông tin truyền thông, Hướng  
dẫn Phật tử... và các hội thảo 
mang tính Sơn môn Hệ phái... 
Đặc biệt Trung ương Giáo hội tổ 
chức nhiều khóa sinh hoạt hành 
chánh cho Ban Trị sự các tỉnh 
thành tại hai Văn phòng Trung 
ương Giáo hội, nhất là trên mặt 
hoạt động đối ngoại, thông qua 
các hội nghị, hội thảo quốc tế, 
đã không ngừng nâng cao vị thế 
Phật giáo trong lòng dân tộc, trên 
trường quốc tế, trong giai đoạn 
này, với vai trò kiêm Trưởng Ban 
Phật giáo Quốc tế, Thượng  tọa 
Thích Đức Thiện không ngừng 
nỗ lực trong nhiệm vụ đối ngoại 
của mình. Đặc biệt, sự đăng cai 
tổ chức Đại lễ Phật đản Liên 
Hiệp Quốc (Vesak - 2019) được 
tổ chức tại chùa Tam Chúc - Hà 
Nam thành công với sự tham dự 
của 1.650 Đại biểu, trong đó có 
các vị Tăng Vương, Tăng Thống, 
Chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, 
Hệ phái, truyền thống Phật giáo, 
các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên 
cứu, nhân sĩ trí thức, học giả Phật 
giáo. Các nguyên thủ quốc gia: 
Tổng thống Myanmar, Thủ tướng 
Nepal, Phó Tổng thống - Chủ 
tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ 
tịch Thượng viện Bhutan, Phó 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc... 
các quan chức Bộ trưởng các 
nước. Hơn 20 vị Đại sứ và Đại 
diện các tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam. Lãnh đạo trong nước có sự 
tham dự của ông Nguyễn Xuân 
Phúc - Thủ tướng Chính phủ, 
ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ, bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch 
Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn 
- Chủ tịch Ủy Ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ 
ngành Trung ương và địa phương. 
Có sự chứng minh tham dự của 
chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng 
Ban Thường trực Hội đồng 
Chứng minh, chư Tôn đức Hội 
đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung 
ương, Ban Trị sự các tỉnh thành 
và hàng chục ngàn đồng bào, tín 
đồ Phật giáo tham dự. Các đoàn 
Phật giáo thế giới tham dự đánh 
giá cao sự thành công của Đại lễ. 
Các sự kiện nổi bật diễn ra trong 
thời gian tổ chức Đại lễ, đó là lễ 
ra mắt mạng xã hội Phật giáo do 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ 
trương (Butta.vn), ra mắt bộ tem 
Phật giáo chào mừng Đại lễ Phật 
đản Vesak 2019 và nhiều sự kiện 
quan trọng khác... 

Những thành tựu ban đầu đáng 
ghi nhận này, đã làm tăng niềm 
tin của chư Tôn đức Hội đồng 
Chứng minh và toàn thể Phật giáo 
đồ đối với vai trò lãnh đạo sáng 
suốt và nhạy bén của Hòa thượng 
Thích Thiện Nhơn; những thành 
tựu này đã góp phần to lớn cho 
sự nghiệp xương minh Phật pháp, 
làm tiền đề cho sự nghiệp phát 
triển bền vững của Phật giáo Việt 
Nam trong một thời đại rất cần 
đến tinh thần đoàn kết hòa hợp, 
sự tập trung trí tuệ và nguồn năng 
lượng dồi dào sung mãn.

(Đón xem kỳ 10: Các thành tích 
tiêu biểu trong giai đoạn 3 của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

* HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư 
ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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CHÂN TỬ

HẠNH
AN
CƯ

An cư thúc liễm mỗi hằng năm
Giới định huân tu dưỡng huệ tâm
Trú dạ lục thời nương pháp ở
Cửu tuần miên mật đạo dồi thâm
An nhiên cộng trú thân hoà kính
Tĩnh lự công phu đoạn ý lầm
Tự tại sở hành ly tứ tướng
Bồ đề diệu pháp ngát hoa tâm.
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PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

Đức Phật là một nhà 
hoằng pháp vĩ đại mẫu 
mực trong việc truyền 

tải giáo lý cho thính chúng qua 
kinh Pháp Hoa với những nghệ 
thuật phương tiện tài tình khéo 
léo. Để hoằng pháp hiệu quả theo 
kinh nghiệm của Đức Phật giảng 
thuyết trong kinh Pháp Hoa nên 
đảm bảo những yếu tố như sau: 

TÀI ĐỨC GIẢNG SƯ
Giảng sư thuyết pháp cần hội đủ 
hai yếu tố tài năng và đức hạnh 
trên con đường hoằng pháp. Đức 
hạnh chính là đạo đức, phẩm 
hạnh, uy nghi phép tắc chuẩn 
chỉnh của bậc Thích tử thiền môn, 
giới hạnh tinh nghiêm, nếp sống 
thanh cao thoát trần, hạnh nguyện 
làm lợi ích cho đạo và đời, bậc 
thầy khả kính mô phạm được mọi 
người tôn quý. Tài năng chính là 
thông hiểu tam tạng thánh giáo, 
sự trải nghiệm tu tập tâm linh, 
hiểu biết tri thức nhân loại, trang 
bị đầy đủ kỹ năng, phương tiện 
để truyền giáo hiệu quả thích, 

ứng phù hợp với thời đại. Trong 
kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy 
rằng: “Dược Vương! Nếu có 
người thiện nam, người thiện nữ 
nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ 
muốn vì hàng bốn chúng mà nói 
kinh Pháp Hoa này thời phải nói 
cách thế nào? - Người thiện nam, 
thiện nữ đó phải vào nhà Như 
Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như 
Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà 
rộng nói Kinh này” [1].

Giảng sư phải có tâm từ bi rộng 
lớn, lòng nhẫn nhục nhu hòa, nắm 
chắc được chân lý và phương tiện 
giáo pháp, phải tự quán chiếu bản 
thân chỉnh sửa lỗi lầm, kiểm soát 
có chánh niệm ba nghiệp, trau dồi 
giới đức, đạo lực tu hành, chân tu 
thực học, có tâm huyết dấn thân 
hành đạo giúp cho Phật pháp được 
trường tồn lợi ích chốn nhân gian.

NHÂN DUYÊN VỚI GIẢNG 
SƯ
Trong đạo tràng thuyết pháp, tuy 
vị giảng sư tuyên dương chính 

ĐĐ. Thích Giác Lương

Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
thuộc hệ thống kinh điển Đại 
thừa Phật giáo với nội dung tư 
tưởng cốt lõi “Khai thị chúng 
sinh ngộ nhập Phật tri kiến” 
và giáo nghĩa trọng tâm nhất 
thừa. Bên cạnh tư tưởng chủ 
đạo xuyên suốt trong toàn bộ 
bản kinh, chúng ta còn nhận 
thấy những nội dung đề cập đến 
khía cạnh hoằng pháp lợi sinh. 
Bài viết nhằm đưa ra những 
kinh nghiệm của Đức Thế Tôn 
về hoằng pháp và ứng dụng có 
tính chất kế thừa chọn lọc phù 
hợp với thực tế, để nâng cao 
hiệu quả trong công tác hoằng 
pháp hiện nay.
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pháp ngoài tài năng đức độ là yếu tố 
quan trọng cảm hóa người nghe nhưng 
chưa đủ để thành tựu một pháp hội mà 
cần phải có thính chúng đủ duyên lành 
tham dự pháp hội. Với người không có 
duyên, dù giảng sư nói bao nhiêu lời 
cũng là thừa, còn như đã hữu duyên 
thì chỉ cần xuất hiện, giảng sư cũng có 
thể đánh thức mọi giác quan của thính 
chúng. Trong hội Pháp Hoa, “Pháp 
của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất 
cả hàng Thanh văn cùng Duyên giác 
không thể đến được, khi Đức Phật nói 
lời đó, trong hội có các Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni, Cận-sự-nam, Cận-sự-nữ, cả 
thảy năm nghìn người, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? 
Vì bọn người này gốc tội sâu nặng 
cùng tăng thượng mạn, chưa được mà 
nói đã được, chưa chứng mà cho đã 
chứng, có lỗi dường ấy, cho nên không 
ở lại. Ðức Thế Tôn yên lặng không 
ngăn cản” [2].

Phật chỉ độ những người hữu duyên, 
mặc dù chuẩn bị đến giờ tuyên dương 

Đệ tử Phật luôn tắm mình trong 
chính pháp, thực hành chính pháp, 
suy nghĩ công cuộc hoằng pháp lợi 
sinh và tiếp tục hành trình tiếp nối 
con đường Như Lai đã chọn: “Ta sẽ 
thuyết pháp một cách tuần tự, ta sẽ 
thuyết pháp với sự thấy hiểu trọn vẹn 
pháp môn, ta sẽ thuyết pháp với lòng 
thương yêu, ta sẽ thuyết pháp không 
vì danh lợi, ta sẽ thuyết pháp không 
làm thương tổn cho mình và người”. 
(Ảnh: sưu tầm)

Giảng sư hoằng pháp phải xem xét văn hóa tín ngưỡng bản 
địa vùng miền, tôn trọng hài hòa trên tinh thần đoàn kết, 
phương tiện ứng dụng những lời Phật dạy phù hợp với thực 
tế… giúp cho quá trình truyền đạo được hanh thông thuận 
lợi, thính chúng dễ dàng hoan hỷ tiếp thu chính pháp. 
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giáo pháp vi diệu Pháp Hoa 
nhưng thính chúng không tin 
nhận giáo pháp liền tự mình rời 
khỏi pháp hội, mất đi cơ hội ngàn 
năm một thuở đối với giáo pháp 
vô thượng tối tôn, Đức Phật tùy 
duyên không ngăn cản. Vì vậy, 
khi giảng sư đăng đàn thuyết 
giảng chính pháp trong pháp hội, 
ai không đủ duyên nghe pháp, 
chúng ta cứ để tùy duyên. Bên 
cạnh đó, giảng sư trong cuộc 
sống hiện tại phải phát Tứ hoằng 
thệ nguyện, quảng kết duyên lành 
rộng lớn với chúng sinh vạn loại 
để tạo bồ đề quyến thuộc, thính 
chúng hiện tại và tương lai đồng 
hành cùng đi sang bến giác.

THUYẾT PHÁP PHÙ HỢP 
VỚI CĂN CƠ, NHU CẦU 
THÍNH CHÚNG
Đệ tử Phật có phúc đức nhân 
duyên nghiệp báo không đồng 
nhau, nhiều căn cơ chủng tính 
trí tuệ khác nhau, sự thu nhận và 
hành trì đa dạng phong phú nên 
trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật 
thuyết pháp phân chia ra thành ba 
phần khác nhau gồm: pháp thuyết 
chu, dụ thuyết chu và nhân duyên 
thuyết chu. Đối với hàng đại đệ 
tử thượng căn với trí tuệ sâu rộng 
sáng suốt thấu hiểu được chính 
pháp như tôn giả Xá Lợi Phất thì 
Đức Phật thuyết pháp trực tiếp để 
độ đệ tử, hạng trung căn như tôn 
giả Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên… 
Thế Tôn thuyết pháp qua những 
thí dụ để hàng đệ tử thông hiểu, 
thực hành quán chiếu chứng đắc 
quả vị, còn hạng hạ căn thì Thế 
Tôn nói những nhân duyên thiện 
lành về kiếp quá khứ chư vị đệ tử 
từng gieo trồng, nay khuyến hóa 
tiếp tục hành trì tu tập để đạt quả 
vị thánh. Đức Phật tùy theo đối 
tượng thính chúng mà phương 
tiện thuyết giảng giáo pháp thành 

Giảng sư thuyết pháp thành công, việc tìm hiểu đối tượng nghe pháp, nhu 
cầu thính chúng là hết sức quan trọng. Qua những câu hỏi giao tiếp làm quen 
thính chúng, thăm dò đối tượng sẽ giúp giảng sư có thiện cảm ban đầu tốt đẹp 
với thính chúng.

tam thừa cho phù hợp nhằm độ 
thoát tất cả chúng sinh nhưng thật 
ra chỉ có nhất thừa: “Xá Lợi Phất! 
Ðức Như Lai chỉ dùng một Phật 
Thừa mà vì chúng sanh nói pháp 
không có các thừa hoặc hai hoặc 
ba khác” [3].

Giảng sư thuyết pháp thành công, 
việc tìm hiểu đối tượng nghe 
pháp, nhu cầu thính chúng là 
hết sức quan trọng. Qua những 
câu hỏi giao tiếp làm quen thính 
chúng, thăm dò đối tượng sẽ giúp 
giảng sư có thiện cảm ban đầu tốt 
đẹp với thính chúng. Bên cạnh 
đó, giảng sư nắm được thông tin 
đối tượng thuyết giảng như: Trình 
độ Phật học, thế học, sở thích, 
nhu cầu đối tượng nghe pháp, lứa 
tuổi, … để từ đó có sự điều chỉnh 
bài giảng cho phù hợp với thực tế 
nhằm đạt kết quả hoằng pháp tốt 
nhất. Trong kinh Tương Ưng việc 
tìm hiểu căn cơ nhu cầu đối tượng 
trước khi thuyết pháp được Thế 

Tôn hết sức chú trọng: “Thế Tôn 
trong khi nhìn đời với Phật nhãn, 
thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời; có 
hạng lợi căn, độn căn; có hạng 
tính thuận, tính nghịch; có hạng 
dễ dạy, khó dạy; một số thấy sự 
nguy hiểm phải tái sinh thế giới 
khác và sự nguy hiểm của những 
hành động lỗi lầm” [4].

THUYẾT PHÁP 
ĐÚNG THỜI
Bản kinh Pháp Hoa với giáo lý tối 
thượng thừa dành cho Bồ tát tu 
hành đạt quả vị Phật, khi thời gian 
chưa đến căn cơ chưa đủ thì pháp 
nói ra không đạt kết quả mà ngược 
lại có thể làm cho đệ tử thối thất 
tâm Bồ đề. Trong phẩm thứ 7 kinh 
Pháp Hoa Phật dạy: “Ðức Như Lai 
cũng lại như thế, nay vì các ông 
mà làm vị Ðại Ðạo Sư, biết các 
đường dữ sinh tử phiền não hiểm 
nạn dài xa nên bỏ nên vượt qua. 
Nếu như chúng sinh chỉ nghe một 
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Phật thừa thời chẳng muốn thấy 
Phật, chẳng muốn gần gũi”[5]. Vì 
thế trong những năm đầu thuyết 
pháp, Đức Phật nói ngũ thừa pháp 
để độ nhân, thiên, Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ tát và đến những 
năm cuối cuộc đời Ngài khi thời 
điểm đến Thế Tôn mới nói pháp 
nhất thừa, với tuệ giác quán chiếu 
Ngài biết nói sớm sẽ không phù 
hợp với căn cơ thính chúng. 

Buổi giảng pháp được thành tựu 
tốt đẹp yêu cầu vị giảng sự phải 
thuyết pháp đúng thời điểm thích 
hợp như lời Đức Phật bảo Ngài Xá 
Lợi Phất:“Pháp mầu như thế, các 
Đức Phật Như Lai đến khi đúng 
thời mới nói đó như hoa linh thoại 
đến thời tiết mới hiện một lần. Xá 
Lợi Phất! Các ông nên tin lời của 
Phật nói không hề hư vọng” [6]. 
Hoa linh thoại đúng thời điểm 
mới trổ hoa, người nghe pháp 
được lợi ích nhất phải chọn thời 
điểm thuyết giảng thích hợp, khi 
nhân duyên chín mùi người nghe 
sẽ thích thú liễu ngộ thâm thúy 
nghĩa lý trong kinh như người đói 
được ăn, người nghèo được của 
báu, người mù được sáng, người 
đi đêm được đèn …

MÔI TRƯỜNG 
THUYẾT PHÁP
Giảng sư hoằng pháp phải xem 
xét văn hóa tín ngưỡng bản địa 
vùng miền, tôn trọng hài hòa trên 
tinh thần đoàn kết, phương tiện 
ứng dụng những lời Phật dạy phù 
hợp với thực tế… giúp cho quá 
trình truyền đạo được hanh thông 
thuận lợi, thính chúng dễ dàng 
hoan hỷ tiếp thu chính pháp. 

Trú xứ cần chuẩn bị đạo tràng 
trang nghiêm thanh tịnh, môi 
trường thuyết giảng đầy đủ các 
cơ sở vật chất cần thiết phục vụ 

cho pháp sư và thính chúng trong 
buổi thuyết pháp như: âm thanh, 
ánh sáng, trang hoàng hội trường, 
điện, nước, bàn thuyết pháp, chỗ 
ngồi giảng sư thính chúng,… 
Trong kinh Pháp Hoa trước khi 
tuyên dương chính pháp Thế Tôn 
chuẩn bị đạo tràng lý tưởng để 
thuyết giảng: “Những nước của 
Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu 
ly làm đất, cây báu trang nghiêm 
cao năm trăm do tuần, nhánh lá 
hoa trái đều có thứ lớp tốt đẹp, 
dưới cây đều có tòa báu sư tử cao 
năm do tuần, dùng các thứ báu 
để trau dồi. Những nước đó cũng 
không có biển cả sông ngòi và các 
núi lớn: núi Mục-chơn-lân-đà, núi 
Thiết-vi, núi Ðại Thiết-vi, núi Tu-
di v.v... thông làm một cõi nước 
Phật, đất báu bằng thẳng, các báu 
xen lẫn nhau làm màn trùm khắp 
ở trên, treo các phan lọng, đốt 
hương báu lớn, các hoa trời báu 
trải khắp trên đất” [7].

Ngày nay trên bước đường hoằng 
truyền giáo pháp thời đại công 
nghệ số hóa, thời đại công nghệ 
thông tin, con người có thể kết nối 
với nhau không giới hạn về mặt 
khoảng cách. Sứ giả Đức Như Lai 
với chủ trương đem ánh sáng từ 
bi trí tuệ, giáo lý Phật đà phổ độ 
nhân sinh, chúng ta cần phải trang 
bị kiến thức nội ngoại điển, hành 
trì tu tập lời Phật dạy, trang bị kỹ 
năng sư phạm thuyết giảng, công 
cụ phương tiện truyền giáo cần 
thiết phù hợp với thời đại để giúp 
cho chính pháp được lưu thông 
lan tỏa và hoàn thành chí nguyện 
hoằng pháp Phật tổ giao phó. Đệ 
tử Phật luôn tắm mình trong chính 
pháp, thực hành chính pháp, suy 
nghĩ công cuộc hoằng pháp lợi 
sinh và tiếp tục hành trình tiếp nối 
con đường Như Lai đã chọn: “Ta 
sẽ thuyết pháp một cách tuần tự, 

Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa thuộc 
hệ thống kinh điển Đại thừa Phật 
giáo với nội dung tư tưởng cốt lõi 
“Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật 
tri kiến” và giáo nghĩa trọng tâm nhất 
thừa.  (Ảnh: Sưu tầm)

ta sẽ thuyết pháp với sự thấy hiểu 
trọn vẹn pháp môn, ta sẽ thuyết 
pháp với lòng thương yêu, ta sẽ 
thuyết pháp không vì danh lợi, ta 
sẽ thuyết pháp không làm thương 
tổn cho mình và người” [8]. Có 
như thế chính pháp mới được lưu 
truyền, chúng sanh mới được an 
lạc, giải thoát.
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[4] Thích Minh Châu (2013), Kinh 
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SỰ SÁNG LẬP DÒNG 
THIỀN CHÚC THÁNH
Theo lịch sử, Thiền phái Lâm tế 
truyền vào Đại Việt từ nửa thế kỷ 
XVII, bắt đầu từ Đàng Trong năm 
1630. Sau này Đàng ngoài do 
Thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết 
và Minh Hành Tại Tại, còn Đàng 
Trong do Tổ sư Nguyên Thiều, 
xem là Tổ thứ hai định hình cho 
dòng Lâm Tế phát triển lâu dài. 
Đàng Ngoài vì không có người 
kế thừa, do đó dần dần tông Lâm 
Tế hòa nhập với tông Tào Động 
Việt Nam. Trong khi đó, Lâm Tế 
Đàng Trong tiếp tục tồn tại và 
phát triển đến ngày nay nhờ hồng 

ân của tổ Nguyên Thiều và liệt vị 
Tổ sư dày công duy trì, phát triển 
một cách phong phú, bao gồm cả 
Lâm Tế Thiên Đồng, Lâm Tế Trí 
Tuệ, Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế 
Chúc Thánh, Lâm Tế Liễu Quán 
đều lấy Lâm tế Nghĩa Huyền làm 
chánh tông như một vườn hoa nở 
rộ, tỏa ngát hương thơm, khoe sắc 
thắm trong vòm trời và mảnh đất 
Việt Nam hơn 300 năm nay và 
mãi mãi về sau.
 
