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Kính thưa quý độc giả! 

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và triết lý vì 
con người, muốn mang lại cho con người cuộc sống hạnh phúc, an lạc, 
đảm bảo an sinh xã hội luôn được xem là một trong những công tác trọng 
tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó, phản ánh rõ nét chức năng 
xã hội của Phật giáo, truyền bá thông điệp từ bi, nhân ái của đạo Phật vào 
đời sống xã hội.

Trong quá trình đồng hành cùng Nhà nước vào các hoạt động từ thiện hỗ 
trợ người dân, Phật giáo Việt Nam đã tham gia giải quyết hiệu quả nhiều 
vấn đề xã hội đang đặt ra để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những 
mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là người khuyết tật và bệnh nhân HIV/AIDS. 
Những hoạt động Phật sự ấy luôn để lại ý nghĩa xã hội rất lớn, góp phần 
cứu rỗi những con người không may và lầm lạc, giúp xóa đi sự kỳ thị lẫn 
mặc cảm xã hội, đồng thời hạn chế sự lây lan của căn bệnh thế kỷ.

Hòa vào tinh thần ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (1/12) và 
ngày quốc tế người khuyết tật (3/12), Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo mang 
đến số báo 379 với chủ đề “An trú trong hiện tại”, mong muốn góp 
phần truyền tải thông điệp yêu thương, chia sẻ từ tâm không phân biệt 
của người con Phật. Qua đó, tiếp tục khẳng định cánh cửa Phật pháp, 
ánh sáng thiện lương luôn là nơi để mỗi chúng ta an trú và quay về.

Ngoài ra, Tạp chí lựa chọn khái niệm “an trú” không chỉ nói về cách để 
những phận đời bất hạnh tìm thấy lối thoát của cuộc sống, mà còn xem đây 
là cơ sở để chúng ta bình tâm trước bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. 
Trong đó, thoát ra khỏi ám ảnh quá khứ và những trói chặt bởi viễn cảnh 
tương lai, làm cho tốt điều mình đang làm chính là lời khuyên mà Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh dành cho mỗi chúng ta để có thể sống hạnh phúc, an trú 
ngay trong giây phút hiện tại.

         Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

T HƯ  T Ò A  S OẠN
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AN TRÚ
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Sống trong thế giới đầy biến động của đại dịch 
COVID-19 bùng phát, mới thấy sự hiện hữu 
của con người trong mối tương quan tương 

duyên về sinh mệnh là cực kỳ quan trọng. Tại đây, 
con người nhận thức ra trong tất cả mọi giá trị hiện 
hữu giữa cuộc đời này, giá trị hạnh phúc là cao nhất. 
Cũng vậy, giá trị nếp sống hiện tại lạc trú của đạo 
Phật mới thật sự là gốc rễ của con người trong sự 
hướng đến giải thoát khổ đau, xây dựng hạnh phúc 
cho con người quả là giá trị vô cùng thù thắng, 
không thể nghĩ bàn.  

Thực tế chứng minh, lịch sử Đức Phật Thích Ca là 
lịch sử của con người. Nhờ công phu tu tập tự thân, 
Ngài đã trở thành bậc Giác ngộ giải thoát giữa cõi 
đời này. Chính Đức Phật từng tuyên bố hoài bão lớn 
nhất của Ngài là xây dựng nếp sống hạnh phúc an 
lạc cho mọi người, ngay khi Ngài vừa thị hiện: “Ta 
ra đời vì sự hạnh phúc, vì sự an lạc cho chư Thiên 
và loài Người”. Tại đây, Đức Phật đã xác định giá 
trị hạnh phúc chính là giá trị hiện tại lạc trú qua cuộc 
đời tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ, hoằng hoá độ 
sinh của chính mình.