Kể từ khi tổ Minh Hải - Pháp Bảo 
khai tông lập giáo, tính đến nay 
dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh 
đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 

đời truyền thừa. Qua ngần ấy thời 
gian có mặt trong ngôi nhà Phật 
giáo Việt Nam, các thế hệ Tăng 
nhân của dòng thiền Chúc Thánh 
đã đóng góp đáng kể cho sự phát 
triển của Đạo pháp và Dân tộc. 
Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh 
là một trong những thiền phái lớn 
của Phật giáo Việt Nam trong 
quá khứ cũng như hiện tại. Thế 
nhưng, từ trước đến nay đa phần 
các nhà viết sử Phật giáo ít đề cập 
đến dòng thiền này. Nếu có chăng 
cũng chỉ trích dẫn bài kệ của tổ 
Minh Hải - Pháp Bảo. Việc khái 
quát lại hệ thống truyền thừa, sự 
phát triển cũng như những đóng 

Nguyên Cẩn
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Năm 1697, Tổ sư Minh Hải đã khai sơn chùa Chúc Thánh tại xã Cẩm Phô, 
phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Hội An). Tổ mở trường dạy học, 

học chúng theo về rất đông. (Ảnh: sưu tầm)
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góp tích cực của dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh 
đối với lịch sử Phật giáo và dân tộc chưa được tiến 
hành và đánh giá đúng mức. Phải chăng do chư Tôn 
đức chỉ chú trọng vào việc tu chứng và không muốn 
lưu lại dấu tích? Hay do nguồn tư liệu khan hiếm 
bởi phần lớn bị hủy hoại trong các cuộc chiến tranh 
và thiên tai gây nên? Có rất nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, nên mãi đến bây giờ vẫn chưa 
có ai hệ thống lại lịch sử truyền thừa của các thế hệ 
Lâm Tế Chúc Thánh.
 
Chúng ta đều biết năm 1697, Tổ sư Minh Hải đã 
khai sơn chùa Chúc Thánh tại xã Cẩm Phô, phủ 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Hội An). Tổ 
mở trường dạy học, học chúng theo về rất đông. 
Thời gian đầu ở lại Đàng Trong, sư Minh Hải - Pháp 
Bảo chỉ lập một thảo am ở Hội An để tịnh tu phạm 
hạnh. Dần dà, danh tiếng Sư được nhiều người biết 
đến, người dân phố Hội và các vùng phụ cận đến 
nghe giảng ngày càng đông. Thấy cơ duyên hóa độ 
đã đến, Sư chính thức khai đường giảng pháp, tiếp 
tăng độ chúng. Để cho sự truyền thừa có quy củ dài 
lâu, Sư biệt xuất một bài kệ truyền pháp như sau: 
傳 法 名 偈
明 實 法 全 彰
印 真 如 是 同
祝 聖 壽 天 久
祈 國 祚 地 長.

 
Truyền pháp danh kệ:
Minh Thiệt Pháp Toàn Chương
Ấn Chơn Như Thị Đồng
Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu
Kỳ Quốc Tộ Địa Trường.
 
Đệ tử của Tổ là những bậc cao Tăng xuất chúng: Tổ 
Thiệt Diệu đời thứ hai trụ lại chùa Chúc Thánh. Tổ 
Thiệt Dinh khai sơn chùa Phước Lâm, Quảng Nam. 
hai Tổ Thiệt Đăng và Thiệt Thuận truyền pháp vào 
Bình Định, khai sơn chùa Long Sơn và Linh Sơn.
 
Riêng tổ Thiệt Lãm vào Phú Yên khai sơn chùa 
Thiên Hưng. Sau 50 năm hoằng dương chánh pháp, 
đại nguyện đã viên thành, ngày 7 tháng 11 năm 
Bính Dần (1746), Tổ truyền Tâm Ấn cho trưởng tử 
là tổ Thiệt Dinh, rồi an nhiên thị tịch. Ngài xuất kệ 
Phú Chúc: 
原浮法界空
真如無性相

若了悟如此
眾生與佛同.
 
Phiên âm:
Nguyên phù pháp giới không
Chơn Như vô tánh tướng
Nhược liễu ngộ như thử
Chúng sanh dữ Phật đồng.
 
Tạm dịch:
Pháp giới như mây nổi
Chân như tánh tướng không
Nếu hiểu được như vậy
Chúng sanh với Phật đồng
Đồ chúng cung thỉnh nhục thân Ngài nhập bảo tháp 
trong khuôn viên chùa Chúc Thánh.
 
Cố Hòa thượng Thích Giải Nghiêm giải thích về 
hai chữ Chúc Thánh: “Về ý nghĩa của hai chữ Chúc 
Thánh, chúng ta có thể hiểu hai nghĩa như sau:
- Đứng về mặt Đạo pháp, là một người trưởng tử 
của Như Lai, chư Tổ ngày xưa cũng như các thế hệ 
chúng ta ngày nay, ai ai cũng muốn cho chánh pháp 

Bến cảng Hội An vào thế kỷ thứ XVIII (1792-1793) 
(Tranh: John Barrow/Wikipedia, Public Domain) - 
Hội An là chiếc nôi khai sinh của dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh. Lúc bấy giờ Hội An là một thương cảng trù phú 
nên có nhiều người ngoại quốc đến sinh sống làm ăn, 
trong đó cộng đồng người Hoa chiếm đại đa số. Với 
một lực lượng kế thừa hùng hậu, các Thiền sư dòng 
Chúc Thánh đã đáp ứng được cả hai cộng đồng người 
Việt lẫn người Hoa.
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cửu trụ thế gian để lợi lạc quần sanh. Ở đây, Thiền 
sư Minh Hải lấy hai chữ Chúc Thánh để đặt tên cho 
ngôi chùa cũng có ý nghĩa như vậy. Thánh ở đây có 
nghĩa là Thánh đạo, Ngài muốn Thánh giáo luôn 
luôn tồn tại ở thế giới Ta-bà này để xoa dịu những 
nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh.
 
- Đứng về mặt Dân tộc, mỗi người chúng ta ai cũng 
muốn có những vị vua anh minh cai trị đất nước, 
đem lại cảnh hòa bình an lạc cho muôn dân. Vì thế, 
Chúc Thánh ở đây còn có nghĩa là Chúc cho Thánh 
quân thọ lâu muôn tuổi để trị vì thiên hạ. Bởi lẽ, giai 
đoạn tổ Minh Hải qua Đàng Trong là giai đoạn các 
chúa Nguyễn anh minh đang trị vì và Đàng Trong 
đang thời hưng thịnh. Đồng thời, các chúa Nguyễn 
là những vị nhiệt tâm hộ trì Phật giáo. Họ chính là 
những vị hộ pháp đắc lực cho chư Tăng trong sự 
nghiệp truyền bá chánh pháp [2].
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ 
DÂN TỘC
Qua ý nghĩa hai chữ Chúc Thánh, chúng ta thấy 
được sự kết hợp hai yếu tố đạo pháp và dân tộc: 

“Với hai chữ ngắn gọn, Thiền sư Minh Hải đã gói 
trọn, dung hòa được cả hai yếu tố quan trọng này. 
Ngày nay Thiền phái Chúc Thánh phát triển khắp 
các tỉnh miền Trung - Nam Việt Nam và sang tận Âu 
- Mỹ” [3]. Với thời gian 300 năm mà thiền phái Chúc 
Thánh phát triển nhanh chóng như vậy? Chúng ta có 
thể lý giải vấn đề này qua một số nguyên nhân sau:
 
Đối với đạo pháp
Gần 50 năm hoằng hóa, đạo phong của tổ Minh 
Hải đã thấm nhuần, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 
tinh thần của người dân xứ Quảng. Quan trọng hơn, 
Ngài đã đào tạo một thế hệ kế thừa xứng đáng, đủ 
khả năng kế nghiệp Ngài để xiển dương đạo pháp 
và phát triển tông môn. Cũng theo HT Thích Giải 
Nghiêm, lý do dòng thiền Chúc Thánh phát triển 
nhanh tại Quảng Nam vì các Thiền sư dòng Chúc 
Thánh đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của 
nhân dân nên dòng thiền này nhanh chóng phát 
triển. Hội An là chiếc nôi khai sinh của dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh. Lúc bấy giờ Hội An là một thương 
cảng trù phú nên có nhiều người ngoại quốc đến 
sinh sống làm ăn, trong đó cộng đồng người Hoa 
chiếm đại đa số. Với một lực lượng kế thừa hùng 
hậu, các Thiền sư dòng Chúc Thánh đã đáp ứng 
được cả hai cộng đồng người Việt lẫn người Hoa. 
Các ngài Thiệt Diệu, Thiệt Thọ, Thiệt Mẫn là người 
Hoa nên ngụ tại Chúc Thánh đáp ứng nhu cầu tín 
ngưỡng người Hoa. Còn Thiền sư Thiệt Dinh ra 
khai sơn Phước Lâm với sự hỗ trợ từ các ngài Thiệt 
Đạo, Thiệt Gia đã thu hút sự quy ngưỡng cũng như 
đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người Việt. 
Với tư tưởng phóng khoáng của tông Lâm Tế, cộng 
với nếp sống giản dị, thanh bần, các Thiền sư dòng 
Chúc Thánh gần gũi với nhân dân nên dễ dàng tiếp 
cận đi sâu vào lòng quần chúng [4].
 
Đối với dân tộc
Thiền sư Minh Hải là vị Tổ đầu tiên truyền bá dòng 
thiền Lâm Tế tại Quảng Nam. Bằng sự chứng ngộ 
của mình, Tổ sư Minh Hải đã xuất kệ truyền thừa, 
lập nên một thiền phái lớn trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. Trong bối cảnh đất Quảng Nam đang 
thiếu một người lãnh đạo tâm linh và tinh thần, tổ 
Minh Hải đã đến đúng lúc, đã đáp ứng được tâm 
nguyện của tín đồ quần chúng. Vì thế, “Hạt giống 
Bồ đề” Ngài gieo cách đây 300 năm giờ đã sum suê 
cành lá. Tăng đồ của thiền phái Chúc Thánh đóng 
vai trò quan trọng trong việc hoằng pháp tại các tỉnh 
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thành từ Thừa Thiên - Huế vào đến Sài Gòn - Gia 
Định… Các Ngài đóng vai trò cố vấn chính trị cho 
chúa Nguyễn, tạo được sự đoàn kết trong mọi tầng 
lớp dân chúng, góp phần ổn định nhân tâm nên các 
chúa Nguyễn rất mến mộ. Trong giai đoạn Pháp 
thuộc, các Ngài cũng đã dấn thân tham gia phong 
trào Duy Tân. Các Thiền sư Thiệt Dinh, Pháp Liêm, 
Pháp Chuyên, Toàn Nhật, Vĩnh Gia, Từ Trí… đều 
là những bậc cao Tăng có sự ảnh hưởng rất lớn đối 
với Phật giáo Việt Nam qua các thời đại. Gần chúng 
ta hơn, có Hòa thượng Thích Quảng Đức đã vị pháp 
thiêu thân ngõ hầu cứu nguy đạo pháp trong pháp 
nạn 1963. Có thể nói hình ảnh vị Sư già gần 70 tuổi 
kiết ấn Cam Lồ an nhiên ngồi trong ánh lửa đã thể 
hiện tinh thần vô úy của người con Phật, là sự kết 
tinh của 300 năm hoằng truyền của dòng thiền Lâm 
Tế Chúc Thánh. Hiện tại, chư Ttăng dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh có đóng góp không nhỏ trong ngôi nhà 
Phật giáo Việt Nam.

SỰ PHÁT TRIỂN DÒNG THIỀN CHÚC 
THÁNH Ở SÀI GÒN GIA ĐỊNH
Tại Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh miền Nam
Theo bước chân những người Nam tiến, các Thiền sư 
dòng Chúc Thánh cũng đã có mặt đáp ứng nhu cầu 
tu học của quần chúng Phật tử. Xét về sự truyền thừa 
và phát triển của dòng Chúc Thánh tại miền Nam, 
theo HT Thích Giải Nghiêm, ta có thể chia làm hai 
giai đoạn: giai đoạn 1 từ thế kỷ XVIII đến cuối thế 
kỷ XIX; giai đoạn 2 từ đầu cho đến cuối thế kỷ XX. 
Còn theo ĐĐ. Thích Như Tịnh: “Trong giai đoạn 
phôi thai của Phật giáo Gia Định, Biên Hòa đã có 
các Thiền sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch; Minh Vật 
- Nhất Tri; Minh Lượng - Thành Đẳng ... trực tiếp 
giáo hóa. Các ngôi chùa Kim Chương, Từ Ân, Khải 
Tường, Giác Lâm, Giác Viên, Tập Phước được thành 
lập tại vùng Gia Định” [5]. Sau đó tác giả liệt kê tiêu 
biểu một số chùa (mà HT Giải Nghiêm xếp vào giai 
đoạn 2) như: Dòng Lâm Tế Chúc Thánh Quảng Nam 

Trong bối cảnh đất Quảng Nam đang thiếu một người lãnh đạo tâm linh và tinh thần, tổ Minh Hải đã đến đúng lúc đáp 
ứng được tâm nguyện của tín đồ quần chúng. Vì thế, hạt giống Bồ đề Ngài gieo cách đây 300 năm giờ đã sum suê cành lá.
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vào Sài Gòn có HT Chơn Sâm Phổ Truyền khai sơn 
chùa Văn Thánh; HT Chơn Trừng - Đạo Thanh khai 
sơn chùa Pháp Hoa, Phú Nhuận; HT Như Điển - Huệ 
Chấn trùng kiến chùa Hưng Long, quận 10; HT Như 
Quý - Trí Nghiêm trùng kiến chùa Bửu Đà - quận 10; 
HT Thị Năng - Trí Huệ  khai sơn chùa Ứng Quang 
(tức Ấn Quang) quận 10...
 
Chư Tăng tỉnh Quảng Ngãi vào khai sơn các chùa 
như Thiền Lâm, quận 6 (HT Chơn Miên); chùa Bửu 
Quang, quận 7 (HT Chơn Khai); ngài Khánh Anh 
vào trụ trì tại chùa Phước Hậu - Trà Vinh. Tại Sài 
Gòn, có các chùa Thiền Lâm (quận 6), Phổ Đà Sơn 
(quận 8), Đức Quang (quận 4), Liên Hoa (quận 4), 
Tân Long (quận 7), Vĩnh Đức (TP Thủ Đức).., tạo 
thành chi phái Chúc Thánh Quảng Ngãi tại Sài Gòn. 
Chư Tăng thuộc tỉnh Phú Yên có HT Hành Trụ lập 
chùa Giác Nguyên, Kim Liên (quận 4), Đông Hưng, 
Thiền Tịnh, Từ Phong (TP Thủ Đức)…
 
Dòng Lâm Tế Chúc Thánh Khánh Hòa, Ninh Thuận 
vào khai sơn trụ trì các chùa như HT Như Hạnh khai 
sơn chùa Pháp Vân, Bình Thạnh, Bồ tát Quảng Đức 
trụ trì chùa Quan Thế Âm (quận Phú Nhuận) (theo 
HT Giải Nghiêm thì Bồ tát Quảng Đức đến từ Phú 
Yên). Chư Tăng thuộc tỉnh Bình Định vào lập chùa 
Giác Uyển (quận Phú Nhuận), Giác Hoa (quận Bình 
Thạnh), Phật Quang (quận 10)…
 
Như vậy, đến giữa thế kỷ XX, số lượng chư Tăng 
thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh tại các tỉnh miền 
Trung vào tu học và hoằng pháp tại Sài Gòn khá 
đông. Hệ thống các chùa truyền thừa theo bài kệ 
của tổ Minh Hải ngày một nhiều. Tuy nhiên, nổi bậc 
nhất là quý Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng 
Quảng Đức, Hòa thượng Hành Trụ đóng góp rất 
nhiều công sức cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.
 
Tổ đình Giác Nguyên
Tổ đình Giác Nguyên được dựng lên bởi nhóm bốn 
vị Hòa thượng, đứng đầu là HT Hành Trụ [6].
 
Hòa thượng Hành Trụ, thế danh Lê An, sinh tại 
làng Phương Lưu, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 
Năm 1904, Ngài xuất gia với tổ Thiền Phương tại 
chùa Phước Sơn nên có pháp danh Thị An, tự Hành 
Trụ, hiệu Phước Bình, thuộc đời 41 dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh. Là người học Phật uyên bác nên Ngài 
sớm làm giáo thọ tại các chùa tỉnh Phú Yên. Ngài 

có công kiến tạo nhiều ngôi chùa tại Sài Gòn và 
làm giáo thọ các trường Phật học khắp miền Nam. 
Hòa thượng kết nghĩa huynh đệ với ba vị khác là 
HT Thới An, Hành Nguyện và Thiện Tường gọi là 
nhóm “Long An kết nghĩa”, nguyện “cùng nhau tu 
học, đồng cam cộng khổ, suốt hành trình tu học, 
không rời bỏ nhau. Ai thành tựu trước dìu dắt người 
đi sau”. Năm 1947, Ngài cùng ba vị sư đệ kết nghĩa 
lên Sài Gòn cùng nhau dựng chùa Tăng Già (quận 
4), mở trường hướng cho chư Tăng Ni tu học. Khi 
tu bổ chùa sau cơn hỏa hoạn,  HT Hành Trụ với sự 
góp ý của HT Tâm Châu quyết định đặt tên chùa là 
Kim Liên với ý nghĩa “hoa sen vàng vẫn sáng lên 
trong lửa”. Chùa Kim Liên còn được gọi là chùa 
“Tăng Già Sư Nữ” vì Ngài quyết định chuyển Tăng 
sang nơi khác, nhường chùa cho Ni giới vì chư Ni 
gặp nhiều khó khăn hơn. Hòa thượng còn kêu gọi 
Phật tử phát đạo tâm xây nên một ngôi chùa mới 
gọi là Giác Nguyên để tiếp độ chư Tăng. Từ đó Hòa 
thượng làm Giám đốc Phật học đường Giác Nguyên 
và Hóa chủ Phật học Ni trường Tăng Già Khánh 
Hội với sự giảng dạy thường xuyên của hai vị Pháp 
sư Kiều Lợi và Huệ Hưng.
 
Những Ni sư như: Tịnh Như, Tịnh Ý, Tịnh Quang, 
Tịnh Huệ, Tịnh Hành đều là đệ tử của Ngài. Năm 
1951, Hòa thượng làm Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội 
Tăng già Nam Việt. Năm 1956, Ngài làm Chứng 
minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt chùa Xá Lợi. 
Ngài nhiều lần được cung thỉnh làm Hòa thượng 
đàn đầu truyền trao giới pháp cho Tăng Ni. Trải qua 
các Giáo hội, Ngài đều được cung thỉnh vào Hội 
đồng trưởng lão Chứng minh tiêu biểu cho giới luật. 
Ngài thị tịch tại chùa Đông Hưng (Thủ Thiêm) vào 
ngày 29 tháng 10 năm Giáp Tý (1984) trụ thế 81 
năm. Ngài trước tác và phiên dịch rất nhiều kinh 
sách nhưng chủ yếu là luật học như Luật Tứ Phần 
Giới Bổn, Quy Sơn Cảnh Sách, Kinh Vị Tằng Hữu 
Thuyết Nhơn Duyên, Tỳ Kheo Giới Kinh, Di Đà Sớ 
Sao, Kinh Phạm Võng, Kinh Hiền Nhân…
 
Hòa thượng Thích Thới An, thế danh Nguyễn Văn 
Quang, pháp danh Hồng Thọ sinh 1912 tại Tân Phú 
Trung, Hóc Môn, nay là huyện Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh. Ngài quy y từ năm 9 tuổi với HT Từ 
Phong. Trải qua nhiều năm thiền lữ xuôi ngược theo 
thầy và các bậc cao đức, năm 1944 Ngài làm trụ trì 
chùa Long An (Sa Đéc) với HT Khánh Phước và 
Thiện Tường. Năm 1946, các Ngài về Sài Gòn khai 
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mở đạo trường tiếp chúng, dựng chùa Tăng Già, 
Giác Nguyên, Chánh Giác. Ngài được HT Hành Trụ 
suy cử trụ trì chùa Phổ Hiền. Ngài thâu thần thị tịch 
ngày 25 tháng 4 năm Ất Sửu (1985).
 
Hòa thượng Thị Niệm, tự Hành Nguyện hiệu 
Viên Thành, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh 
đời 42, sinh năm 1904 tại làng Minh Hương, Tuy 
Phước, Bình Định. Ngài xuất gia năm 15 tuổi với 
HT Chánh Đạo chùa Tường Quang (Khánh Hội 
- quận 4). Năm 1938, Ngài được suy cử làm trụ 
trì chùa Khánh Phước tại Xóm Chiếu, quận 4. 
Năm 1941, cơ duyên đưa Ngài gặp HT Thới An 
và Thiện Tường cùng nhau tu học. Các vị xuống 
miền lục tỉnh, đến Phật Học Viện Vạn An và tổ 
đình Hội Phước tại Nha Mân, thọ học với Pháp sư 
Thích Hành Trụ. Năm 1947, Ngài cùng các huynh 
đệ đốc xuất các vị Phật tử hảo tâm mến đạo đắp 
nền xây dựng nên chùa Giác Nguyên. Năm 1951, 
Hòa thượng làm trụ trì Tổ đình Giác Nguyên. Đến 
năm 1965, Ngài thấy Phật sự tạm yên nên nhận 
lãnh trụ trì chùa Phước Hải ở Bình Tây, quận 6 để 
an tâm nhập thất tu niệm. Hòa thượng thị tịch ngày 
18 tháng 4 năm Quý Sửu (1973).
 
Hòa thượng Thiện Tường, pháp danh Thanh Giới, 
tự Chơn Như, hiệu Thiện Tường thuộc dòng Lâm 
Tế Chánh tông đời thứ 41, sinh năm 1917 tại làng 
Bình Xuân, tổng Hòa Lạc, Gò Công. Năm 19 tuổi, 
Ngài xuất gia tại chùa Quang Bình làng Bình Thạnh. 
Ngài lên Sài Gòn gặp thầy tổ là HT Lê Phước Chí 
sau đó thọ học với HT Hòa Bình chùa Kim Huê, 
HT Bửu Đạt chùa Linh sơn. Năm 1944, Ngài trụ trì 
chùa Long An (Sa Đéc) và ở đây Hoà thượng tình 
cờ gặp HT Hành Trụ, hợp cùng các sư huynh Thới 
An, Khánh Phước mở Phật học đường dạy chúng 
Tăng tu học. Năm 1946, các Ngài đã cùng nhau 
dựng chùa Tăng Già, chùa Giác Nguyên (như đã 
trình bày ở trên). Duyên lành hóa độ năm 1950, Hội 
Vạn Thọ hiến chùa Vạn Thọ ở Tân Định. Từ đó, suốt 
10 năm Hòa thượng đã hoằng dương chánh pháp, 
trùng tu và kiến tạo các ngôi chùa Thiền lâm, Giác 
Minh., Quan Âm, Thiên Phước, Hội Tôn… Năm 
1960, Ngài về làm Hóa chủ Tổ đình Giác Nguyên 
để nhiếp độ tứ chúng. Sau đó Hòa thượng thường 
xuyên làm giáo thọ A-xà-lê tại nhiều đại giới đàn.
 