Với nếp sống hướng thượng, thiết thực hiện tại, Ngài 
đã mở toang cánh cửa giải thoát cho những ai có tai 
để nghe, có mắt để thấy đạo giải thoát của Ngài đã 
tự thân chứng ngộ, tự thân hành trì. Cho nên, vấn đề 
hạnh phúc hay khổ đau đều do tự thân mỗi người 
quyết định. Giá trị hiện tại lạc trú cũng được Đức 
Phật thiết lập theo quan điểm này khởi đầu bằng 
lời tuyên bố mang tính thực nghiệm: “Con người 
là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự nghiệp” 
hay “hãy tự mình làm hòn đảo nương tựa cho chính 
mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”.

Và như thế, sống với hiện tại lạc trú như vậy, khổ 
đau không bao giờ hiện hữu. Khổ đau chỉ có mặt khi 
tâm thức con người còn chẻ chia phân biệt, so sánh 
hiện tại với quá khứ, tương lai. Pháp hiện tại lạc trú 
sẽ giúp con người nhìn thẳng vào sự thật hiện tại để 
đối diện hiện tại và thoát khỏi nỗi khổ trong hiện tại. 
Chỉ có nếp sống hiện tại lạc trú mới đem lại sự bình 
an nội tại cho tự thân, đồng thời là nguồn lực cho 
sự sáng tạo trong đời sống xã hội bây giờ và tại đây. 
Vì vậy, Đức Phật đã phản bác tất cả các vấn đề siêu 
hình không có khả năng đưa đến sự giải thoát khổ 

TT. Thích Phước Đạt*
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đau mà con người phải giáp mặt, gánh chịu hằng 
ngày, hằng giờ, hằng phút. Trầm tư về pháp thoại 
giữa Ngài với chàng Malunkyaputta trong Tiểu kinh 
Malunkya [1] thì ta sẽ hiểu giá trị quyết định sự hạnh 
phúc an lạc của mỗi người chính là tính hiện tại lạc 
trú của đạo Phật được thực thi trọn vẹn một cách cụ 
thể, rõ ràng. Tất cả vấn đề siêu hình thông qua 16 
câu hỏi được Malunkyaputta đề cập đến, như: “Thế 
giới là thường? Hay là vô thường? Như Lai có tồn 
tại sau khi chết hay không tồn tại?”… được Đức 
Phật trả lời bằng một thái độ im lặng. Ngài đã chỉ 
rõ cho Malunkyaputta rằng: Thực tại của cuộc sống 
thực chất là “Sống với” chứ không phải “nói về”. 

Cũng như câu chuyện người bị trúng mũi tên độc, 
vấn đề cấp thiết nhất, có ý nghĩa nhất trong giờ phút 
hiện tại đó và tương lai về sau là phải giải phẫu mũi 
tên độc không cho chất độc thấm vào cơ thể. Thật sai 
lầm khi phải truy tìm tận nguồn gốc mũi tên độc từ 
đâu đến, người bắn mũi tên độc là ai... trước khi ngăn 
chặn chất độc xâm chiếm lan tràn khắp cơ thể. Mục 
đích tối hậu của con người là giải thoát tất cả các vấn 
đề khổ đau đang vây bủa, áp lực từ muôn phía, xây 
dựng hạnh phúc thiết thực ngay trong hiện tại, không 
cần phải tìm kiếm ở một thế giới bên ngoài nơi con 
người đang hiện hữu. Cho nên, toàn bộ giáo lý của 
Ngài chỉ nói lên một chân lý sống rất đơn giản nhưng 
rất thiết thực hiện tại, đó là “sự thật khổ đau và con 
đường đoạn tận khổ đau”. Tại đây, thái độ sống theo 
một tinh thần hướng thượng, giải thoát khổ đau, xây 
dựng nếp sống hạnh phúc an lạc được thiết lập, duy 
trì như là một lẽ sống hợp Chánh đạo. Chính Đức 
Phật từng khuyến cáo mọi người hãy sống theo tinh 
thần thiết thực hiện tại đầy trí tuệ soi rọi:
“Quá khứ không truy tìm
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính nơi đây” [2].

Hay:
“Không than việc đã qua
Không mong việc sắp tới
Sống ngay với hiện tại
Do vậy sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn
Như lau xanh lìa cành”.

Như dòng sông luôn trôi chảy không ngừng, cũng 
vậy, sự sống con người phải tuân theo quy luật đó, 
tức là vẫn phải “đang là”. Đây chính là ý nghĩa của 
sự sống. Một sự sống luôn luôn hiện hữu trong cơ 
chế “vận hành” và “chuyển hoá”. Cho nên, giá trị 
hạnh phúc chỉ được thiết lập ngay trong hiện tại. Hay 
nói cách khác, chỉ có hiện tại mới định hình cho sự 
sống và sự sống thực sự có ý nghĩa khi biết sống cho 
hiện tại với thực tại “đang là”. Do đó, tất cả hình ảnh 
u buồn, những âm thanh sắc, đường nét biểu lộ tâm 
lý chán chường, than thở của “một tâm hồn bé nhỏ, 
mang mang thiên cổ sầu” cần phải xua tan, đoạn 
tận. Thậm chí, mọi sự mơ tưởng về viễn cảnh tương 
lai hão huyền cần phải có thái độ khép lại cánh cửa 
tư duy hữu ngã, để khỏi rơi vào thế giới phi thực giả 
tạo. Cả hai nếp sống “kéo về nếp sống quá khứ” và 
“mơ màng về viễn cảnh tương lai” đều dẫn dắt con 
người đi vào con đường ngõ cụt của sự giải thoát khổ 
đau ngay trong hiện tại đầy sống động. 

Trong khi đó, sự sống thực tế cần phải bước ra ngoài 
những tác nhân gây rối loạn tâm lý, đi từ sự ly tham, 
ly sân, ly si. Tại đây, tất cả mọi ý tưởng, suy tư từ 
bên trong tâm thức cho đến hành vi, việc làm biểu lộ 
bên ngoài đều được Tuệ soi rọi. Nơi nào có Tuệ xuất 
hiện nơi đó thiết lập được giá trị hạnh phúc chân 
chính, thông qua sự hành trì bởi định lực và giới luật 
có khả năng tháo gỡ những gông cùm khổ đau xiềng 
xích con người. Thực tế, đời sống hiện thực cho 
chúng ta thấy rõ những tâm hồn bệnh hoạn, chứa 
chất những tâm lý đố kỵ, ganh ghét, tham lam, nuối 
tiếc, lo âu sợ hãi hay mơ mộng về viễn cảnh tương 
lai hão huyền... thường có thái độ sống bất cần và 
buông thả theo dòng đời. Họ không phân biệt đâu là 
điều bất thiện cần phải tránh xa để đoạn tận; đâu là 
điều thiện cần phải nỗ lực học tập để hành trì thực 
hiện để đem lại sự lợi ích cho mình, cho mọi người.

Thật sinh động và đầy tính hiện thực khi Đức Phật 
dùng hình ảnh: “Như cây lau xanh lìa cành” để ví 
von cho những kẻ ngu đi vào ngõ tối không có đuốc 
trí tuệ soi sáng dẫn đường. Ngài từng dạy bảo mọi 
người về một cuộc sống hướng thượng được khởi 
đầu bằng thái độ sống đi từ Giới đức, Tâm đức, Tuệ 
đức để chuẩn hoá, phân biệt thiện hay bất thiện. Thái 
độ sống này cũng được Thế Tôn phân biệt rõ ràng, cụ 
thể khi Ngài xác định thế nào là sự nguy hại của sự 
bất thiện và cái lợi ích của thiện đem tới: “Ta tuyên 
bố một cách dứt khoát: Này A Nan Đà, thân làm ác, 
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miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu 
làm những điều không nên làm ấy thời có những 
nguy hại như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách 
mình, sau khi biết thời kẻ trí chê trách, tiếng ác đồn 
xa, bị si ám khi mệnh chung, sau khi chết bị sinh vào 
cõi dữ, cõi ác”. 