Qua hơn 65 năm hoằng pháp độ sanh, ngày 23 tháng 
8 năm Giáp Tý (1984), Ngài thị tịch. Trước đó, 

Hòa thượng đã tấn phong chánh trưởng tử và năm 
1983 thì Ngài truyền y bát cho Thượng tọa Thông 
Ân Đồng Hoằng, pháp hiệu Minh Nghĩa, đồng thời 
di chúc trụ trì lại cho Thượng tọa Minh Nghĩa với 
lời dặn dò “bồi đắp Tổ đình Giác Nguyên mà Thầy 
cùng 3 vị Hành Trụ, Thới An và Hành Nguyện đã 
dày công sáng lập, mong tiếp chúng độ Tăng, báo 
Phật ân đức [7].
 
Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, sinh năm 1951. 
Ngài đi tu từ bé cùng trang lứa với chư Hòa 
thượng Huệ Hưng, Minh Cảnh, Thiện Nhơn, Thái 
Siêu… Năm 1972 - 1973, Đại đức Minh Nghĩa đã 
là Hiệu phó trường Trung học Bồ Đề Long Khánh 
(Hiệu trưởng là HT Minh Cảnh). Thầy đã phát 
triển Trường Bồ Đề trở thành một ngôi trường 
uy tín nhất khu vực bấy giờ. Năm 1974, Ngài tu 
học với HT Thanh Từ và quyết định chuyển về 
Tu viện Chơn Không tu học cho đến khi về Giác 
Nguyên năm 1977. Đại đức thụ phong y bát năm 

Các vị Tổ sư như bóng nhạn bay qua dòng sông:   
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
Các ngài đâu cần lưu giữ hình bóng,
Huống chi hình tướng là không
(Ảnh: websongdep.com)
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1983 từ HT Thiện Tường và trụ trì từ năm 1984 
đến nay.
  
Trải qua bao thăng trầm, Tổ đình Giác Nguyên là 
một trong những những ngôi tự viện uy nghi nhất ở 
quận 4 và TP. HCM với đông đảo tín chúng. Chùa 
hiện có khoảng 40 Tăng sĩ, chưa kể số Tăng sĩ an cư 
kiết hạ. Chùa đã hoàn tất xây dựng khang trang vào 
cuối năm 2020 và tiếp tục bổ sung thêm nhiều hạng 
mục khác. Chùa thường xuyên tổ chức những đạo 
tràng hết sức ý nghĩa như Đạo tràng cho bệnh nhân 
ung bướu, đạo tràng cho người khiếm thị. Ngoài 
Giác Nguyên, HT Minh Nghĩa còn khai sáng Tu 
viện Toàn Giác từ một vùng đất hoang vu cách nay 
hơn 20 năm (diện tích trên 30 hecta) ở Giang Điền 
(Đồng Nai). Phật tử ở hải ngoại góp sức xây dựng 
chùa Giác Nguyên 2 ở Virginia và Giác Nguyên 
3, chùa Thanh Từ (đều ở New Jersey), chùa Toàn 
Giác ở Houston. Ngoài ra, còn có Hòa thượng Chơn 
Điền, đời 40 dòng Lâm Tế Chúc Thánh sang bang 

Texas lập chùa Quan Âm; Hòa thượng Thông Đạt - 
Thanh An, đời 43 dòng Lâm Tế Chúc Thánh lập An 
Tường Tự Viện ở bang Oakland; HT Hạnh Đạo, đời 
42 dòng Lâm Tế Chúc Thánh lập chùa Phổ Đà tại 
bang California; HT Đồng Điển - Thông Kinh đời 
43 dòng Lâm Tế Chúc Thánh lập chùa Đông Hưng 
tại bang Virginia. Quý Ngài đều hết lòng vì Phật sự. 
Dòng thiền Chúc Thánh còn có nhiều ngôi chùa ở 
châu Âu và châu Úc.
 
Như vậy, hiện tại dòng Chúc Thánh được truyền bá 
rất rộng rãi. Chư Tăng thuộc các tỉnh miền Trung 
vẫn trung thành với bài kệ truyền pháp của Tổ. Hiện 
nay, các ngôi tổ đình xưa của dòng Chúc Thánh tại 
miền Nam như Tập Phước, Hội Khánh không còn 
truyền theo kệ của tổ Minh Hải. Bởi lẽ, người miền 
Nam rất phóng khoáng, không câu nệ chấp chặt hệ 
phái. Có người cho rằng việc này thật là đáng tiếc, 
vì nó làm mất đi truyền thống bao đời của chư Tổ. 
Nhưng có hề gì, Phật pháp ít khi câu nệ hình thức 
miễn là chúng ta hiểu đó là Dòng Chúc Thánh vì:
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.

(Huyền Không)
 
Các vị Tổ sư như bóng nhạn bay qua dòng sông: 
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
Các Ngài đâu cần lưu giữ hình bóng,
Huống chi hình tướng là không.
 
Chúng ta nhìn dưới lăng kính người phàm thấy trên 
bình diện tục đế các Ngài đã đến, đã hiện hữu và đã 
có công-nghiệp để lại cho mai sau nên nói ở đây, tán 
thán công đức và nguyện noi theo bước chân người 
xưa trên đường hoằng pháp.
 
Chú thích:
[1] Thích Thiện Nhơn (2018), Những đóa hoa Phật giáo Việt 
Nam, Nxb Hồng Đức.
[2], [3], [4],  http://huongtichphatviet.com/THIEN-PHAI-
LAM-TE-CHUC-THANH-TAI-QUANG-NAM_kcsmpp_su-
hoc.html.
[5] Thích Như Tịnh, Lịch sử truyền thừa phái Chúc Thánh, 
www.hoavouu.com. 
[6] Môn đồ đệ tử Tổ đình Đông Hưng - Tổ đình Giác Nguyên, 
Tiểu sử Chư Hòa Thượng Tôn Sư, 1992.  
[7] Phỏng vấn trực tiếp HT Thích Minh Nghĩa tại Tổ Đình Giác 
Nguyên 7/2020.
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Trong Phật giáo, Parami 
(trong tiếng Pali) hay 
Paramita (trong tiếng 

Phạn) hoặc Baramee (trong tiếng 
Thái) được định nghĩa là “đức độ 
hoàn hảo”, hay “đức hạnh hoặc 
phẩm tính cao đạo. Có rất nhiều 
bản liệt kê đức tính mà người 
Phật tử nên tu hành để thành 
chính quả, trong các Kinh khác 
nhau của các bộ phái khác nhau, 
hoặc trong các Trường phái Đại 
thừa hoặc Nguyên thủy.

Tại Thái Lan, quốc gia chủ yếu 
theo Phật giáo Nguyên thủy 
(cũng có hiện diện chùa Phật giáo 
Đại thừa), hầu hết người Thái 
đều quen thuộc với “Thập đức tối 
thượng” (Dasa Parami), khi đạt 
sẽ là cơ sở cho các vị Bồ tát của 

những vị Phật tương lai đạt được 
Phật quả hoặc giác ngộ hoàn toàn. 
Người ta tin rằng trong mười kiếp 
cuối cùng của Đức Phật trước khi 
tái sinh thành Thái tử Tất Đạt Đa 
và đạt được Niết bàn, Đức Phật 
đã thực hành và hoàn thiện từng 
đức tính trong số mười đức hạnh 
- một trong số những đức hạnh đó 
chính là Viriya Parami.

“Viriya” (trong tiếng Pali) hoặc 
“Virya” (trong tiếng Phạn) đã 
được dịch là “cố gắng”, “nỗ lực”, 
“siêng năng”, “kiên trì”, hoặc 
“bền bỉ”. Những đặc tính được 
diễn giải ra là trạng thái tâm trí 
luôn luôn hoạt động, cống hiến, 
kiên định, vững vàng và không 
mệt mỏi. Với Viriya, người ta sẽ 
hoàn thiện và nhận ra điều gì có 

lợi để đạt được những đức tính 
tích cực khác.

Ngày 5/12 là một ngày đặc biệt 
ở Thái Lan. Ngày này người ta 
tổ chức làm ngày Quốc khánh, 
ngày của Cha và ngày kỷ niệm 
sinh nhật của cố Quốc vương 
Bhumibol Adulyadej Đại đế, cha 
của Quốc vương hiện tại Maha 
Vajiralongkorn. Vào năm 2020, 
Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia 
Thái Lan tại TP.HCM đã chủ trì, 
tuân thủ theo biện pháp y tế của 
Việt Nam, một buổi chiêu đãi 
quy mô nhỏ tại Tổng Lãnh sự 
quán vào ngày 4/12/2020. Ông 
Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch 
UBND TP.HCM và khoảng 80 
người bạn Thái Lan đã tham dự 
sự kiện này.

Apirat Sugondhabhirom*
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Trong bài phát biểu của mình, tôi 
đã nói về năm 2020, phải thừa 
nhận rằng có thể coi đây là một 
năm đầy thử thách đối với tất cả 
chúng ta, vì cuộc khủng hoảng 
sức khỏe toàn cầu COVID-19 và 
thiên tai ở miền Trung Việt Nam. 
Bất chấp những khó khăn thách 
thức đó, Việt Nam vẫn đứng vững 
và tự hào, có biện pháp y tế hiệu 
quả để chống lại đại dịch, và 
chúng ta vẫn còn nhiều điều đáng 
mừng về mối quan hệ giữa Thái 
Lan và Việt Nam. Thương mại 
hai chiều tiếp tục phát triển và 
đầu tư từ Thái Lan vẫn đổ vào, trở 
thành nhà đầu tư nước ngoài lớn 
thứ 9 tại Việt Nam. Tôi vui mừng 
thấy những diễn biến đang diễn ra 
trên khắp đất nước và tự hào rằng 
nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã 

Đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, 
Ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân 
nghèo TP.HCM, Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng Lãnh 
sự Thái Lan (từ phải qua) 
(Ảnh: cvseas.edu.vn)

Ngài Tổng Lãnh sự Thái Lan phát biểu khai mạc
(Ảnh: cvseas.edu.vn)
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tham gia chung vào sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam.

Mối quan hệ giao hữu nhân dân 
(bao gồm cả quan hệ giữa các Phật 
tử Thái Lan và Việt Nam) vẫn 
bền chặt và không bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch. Có những cuộc tiếp 
xúc giữa Tổng Lãnh sự quán với 
công dân Thái Lan gốc Việt đang 
sinh sống tại Thái Lan, cũng như 
những công dân Việt Nam trở về 
sinh sống tại đây, những người 
vẫn luôn ấp ủ những kỷ niệm 
đẹp đẽ về thời kỳ họ trên đất 
nước chúng tôi. Họ vẫn liên lạc 
với chúng tôi và với nhau, theo 
những cách bình thường mới. 
Các trường đại học của chúng ta 

vẫn làm việc cùng nhau và văn 
phòng của tôi vẫn thúc đẩy hợp 
tác trong học thuật và giao lưu 
thanh niên giữa hai quốc gia của 
chúng ta, cũng theo những cách 
thức bình thường mới.

Về thiên tai tại miền Trung Việt 
Nam, Thái Lan đã bày tỏ mối 
quan tâm về những thiệt hại về 
nhân mạng, tổn thất và khó khăn 
do bão và lũ lụt ở đó. Chúng tôi đã 
cùng nhiều người khác ứng phó 
hoàn cảnh khó khăn của các bạn 
Việt Nam và Chính phủ Thái Lan 
đã tài trợ 30.000 USD thông qua 
Đại sứ quán tại Hà Nội và Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía 
mình, Tổng Lãnh sự quán, các 

doanh nghiệp Thái Lan và cộng 
đồng người Thái tại miền Nam 
đã đóng góp 1,341 tỷ đồng và vật 
phẩm trị giá 90 triệu đồng, 25.000 
khẩu trang thông qua Mặt trận Tổ 
quốc Thành phố Hồ Chí Minh để 
giúp đỡ các bạn vùng chịu ảnh 
hưởng. Chúng tôi vẫn tin tưởng 
vào khả năng chống chịu và sớm 
phục hồi của Việt Nam.

Đối với buổi biểu diễn văn hóa 
Thái Lan tại tiệc chiêu đãi ngày 
Quốc khánh của chúng tôi, chúng 
tôi đã chủ ý chọn “Múa Mani 
Mekhala”. Điệu múa Thái Lan 
này được lấy cảm hứng từ một tác 
phẩm văn học do cố Quốc vương 
Bhumibol Adulyadej viết, lấy 

“Viriya” (trong tiếng Pali) hoặc “Virya” 
(trong tiếng Phạn) đã được dịch là “cố gắng”, 
“nỗ lực”, “siêng năng”, “kiên trì”, hoặc “bền 
bỉ”. Những đặc tính được diễn giải ra là trạng 
thái tâm trí luôn luôn hoạt động, cống hiến, 
kiên định, vững vàng và không mệt mỏi.
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cảm hứng từ một trong những câu 
chuyện Phật giáo về “Jataka” hoặc 
tiền kiếp của Đức Phật. Cố Quốc 
vương Bhumibol là một Phật tử 
đã xuất gia tạm thời làm nhà sư 
trong thời kỳ trị vì của Ngài vào 
tháng 10 và tháng 11/1956, trú tại 
chùa Wat Bowonniwet Wihan ở 
Bangkok. Ngay cả sau khi hoàn 
tục, nhà vua vẫn quan tâm đến 
Phật giáo, đặc biệt là thiền định 
Phật giáo, cho đến cuối đời. Ông 
đã dịch (và, theo nghiên cứu kinh 
Phật riêng của mình, dịch lại) câu 
chuyện Phật giáo này từ văn bản 
Pali sang tiếng Anh và tiếng Thái, 
xuất bản bản dịch lần đầu tiên vào 
năm 1996.

Trong phần diễn giải lại của 
Ngài, Vua Bhumibol đã kể lại 
Câu chuyện về Bồ tát Maha 
Janaka, một trong mười vị 
Jatakas cuối cùng trước khi 
Đức Phật thành đạo. Đây là câu 
chuyện mẫu mực của Viriya 
Parami. Theo thần thoại Thái 
Lan, Mani Mekhala là vị thiên 
thần của khí hậu, đặc biệt là 

Thần sáng. Nữ thần chịu trách 
nhiệm tuần tra đại dương. Trong 
câu chuyện ngụ ngôn này, Maha 
Janaka trong vai một thương gia 
đã du hành từ Ấn Độ cổ đại đến 
Suvarnabhumi (Vùng đất vàng) 
ở Đông Nam Á. Khi một cơn bão 
ập đến và đánh chìm con tàu của 
Ngài, tất cả những hành khách 
khác đều bỏ mạng, Ngài là người 
sống sót duy nhất. Maha Janaka 
quyết tâm cố gắng hết sức mình 
để bơi từ giữa đại dương vào bờ, 
đối chọi với mọi khó khăn.

Sau bảy ngày bơi lội không mệt 
mỏi, Nữ thần Mani Mekhala đã 
xuất hiện phía trên Ngài. Để kiểm 
tra sự kiên trì của Boshiwa, Nữ 
thần hỏi Ngài là ai, và vì lý do gì 
mà vẫn cố vượt những con sóng 
trong một nỗ lực dường như vô 
ích và vô vọng ấy. Ngài trả lời Nữ 
thần rằng người ta nên làm sao 
cho tốt nhất nhiệm vụ của chính 
mình, ngay cả khi đối mặt với 
cái chết như vậy sẽ không bị coi 
là mắc nợ ai, cũng không bị chỉ 
trích hay đổ lỗi. Lòng kiên trì và 

quyết tâm kiên cường của Maha 
Janaka theo chính đạo đã gây 
ấn tượng mạnh với Nữ thần đến 
mức cuối cùng Thần đã đưa Bồ 
tát vào bờ an toàn và ban phước 
cho Ngài. Thông điệp trong câu 
chuyện ngụ ngôn Phật giáo này 
về cơ bản giống với thông điệp 
của Aesop: Các vị thần sẽ giúp 
những ai biết tự giúp mình. Cá 
nhân tôi nhận thấy rằng tính kiên 
trì là một trong những đức tính 
đáng khâm phục tôi thường thấy 
ở những người bạn Việt Nam của 
mình. Vì vậy, chúng tôi hy vọng 
cùng một tinh thần “Viriya” - 
lòng kiên trì, ý chí bất khuất và 
hy vọng kiên cường sẽ tiếp tục 
hướng dẫn và lèo lái tất cả chúng 
ta trong những thử thách hiện tại, 
để chúng ta cùng nhau vượt qua.

Tình hữu nghị Thái Lan-Việt 
Nam muôn năm! 

* Apirat Sugondhabhirom: Tổng Lãnh sự 
Thái Lan tại TP.HCM.

Điệu múa Mani Mekhla Dance 
của Thái Lan (Ảnh: cvseas.edu.vn)
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Con sinh nơi chốn thôn làng
Lớn khôn từ hạt lúa vàng ngát hương
Xứ xa ký ức...trầm vương
Mặn mồ hôi mẹ còn thơm nương đồng

Tuổi thơ tắm mát dòng sông
Năm…mười, đuổi bướm nắng hồng rong chơi
Đong đưa cánh võng à…ơi!
Thân cò cõng cả bầu trời ấu thơ

Bếp quê ngả khói lam mờ
Dừa nghiêng soi bóng đôi bờ sông xanh
Nắng mưa mòn mỏi mái tranh
Đầu hiên gió khẽ lay mành trúc thưa

Chuông chiều ngân vọng xa đưa
Lời kinh mẹ vẫn như vừa trên môi
Mong manh  tựa cánh lá rơi
Vọng về nguồn cội bồi hồi…lòng con

Ngõ xưa rêu mốc lối mòn
Nhặt hoài niệm cũ vẫn còn đâu đây.

NHẬT QUANG

HOÀI NIỆM QUÊ XƯA

Nguồn: Sưu tầm
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Mỗi lần về quê tôi thường được mẹ ưu tiên 
đổi phòng, nơi mà mỗi lần mở cửa sổ ra là 
hương cau ngan ngát tràn vào. Cái hương 

thơm ấy thật dịu dàng, quyến rũ, mê hoặc tôi bao 
bận, để rồi cứ đến mùa hoa cau nở tôi lại thu xếp 
công việc để về thăm.

Từ khung cửa sổ gỗ nhỏ nhắn xỉn màu nâu trầm, tôi 
tì mặt vào và ngước nhìn ra ngoài vườn, hàng cau dài 
thẳng tắp nằm ngoan hiền đung đưa tàu lá đón ánh 
nắng vàng lấp lánh. Và kia rồi, từng chùm hoa cau 
lấp ló dưới bẹ lá xanh, li ti nở trắng, tỏa hương thơm 
trong trẻo như một khúc hát yên bình. 

Bất chợt tuổi thơ như một thước phim quay thật 
chậm. Hai chị em vẫn thường tranh nhau mỗi lần ra 
vườn để nhặt những tàu cau già rơi xuống. Tàu cau 
mang vào sân phơi thật khô để cho bà làm quạt mo. 
Những đêm mùa hè mất điện, bà lại mang chiếc quạt 
mo cau phe phẩy tạo làn gió mát ít ỏi cho cả hai chị 
em. Vừa quạt bà vừa kể chuyện ngày xưa, hương trầu 
từ miệng bà nhai phả theo làn gió thoang thoảng cay 
nồng. Đêm quê chìm dần vào trong giấc ngủ mùa hè 
bình yên như chưa bao giờ bình yên hơn thế. Những 
chiếc tàu cau còn vô tình trở thành những “chiếc 
thuyền” chở tụi con nít đi khắp mọi ngõ ngách quê 
nghèo. Tiếng va chạm sột soạt giữa tàu cau và nền 
đường hòa lẫn cùng tiếng nói cười rổn rảng tạo nên 
một thứ âm thanh mà chỉ có tuổi thơ ở quê mới thấy.

Cái hồi đó đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm 
có lẻ. Từ khi còn nhỏ, chẳng hiểu sao tôi đã thích mê 
thích mệt mùa hoa cau trổ bông. Nhìn kìa, cái màu 
hoa cau dân dã, dễ thương vô cùng, ai cũng muốn 
chạm vào cưng nựng và nâng niu. Cái sắc trắng tinh 
khôi dân dã ấy, sau này lớn lên, đi xa, tôi chẳng thể 
nào tìm đâu ra giữa phố xá, thị thành. Se sắt lòng 
nhung nhớ, rồi tôi chợt nhận ra rằng, hoa cau là người 
bạn đã theo suốt năm tháng tuổi ấu thơ, mãi mãi 
chẳng thể phai nhòa ký ức.

Nụ hoa cau như hạt gạo bé xíu nối đuôi bám vào 
những chiếc rua dài rất đẹp. Hồi bé mộng mơ tôi 
thường lấy những sợi “rua” hoa cau buộc vào cổ làm 
vòng cườm. Tôi thấy mình là cô công chúa lộng lẫy 
nhất trên thế gian khi có chiếc vòng cườm độc đáo. 
Chỉ có vậy mà niềm vui tuổi thơ của tôi cứ âm ỉ mãi 
cho hết cả khoảng trời mùa hè yêu thương.