Ngược lại, Đức Phật cũng dạy: “Này A Nan Đà, Ta 
tuyên bố dứt khoát rằng thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ý nghĩ thiện, là điều nên làm. Nếu làm những 
điều nên làm ấy thì những lợi ích như sau được chờ 
đợi: Tự mình không chê trách mình, khi được biết 
kẻ trí sẽ tán thán, tiếng lành đồn xa, khi mệnh chung 
không bị si ám, sau khi chết được tái sinh vào cõi 
trời, cõi đời này” [3]. Như vậy, giá trị hiện tại lạc 
trú của đạo Phật có tác dụng hướng dẫn con người 

từ bỏ nếp sống bất thiện dẫn đến khổ đau, thực hành 
nếp sống thiện đem lại hạnh phúc an lạc. Muốn đạt 
kết quả ấy, Đức Phật thường xuyên khuyên bảo mỗi 
người cần phải phản tỉnh và phản tỉnh nhiều lần để 
nhận ra thiện ác vàng thau lẫn lộn giữa lớp sương 
mù che phủ cuộc đời vốn “bất cấu, bất tịnh, bất tăng, 
bất giảm, bất nhất, bất nhị”. Đức Phật thiết tha kêu 
gọi chúng ta phàm việc gì cần phải phản tỉnh nhiều 
lần từ khi khởi sự, đến lúc đang tiến hành, sau cùng 
là kết thúc một công việc. 

Có như vậy, mỗi việc làm về thân, về lời nói hay 
ý nghĩ đều được xác định rõ ràng về thiện hay bất 
thiện. Nếu việc làm ấy dẫn đến kết quả bất thiện 
hại mình, hại người, hại cả hai thì nên chấm dứt từ 
bỏ. Nếu việc làm ấy là thiện thì nên nỗ lực tinh tấn, 
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sinh tâm hoan hỷ làm cho tăng trưởng để lợi mình, 
lợi người, lợi cả hai. Chính Đức Phật đã khuyến 
tấn cho La Hầu La nên làm như vậy để xác định 
giá trị tự thân con người: “Này La Hầu La, khi nhà 
ngươi đang làm, đã làm thân nghiệp, nhà ngươi 
cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: Thân 
nghiệp ngày ta đang làm, đã làm đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thời thân 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến khổ đau, đem quả 
báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu 
La, nhà ngươi cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày các 
vị Đạo sư hay các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau 
khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày cần phải phòng hộ 
trong tương lai”. “Lại nữa, nếu trong khi phản tỉnh, 
này La Hầu La, nhà ngươi phải biết như sau: Thân 
nghiệp này ta đã làm, không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, thời 
thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc. Do vậy, này La Hầu La nhà ngươi 
phải trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tu học ngày 
đêm trong các thiện pháp” [4]. 

Với lời dạy quý báu này, lần nữa, Đức Phật đã xác định 
rõ giá trị cao cả nhất của đạo Phật là giá trị thiết thực 
hiện tại. Chính giá trị này đã đưa con người từ địa vị 
phàm phu tục tử trở thành bậc Thánh giữa cõi đời này 
nếu tự thân biết tu tập, biết sống theo nếp sống đạo 
đức hướng thượng đầy an lạc. Nếp sống này mở ra cho 
chúng ta một cái nhìn vào thực tại “đang là” đầy sống 
động của hiện tại. Tự mình nhìn ra những nguyên nhân 
gây nên khổ đau, những lo âu sợ hãi để rồi tự mình dập 
tắt những nguyên nhân khổ đau bất hạnh. 

Thế thì, tất cả mọi giá trị của con người đều được xác 
lập trên mọi hành vi, việc cụ thể được quy chiếu vào 
cặp phạm trù nhân quả biện chứng. Đức Phật cũng 
như mọi người đều phải sống theo nguyên lý này 
đã thực thi quá trình chuyển hoá nội tâm đi từ đời 
sống thiện đến sự thăng hoa của thiện, từ đời sống 
đầy nhân bản chuyển sang Phật bản. Đây chính là ý 
nghĩa sống cao cả nhất của đạo Phật, là mục đích tối 
hậu của con người trong suối nguồn hạnh phúc thực 
sự. Tại đây, đời sống của chúng ta được lý giải bằng 
thuyết Nghiệp của đạo Phật rất thiết thực hiện tại. 
Kinh Pháp Cú, kệ 67 ghi:
“Việc làm không chánh thiện
Mắt nhuốm lệ không than
Và nghiệp làm chánh thiện
Hoan hỷ, ý đẹp lòng”.

Trong ý nghĩ này, tự thân mỗi người bắt đầu bước 
vào suối nguồn Tuệ giác vô thượng. Chính tại nơi 
đây, bức tường vọng kiến của “tư duy hữu ngã” hoàn 
toàn sụp đổ, mở ra một lối đi về băng qua những lối 
mòn được giới hạn ở hai đầu “sanh” và “diệt”, “đoạn” 
và “thường”, “đi” và “đến”, “đồng nhất” và “dị biệt” 
của không gian vô tận, thời gian vô cùng của giây 
phút “thiết thực hiện tại” miên trường nhiệm mầu. 
Quá khứ, hiện tại, vị lai của một sinh mệnh thực chất 
là một đời sống sinh động trôi chảy không ngừng 
không có điểm khởi đầu cũng như kết thúc. Thế thì, 
từ trong thực tánh Duyên khởi bước ra, vấn đề Nhân 
quả, Nghiệp báo của một sinh mệnh con người được 
quyết định tại giây phút hiện tại “đang là” của sự 
vận hành đối với thực thể đang “sống về”. Đến đây, 
chúng ta có thể nói, giá trị thiết thực hiện tại trong 
đạo Phật chính là điều kiện và đủ để xác lập nên giá 
trị hạnh phúc vĩnh hằng trong thế giới Vô sanh bất 
diệt ngay giữa cõi đời này.

Tóm lại, sống trong thế giới đầy biến động của thế 
kỷ XXI này, con người phải đối diện với sự sống 
và sự chết trong khoảnh khắc vô thường của nạn 
dịch COVID-19 gây ra thì mới thấy hết giá trị nếp 
sống hiện tại lạc trú của đạo Phật. Khi mọi giá trị 
trên đời này được một số người nhận thức sai lệch 
về ý nghĩa của sự sống bằng cách chuẩn hoá thước 
đo đồng tiền đã làm băng hoại các giá trị đạo đức 
truyền thống mà báo chí gần đây đưa tin thì con 
người mới nhận chân và ý thức chân giá trị hiện tại 
của đạo Phật là suối nguồn quyết định hạnh phúc 
loài người. Vấn đề cuối cùng là chúng ta cần phải 
tự mình chiêm nghiệm, tự mình hành trì theo nếp 
sống hướng thượng, theo lời Phật dạy, chắc rằng ai 
ai cũng được hạnh phúc an lạc ngay cõi đời này. 

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] Kinh Trung bộ II. Tiểu kinh Malunkya, Thích Minh Châu 
dịch, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam ấn hành 1986, tr.139.
[2] Kinh Trung bộ III. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Thích Minh Châu 
dịch, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam ấn hành 1986, tr.336-
337.
[3] Kinh Tăng Chi I, số 70, Thích Minh Châu dịch, Trường Cao 
cấp Phật học Việt Nam ấn hành 1986.
[4] Kinh Trung Bộ II và III. Kinh số 61, 62 và 147, Thích Minh 
Châu dịch, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam ấn hành 1986.
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Tóm tắt: Trong những thập niên 
qua, giá trị thiền định Phật giáo 
đã ảnh hưởng rất lớn đến phương 
Đông lẫn phương Tây, không chỉ 
khép kín trong phạm vi tôn giáo, 
tự viện mà thiền định được ứng 
dụng nhiều phương diện trong 
phạm vi rộng của đời sống con 
người. Vào thế kỷ XXI, nhân loại 
bước vào kỷ nguyên đầy biến 
động với sự phát triển vũ bão 
của khoa học kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại. Nhìn tổng thể, 
đời sống vật chất được nâng cao 
đáng kể nhưng tinh thần có nhiều 
mối lo về tai hoạ dịch nạn. Trong 
bối cảnh đó phương pháp tu tập 
thiền định Phật giáo đã đáp ứng 
phần nào về mặt đạo đức, môi 
sinh và giá trị lợi ích của tự thân, 
góp phần mang lại những giá trị 
lợi ích to lớn cho xã hội. Giá trị 
và lợi ích mà thiền mang lại cho 
con người được mô tả trong kinh 

tạng và các công trình khoa học 
hiện đại. Trong khuôn khổ bài 
này, người viết đưa ra những 
khái niệm và mục đích của thiền 
định đồng thời làm sáng tỏ giá 
trị thiền với đời sống con người.