Tôi cũng chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc khi tôi 
đang ngắm hoa cau nở và thưởng hương cau ngọt lành 
thì lại nghe tiếng ríu rít của lũ chim làm tổ trên cao. Mẹ 
tôi vẫn thường nói “đất lành chim đậu”. Hãy để cho lũ 
chim tự nhiên làm tổ và dĩ nhiên cấm tiệt chuyện tôi 
phá hoại lũ chim. Nghiễm nhiên, mùa hè tiếp nối những 
mùa hè của tôi đã dệt thêu thêm màu sắc tươi đẹp.

Có lẽ hoa cau là một trong số những loài hoa tỏa 
hương lâu nhất. Hoa thuở mới hình thành có màu 
trắng, dần chuyển sang vàng nhạt, theo thời gian đổi 
sang màu xanh và lớn dần thành quả. Hương thơm 
vẫn cứ phảng phất không dứt. Buổi tối, tôi thường 
dạo bước một mình ra mảnh vườn để thưởng thức 
hương thơm của hoa cau nhiều hơn. Mắt tôi nhắm 
nghiền rồi hít thật căng lồng ngực để tận hưởng mùi 
“hương quê” thoang thoảng, làn gió mát, thứ hương 
mà mỗi năm chỉ có một lần vào mùa hè. Rồi thở ra 
thật nhẹ nhàng để hương hoa thấm vào từng tế bào 
trong cơ thể. Dường như khi đắm mình trong làn 
hương ấy, lòng tôi như trút hết những muộn phiền 
của quá khứ và an nhiên với phút giây mầu nhiệm 
của thực tại. Tôi hạnh phúc đứng giữa không gian 
bao la lòng thổn thức mà lệ chợt hoen mi. Có những 
lần vì mải mê kiếm tìm hạnh phúc tận đẩu đâu mà tôi 
đã quên rằng, hạnh phúc đến từ những điều bình dị, 
như ngay lúc này.

Tôi đã thiếp đi trong đêm mùa hè, trong hương cau 
ngan ngát. Rồi sáng mai tỉnh dậy, nghĩ tới cảnh lên lại 
chốn thị thành, tôi tiếc nuối, rưng rưng. Tạm biệt quê 
nhà, hẹn mùa hoa cau nở, tôi lại trở về…

hoa cau nở...hoa cau nở...
Hẹn mùaHẹn mùa

Nguyễn Văn Chiến
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Thuần Niệm

Trao gửi 
nhân duyên
Trao gửi 
nhân duyên
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GIỚI  THIỆU TÁC PHẨM

Bạn đã từng một mình đi xa? Đã 
từng chọn một quyển sách để tặng 
bạn bè và người thân, hay bạn đã 

từng lựa chọn cho mình con đường nào đó 
để có thể “Trao gửi nhân duyên”.

Chúng ta biết, sách có vai trò rất lớn 
trong cuộc sống con người, nếu bạn đọc 
một quyển sách có định hướng tốt, sẽ 
dẫn đến nhận thức cuộc sống một cách 
tốt và ngược lại nếu đọc một quyển sách 
có nội dung tư tưởng rối ren thì dẫn đến 
cuộc đời đen tối, cựu Tổng thống Barack 
Obama đã từng nói: “Việc đọc rất quan 
trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới 
sẽ mở ra cho bạn”. Hiện nay, trên thị 
trường, sách nhiều không kể xiết, hàng 
trăm hàng nghìn loại sách khác nhau với 
hình thức đa dạng và nội dung phong 
phú, việc lựa chọn sách như thế nào cho 
hợp từng lứa tuổi, tính cách và thông 
điệp mà ta muốn học hỏi, chúng ta cũng 
cần tìm hiểu về quyển sách đó trước để 
tránh lãng phí.

Một ngày đẹp trời, tôi được phân công phát 
sách cho những người đến phát tâm hiến 
máu nhân đạo của trung tâm, có một người 
phụ nữ tầm 40 tuổi đến xin thỉnh mười 
quyển “Trao gửi nhân duyên” của tác giả 
Vạn Lợi Quán Như, mà nghe cô tâm sự 
nhân duyên vì sao lại thỉnh nhiều quyển 
này. Cô ngồi xuống kể với tôi rằng: Con 
ngày trước gặp nhiều chuyện buồn, cả mấy 
năm liền không có lối thoát, không có nụ 
cười, làm cho con rơi vào trạng thái mất 
cân bằng của cuộc sống, ít tiếp xúc mọi 
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người và đêm nào cũng khóc. Nhưng có một ngày 
con được người bạn thân tặng cho một quyển sách 
“Trao gửi nhân duyên” này, khi đọc mỗi trang sách 
mở ra lại mang những nội dung, nhận thức khác nhau 
về giá trị nhân sinh, làm cho người đọc có cái nhìn 
mới mẻ hơn về mọi việc thịnh, suy, được, mất của 
cuộc đời. Trong đó, có một câu làm con ngộ ra, trong 
cuộc sống chúng ta không nên ngủ vùi trong đau khổ 
mà hãy nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tươi mới, vì thế 
cuộc sống con hiện tại tràn đầy năng lượng an lành, 
câu đó là: “Nếu hiện tại mệt nhoài, hãy tìm nơi an 
tĩnh nhắm đôi mắt lại, thanh lọc tâm hồn. Khổ đau 
chút, nghĩa lý gì. Mệt mỏi chút, đã làm sao! Quan 
trọng trong đau khổ có kiên cường, trong rèn luyện 
được tiến bộ… Bầu trời vẫn cao xanh và mặt đất vẫn 
thoáng đãng” [1]. Làm cho cô nhận ra rằng cuộc sống 
của cô dù gặp nhiều sóng gió thì mỗi ngày cô cũng 
được ánh mặt trời soi sáng và mặt đất nuôi dưỡng, 
bầu trời rộng lớn bao la có thể bao dung tất cả không 
phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt người đẹp, 
người xấu, cây cỏ hoa lá, mặt trời cũng soi sáng mọi 
con đường ta đi, cung cấp oxi cho ta thở, cho ta bầu 
trời cao rộng để ngắm nhìn và mặt đất cũng như thế, 
dù bạn có đi, có chạy nhảy, có nhổ nước bọt hay vứt 
rác bừa bãi… đất cũng bao dung tất cả, đất không 
phân biệt những thứ tốt xấu của con người trao tặng, 
không vì người đối với đất tệ hại mà đá người ra khỏi 
mặt đất bay vào hư không. 

Tôi nghe xong, mỉm cười đưa người mười quyển 
sách “Trao gửi nhân duyên” để người kết thiện lành 
nhân duyên, tự tâm tôi cũng thấy an lạc vô cùng, 
chợt nhớ lại kỷ niệm cách đây cũng hơn bốn năm 
về trước, tôi chỉ là một người non dại vùng đất Cố 
đô. Cầm trên tay chiếc vé máy bay mà trong lòng 
cảm thấy mọi thứ mới mẻ, lạ lẫm hiện ra trước mắt, 
lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên lên độ cao hơn cả 
mây, là người con sinh ra và lớn lên ở Huế hơn hai 
mươi lăm năm mới một mình rời xa Huế, đến vùng 
đất Hà Nội kinh kỳ, để thi lên cao học Văn, bao cái 
ngỡ ngàng đó được dịu lại khi gặp người bạn rất 
lâu rồi chưa gặp “Giữa những người lạ, ta cần một 
người quen”, bạn cùng học đại học nay đã học lên 
thạc sĩ còn mình giờ mới đi thi, sau khi đi thi về, 
đến lúc chia tay người bạn ấy cũng tặng tôi quyển 
sách “Trao gửi nhân duyên” nhìn trang bìa và tiêu 
đề sách làm quyến rũ tôi đến mức ngồi đọc tại sân 
bay, rồi khi lên máy bay cho đến khi hạ cánh tại 
Huế, ấn tượng bài đầu tiên là lựa chọn: 

“Chọn đúng thầy giáo, được một đời trí tuệ.
Chọn đúng người thương được một đời hạnh phúc.
Chọn đúng nơi sống có một đời an vui.
Chọn đúng bạn bè, được một đời thân thiện” [2].

Làm tôi tự hỏi bản thân mình: Thầy giáo, người 
thương, nơi sống và bạn bè quanh ta, tôi đã lựa 
chọn đúng chưa? Thật ra cuộc sống cũng tùy 
duyên, có nhân duyên trao cho ta nhiều vị thầy tốt, 
cũng có khi ta thấy ở họ một số tính cách ta không 
hài lòng, nhưng cái thiết yếu ở trong tâm ta với 
mỗi vị thầy ta học đã được những gì?  Đó mới 
thành tựu được một đời trí tuệ. Với người thương, 
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nếu ta có tâm cố cho rằng người đó là của ta rồi ích 
kỷ chiếm hữu cho riêng mình, không tạo ra mối 
quan hệ thoải mái, an lành thì dù người có tốt với 
ta như thế nào ta cũng bị tổn thương và trái lại ta 
có làm gì cho người cũng cần điều kiện. Đối với 
nơi sống, khi sinh ra ai cũng có quê hương, dù quê 
hương giàu hay nghèo không quan trọng ở đó có 
tình người là đủ, tình người ấy là tình thương của 
gia đình, làng xóm, nơi lưu dấu của tuổi thơ nuôi 
dưỡng ta thành người, lớn lên trong tình thương 
của thầy trò và bạn bè đồng tu nên rất an lạc. Còn 
với bạn bè, tôi có rất nhiều bạn mà ở mỗi người 
có những kỷ niệm, sự sẻ chia khác nhau, cái mà 
tình bạn được thân thiện đó là lòng chân thành và 
trân trọng giữa đôi bên, không ai lợi dụng ai, cũng 
chẳng hơn thua được mất thì mới có được “một đời 
thân thiện”. 

Trong quyển sách này, tâm ý dịch giả Thích Vạn 
Lợi - một vị tu sĩ, xuất gia tại Tổ đình Sơn Long 
(Bình Định) đã tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại 
Học viện Viên Quang Đài Loan sau đó tốt nghiệp 
Tiến sĩ Giáo dục học tại Đại học Sư phạm Trung 
Quốc và là dịch giả của hơn 15 tác phẩm tiêu 
biểu như: Cuộc sống nhiệm màu, Trao gửi nhân 
duyên, Thuyết tương đối giữa tâm và não… Với 
ước nguyện có thể cổ vũ những người hữu duyên: 
“Giúp họ tìm thấy sự đồng cảm và khích lệ trong 
cuộc sống. Điều đó làm cho tôi thấy niềm vui của 
mình giống như một đóa hoa ven đường, góp vào 
vẻ đẹp hữu ích cho nhân sinh” [3]. Ở đây những 
bài viết được dịch giả lựa chọn rất lắng đọng, súc 
tích, đi sâu vào lòng người, khi động viên bạn 
“Hãy thưởng thức chính mình” chính là “Không 
tùy tiện rơi lệ. Vì bạn cười cả thế giới sẽ cười cùng 
bạn, còn bạn khóc thì phải khóc một mình…” [4]. 
Thật đúng như vậy, có nhiều khi buồn ta khóc cũng 
được nhưng ta phải biết làm cho nỗi buồn đó vơi 
đi để tiếp tục sống an vui, chứ không thể cứ mãi 
sống trong nỗi buồn, không có lối thoát, cuộc sống 
có mưa có gió nhưng bạn đừng quên cũng còn có 
nắng. Chúng ta không thể chỉ biết oán hờn thế giới, 
oán hờn cuộc đời mà không nhận thấy an vui của 
cuộc đời trao tặng để rồi làm những việc sai trái 
hay chọn giải pháp kết thúc sự sống thì chỉ thiệt 
thòi bản thân và gia đình mà thôi.

Tặng người một quyển sách như tặng cả kho báu, 
kho báu đó có cả tấm lòng người viết, tâm huyết 

người dịch giả và công sức Ban Biên tập. Hơn hết, 
tác phẩm còn chứa tất cả tấm lòng mà bạn muốn 
trao cho người. Có người đọc sách xong thấy lòng 
thanh thản, có người đọc được một câu gì đó ý 
nghĩa lại  lấy làm kim chỉ nam cho cả con đường, 
có người chọn cho mình giải pháp thích hợp để an 
vui, chọn cho mình cách sống có đạo đức, hay tự 
cho mình một cuộc đời an vui không lệ sầu… còn 
với tôi khi đọc xong quyển sách này có thể chạm 
vào những tâm thức thường có mà tôi quên lãng, 
những câu chữ thân quen về: cách lễ Phật, niệm 
Phật, chắp tay… và giữ tâm thiện, bao dung, nhẫn 
nại, không sống vội vàng, không oán trách người, 
biết lắng nghe, không làm tổn thương chính mình, 
đó là những triết lý sống quen thuộc ai cũng biết, ai 
cũng từng học nhưng mấy ai nhớ đến, mấy ai thực 
hành. Nhân duyên lành mà bạn tặng tôi quyển sách 
“Trao gửi nhân duyên” đó, hôm nay tôi ngồi đây 
phát sách, học tập và làm việc tại trung tâm Biên 
phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc Tế Vĩnh Nghiêm 
Tùng Thư, là nơi xuất bản những quyển sách mang 
tư tưởng Phật học ý nghĩa ứng dụng vào cuộc sống 
thường hằng và tác phẩm “Trao gửi nhân duyên” 
cũng xuất bản tại đây.

Trong xã hội đầy lo toan, mệt nhoài, cuộc sống 
vội vã làm ta quên đi tất cả, có khi quên đi chính 
mình, mất đi thiện tâm của bản thân, u u minh 
minh không có lối thoát. Ở cuối tác phẩm dịch giả 
nhấn mạnh rằng: “Vậy cả cuộc đời vì điều gì? Vì 
tình thương ấm lòng, vì cuộc sống vui lòng, vì trải 
qua thuận lòng! Vì thế cả cuộc đời chỉ cần sống 
đơn giản đừng nghĩ quá nhiều; không quá mong 
cầu, nên biết đủ.” [5] Đó cũng là thông điệp gửi 
đến mọi nhân duyên của cuộc đời làm cho cuộc 
sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Nếu bạn có thời gian 
hãy tìm đọc quyển sách này, nếu bạn có tấm lòng 
hãy trao tặng người hữu duyên để có thể “Trao gửi 
nhân duyên” bạn nhé!

Chú thích:
[1] Vạn Lợi Quán Như (2020), Trao gửi nhân duyên, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, tr.90-91.
[2] Vạn Lợi Quán Như (2020), Trao gửi nhân duyên, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, tr.7, 11.
[3] Vạn Lợi Quán Như (2020), Trao gửi nhân duyên, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, tr.7.
[4] Vạn Lợi Quán Như (2020), Trao gửi nhân duyên, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, tr.178.
[5] Vạn Lợi Quán Như (2020), Trao gửi nhân duyên, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, tr.217.
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Lễ Thượng lương 
ở Đồng bằng sông Cửu Long

Vĩnh Thông

Hình ảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi được nhìn từ trên cao. (Ảnh: daidoanket.vn)
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Cư trú là nhu cầu quan 
trọng của con người từ 
buổi bình minh nhân loại. 

Các dân tộc trên thế giới tùy theo 
không gian địa lý - văn hóa mà 
lựa chọn mô hình cư trú khác 
nhau. Không chỉ thế, xoay quanh 
nhu cầu cư trú, họ còn thực hiện 
nhiều tập tục phong phú. Cũng 
như vậy, người Việt khi dựng nhà 
không chỉ coi trọng sản phẩm, 
mà cả quá trình xây dựng cũng 
quan trọng không kém. Ngày 
xưa, việc dựng nhà phải trải qua 
nhiều nghi lễ lớn nhỏ khác nhau. 
Ngày nay, do sự thay đổi của xã 
hội hiện đại, nhiều nghi lễ được 
giản lược. Song, trong số đó có 
một nghi lễ quan trọng hàng đầu 
vẫn được duy trì từ xưa đến nay, 
là lễ Thượng lương, vốn được 
người miền Bắc gọi là lễ Cất nóc, 
trong khi đó người miền Nam lại 
quen gọi là lễ Gác đòn dông. Đòn 
dông là thanh gỗ nằm ngang ở 
vị trí cao nhất trên nóc nhà, nơi 
giao nhau giữa hai mái trước và 
sau. Trong quan niệm dân gian 
với tư duy vạn vật hữu linh, cây 
đòn dông cũng được xem là linh 

hồn của ngôi nhà. Mục đích của 
lễ Thượng lương là đặt cây đòn 
dông lên nóc nhà, đánh dấu tiến 
trình xây dựng đã hoàn tất phần 
khung sườn cơ bản, ngoài ra còn 
mang ý nghĩa cầu mong cho ngôi 
nhà được bền vững lâu dài.

Tầm quan trọng của nghi lễ này 
từng được nhiều nhà nghiên cứu 
đề cập. GS. Đào Duy Anh cho 
biết: “Khi định được hướng tốt, 
chọn được ngày lành rồi, thì 
đoàn thợ mộc làm lễ Phạt mộc rồi 
chủ nhà làm lễ Thượng lương” 
[1]. Tương tự, GS. Nguyễn Văn 
Huyên cũng nhận định: “Khi 
đến ngày giờ thuận lợi, người ta 
làm lễ Thượng lương, tức là lễ 
đặt cây xà chính. Đấy là lễ quan 
trọng nhất trong việc dựng nhà. 
Hậu vận chủ nhà phụ thuộc vào 
lúc đặt Thượng lương” [2]. Riêng 
Lương Đức Thiệp có lẽ đã nhầm 
khi cho rằng: “Trước khi khởi 
công người ta phải làm lễ phạt 
mộc rồi lễ thượng lương và dán 
bùa nữa” [3]. Bởi lễ phạt mộc 
được xem là lễ khởi công ngôi 
nhà, lễ thượng lương là lễ đưa cây 

đòn dông lên nóc nhà, không phải 
diễn ra “trước khi khởi công”.

Do tính chất quan trọng đó, nên 
nếu trong trường hợp gia chủ 
chọn được ngày lành tháng tốt 
nhưng vẫn chưa đủ điều kiện cất 
nhà, họ vẫn làm lễ Thượng lương 
rồi để đó, những công việc còn lại 
của việc dựng nhà sẽ dần diễn ra 
sau. Họ cho rằng như thế mình sẽ 
có thể có được những may mắn 
từ việc tổ chức lễ Thượng lương 
đúng thời điểm tốt. Nhưng nếu 
xảy ra trường hợp ngược lại, 
nghĩa là gia đình đã đủ điều kiện 
cất nhà, nhưng lại không chọn 
được ngày phù hợp để làm lễ 
Thượng lương thì sao? Khi đó, 
họ sẽ nhờ một người khác làm lễ 
Thượng lương thay mình. Người 
này phải hội đủ những tiêu chuẩn 
như đức độ, vợ còn sống, gia 
đình hòa thuận, con cháu đông 
đúc, làm ăn phát đạt… đặc biệt 
là phải có ngày tốt phù hợp với 
tuổi của người ấy. Diễn tiến nghi 
thức Thượng lương nói chung 
theo trình tự cơ bản là: “Đặt tấm 
gỗ nóc gian giữa lên trên bốn 

Ảnh Phạm Giang
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thì đặt nó vào chính chỗ, rồi mới 
tháo bỏ cái giá bương đi, rất đỗi 
kiêng không để cái nóc đã cất rớt 
xuống, là điềm chẳng hay” [4]. 
Tuy nhiên tùy mỗi địa phương 
và gia đình mà nghi thức có khác 
biệt ít nhiều.

Ở miền Nam, lễ Gác đòn dông 
thường được chọn vào ngày con 
nước lớn. “Kinh nghiệm chọn 
ngày nước lớn để tiến hành các 
công việc là rất có cơ sở khí hậu 
vì những việc như gieo trồng, ra 
khơi, đánh bắt thủy sản… sẽ khá 
thuận lợi khi con nước lớn. Đặc 
biệt Nam Bộ vốn là vùng sông 
nước mênh mông, làm gì cũng 
phải nhìn con nước để tính sao 
cho thuận lợi. Nhưng việc động 
thổ làm nhà hay Gác đòn dông thì 
lại không thuộc dạng công việc… 
cần nước lớn như vậy” [5]. Lễ 
Gác đòn dông ở đồng bằng sông 
Cửu Long thường diễn ra đơn 
giản với vật phẩm dâng cúng là 
gà luộc, trái cây, rượu trắng… 
Tuy nhiên, không kém phần trang 
nghiêm. Cây đòn dông phải là 
cây thẳng, tròn, bền chắc, không 
bị sâu mọt. Cây ấy phải do chính 
tay người thợ cái (người chỉ huy 
nhóm thợ cất nhà) cưa xẻ, bào gọt 
và bịt vải đỏ ở hai đầu. Sau đó, 
cây đòn dông sẽ được đặt ở một 
vị trí riêng biệt nhằm tránh việc ai 
đó vô ý bước ngang qua. Người 
xưa thường ghi ngày tháng làm 
lễ vào cây đòn dông. Bên cạnh 
đó, cây đòn dông thường sẽ được 
buộc thêm tai tàu lá thiên tuế và 
một tấm bùa màu đỏ. “Cũng có 
nhà thay vì miếng vải đỏ này, 
người ta dán vào đòn chính một lá 
bùa bát quái hoặc treo vào đó một 
quyển lịch Tàu. Công dụng của 
lá bùa và quyển lịch cũng giống 
như công dụng của miếng vải 
đỏ trên” [6]. Trên lá bùa có hình 

cây bương buộc nạng làm giá 
chống lên cao, chỉ một tấm gian 
giữa tượng trưng cho tất cả nóc 
gian khác. Trên mặt tấm gỗ nóc 
có viết hoặc khắc dòng chữ Hán 
ghi rõ niên hiệu thứ mấy đời vua 
đương thời, năm gì (theo Can 
Chi) và tháng, ngày, giờ cất nóc. 
Cái nóc này phải được giữ gìn ở 
nguyên đấy cho đến khi cất nhà 

Chùa Bắc Lãm, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, long 
trọng tổ chức Lễ thượng lương đăng long cốt ngôi Đại hùng bảo điện. 
(Ảnh: tư liệu)

Lễ Thượng lương, vốn được người miền Bắc gọi là lễ Cất nóc, trong 
khi đó người miền Nam lại quen gọi là lễ Gác đòn dông. (Ảnh: internet)
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bát quái và có thể có thêm một 
số chi tiết khác tùy địa phương, 
tuy nhiên chắc chắn phải có ghi 
tên Khương Thái Công với quan 
niệm ông sẽ phù hộ gia chủ xua 
đuổi tà ma. Ví dụ, một lá bùa có 
ghi dòng chữ bên trái là “Hoàng 
triều Bảo Đại lục niên tuế thứ 
Tân Mùi tứ nguyệt thập cửu nhật 
lương thời thọ trụ thượng lương 
đại cát” (Giờ lành ngày 19 tháng 
4 năm Tân Mùi 1931, niên hiệu 
Bảo Đại thứ sáu, dựng cây thượng 
lương gặp may mắn lớn) và dòng 
chữ bên phải là “Khương Thái 
Công tại thử bách vô cấm kị” 
(Khương Thái Công tại đây, trăm 
điều không kiêng sợ). Khương 
Thái Công tức Khương Thượng 
(Khương Tử Nha) là một công 
thần triều Chu (Trung Quốc) và 
được xem là người có pháp thuật 
cao siêu, có thể trừ ma diệt quỷ. 
Bước vào nghi lễ chính thức, gia 
chủ khấn vái Cửu Thiên Huyền 
Nữ phù hộ cho ngôi nhà được 
vững chắc và gia quyến sống 
bình an. Cửu Thiên Huyền Nữ là 
vị nữ thần trong thần thoại Trung 
Hoa cổ đại, vừa được xem là tổ 
của các nghề thủ công, vừa được 
xem là thần độ mạng cho nữ giới 
và bảo hộ trẻ con. Theo dân gian, 
buổi đầu con người chưa biết làm 
nhà, Cửu Thiên Huyền Nữ đã 
chống hai tay vào hông và dạy 
phải cất nhà theo hình dáng ấy, từ 
đó con người bắt đầu làm nhà hai 
mái. Ở Nam Bộ, người Hoa và cả 
người Việt thường thờ Cửu Thiên 
Huyền Nữ với hình thức một 
trang thờ nhỏ trên vách nhà, trong 
trang tờ giấy màu đỏ được viết 
bốn chữ Hán màu đen là “Cửu 
Thiên Huyền Nữ”. Đến giờ được 
chọn, người thợ cái đứng giữa, 
hai người thợ phụ đứng ở hai đầu 
của cây đòn dông, cùng nhau đưa 
nó lên gian chánh của ngôi nhà. 

Trong lúc đó, gia chủ (hoặc người 
được nhờ thay thế gia chủ) sẽ vịn 
tay vào cây đòn dông để cùng với 
những người thợ nâng nó lên. Đây 
là điểm nhấn quan trọng trong lễ 
Thượng lương. Sau khi cây đòn 
dông được đưa lên đến khu vực 
nóc nhà, nhóm thợ thận trọng đặt 
vào đúng vị trí đã được chọn. 

Ở miền Bắc, nhà thường quay 
mặt về hướng Nam để tránh gió 
mùa Đông Bắc. Câu tục ngữ “Lấy 
vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam” 
hàm ý việc làm nhà hướng Nam 
là cũng quy luật tất yếu giống 
như việc lấy vợ đàn bà. Không ít 
người vì không hiểu rõ, cho rằng 
câu tục ngữ này “huề trớt”, nên 
sửa lại thành “Lấy vợ hiền hòa, 
làm nhà hướng Nam”. Ở miền 
Nam, việc làm nhà hướng Nam 
không nhất thiết phải tuân thủ, 
thay vào đó hướng nhà được lựa 
chọn tùy theo sự tiện dụng cho 
gia chủ. Tuy vậy, do điều kiện tự 
nhiên có hai mùa gió chính là Tây 
Nam và Đông Bắc, nên người dân 
vẫn quan tâm đến việc bố trí nóc 
nhà xuôi theo hướng gió mùa để 
tránh gió lùa và mưa tạt [7].

Có hai tập tục liên quan đến lễ 
Thượng lương ở Nam Bộ mà ngày 
nay gần như đã mai một. Đầu tiên 
là một số địa phương có tập tục 
gác đòn dông vào đêm khuya, vì 
cho rằng nghi thức này cần tránh 
người khác “dòm ngó”, nhất là 
phụ nữ mang thai. Kế đến là khi 
làm lễ, người thợ cái còn phải 
bịt vải đỏ lên đầu, hình thức này 
phần nào phản ánh sự ảnh hưởng 
của văn hóa Đạo giáo Trung Hoa. 
Ngày nay, cả hai tập tục đó gần 
như không còn xuất hiện trong lễ 
Thượng lương nhà ở của cư dân, 
nhưng đôi khi vẫn còn bắt gặp 
trong lễ Thượng lương của các 

chùa miếu. Đặc biệt, tôn giáo Tứ 
Ân Hiếu Nghĩa ở Nam Bộ vẫn 
còn bảo lưu cả hai tập tục này 
trong lễ Thượng lương các cơ sở 
thờ tự. Lễ được diễn ra vào nửa 
đêm, các chức sắc và tín đồ tham 
gia lễ phải bịt khăn đỏ lên đầu [8].

Lễ Thượng lương nói riêng, các 
nghi lễ xoay quanh việc dựng nhà 
nói chung, thể hiện thái độ trân 
trọng của cư dân với ngôi nhà của 
mình, bởi ông bà xưa đã dạy: “Có 
an cư mới lạc nghiệp”. Ý nghĩa 
của việc cúng tế nhằm cầu mong 
những điều tốt lành đến với gia 
đình trong ngôi nhà mới. Diễn 
biến nghi lễ có thể khác biệt ít 
nhiều tùy theo văn hóa từng vùng, 
riêng cư dân đồng bằng sông 
Cửu Long thường có xu hướng 
đơn giản hóa các nghi lễ trong 
đời sống, lễ Thượng lương cũng 
không ngoại lệ. Trong xã hội hiện 
đại ngày nay, dù đời sống đã có 
nhiều biến đổi, nhưng lễ Thượng 
lương vẫn là một trong những 
nghi lễ được duy trì và trở thành 
một nét đẹp trong văn hóa cư trú 
của người Việt.
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Cơn mưa Sài Gòn chiều nay bỗng mát dịu lạ 
thường, nó xóa tan đi cái tiết trời nóng bức 
oi ả, làm bớt đi phần căng thẳng trong thời 

gian đỉnh điểm COVID-19 đang hoành hành. Hơn 
một tháng qua, người dân TP HCM đã và đang phải 
oằn mình chống chọi với những khó khăn từ dịch 
bệnh cực kỳ nguy hiểm này.

Như thường lệ, chiều nay tôi đang cùng đại chúng trì 
tụng chú Đại Bi, tiếng trì tụng ngân vang lẫn tiếng 
mưa rơi lộp cộp tạo cảm giác như hòa quyện vào 
nhau tạo thành tiếng lòng thiết tha cầu xin Mẹ hiền 
Quan Thế Âm Bồ tát từ bi lắng nghe lời cầu nguyện 
tha thiết của tất cả chúng sinh đang trầm luân trong 
biển khổ. Bao sinh linh trên toàn thế giới đã phải 
nằm xuống mà chưa kịp nói lời trăng trối, đất mẹ 
bao la không kịp dung chứa hết những xác người 
chết vì dịch bệnh, thi thể chồng chất lên nhau - đốt, 
chôn tập thể đến nghẹn lòng. Đau thương không 
dứt, chuỗi luân hồi khổ đau cứ quay vòng mãi mãi 
không hồi kết. Xin Ngài rủ lòng lân mẫn rưới nước 
cam lồ dập tắt cơn dịch bệnh, dập tắt ngọn lửa hận 
thù của nhân sinh, để rồi con người có thể cùng 
nhau tu học theo chánh pháp, thế giới trở nên hòa 
bình, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Đây là mùa hạ thứ ba tôi ở TP HCM nhằm tiện cho 
việc theo học tại các trường Phật học. Thế nhưng 
mùa hạ năm vừa rồi và năm nay, các chùa đã phải 
lao đao vì tình hình dịch bệnh Covid lây lan khắp 
cộng đồng, nào là thay đổi thời gian nhập hạ, nào 
phải nhập hạ tại chỗ, thực hiện giãn cách xã hội… 
Tôi thấy bản thân mình còn may mắn khi được ở 
an yên ngay trường hạ cùng đại chúng tu tập, thời 
khóa tuy có hơi nhiều nhưng tôi tự nhủ: “Trong 
cơn biến động vô thường của kiếp nạn nhân sinh 
này, sự nỗ lực công phu tu tập là điều vô cùng ý 
nghĩa và cấp thiết”. Chính lời kinh tiếng kệ chan 
hòa khắp nơi nơi đã góp phần tạo thành nguồn 
năng lượng tích cực, trải rộng lòng từ, hóa giải 
nghiệp lực của chúng sanh, cầu nguyện cho đất 
nước và khắp nơi trên thế giới sớm trở lại những 
tháng ngày yên bình và hạnh phúc. Đó cũng chính 
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là bổn phận thiêng liêng của kẻ xuất trần thượng sĩ 
đang đi trên lộ trình tu học và thực hành theo lời 
dạy của Đức Như Lai.

An cư là truyền thống quý báu của người tu sĩ, là 
thời gian nỗ lực tu trì nhằm thúc liễm thân tâm, 
trau dồi tam vô lậu học, thăng tiến trên con đường 
đạo. Vì vậy, khắp các châu lục, nơi nào có ánh 
sáng Phật pháp, nơi đó có hình ảnh của chư Tăng 
Ni cùng nhau tập trung trở về trụ xứ tu học, truyền 
tay nhau từng trang sách Phật học, chia sẻ cho 
nhau những kinh nghiệm tu trì… Sài Gòn cũng 
không ngoài lệ đó, nhưng mùa an cư năm nay 
khác hẳn mọi năm, các chùa đều đóng cửa tự tu. 
Đâu đây, những bóng áo nâu, áo lam xuất hiện 
rất nhiều trên khắp các con phố đang bị phong 
tỏa. Các vị tự tay mình trao nhu yếu phẩm, những 
suất cơm chay đến với những người dân đang khó 
khăn vì lệnh giãn cách xã hội. Dưới ánh đèn khuya 
sớm, quý Ngài tập hợp đại chúng trong chùa cùng 
phân công nấu những món chay thơm ngon và bổ 
dưỡng dành tặng đến người dân trong lẫn ngoài 
thành phố. Hàng ngàn hộp cơm chay được chuyển 
đến các chốt kiểm soát, đến người dân, các khu 
chung cư hay điểm cách ly… Hàng chục tấn khoai 
lang tím, vải thiều từ Bắc Giang xa xôi cũng được 
các chùa mua ủng hộ tặng biếu đến người dân 
thành phố.

Tấm lòng vị tha của người con Phật luôn hướng đến 
dân tộc trên tinh thần từ bi “lá lành đùm lá rách”. 
Không dừng lại ở đó, các chùa còn hưởng ứng lời 
kêu gọi của Nhà nước, vận động và hỗ trợ kinh phí 
mua vắc xin phòng chống dịch. Vào thời điểm giãn 
cách xã hội, các trường hạ không thể mời các vị 
giảng sư về thuyết pháp, các Ngài đã giảng trực 
tuyến cho mọi người có thể cùng theo dõi, hưởng 
pháp lạc vô biên và nhất là trấn an cho những vị 
đang hoang mang, sợ hãi trước dịch bệnh. Có thể 
nói, từ xưa đến nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng 
dân tộc, cùng bước qua bao thăng trầm, thịnh suy 
thời cuộc của dân tộc Việt Nam. Thượng tọa Nhật 
Từ từng phát biểu: “Phật giáo không bao giờ thờ ơ 
trước những vấn nạn của con người”. Đây chính là 
tiếng nói chung của người con Phật, luôn song hành 
và sẻ chia cùng đất nước trong những lúc khó khăn 
trên tinh thần từ bi và trí tuệ, không một thế lực nào 
đủ sức phá hoại mối gắn kết giữa Phật giáo Việt 
Nam và dân tộc Việt Nam. Một số nhỏ những người 

không hiểu biết Phật pháp hay có lòng ganh ghét, tị 
hiềm, họ ẩn nấp và luôn chờ cơ hội đánh phá Phật 
giáo. Thời Đức Phật còn tại thế mà vẫn còn những 
vị khó độ, làm những việc sai lệch theo lời Phật dạy, 
huống chi thời đại nay đã cách Phật quá xa, một vài 
vị tâm còn phàm phu, non nớt sai phạm thì không 
thể đổ tội cho cả đoàn thể Phật giáo. Vì vậy, hàng 
Phật tử phải luôn giữ vững lòng tin kiên cố trước ba 
ngôi Tam bảo, vì “lòng tin là mẹ đẻ công đức”, hãy 
cùng nhau hộ trì và bảo vệ Phật pháp trước những 
sóng gió đang bủa vây.

“Chắp tay niệm Phật mười phương
Đạo Vàng chân lý mở đường độ sinh
Chắp tay niệm Phật kính thành
Mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài”.

Mùa hạ Sài Gòn cứ đến rồi đi trong niềm hoan hỷ 
của người con Phật, cho dù gặp phải những biến 
động của dịch bệnh hoành hành hay những việc 
khác thì vốn dĩ đó là quy luật cuộc đời: có thành, có 
trụ, ắt sẽ có hoại và không. Có như thế, mỗi chúng 
ta mới có thể sống chậm lại những giây phút bình 
yên đang hiện hữu, trải rộng lòng từ đến khắp muôn 
nơi. Không giết hại sinh vật vô cớ, không gieo 
khổ đau đến với người, không tàn phá môi trường 
chung, thực hành theo lời Đức Phật dạy nhằm kiến 
tạo một hành tinh xanh, sạch và an bình. Dịch bệnh 
COVID-19 đã gửi đến thông điệp khẩn thiết cho 
chúng ta: “Ngọn gió vô thường không chờ đợi ai, 
phút chốc cuốn trôi đi tất cả, có chăng còn lại chỉ 
là nghiệp thức mang theo quyết định nơi đến đi của 
mỗi con người”. Xin hãy trân trọng từng phút giây 
để nhìn lại và tự trang bị cho mình hành trang vững 
chắc, sẵn sàng đón nhận tất cả trong tâm thế an 
nhiên và tự tại.

Cơn mưa chiều hạ đã ngừng rơi hẳn, trong tâm tôi 
vẫn cứ suy tư về mùa an cư đặc biệt năm nay, thôi 
thì hãy để đó và chú tâm vào những công việc thiết 
thực hiện tại, gửi gắm thật nhiều năng lượng tươi 
mát đến Sài Gòn thân thương. Chúc mọi người khi 
đọc những dòng suy tư của tôi cũng thấu cảm được 
và cùng nhau nỗ lực công phu tu tập, vì “Ngày nay 
đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào 
có vui chi”. Hãy sống như một đóa hoa, lặng lẽ dâng 
hương tỏa ngát khắp trần gian này, để khi cánh hoa 
cuối cùng chạm xuống đất, vẫn không quên góp bồi 
phù sa thêm cho đất ngày một giá trị hơn!



GIỚI  THIỆU
HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN

Chùa Thanh Lương
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Chùa Thanh Lương tọa lạc tại trung tâm thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
Chùa được thành lập từ năm 1960 bằng cây lá. Năm 1992 Thượng tọa 

Thích Giác Tấn được Giáo hội tỉnh bổ nhiệm về làm trụ trì, qua nhiều lần 
trùng tu chùa Thanh Lương ngày nay là ngôi Già lam trang nghiêm thanh nhã. 
Tăng Ni, Phật tử về nương tựa, tu học rất đông. 

Chùa nằm trên Quốc lộ 80, tuyến đường Rạch Giá – Hà Tiên. Nhiều đoàn 
khách thập phương khi đi ngang qua cũng ghé vào chùa thắp hương chiêm bái. 
Nhờ thuận tiện về giao thông nên công tác Phật sự của chùa cũng hanh thông 
phát triển. Hằng năm chùa Thanh Lương được sự trợ duyên từ quý Phật tử gần 
xa trong công tác từ thiện, an sinh xã hội ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 
đạo tràng tu học Một ngày An lạc tại chùa vào ngày chủ nhật tuần thứ tư của 
mỗi tháng quy tụ hằng 
trăm Phật tử về sinh 
hoạt tu học. Chùa còn tổ 
chức cúng hội vào ngày 
15 và 30 mỗi tháng theo 
nghi thức hệ phái Khất 
sĩ. Những ngày lễ hội 
lớn như tết Nguyên Đán, 
Rằm tháng Giêng, Đại lễ 
Phật Đản, Lễ hội Vu Lan... 
Phật tử địa phương và các 
nơi về chùa rất đông.

Qua quá trình đọc và theo 
dõi ấn phẩm Tạp chí Văn 
Hóa Phật Giáo mỗi tháng 2 số phát hành, Thượng tọa trụ trì đã nhận báo biếu 
tặng cho quý Phật tử đến tham dự các khóa tu. Từ đó đã tạo nên sự lan tỏa 
mạnh và yêu thích Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo của đạo tràng Phật tử. Qua đây, 
đạo tràng đã chung tay cùng với chùa Thanh Lương cúng dường tịnh tài (7,5 
triệu đồng) cho mỗi số và cúng dường 10 số liên tiếp để hùn phước in Tạp 
chí gửi tặng đến chư Tôn đức Tăng, Ni và bạn đọc. Với nghĩa cử cao đẹp này, 
chùa Thanh Lương đã góp phần chuyển tải tư tưởng, chân lý Phật đà cùng với 
nét đẹp văn hóa Phật giáo đến rộng khắp tha nhân các giới, góp phần vào công 
cuộc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo nước nhà.

Chùa Thanh Lương
- Địa chỉ: QL 80,thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì: TT. Thích Giác Tấn.
- Điện thoại: 0918316388
- Email: chuathanhluong1@yahoo.com.vn
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TINH THẦN NHẪN NHỤC 
THEO PHẬT GIÁO BẮC 
TÔNG 

Nhẫn nhục tiếng Phạn gọi là 
Ksanti, dịch âm là Sạn Đề, nghĩa 
là nhận lãnh mọi sự khinh khi, 
nhục mạ, não hại mà không giận 
tức. Theo Phật giáo, nhẫn nhục 
đúng chánh pháp là dứt sự tranh 
cãi tức giận, đem tình thương và 
trí tuệ cảm hóa người khác mà 
không phải dùng đến bạo lực. 
Khái niệm “nhẫn nhục” chỉ xuất 
hiện trong kinh điển Đại Thừa, 
gắn liền với tinh thần và hình 
ảnh Bồ tát đạo. Nhẫn nhục là một 
trong sáu pháp Ba-la-mật thành 
tựu Bồ tát đạo để tế độ chúng 
sanh không cùng tận. Trong kinh 
Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói: 
“Bồ tát nhẫn chịu tất cả điều ác, 
với chúng sanh, tâm bình đẳng, 
chẳng lay động như chốn đại 
địa” [1]. Thật vậy, đất ngoài sức 
mạnh còn có đức bao dung, che 
chở và tha thứ cho tất cả mọi loài 
chúng sanh đang sinh hoạt trên 
đất; tâm Bồ tát cũng thế, ngoài 

“tự hành” còn phải “hóa tha”, tức 
là chính mình tu tâm từ, bi, hỷ, 
xả còn phải dưỡng tánh bình đẳng 
vị tha rồi ngay đó đem nguồn an 
lạc đến cho người khác. Vì thế 
Bồ tát luôn lấy từ bi và trí tuệ 
làm sự nghiệp độ sinh, như trong 
Kinh Phạm Võng có nói: “Tất cả 
người nam là cha ta, tất cả người 
nữ mẹ ta, ta đời đời thọ sinh ở 
nơi họ” [2]. Khi quán chiếu như 
thế chúng ta sẽ thấy rằng Bồ tát 
xem tất cả những kẻ oán người 
thân đều bình đẳng, không có tâm 
phân biệt mà những ai có duyên 
đều cứu khổ ban vui cho họ. 

Lại nữa, trong kinh Kim Cang 
Phật nói tiền thân Ngài là một 
vị Tiên nhơn tu hạnh nhẫn nhục 
Ba-la-mật, Ngài dạy: “Tu Bồ Ðề! 
Về quá khứ, ta làm vị Tiên nhơn 
tu hạnh nhẫn nhục đến 500 đời, 
bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể 
từng đoạn, nhưng ta không sân 
hận; vì ta không còn chấp bốn 
tướng: ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả” [3]. Như thế ở thời 

Nhẫn là một đức tính quý báu của con người, là liều thuốc chữa trị căn 
bệnh sân hận của nhân loại, vì chỉ một niệm sân nổi lên thì trăm ngàn 
muôn ức cửa nghiệp chướng đều mở ra, bởi một đớm lửa sân, có thể 
đốt sạch rừng công đức. Do vậy, trong đời sống hằng ngày chúng ta 
luôn phải đối mặt với những nghịch cảnh của thiên nhiên hay của con 
người, trước những cảnh quan đó, chúng ta phải làm sao để cuộc sống 
được an vui và hạnh phúc? Phật giáo đã dạy chúng ta phải biết nhẫn 
nhục, vì chỉ có phương pháp nhẫn nhục mới là sức mạnh để giúp cho 
con người vượt lên trên tất cả. Trong phạm vi bài viết, người viết đề 
cập đến hai góc độ của tinh thần nhẫn nhục trong truyền thống Phật 
giáo Bắc Tông và Phật giáo Nguyên thủy.

(Ảnh: redsvn.net)
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quá khứ, Đức Thế Tôn đã 500 
đời là tiên tu hạnh nhẫn nhục, khi 
đối diện với việc Ca Lợi Vương 
cắt đứt thân thể Ngài vẫn có thể 
nhẫn nhục không sinh tâm sân 
hận, vì thế, công đức nhẫn nhục 
thật không thể nghĩ bàn. Trong 
Kinh Pháp Hoa có nói: “Bồ tát 
Thường Bất Khinh thấy người thì 
lễ lạy, miệng còn nói: Tôi không 
dám khinh các vị, các vị đều sẽ 
thành Phật. Tuy nhiên lễ lạy 
người, song Tỳ kheo tăng thượng 
mạn đánh Ngài, mắng Ngài, Ngài 
cũng chẳng thay đổi. Ở nơi xa xa 
đảnh lễ họ, còn nói: Tôi chẳng 
dám khinh các vị, các vị đều sẽ 
thành Phật. Tỳ Kheo tăng thượng 
mạn muốn đánh Ngài thì Ngài 
đứng dậy chạy” [4]. Như vậy, 
nhẫn nhục là sức mạnh, mà sức 

mạnh đây chính là sức mạnh 
làm chủ bản thân mình, vì một 
khi thực hiện được hạnh nhẫn 
nhục, chứng tỏ một năng lực tu 
tập hùng mạnh, nhờ năng lực đó, 
mới có thể kiểm soát tâm mình. 
Vì “chiến thắng bản thân mình 
là chiến công oanh liệt nhất” [5]. 
Tinh thần nhẫn nhục trong kinh 
điển Đại Thừa đã đưa tinh thần 
Bồ tát đạo đi vào đời làm phương 
tiện để cứu độ chúng sanh. Trong 
cuộc sống đời thường, sự nhẫn 
nhục chẳng những tạo sức mạnh 
cho một chúng sanh vượt qua mọi 
khó khăn để đạt đến quả vị tối 
hậu, nó còn có sức mạnh cảm hóa 
lớn lao đối với người khác. Do 
vậy, nhẫn là nghị lực mạnh mẽ 
của ý chí và sự hiểu biết, nên khi 
Bồ tát tu hành như thế thì không 

bị hoàn cảnh bên ngoài cản trở chí 
nguyện độ sanh của mình. Do đó, 
nhờ sự nhẫn nại vô hạn, nên nội 
tâm không bị thay đổi, giữ vững 
ý nguyện ban đầu, đây chính là 
công năng tu tập hạnh nhẫn nhục 
Ba-la-mật vậy.

SỰ KHAM NHẪN TRONG 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
Trong Phật giáo Nguyên Thủy 
không dùng từ “nhẫn nhục”, mà 
dùng khái niệm “kham nhẫn” hay 
“nhẫn nại”. Bởi vì thời nguyên 
thủy, chúng tăng sống trong rừng 
núi không nhà cửa, bị muỗi mòng 
cắn đốt, thời tiết nóng lạnh thất 
thường,… cho nên Đức Phật đã 
dạy các đệ tử của mình là hãy nên 
kham nhẫn để tu tập: “Này các Tỳ 
kheo! Có Tỳ kheo như lý giác sát, 

Theo Phật giáo, nhẫn nhục đúng chánh pháp là dứt sự tranh cãi tức giận, đem 
tình thương và trí tuệ cảm hóa người khác mà không phải dùng đến bạo lực. 
Khái niệm “nhẫn nhục” chỉ xuất hiện trong kinh điển Đại Thừa.
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kham nhẫn lạnh nóng, đói khát, 
sự xúc chạm của ruồi muỗi, sức 
nóng của mặt trời... kham nhẫn 
với lời mạ lỵ, phỉ báng... Này các 
Tỳ kheo! Nếu vị ấy không kham 
nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não có thể khởi lên... 
Này các Tỳ kheo! Các lậu hoặc 
này phải do kham nhẫn đoạn 
trừ” [6]. Hay trong Kinh Lậu Tận 
Đức Phật nói về nhẫn như sau: 
“Tỳ kheo lại phải chịu đựng sự 
đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, 
ruồi, bọ chét, chấy, dù gió hay 
nắng bức bách, bị lời dữ, bị đánh 
đập, cũng đều có thể nhẫn chịu 
được. Dù thân mạng bệnh tật rất 
là đau đớn đến nỗi gần muốn 
tuyệt mạng, và những điều không 
thể ưa vui được, tất cả đều chịu 
đựng được” [7].

Tinh thần kham nhẫn được Đức 
Phật đề cập đó là sự chịu đựng, 
nhẫn nại về cái lạnh, nóng, đói, 
khát, nhục mạ... Có thể phân 
chúng thành hai loại kham nhẫn 
đó là kham nhẫn thế gian và kham 
nhẫn xuất thế gian. Nếu như có thể 
nhẫn chịu sự đói khát, lạnh nóng, 
khổ vui, đây gọi là kham nhẫn thế 
gian, và sự kham nhẫn này không 
ai có thể tránh khỏi, bởi vì tất cả 
mọi người đều cùng chung sống 
trong một không gian, nên thời 
tiết có nóng, lạnh gì thì mọi người 
đều cùng chịu chung vậy. Nhất là 
những vị Tỳ kheo thời Đức Phật 
sống trong rừng núi, không nhà 
cửa, nên thật khó tránh khỏi khí 
hậu khắc nghiệt của thời tiết Ấn 
Ðộ bấy giờ. Trước đời sống như 
vậy, chỉ có lòng kham nhẫn mới 

có thể làm giảm bớt đi sự đau khổ 
về mặt tâm lý của con người. Còn 
nếu như có thể kham nhẫn thọ: 
Tín, giới, thí, nghe pháp, trí huệ, 
chánh kiến không sai lầm, nhẫn 
thọ Phật, Pháp, Tăng, nhẫn thọ sự 
nhục mạ, đánh đập, chửi rủa, việc 
ác, tham, sân, si,... Tất cả đều có 
thể nhẫn thọ, đây gọi là sự kham 
nhẫn xuất thế gian. Sự kham nhẫn 
này thuộc về mối quan hệ giữa 
con người với con người, con 
người với xã hội, nhất là một xã 
hội không bình đẳng như xã hội 
Ấn Ðộ cổ đại. Trong các mối quan 
hệ giữa người với người cũng thật 
khó tránh khỏi sự bất đồng ý kiến, 
bởi “chín người mười ý”, cùng 
một vấn đề nhưng với người này 
là tốt, người kia là không tốt, thậm 
chí đến bà con thân tộc như cha 

Trong Phật giáo Nguyên Thủy không 
dùng danh từ “nhẫn nhục”, mà dùng 
khái niệm “kham nhẫn” hay “nhẫn 
nại”. Bởi vì thời nguyên thủy, chúng 
Tăng sống trong rừng núi không nhà 
cửa, bị muỗi mòng cắn đốt, thời tiết 
nóng lạnh thất thường,… 
(Ảnh: vedepphatphap.vn)
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mẹ, anh em, vợ chồng, con cái... 
là những người thân thiết nhất mà 
cũng rất khó tránh khỏi sự bất hòa 
ấy. Do vậy, sống trong cuộc đời 
này chỉ có thái độ kham nhẫn mới 
có thể làm giảm bớt đi sự buồn 
phiền về mặt tâm lý mà thôi. Ðây 
chính là ý nghĩa lời khuyên về sự 
kham nhẫn mà Đức Phật đã dạy 
chúng ta.

Những hiện tượng khắc nghiệt 
của thiên nhiên không thể khắc 
chế được, hay sự bất bình giữa con 
người với con người, con người 
với xã hội là điều không thể tránh 
khỏi, cần phải kham nhẫn mới có 
thể giảm bớt những khổ đau về 
mặt tâm lý trước cuộc sống. Vì 
vậy để có thể sống kham nhẫn, 
chúng ta cần ý thức sâu sắc rằng 
phải tu tập giảm bớt ngã chấp cho 
đến phá bỏ hoàn toàn ngã chấp, 
vì chấp ngã là hàng rào kiên cố, 
luôn ngăn cản chúng ta tiến bước 
trên con đường thánh thiện. Cho 
nên, nhẫn nhục được Ðức Phật 
hình tượng hóa một cách sâu sắc, 
để gợi nhắc chúng ta cần thực tập 
hạnh nhẫn nhục một cách miên 

mật và liên tục cho đến rốt ráo, 
vì chỉ một niệm không tỉnh giác, 
chúng ta không thể nhẫn nhịn 
được và để cho cơn giận nổi lên, 
tác hại, vô số ác nghiệp sẽ theo đó 
kéo đến rất nhanh. Kết quả là một 
đốm lửa sân sẽ dễ dàng thiêu sạch 
một rừng công đức vậy.

Như vậy, để cuộc sống luôn an 
vui hạnh phúc, thành tựu, phải 
lấy kham nhẫn làm đầu, tu nhẫn 
nhục làm gốc. Nhờ có nhẫn nhục 
mà gia đình được sum họp, bạn 
hữu tương thân, đồng bào đoàn 
kết, thế giới hòa bình; nhờ có 
nhẫn nhục mà sự nghiệp nâng 
cao, người người quý trọng, đạo 
quả viên thành. Cho nên, nó là 
nền tảng căn bản của Bồ tát hạnh 
trong quá trình hóa độ chúng 
sanh. Vì thế, đối với chúng ta 
những người tu hành cần phải 
học nhẫn nhục, học nhẫn từ 
những cảnh khổ, cảnh vui, cảnh 
khắc nghiệt mưa, gió, nóng, lạnh 
của thiên nhiên,… tất cả đều 
phải nhẫn chịu, có như vậy thì sự 
tu hành chúng ta mới mong sớm 
lên quả vị giải thoát. 
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 7 - 2021       83

dầu rơidầu rơi
Những ngày chớm hè tôi 

dạo bước trên con đường 
rợp nắng mà bỗng thấy 

lòng mát rượi ngẩn ngơ. Con 
đường mà tôi đã đi qua quen thuộc 
rất nhiều lần ở những khoảng thời 
gian khác nhau luôn khoác lên 
mình một màu rất khác. Cảm giác 
của thứ vốn đã quen bỗng chốc 
hóa thành lạ mang đầy mùi khám 
phá khiến tôi yêu con đường 
này mỗi lúc một nhiều hơn. Khi 
nắng đã chảy tràn trên vai tôi và 
cái gay gắt của nắng hè bắt đầu 
tinh nghịch trên mái đầu thì cánh 
“chong chóng trái dầu” đầu tiên 
cũng xoay mình rơi xuống. Theo 
cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh 
hoa dầu bắt đầu buông cành rợp 
kín mặt đường. Tôi chợt hiểu mùa 
rơi của những trái dầu đã về theo.

Ngày trước cứ giữa hè là đến mùa 
trái dầu bay nhưng nay thì đã bắt 
đầu sớm hơn khi vừa chớm hè đã 
thấy chúng chuyển màu từ những 
lá non ửng đỏ sang độ vàng nâu và 
bắt đầu thả mình theo gió. Ngày 
còn bé, lũ trẻ chúng tôi gọi chúng 
là hoa bông vụ vì chúng có hai 
cánh lá cứ như bông vụ xoay tròn, 
một tạo hình đầy ngộ nghĩnh. Khi 
còn đi học, trông chúng như những 
cái cầu mà chúng tôi đá trong giờ 
thể dục nên chúng tôi hay nhặt và 

vờ đá, nhưng chúng không đủ sức 
nặng để bay cố định, chỉ là lấy chơi 
vài lần rồi buông bỏ. Lũ trẻ chúng 
tôi cứ hay nhặt chúng kẹp vào tay 
xoay một lực thật mạnh rồi buông 
rơi chúng, khi ấy những cánh dầu 
sẽ xoay tít tròn trong không trung 
nom đẹp mắt vô cùng. Có những 
lúc lũ trẻ con chơi trò cô dâu - chú 
rể, những đứa trẻ chơi cùng trèo 
lên cây thả những cánh dầu xuống 
“lễ đường”, chúng xoay tít tạo ra 
khung cảnh nhìn vừa ảo vừa thực. 
Vì chúng không thả mình tự nhiên 
như những cánh hoa rơi mà xoay 
tròn rồi từ từ rơi xuống tạo nên 
khung cảnh sinh động, kì ảo.

Hoa dầu đi theo tôi cùng năm 
tháng, lại đổi tên trong mỗi cách 
nhìn. Khi bắt đầu yêu, cách nhìn 
của tôi về những trái dầu rơi có 
phần lãng mạn hơn, tôi thường 
gọi chúng là “hoa gió” hay “hoa 
chong chóng”. Con đường mà tôi 
và em đã đi qua, hai bên là những 
cây dầu cao to với những tán lá 
cao vút tỏa mát cả một quãng 
đường dài. Mỗi khi có một cơn 
gió nhẹ thổi qua những trái dầu 
bắt đầu rơi xuống theo đợt rợp cả 
một góc trời, nắng khi ấy bỗng 
trở nên dịu dàng hơn trong mắt 
của những người đang yêu. Vỉa 
hè và cả lòng đường sau đó như 

bị nhuộm vàng bởi những trái 
dầu rơi. Hình ảnh đẹp nhất của 
tôi khi ấy là cảnh em nhặt cả một 
vòng tay những trái dầu rơi rồi 
tung xòe trong nắng. Hoa dầu đẹp 
trong gió, còn em đẹp trong tôi.

“Cánh hoa dầu xoay tít bay bay/ 
Nhớ ngày xưa bên nhau từng 
ngày” … 

Tôi nghe lời bài hát của nhạc sĩ 
Giáp Văn Thạch đâu đây khi quay 
về con đường xưa cũ mà thiếu đi 
một bóng hình. Chỉ có những 
cánh dầu rơi đầy trên vai áo tôi 
như an ủi, như để hoài niệm một 
thời đã qua và đón nhận, mong 
chờ một khởi đầu mới. Giờ đây 
tôi vẫn hay nhìn chúng rụng và 
cho đó là đẹp nhưng với chúng, 
từ thuở hóa thân thành chồi lọc 
non tơ, đến lúc chín hồng rồi trở 
về đất mẹ, cứ như thế chúng đã 
làm tròn “bổn phận” mà tự nhiên 
đã “giao phó” cho mình trong 
hành trình của vòng xoay sanh - 
trụ - dị - diệt. Đột nhiên một tia 
nắng vàng vọt rơi xuống tay tôi, 
bất giác ngẩn ngơ, không nhận 
ra tay đã nắm chặt một trái dầu 
tự lúc nào. Những kí ức đã qua, 
giờ đây nhìn những trái dầu rơi 
tôi cảm thấy cuộc sống như đang 
bắt đầu cho một hành trình mới.

Mùa tráiMùa trái
Ảnh: Internet

Lê Hứa Huyền Trân 
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Từ ngàn xưa, con người đã có những mộng 
tưởng hảo huyền, những đêm dài ôm bóng cô 
liêu, hay những tháng ngày sống trong hạnh 

phúc. Có đầu mối luân hồi thì có đường chấm dứt 
khổ đau. Bởi trong kiếp sống trần lao, chúng sanh 
vui khổ đều do Thức biến hiện. Chính Đức Như Lai 
đã tìm ra con đường chấm dứt sanh tử, Ngài đã chặt 
đứt dây ràng của “Bánh xe luân hồi” ấy. Hàng đệ tử 
của Ngài đã đem giáo lý diễn trình qua nhiều dạng 
thức, những mong hậu thế hiểu được và tu tập, để 
tự mình chống thuyền qua biển khổ. Bộ môn Duy 
thức có mặt từ đó và cụ thể hơn là từ các vị Luận 
sư sau này, thế kỷ thứ năm cho đến sự xuất hiện của 
Ngài Huyền Trang đã rút ra yếu nghĩa và làm nên bộ 
Luận Thành Duy Thức. 

Duy thức bao hàm nhiều thành phần biểu hiện về bảy 
thức trong con người, trong đó Ý thức là một thành 
phần rất phong phú, đa số hoạt động của chúng là sự 
quyết định đời sống văn hóa đạo đức thực tiễn của 
nhân loại. Để có nhận thức đúng đắn, có lối sống cao 
đẹp cho bản thân và tha nhân thì cần tìm hiểu về Ý 
thức trong Duy Thức, đặc biệt sự hoạt động đồng thời 
của Ý thức với năm thức giác quan và cơ chế hoạt 

động của Tán - vị - độc - đầu - ý - thức. Chúng ta có 
thể giải mã được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, để 
làm chủ được mình trước mọi hoàn cảnh.

SỰ HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI CỦA Ý THỨC 
VỚI NĂM THỨC GIÁC QUAN

“Tàng thức gọi là tâm
Tính tư lương là ý

Nhận biết các cảnh tướng
Chúng được gọi là thức” [1].

Khái niệm về Ý thức
Trước khi tìm hiểu hoạt động của Ý thức chúng ta 
nên biết về khái niệm của chúng. Vậy, thế nào là ý 
(S. Manas hay Mana)? Hán dịch nghĩa là tư lương, 
suy nghĩ, so đo, tính toán. Theo Duy thức học, ý là 
thức thứ bảy trong số tám thức và được gọi là Mạt 
na Thức. Ý với nghĩa thức thứ bảy là ý theo nghĩa 
hẹp của môn “Duy Thức” học [2]. Còn theo nghĩa 
rộng là chỉ các thức nói chung. Ý thức là thức thứ 
sáu. Trong các loại tâm thức, thức thứ sáu này là 
loại năng nổ, hoạt động nhất, lanh lợi nhất. Nó có 
tác dụng giúp năm thức trước phân biệt ra ngoại 
cảnh. Ví dụ mắt chúng ta nhìn trời xanh, bảo là tác 

C ơ  c h ế  h o ạ t  đ ộ n g  Ý  t h ứ c v ớ i  n ă m  t h ứ c  g i á c  q u a n
SC. Thích Nữ Liên Thảo

T Ì M  H I Ể U
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dụng của nhãn thức, nhưng thật ra, mắt chỉ thấy 
được cái hình trạng của bầu trời một cách đơn thuần 
chứ chưa nhận biết được (trừ khi trước đó nhận thức 
trời xanh rồi), đến khi nhìn thấy liền phân biệt trời 
xanh, rồi gợi lên những niềm vui, nỗi buồn, những 
kỷ niệm cũ còn đọng lại trong tâm trí ta… Sau đó 
dù có nhắm mắt cũng có thể nhận thức được bầu trời 
như thế là nhờ Ý thức tác động vào chúng mới được 
phân biệt, ước lượng về tính chất và mức độ.

Ý thức con người luôn luôn hoạt động, chỉ trừ lúc ngủ 
say và chết giấc. Người tu định thành tựu được cảnh 
giới Vô Tưởng định, hay Diệt Tận định thì Ý thức 
cũng không hoạt động được nữa. Khi thành tựu được 
cảnh giới gọi là Vô Niệm thì Ý thức ngừng không 
hoạt động, nhưng tâm người nhập định vẫn sáng suốt 
tỉnh táo. Những cảnh giới mà con người cảm nhận 
có thể nói thấy được sau khi chết hầu hết là sự biểu 
hiện của thức A-lại-da được cất giữ từ lâu mà thôi. 
Cần lưu ý, Ý thức là luồng tâm niệm hiện có nơi mỗi 
chúng sanh. Các tâm niệm sinh diệt, diệt sinh liên tục 
không dứt. Tuy nhiên, các tâm niệm hiện khởi đều 
có ngoại cảnh làm duyên, các tiền ngũ thức nhân nơi 
cảnh tác động mà sanh khởi các nghiệp thiện, ác… 

Hẳn ta không quên khi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức tiếp xúc với cảnh trần, thì chính 
Ý thức là “nhân vật” quan trọng để tạo nghiệp. Bởi 
chỉ có Ý thức mới có khả năng phân biệt đẹp xấu, yêu 
ghét, nhỏ to… mà thôi. Có câu hỏi như sau: “Năm 
thức này chỉ nhận biết thật cảnh (tánh cảnh), không 
nhận biết những giả tướng đối đãi và hòa hợp liên 
tục, vậy những giả tướng đó thuộc về cảnh gì và thức 
nào nhận biết?” [3].

Đại Chúng bộ trong Dị Bộ Tông Luân Luận chủ 
trương: “với một thời hai tâm cùng sanh khởi” [4]. 
Hai tâm cùng sanh khởi này chẳng qua là sáu thức 
cùng khởi. Nhưng tư tưởng Ý thức rất vi tế, trong 
Dị Bộ cũng nói là: “Tâm biến khắp cả thân”. Sách 
Thuật Ký của Ngài Khuy Cơ nói: “Tức Ý thức vi tế 
dựa cả vào thân mà trụ, đụng tay chạm chân đều 
có thể nhận biết, nên biết Ý thức vi tế trụ khắp ở 
thân; không phải một sát na có thể biết theo thứ 
tự, nhất định biết ý vi tế trụ khắp trong thân” [5]. 
Chỉ có Ý thức mới có khả năng phân biệt, Thức 
dựa nơi ý căn để làm trợ duyên thù thắng mới được 
phát sinh. Nó nhận biết so đo hết thảy cảnh thật, 
đới chất cảnh, độc ảnh cảnh… không một pháp nào 
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lọt ngoài phạm vi nhận biết của thức. Đặc biệt, sự 
nhanh nhẹn của Ý thức gần như đồng thời với năm 
thức trước, chẳng hạn; khi vừa nhìn thấy hạt mưa, 
liền biết đó là nước, và biết nước là thể lỏng… Vì 
thế, có thể gọi Ý thức hoạt động đồng thời với tiền 
ngũ thức là vậy. Chúng ta có thể xác nhận điều đó 
qua ví dụ sau, lấy từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của 
nhà văn Tô Hoài. 

Mùa xuân ở Hồng Ngài được tác giả miêu tả rất 
đẹp. Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên là không khí tưng 
bừng của ngày hội với tiếng khèn, tiếng sáo dìu 
dặt, thiết tha. Vẻ đẹp ấy được xây dựng trên trang 
sách như một bức tranh tuyệt diệu, đã đánh thức 
tâm hồn của Mỵ thoát khỏi tình trạng thờ ơ nguội 
lạnh trước đây. “Ngày Tết, Mỵ cũng uống rượu. 
Mỵ lén lấy hũ rượu, cứ uống ừng ực từng bát. 
Trong trạng thái vừa say, vừa tỉnh lòng Mỵ sống 
về ngày trước, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngọt 
ngào của đời thiếu nữ. Mỵ thấy lòng mình phơi 
phới trở lại và thấy vui sướng như những đêm Tết 
ngày trước. Tâm trạng vui sướng ấy vừa xuất hiện 
thì nỗi buồn tủi cũng đến theo. Mỵ lúc này Ý thức 
được cảnh ngộ éo le của mình: A Sử và Mỵ không 
có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau!”. Ý nghĩ 
về cái chết lại xuất hiện… Rất nhiều sự kiện diễn 
ra trong tâm trí Mỵ.

 Tuy nhiên, chúng ta chỉ đưa ra một số tình tiết như 
thế cũng đủ để thấy rằng; khi mắt Mỵ nhìn thấy cảnh 
đẹp mùa xuân, tai thì nghe tiếng khèn thổi, tiếng sáo 
gọi bạn ở Hồng Ngài, nàng liền nhớ lại cảnh mùa 
xuân năm trước khi còn ở nhà mình, nàng tỉnh lại và 
tỏ ra “yêu đời” hơn. Nàng uống rượu… tức là thân 
thức, thiệt thức và cả tỷ thức ngửi thấy mùi rượu… 
đã và đang hoạt động. Ý thức cũng đang hoạt động 
nên mới có sự phân biệt để nhớ lại, rồi biết giờ này 
mình đang ở đâu… mình muốn những gì. Như vậy, 
qua sự kiện của cô Mỵ, chúng ta nhận thấy Ý thức 
thật sự cùng khởi với tiền ngũ thức. Nó chính là tiền 
đề quan trọng giúp con người biết được họ nên làm 
gì để đời sống của họ được tốt hơn. Bởi làm người, 
ai cũng muốn cho mình được một đời sống tốt đẹp.
 
SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA Ý THỨC ĐỒNG THỜI 
VỚI TIỀN NGŨ THỨC 
Duy thức gọi sự hoạt động này là Ngũ Câu Ý thức, 
tức là Ý thức hợp tác với năm thức kia cùng một lúc, 
hoặc Ý thức hợp tác với một hoặc nhiều thức khác 
trong năm thức. Nếu chúng kết hợp với một thức thì 
hẳn nhiên sự phân tán sẽ rộng hơn, nên độ chính xác 
cao hơn. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần duyên được 
tánh cảnh đó là cảm giác Hiện lượng, Ý thức trong 
khi ấy chưa có tác dụng suy lý. Đối tượng của Ngũ 
câu Ý thức là tánh cảnh thực tại, khác hẳn với Độc 

Để có nhận thức đúng đắn, có lối 
sống cao đẹp cho bản thân và tha 
nhân, thì cần tìm hiểu về Ý thức 
trong Duy Thức, đặc biệt sự hoạt 
động đồng thời của Ý thức với 
năm thức giác quan và cơ chế 
hoạt động của Tán - vị - độc - 
đầu - ý - thức.
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đầu Ý thức do chủ quan khởi động mà phát sinh. 
Như vậy, chỉ trong trường hợp cảm giác Ngũ câu 
Ý thức mới có được sự trực nhận tánh cảnh, đi sâu 
vào tri giác thì cảnh đó trở lại thành Đới chất cảnh.

THỰC TIỄN TỪ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA Ý 
THỨC VỚI LỐI SỐNG ĐẠO ĐỨC
Điều chúng ta nhận thấy rõ ràng năm thức nương 
năm căn, vì năm căn là chỗ nương riêng của mỗi 
thức. Nhưng Ý thức thì phân biệt để biết được còn 
nhờ vào thức thứ bảy và thức thứ tám. Vì sao? Bởi 
khi con người ta sở dĩ biết được là nhờ có học trước, 
mà sở học theo nhiều hình thức được cất giữ trong 
A-lại-da, chúng duyên theo các thức trước mà sanh 
khởi. Ở đây, cô Mỵ sở dĩ có được sự nhớ nhung tỉnh 
thức… như thế là do tập tục sống của thiếu nữ thời 
ấy như vậy. Sau khi sống trong bóng tối thì màn vô 
minh che phủ, khiến cô không hề mơ ước điều gì, 
chỉ biết cắn răng chịu đựng, đợi đến lúc cơ hội xuất 
hiện thì niềm vui, nỗi buồn hiện hữu và kéo theo 
hành động. 

Như vậy, nếu chúng ta muốn vun bồi đạo đức cho 
xã hội thì việc đào tạo thế hệ trẻ là điều thiết yếu. 
Ta nên tập cho giới trẻ có thói quen tốt thì khi lớn 
lên, Ý thức được cuộc sống, hạt giống thiện đã có 
sẵn và đã huân tập sẵng, ví như không may những 

con người ấy sống trong xã hội không tốt đẹp thì 
sự sanh khởi ý xấu vẫn rất hạn chế. Bởi trong trí 
óc họ không có những lằn vết ô trược, như thế sẽ 
tốt hơn, bằng ngược lại thì hậu quả khó lường. 
Cho nên, qua sự hiểu biết đường lối hoạt động 
của Ý thức, hành giả nên thực hiện ngay trong lối 
sống hiện tại, để cải biến bản thân và đóng góp 
cho xã hội.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TÁN-VỊ-ĐỘC-
ĐẦU Ý THỨC 
Phạm vi hoạt động của Ý thức rất rộng, do Ý thức 
hoạt động tự tại không theo nghiệp báo, nên Ý thức 
có ba tính, là thiện, bất thiện và vô ký. Chúng có đủ 
ba lượng là: Hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Ba 
cảnh là tính cảnh, đối chất cảnh và độc ảnh cảnh. 
Tán - vị - độc - đầu Ý thức là một trong năm hành 
tướng của Ý thức. Theo Bát thức quy củ tụng thì 
Minh liễu Ý thức khi đã xa rời hiện lượng và dùng 
tỷ lượng duyên với Tợ - đới - chất - cảnh [6], thực 
tế đã duyên với cảnh do tự mình so sánh tạo ra chứ 
không duyên vào trần cảnh hiện hành nữa. Tán - vị 
- độc - đầu - Ý thức thì tự tạo ra cảnh, rồi tự duyên 
lấy, không nương theo cảnh thật nên gọi là độc đầu. 
Tán - vị - độc - đầu - Ý thức là cái độc đầu Ý thức 
đương tán động, duyên với cái này, cái khác, không 
phải ở trong định mà hoạt động.

Ý thức là luồng tâm niệm hiện có nơi mỗi chúng sanh. Các tâm niệm sinh diệt, diệt 
sinh liên tục không dứt. Tuy nhiên, các tâm niệm hiện khởi đều có ngoại cảnh làm 
duyên, các tiền ngũ thức nhân nơi cảnh tác động mà sanh khởi các nghiệp thiện, ác…
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CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 
Cơ chế hoạt động Tán - vị - độc - đầu - Ý thức nó chỉ 
nương theo sự học tập từ trước mà tạo ra cảnh danh. 
Chẳng hạn đôi lúc trẻ con nhìn lên bầu trời, thấy 
những đám mây hình thù như các con vật chúng đã 
thấy trước đó thì chúng cho rằng đó là hình con voi, 
con nai… rồi chúng sanh ra ý chí thích thú khi nhìn 
lên bầu trời… Đó cũng là sự hoạt động của Tán - vị 
- độc - đầu - ý. Tán - vị - độc - đầu - Ý thức khi hoạt 
động bằng sự thâu tóm năm trần trong hiện tại, hợp 
với những gì đã biết trong quá khứ để nhận danh 
tướng các sự vật, đó là duyên với hữu chất độc ảnh 
cảnh. Còn nó nghĩ đến những cảnh không hiện hữu 
trước mắt, hay tưởng tượng ra thì nó đang duyên 
với vô chất độc ảnh cảnh. Còn khi chúng duyên với 
cảnh danh ngôn do bản thân nhìn tạo ra mà nhận 
lầm là ngoại cảnh đó là ở trong phi lượng.

Như chuyện năm người mù sờ voi, sau khi sờ xong 
con voi, mỗi người mô tả một cách khác nhau. Người 
thì nói con voi giống cái chổi, người thì nói con voi 
giống cái quạt, kể thì nói con voi như con đỉa… Bởi 
họ không thể thấy hết toàn bộ con voi mà chỉ sờ và ví 
như những vật đã gặp qua trước đó. Họ tưởng tượng 
ra con voi là thế, họ chấp vào đó và có thể sanh ra 
những cuộc cãi vã không có “trọng tài”. Chính vì 
những cảnh ngộ đã gặp trong quá khứ, Tán - vị - độc 
- đầu - Ý thức hoạt động tạo cho con người lâm vào 
nhiều tình huống có thể hạnh phúc ở thế gian trong 
thời gian nhất định, cũng có thể đau khổ, đa nghi… 
lẫn nhau tạo ra muôn ngàn mối hiểm họa. Cho nên, 
việc thực tập cho một con người hay con vật đều rất 
quan trọng. Cái mà đã gọi là sự biết hay thói quen… 
tất cả đều trở nên nguồn sống trong hiện tại và tương 
lai của chúng sanh. Tuy nhiên, Tán - vị - độc - đầu - Ý 
thức cũng có tỷ lượng, nhưng khi nó duyên với tướng 
của một tâm vương hay tâm sở thì tướng phần khởi 
ra trong lúc ấy là Chân Đới Chất Cảnh. Nếu nhận 
thức đúng đắn thì có thể ở trong Chơn - tỷ - lượng. 
Chính vì vậy, trong cuộc sống có những nhận thức 
đúng đắn, cũng không ít nhận thức sai lầm trong khi 
cùng tiếp xúc với một cảnh.

TÁN-VỊ-ĐỘC-ĐẦU-Ý THỨC QUA LĂNG 
KÍNH CỦA DUY THỨC HỌC
Đối với Duy Thức học thì Tán Vị thuộc vào một 
trong ba loại của Độc đầu Ý thức. Ở đây, sở dĩ lấy 
luôn hai phần ghép lại một tên là Tán - vị - độc - 
đầu - Ý thức vì Tán vị chiếm phần lớn trong Độc 

đầu Ý thức. Duy thức cho rằng Tán vị Ý thức có hai 
tác dụng phân biệt: do kinh nghiệm trước mà suy 
đoán chính xác, và giá trị phân biệt nhận thức không 
đúng, hoặc không rõ ràng… khiến dẫn đến suy đoán 
sai lệch. Còn Độc Đầu Ý thức là Ý thức độc lập, 
hoạt động của nó không cần có sự phối hợp của tiền 
ngũ thức mà vẫn có thể suy nghĩ việc hiện tại, nhớ 
lại việc đã qua, tính toán việc sắp tới… nó đều có 
thể làm được. Chính vì thế, ngay cả Mộng trung Ý 
thức và Định vị Ý thức, Tán vị Ý thức đều là phạm 
vi hoạt động của nó.

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN CUỘC 
SỐNG
Cơ chế hoạt động của Tán - vị - độc - đầu - Ý thức 
nó chỉ nương theo sự học tập từ trước mà tạo ra cảnh 
danh, đây là vấn đề rất quan trọng trong việc thực 
hiện giáo dục. Trước hết chúng ta cần chú ý đến cơ 
sở đào tạo và môi trường sống của đối tượng được 
đào tạo. Thứ nữa là chương trình đào tạo có đạo đức 
và khoa học. Nhằm tránh những sự huân tập tạp 
nhiễm, những cố chấp cổ hủ… hay những luồng tư 
tưởng cuồng hóa khiến cho sự suy tư, tưởng tượng, 
phán đoán lệch lạc. Bởi khi con người đã bị nhiễm 
những ý tưởng không tốt, hay quá sợ hãi, hoặc bị 
chai lì chẳng hạn, thì việc thực hiện nếp sống hiện tại 
cũng như tương lai của hành giả trở nên nguy hiểm. 
Nhất là sự phán đoán và quyết định, định hướng 
cho những hành động, suy nghĩ mà họ phải đối đầu. 
Cuộc đời sở dĩ mất hạnh phúc vì con người không 
thể tin tưởng nhau, sanh ra những đa nghi, bất hòa. 
Sự vọng tưởng của con người vô cùng phức tạp: 

“Thương nhau cau sáu bửa ba,
Ghét nhau cau sáu bửa ra thành mười”.

(Ca dao)

Khi thương người ta có thể bỏ qua mọi chuyện, nhưng 
khi đã ghét rồi, một mảy thì sảy bằng cái nong. Họ 
tưởng ra thật nhiều thứ, làm lớn sự việc, khiến cuộc 
sống ngày một phức tạp hơn. Cứ thế mà gây nhiều 
oan gia đối đầu, luân hồi sanh tử không dứt vậy.

Kết luận: Nguyên tắc hoạt động của Ý thức với năm 
thức giác quan và cơ chế hoạt động của Tán - vị - 
độc - đầu - Ý thức cho ta thấy, khi Ý thức hoạt động 
đồng thời với năm thức giác quan con người còn bị 
sự tác động của Tán - vị - độc - đầu - Ý thức, tức 
các thói quen, các tập quán… đã được huân tập từ 
trước. Cụ thể chúng ta nhận thấy trong một số điển 
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tích văn học trên đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc 
nắm bắt và thực hiện từng hoàn cảnh, lứa tuổi… của 
các trường hợp sao cho phù hợp, nhằm đạt được kết 
quả cao trong việc đào tạo nhân cách đạo đức con 
người. Nhất là hoằng pháp lợi sanh, nếu chúng ta 
không giảng dạy phù hợp với môi trường sống, trình 
độ văn hóa, thực hiện Tín - Hạnh - Nguyện cho đối 
tượng nhận thức thì kết quả không những không mỹ 
mãn mà có khi có “phản ứng phụ” như lệch lạc sang 
mê tín, hay cố chấp một cách phi pháp.

Qua đó, chúng ta nhận thấy trong cuộc sống của thời 
đại ngày nay, thời đại của điện tử, của thế giới vật 
chất. Con người sống dễ bị chi phối bởi sự hấp dẫn 
của mọi thứ, dẫn đến sự đua đòi thiếu đạo đức, ăn 
chơi xa xỉ… Để hình thành một thói quen tốt không 
phải là chuyện dễ, nhưng huân vào những vấn đề 
không thực tế, ít có trong cuộc sống… thì rất dễ dàng. 
Vì sao? Bởi tập khí của chúng sanh rất thích tò mò, 
chính vì vậy mà những vấn đề mới mẻ, dễ nhớ và 
dễ huân tập hơn. Đó là vấn đề nguy hiểm cho thế 
giới ngày nay vậy. Đối với việc hoằng pháp, hàng 
xuất gia, tại gia… những ai có trách nhiệm, bổn phận 
trong việc “truyền đăng tục diệm” thì nên nắm bắt kỹ 
các vấn đề Duy thức, tâm lý của nhân loại nói chung 
và đối tượng chúng ta nhắm đến. Đặc biệt, nên chú ý 
đến thế hệ trẻ, tâm thức của chúng như những tờ giấy 

trắng, chúng ta hãy vẽ lên đó những đóa sen thuần 
khiết, những lời hay, ý đẹp dẫn chúng đi trên con 
đường hướng thượng. Để đạt kết quả tốt, nhằm đưa 
chúng sanh chóng đến bờ giải thoát, nên giáo dục trẻ 
ngay khi còn trong bào thai mẹ. Người mẹ, cũng huân 
tập giáo lý đạo đức, làm nhiều việc thiện… để đứa trẻ 
huân theo dòng máu và tình cảm, sự yêu thương con 
người với con người của người mẹ. Đó là cách ứng 
dụng sự hiểu biết về Tán - vị - độc - đầu - Ý thức, 
đồng thời giúp cho sự tiếp nhận của các căn thức sau 
này được lựa chọn và đi đúng con đường chánh thiện 
làm lợi ích cho bản thân và xã hội.

Chú thích: 
[1] Theo Tuệ Sỹ, Thành Duy Thức Luận (Cf. Nhập Lăng-già 9 
(Bồ đề lưu chi) T 671, tr.567c14, Nhập Lăng- già 7 (Thật -xoa- 
nan- đà), T672,tr.632b26.
[2] “Duy còn có nghĩa giản biệt, ngăn không có ngoại cảnh. 
Thức có nghĩa là liễu giải, biểu thị có nội tâm” Theo Thích Thiện 
Siêu (1999), Luận Thành Duy Thức, Nxb Tôn Giáo, 1999, tr.26.
[3] Thích Thiện Siêu (2002), Thức biến, Nxb TP. HCM, Nxb 2002, tr.56.
[4] Theo bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, Dị Bộ Tông 
Luân Luận, Trang Đạo Phật Ngày Nay.
[5] An Thuận, Nhựt Chiếu (dịch) (2006), Nghiên Cứu Nguồn 
Gốc Duy Thức Học, Nxb Tôn giáo, tr.205.
[6] Tợ-đới-chất-cảnh là cảnh trước (quá khứ) còn có liên hệ với 
hiện tại có cảnh hao hao giống cảnh trước, các vật có mang hình 
ảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc của năm thức dính líu với cảnh tợ 
đới chất. Nghĩa là cảnh này hoàn toàn là bóng dáng phản chiếu 
của một phía Ý thức mà thôi nên được gọi là Tợ-đới-chất-cảnh.

Như chuyện năm người 
mù sờ voi, năm người 
sau khi sờ xong con 
voi, mỗi người mô tả 
một cách khác nhau. 
Người thì nói con voi 
giống cái chổi, người 
thì nói con voi giống 
cái quạt, kể thì nói 
con voi như con đỉa… 
(Ảnh: hocnguvan.vn)
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Khổ đau và hạnh phúc là nỗi trầm tư hàng đầu trong kiếp nhân sinh. Nhiều người cho 
rằng hai cảm thọ ấy là do nghiệp quyết định. Giáo lí nghiệp không phải là do Đức 
Phật sáng tạo ra mà đã có từ trước khi Phật giáo xuất hiện. Rất nhiều chủ trương 
khác nhau được đưa ra bởi các đạo sư ngoại đạo tự nhận là bậc toàn tri, toàn kiến. 
Trong đó, đạo Jain (Kỳ Na giáo) là một ví dụ điển hình. Như vậy, lập thuyết về nghiệp 
của Jain như thế nào? Sự thẩm định của Đức Phật về chủ thuyết ấy ra sao? Bài viết 
hy vọng sẽ góp một phần nào làm sáng tỏ hơn về giáo lí nghiệp đến với độc giả qua 
lăng kính Phật giáo.

Như Thiện

Giáo lý nghiệp qua 
lăng kính 
Devadaha Sutta

Giáo lý nghiệp qua 
lăng kính 
Devadaha Sutta
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CHỦ TRƯƠNG NGHIỆP CỦA JAIN
Kinh Devadaha là bài kinh số 101 thuộc Trung Bộ 
Kinh (gồm 152 bài kinh). Đây là bài kinh Đức Phật 
giảng cho các thầy Tỳ kheo tại thị trấn Devadaha. 
Nội dung bài pháp thuật lại cuộc thoại giữa Ngài 
với ngoại đạo Nigantha về giáo lý nghiệp. Đạo Jain 
đã chủ trương về nghiệp như thế nào? Theo bài 
kinh Devadaha có ba điểm cần chú ý về chủ trương 
nghiệp mà Jain đưa ra: 

Thứ nhất, họ cho rằng mọi cảm thọ khổ, lạc, không 
khổ không lạc đều do nghiệp nhân quá khứ. Như 
vậy, khi nghiệp quá khứ được diệt tận và không gây 
tạo các nghiệp mới thì nghiệp được đoạn diệt không 
diễn tiến đến tương lai. Do nghiệp diệt, khổ cũng 
được dứt. Từ đó, cảm thọ cũng không còn và mọi 
khổ đau đều sẽ tiêu trừ. Như vậy, ở điểm thứ nhất 
này chúng ta thấy được hai vấn đề mà Jain nêu ra. 
Một là phàm trong cuộc đời này, những cảm thọ 
khổ, vui, vô kí mà con người nhận lãnh không phải 
do sự tạo ra từ một đấng thần linh nào mà tất cả 
những thọ ấy đều do nghiệp quá khứ mà con người 
đã gây tạo. Hai là muốn đoạn diệt khổ đau thì phải 
thiêu cháy nghiệp quá khứ, đồng thời không gây tạo 
nghiệp mới ở hiện tại để đến một lúc nào đó nghiệp 
cũ hết thì khổ đau không còn kéo dài đến đời vị lai. 

Thứ hai, phương pháp để diệt tận nghiệp. Vì 
Nigantha cho rằng chính thân này tạo ra các bất thiện 
pháp ở tiền kiếp cho nên họ chủ trương diệt nghiệp 
bằng hình thức khổ hạnh ép xác như: Đứng một chân 
giữa trời, lấy cây đánh vào thân, lõa thể không mặc 
gì cả,… Lý thuyết này do Mahavira tuyên thuyết. Vì 
ông tự xưng mình là bậc có tri kiến toàn diện nên tín 
đồ tin nhận và thực hành một cách tinh cần. 

Thứ ba, các Ni-kiền-tử đưa ra mười tùy thuyết về 
nghiệp. Một là do nghiệp quá khứ nên lãnh thọ 
những cảm giác vui, khổ. Hai là tất cả cảm thọ được 
tạo ra từ một đấng tạo hóa. Ba là các thọ do điều 

kiện mà sanh. Bốn là các cảm thọ ở hiện tại do sinh 
loại sinh. Năm là chính sự tinh tấn ở hiện tại mà các 
cảm thọ được sinh khởi. Năm thuyết sau là phủ định 
lại năm tùy thuyết trên. 

ĐỨC PHẬT PHÊ BÌNH CHỦ TRƯƠNG VỀ 
NGHIỆP CỦA JAIN
Đức Phật khi nghe các ngoại đạo Nigantha có chủ 
trương về nghiệp như vậy, Ngài đã đến đối thoại 
và chỉ ra sự sai lầm trong chủ thuyết mà họ đưa ra. 
Trước hết, các Nigantha có tri kiến rằng mọi cảm 
giác mà con người lãnh thọ đều do nghiệp quá khứ. 
Như vậy, chủ thuyết trên của Jain là một thuyết về 
tiền định. Phật giáo không chủ trương như vậy. Đạo 
Phật chủ trương giải thoát mọi sự trói buộc, không 
chịu nô lệ vào ai, tự mình y chỉ mình và tự mình giải 
thoát bản thân. Bởi lẽ, Đức Phật có mặt nơi thế gian 
này là để chỉ ra nguyên nhân của khổ đau mà con 
người phải gánh chịu và con đường đưa đến khổ não 

Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Thế Tôn dạy các đệ tử: 
“Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá 
khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện 
tại Tuệ quán chính ở đây”. (Ảnh: phatphapungdung.com)
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tận, chứ Ngài không đưa ra những giáo lý mang tính 
cực đoan để trói buộc chúng sanh. Trong kinh Nhất 
Dạ Hiền Giả, Thế Tôn dạy các đệ tử:

“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây” [1].

Với tuệ quán sáng suốt, Đạo Phật nhìn cuộc đời 
đúng với bản chất như nó đang là. Vậy Thế Tôn đã 
đặt ra vấn đề như thế nào để chỉ ra cái sai trong quan 
điểm của Jain và khiến họ khuất phục? Đức Phật 
chất vấn họ bằng những câu hỏi: Có biết quá khứ 
các ông có hiện hữu hay không? Có tạo ác nghiệp 
hay không? Và những nghiệp bất thiện ấy như thế 
nào? Mức độ của khổ đã được diệt; còn bao nhiêu 

khổ cần phải đoạn trừ? Đoạn trừ bao nhiêu nữa mới 
dứt sạch hết thảy khổ đau? Có biết về sự diệt trừ ác 
pháp ngay hiện tại hay sự thành tựu thiện pháp hay 
không? [2] Ngoại đạo Nigantha không trả lời được 
câu hỏi của Phật. 

Sau đó, Thế Tôn đưa ra một ví dụ về một người bị 
trúng tên nếu như không khéo chữa trị thì nỗi đau 
đớn do vết thương gây ra sẽ dẫn đến tử vong. Người 
bị trúng tên là hình ảnh ẩn dụ cho những người thọ 
lãnh quả xấu do nghiệp quá khứ, mũi tên chỉ cho 
tham - sân - si. Nếu không tìm giải pháp để đoạn 
trừ ba độc thì chắc chắn sẽ mãi bị trầm luân trong 
sinh tử. Như vậy, ở trường hợp này, thọ khổ đưa đến 
cái chết. Ngược lại, cũng đồng thời là bị trúng tên 
nhưng người ấy được y sĩ chữa trị qua các bước: 
Lấy dao cắt rộng vết thương, dùng vật dụng để dò 
tìm mũi tên, rút tên ra khỏi thân và hơ chỗ bị thương 
bằng than đỏ, đắp thuốc. Những công đoạn trên đều 

Ngài tuyên bố: “Về khổ hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; về yểm ly, Ta yểm ly đệ nhất; về 
độc cư, Ta độc cư đệ nhất” [5]. Nếu hành khổ có thể đưa đến giải thoát thì Phật đã không từ bỏ pháp môn này để rồi 
đến cội Assattha trầm tư thiền quán và thành tựu quả vị Chánh đẳng giác. (Ảnh: sưu tầm)
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gây ra sự đau đớn thống khổ đối với vị ấy. Nhưng 
chính nhờ quá trình điều trị này mà vết thương được 
lành, mạng sống được cứu. Đây là trường hợp khổ 
đưa đến an vui. Qua đây, có hai thứ khổ mà con 
người cần phải ý thức được đó là khổ đưa đến sanh 
tử luân hồi và khổ đưa đến giải thoát. 

Từ ví dụ trên, Như Lai bác bỏ chủ thuyết của 
Nigantha vì nó chỉ thiên lệch về một bên và không 
mang lại lợi ích gì như trường hợp trúng tên nhưng 
không chịu chữa mà lo đi tìm loại tên đó là gì? Do 
ai bắn? Nguyên nhân bị trúng tên? Những hoài nghi 
này đều thuộc quá khứ. Mặc khác, họ chủ trương tất 
cả những gì con người cảm thọ đều do nghiệp quá 
khứ nhưng trường hợp người trúng tên kia trải qua 
sự điều trị của lương y thì vị ấy khỏe mạnh ngay 
trong đời này chứ đâu phải đợi đến kiếp sau. Cho 
nên, các nghiệp ở hiện tại cũng quyết định cảm thọ 
ở hiện tại, không hoàn toàn như quan điểm của Jain.
 
Khi bị Đức Phật phê bình, các Nigantha thưa với 
Ngài rằng: Nigantha Nataputta tự xưng là bậc A-la-
hán chánh đẳng giác, có tri kiến toàn diện. Ông dạy 
các đệ tử: “Này các Nigantha, nếu xưa kia các ông 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khổ hạnh thống khổ này” [3]. Các đệ tử nghe 
thế hoan hỷ tin nhận thực hành. Như Lai hỏi tiếp 
các Nigantha về năm pháp (tín, hỷ, tùy văn, thẩm 
định lí do, kham nhẫn chấp thọ tà kiến) mà ngay 
trong đời này có hai quả báo nhưng không ai trả lời 
được. Ở đây, như lời trình bày của các Nigantha thì 
họ chỉ nghe lời dạy của giáo chủ mình và áp dụng 
tu tập chứ không hiểu rõ. Đức Phật dạy trong kinh 
Tăng Chi về những điều không nên tin: “Chớ có tin 
vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo 
người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền 
tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có 
tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh 
giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với 
định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình” [4].

Phật dạy không nên tin theo một chủ trương hay chỉ 
vì nghe người ta nói rồi tin nhận, thậm chí ngay cả 
vị thầy của mình cũng đừng tin quá vội. Bởi vì chủ 
trương của Đạo Phật là thực nghiệm qua quá trình 
tự tu tập, tự chứng ngộ chứ không dựa trên một ai 
hay một pháp học mà không có sự chứng nghiệm 
thật thụ. Ví như người đi tìm kho báu nhưng chỉ 

xem bản đồ mà không chịu lên đường tìm cầu của 
báu thì không bao giờ đến và lấy được kho tàng 
hoặc giả có bản đồ, có đi tìm nhưng tấm bản đồ đó 
là giả thì chỉ nhọc công phí sức. Cũng vậy, khi vội 
tin vào một luận thuyết nào đó mà không có sự thẩm 
sát bằng tuệ giác thì dễ dẫn đến đi sai đường. Chỉ 
khi nào tự thân mình tuệ tri được đây là thiện pháp 
đưa đến giải thoát, kia là ác pháp dẫn tới khổ đau 
thì hành giả mới bắt đầu tinh tấn thực hành để điều 
thiện được phát triển và loại bỏ các bất thiện không 
cho nó có cơ hội sinh khởi. 

Sau đó, Phật lại hỏi các Nigantha có phải khi họ 
tinh tấn thực hành khổ hạnh thì lãnh thọ cảm giác 
đau đớn, thống khổ và ngược lại khi từ bỏ sự tu 
tập ấy thì các cảm thọ khổ kia không xuất hiện nữa 
đúng không? Họ đồng ý với Phật về điều này. Một 
lần nữa Phật chỉ trích sự tinh tấn mê muội không 
mang lại ý nghĩa gì cho sự giải thoát hay tiêu diệt 
nghiệp mà họ đã chủ trương. Vì lẽ, mục đích hành 
trì lời dạy mà giáo chủ của họ đưa ra là để đốt cháy 
nghiệp quá khứ, dẫn đến các khổ không còn hiện 
hữu nhưng càng tinh cần bao nhiêu thì càng khổ đau 
bấy nhiêu và khi không thực hành pháp tu đó thì lại 
không khổ. Như vậy, việc khổ hay lạc ở trường hợp 
này đâu liên quan gì đến nghiệp quá khứ mà hoàn 
toàn ở trong đời sống hiện tại. 

Jain chủ trương tinh cần hành khổ để dứt nghiệp 
quá khứ, nghiệp đoạn thì khổ đoạn, khổ đoạn thì 
cảm thọ đoạn, cảm thọ đoạn thì tất cả khổ được diệt 
tận. Nhưng khi được Phật hỏi: Đối với nghiệp ở 
hiện tại do tinh tấn có thể được thọ quả ở tương lai 
và ngược lại hay không? Có thể do tinh cần, tinh 
tấn mà nghiệp có lạc báo thành khổ báo và ngược 
lại; nghiệp đã thuần thục thành chưa thuần thục và 
ngược lại; nghiệp được thọ nhiều quả báo thành 
ít quả báo và ngược lại; nghiệp có thọ báo thành 
không thọ báo và ngược lại được hay không? Họ trả 
lời là không thể được. Đồng nghĩa với việc tự khẳng 
định sự tinh tấn của mình không có tác dụng gì cho 
việc chuyển nghiệp hay đốt cháy nghiệp cả. 

Mặt khác, sự hành khổ ấy cũng không đưa tới sự 
thuần thục, tức là sự chín mùi của nghiệp. Người ta 
thường nói “của cho không bằng cách cho”, có nghĩa 
là vật chất không quan trọng bằng tấm lòng. Như 
trong truyện cổ Phật giáo, có kể về một bà lão ăn xin 
bằng tấm lòng cung kính hướng về Thế Tôn, bà đã 
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dùng hết số tiền mình có được để mua dầu thắp đèn 
dâng cúng Phật. Ngọn đèn ấy sáng tỏ và không tắt 
trong khi các ngọn đèn khác đã tắt lịm (có chỗ ghi 
lại Ngài Mục-kiền-liên dùng thần thông để tắt nhưng 
đèn vẫn cháy sáng). Đức Phật bảo đại chúng đó chính 
là do tâm tha thiết chí thành của bà cụ quá lớn nên 
mới có sự việc như thế. Cũng vậy, sự tu tập do tâm 
thành quyết định chứ không phải do ép xác khổ hạnh. 
Trong đại kinh Sư Tử Hống, Phật kể lại quá trình tu 
tập khổ hạnh của Ngài vô cùng thống khổ. Vì thế, 
Ngài đứng đầu trong phương pháp tu trì ấy không ai 
có thể vượt qua được. Ngài tuyên bố: “Về khổ hạnh, 
Ta khổ hạnh đệ nhất; về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; 
về yểm ly, Ta yểm ly đệ nhất; về độc cư, Ta độc cư 
đệ nhất” [5]. Nếu hành khổ có thể đưa đến giải thoát 
thì Phật đã không từ bỏ pháp môn này để rồi đến 
cội Assattha trầm tư thiền quán và thành tựu quả vị 
Chánh đẳng giác. Như vậy, sự nỗ lực hành khổ không 
phải là con đường đưa đến sự giác ngộ, chỉ có Bát 
chánh đạo mới thật sự là con đường đưa đến thanh 
tịnh chúng sanh, thành tựu chánh trí giải thoát. 

Sau khi bị Phật chỉ trích về sự bất hợp lí trong chủ 
trương, các Nigantha tiếp tục đưa ra mười thuyết tùy 
thuyết: Một là do nghiệp quá khứ nên lãnh thọ những 
cảm giác vui, khổ. Hai là tất cả cảm thọ được tạo ra 
từ một đấng tạo hóa. Ba là các thọ do điều kiện mà 
sanh. Bốn là các cảm thọ ở hiện tại do sinh loại sinh. 
Năm là chính sự tinh tấn ở hiện tại mà các cảm thọ 
được sinh khởi. Năm thuyết sau là phủ định lại năm 
tùy thuyết đầu. Phật phê bình mười tùy thuyết này 
của Jain không hợp lý. Vì lẽ, nếu mọi cảm thọ khổ 

vui, vô ký là do nghiệp quá khứ thì họ đã làm ác hạnh 
nên nay phải chịu khổ như vậy. Nếu do tạo hóa tạo 
ra thì họ được tạo ra bởi một tạo hóa hung ác. Nếu 
do nhân duyên kết hợp thì họ bị ác nghiệp kết hợp. 
Nếu do nhân sinh loại thì các Nigantha bị ác sinh 
loại. Nếu do tinh tấn hiện tại thì họ đã tạo ác tinh tấn. 
Với năm tùy thuyết trái nghịch lại năm thuyết đầu thì 
chính Nigantha mâu thuẫn với lập thuyết mà họ đã 
chủ trương. Cho nên dù có nỗ lực, tin cần cách mấy 
thì họ cũng chỉ chuốc lấy khổ đau, sự tinh tấn theo 
chủ thuyết của Jain là không có kết quả. 

SỰ TINH TẤN MANG LẠI LỢI ÍCH LỚN, 
KẾT QUẢ LỚN
Vậy sự tinh tấn như thế nào mới đem lại kết quả 
rốt ráo? Đó là tinh tấn không để cho tự ngã chưa 
bị nhiếp phục, bị khổ đau nhiếp phục và không từ 
bỏ lạc thọ hợp pháp nhưng cũng không để bị lạc 
chi phối. Do tinh cần tu tập xả bỏ những nguyên 
nhân đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não hành giả đoạn 
diệt được tham ái. Chính sự xả ly không còn luyến 
tiếc tham ái ấy, nên người tu đạt được sự giải thoát, 
sự vô nhiễm. Đây chính là khổ diệt thánh đế (một 
trong bốn chân lý chắc thật của Phật giáo) [6]. Đức 
Phật đưa ra ví dụ về sự ái luyến của một người nam 
dành cho một nữ nhân. Khi thấy cô gái ấy vui cười 
với người con trai khác thì vị ấy thống khổ, sầu 
não. Nhưng khi anh ta biết được nguyên nhân cái 
khổ này không phải do ai khác mang lại mà chính 
tâm say đắm cô gái của mình tạo nên. Từ đó, vị ấy 
cố gắng xả bỏ tâm ái luyến này đi. Đến khi tâm ái 
nhiễm ấy không còn thì dù rằng nữ nhân kia có nói 

Phật dạy không nên tin theo một chủ 
trương hay chỉ vì nghe người ta nói rồi tin 
nhận, thậm chí ngay cả vị thầy của mình 
cũng đừng tin quá vội. Bởi vì chủ trương 
của Đạo Phật là thực nghiệm qua quá 
trình tự tu tập, tự chứng ngộ chứ không 
dựa trên một ai hay một pháp học mà 
không có sự chứng nghiệm thật thụ.
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chuyện, cười đùa với ai chăng nữa cũng không làm 
cho người nam sanh lòng phiền não. Đó là ví dụ về 
trường hợp từ cái khổ để thực hành sự tinh tấn và 
đạt được kết quả lớn. 

Cho nên, không thể mặc định khổ luôn luôn là cảm 
thọ tiêu cực, phải loại bỏ nó và lạc là cảm thọ tích cực 
cần duy trì, nắm giữ. Bởi vì, có những lúc ta cần nhờ 
vào khổ để cởi trói cho chính mình cũng giống như 
người thợ làm cung tên dùng lửa để uốn nắn chúng, 
nhưng khi cái cung đủ độ cong hay tên được thẳng 
rồi thì không cần dùng đến lửa để hơ nó nữa. Hay khi 
ngồi thiền thì vô vàn cảm thọ đau đớn nơi thân diễn 
ra nhưng nếu chiến thắng được cái cảm giác ấy thì 
thành quả đầu tiên đạt được đó là sự hỷ lạc nơi tâm 
và sau cùng là viên mãn tuệ giác vô thượng. Vậy với 
trường hợp nào thì lạc thọ cần nên bỏ? Đó chính là 
cái lạc do thỏa mãn sự khát ái, sự vui thích do nhục 
dục đem lại - là nguyên nhân dẫn đến khổ đau trong 
sinh tử. Thậm chí, các lạc do chứng được ở các tầng 
thiền định cũng không nên tham chấp vì nó chưa thật 
rốt ráo, chỉ khi hoàn toàn đại ngộ như Đức Phật thì đó 
mới là đích đến cuối cùng. 

Thật vậy, thực hành theo giáo lí của Phật giáo chính 
là tu tập trung đạo, nghĩa là từ bỏ hai cực đoan hưởng 
thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác. Phật dạy các đệ tử 
của Ngài: Đối với cảm thọ lạc (khổ) nào mà làm cho 
thiện pháp tăng trưởng, ác pháp được tiêu trừ thì cần 
duy trì nhưng đến khi nó không còn cần thiết giúp 
cho sự tu tập giải thoát thì phải xả bỏ nó. Tuy nhiên 
Đạo Phật vẫn chủ trương lạc đem lại lợi ích cho sự 
tu tập hơn so với khổ, nhờ lạc mà định dễ sinh, nhờ 
định mà trí tuệ phát triển, còn khổ chỉ là nhân duyên 
phụ trợ quá trình tu để đoạn trừ dục vọng. Như vậy, 
sự tinh cần hành khổ của Jain là tà tinh tấn còn tinh 
tấn mà Phật dạy là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là 
một chi phần trong Bát chánh đạo - con đường đưa 
đến sự giải thoát, chứng ngộ Niết bàn. Nó còn là một 
chi phần trong Thất giác chi và một phần trong Ngũ 
căn - Ngũ lực. Hơn thế, đây còn là nội dung của Tứ 
chánh cần trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Tinh cần 
khiến cho các thiện pháp chưa sinh được phát sinh; 
các thiện pháp đã sinh thì làm cho chúng phát triển 
đi đến sự viên mãn; tinh tấn đoạn trừ các ác pháp đã 
sinh khởi; các ác pháp chưa sinh thì tinh cần ngăn 
chặn không cho chúng sinh khởi. Tinh tấn tinh cần 
như vậy làm nền tảng cho sự viên mãn minh (tuệ) và 
giải thoát. Cuối cùng, Phật kết luận mười tùy thuyết 

của Jain đáng bị chỉ trích thì mười thuyết hợp pháp 
của Như Lai được tán thán. 

SỰ HIỂU LẦM VỀ NGHIỆP 
Nghiệp theo Phật giáo là một định lí đương nhiên 
và nó không có tính cố định. Cho nên, con người có 
thể chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an lạc giải 
thoát hay phàm phu có thể trở thành bậc thánh nhờ 
sự tinh tấn tu tập giới, định và tuệ. Đạo Phật không 
chấp nhận có một đấng tạo hóa ban phước, giáng 
họa cho con người, mà những gì con người gánh 
chịu đó là kết quả tất nhiên của những nghiệp nhân 
mà họ đã tạo nên. Đạo Phật phê bình những ai có 
tà kiến về thuyết định mệnh. Trong Kinh Tăng Chi 
Phật dạy: “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” [7]. Khi sinh 
ra có người đẹp kẻ xấu, kẻ giàu người nghèo,… 
đó cũng là sự chi phối bởi nghiệp cũ nhưng yếu tố 
quan trọng quyết định sự thay đổi kiếp sống của con 
người là nghiệp mới. Chính chủ trương nghiệp mới 
mới là nhân bản, là giải thoát theo tinh thần của Phật 
giáo. Ở đó, con người chính là nhân tố quyến định 
hạnh phúc hay khổ đau cho cuộc đời của mình chứ 
không ai có thể đặt định hay thay thế được: 
“Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai” [8].

Tóm lại, qua bài khảo luận “Giáo lí nghiệp qua lăng 
kính Devadaha Sutta” người viết hy vọng thông qua sự 
phê bình tà thuyết tiền mệnh của ngoại đạo Nigantha 
dưới góc nhìn tuệ giác của Phật giáo sẽ đem lại cái nhìn 
đúng đắn cho người đọc về giáo lí nghiệp. Từ đó, con 
người tự tin thực hiện ước mơ giải thoát cuộc đời mình 
khỏi mọi trói buộc của sầu, bi, khổ, ưu, não. Niềm tin 
vững chắc ấy là sức mạnh giúp hành giả làm sống dậy 
tinh thần lạc quan, yêu đời, có trách nhiệm với bản thân 
và hơn hết là tạo nhiều nhân duyên thiện lành đem đến 
kết quả lớn, lợi ích lớn cho mình, cho người. 
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