THIỀN LÀ GÌ
Trong hệ thống kinh tạng Nikāya 
và Đại thừa Phật giáo, thiền định 
được đề cập trên dưới năm mươi 
bài kinh. Khái niệm thiền (禪) 
trước hết viết đủ là thiền na (
禪那), phiên âm từ Phạn ngữ 
(S) là Dhyāna, Pāli (P) Jhāna, 
người Nhật gọi là Zen, Anh ngữ 
là Meditation; với nghĩa chính là 
tĩnh lự (靜慮), hay tư duy, suy 
xét về một đối tượng trong tâm 
thức, mục đích đạt kinh nghiệm 
tỉnh giác, giải thoát và giác ngộ 
[1; tr.617]. Ngoài chữ jhāna, 
dhyāna và bhāvanā, jhāna có 
động từ jhāpeti với ý nghĩa 

thiêu đốt, thiêu đốt các pháp đối 
nghịch là năm triền cái, làm tiêu 
huỷ phiền não, những yếu tố 
ngăn ngại sự phát triển tuệ trong 
tâm [2; tr.31]. 

Tiến sĩ Muller trong quyển 
Dictionary của East Buddhist 
Terms cho rằng: "Thiền định là 
tiếng ghép đôi, từ chữ Phạn là 
“thiền” (samādhi), chữ Hán dịch 
là “định” có nghĩa là quay nhìn 
vào bên trong, với trạng thái tĩnh 
lặng" [3; 460]. Từ "jhāna" có 
mối liên hệ mật thiết đến danh từ 
"samādhi", thiền định hợp chung 
có thể hiểu là phương pháp tu 
nhằm tập trung tư tưởng vào một 
đối tượng duy nhất, không để 
tâm tán loạn, chân lý được sáng 
tỏ. Do vậy Thiền sư Suzuki tổng 
kết là do thiền mà nhập được 
định, nhờ định mà trí tuệ mới 
phát sanh [4; tr.126]. 

ĐĐ. Thích Chánh Đức*
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Thanh tịnh đạo luận giảng nghĩa 
Định (sammādhi) với nghĩa là sự 
tập trung. Tập trung là gì? Đó là 
sự xoay quanh (ādhāna) của tâm 
và tâm sở một cách đều đặn, chính 
đáng (sammā) vào một đối tượng 
duy nhất. Bởi vậy, nhờ đó mà tâm 
và tâm sở ở trong tình trạng quân 
bình, chánh đáng và đặt hết vào 
một đối tượng duy nhất không 
phân tán hay xao lãng [5; 158].

Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức 
Phật dạy thiền là sự tỉnh thức và 
luôn ý thức được những gì đang 
xảy ra trong cơ thể, trong tâm 
trí và cuộc sống hằng ngày của 
chính mình. Kinh tạng Pāli giảng 
rõ, thiền định chính là thiền chỉ 
(samatha bhāvanā) mục đích 
đoạn trừ năm chướng ngại; đó là 
năm triền cái (nīvarana). Trong 
giáo lý Bát thánh đạo (Atthangik 
ariya magga), nội hàm ý nghĩa 
thiền định bao hàm trong ba 
chi đó là Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định.

Lục tổ Huệ Năng (638-713) trong 
Lục Bảo Đàn Kinh dạy: “Ngoại 
ly tướng tức thiền, nội bất loạn 
tức định”. Bên ngoài xa lìa hết 
các cảnh gọi là thiền, bên trong 
không loạn, gọi là định [6; tr.47]. 
Ngài Mã Minh (Aśvaghosha), 馬
鳴, (80-150) trong tác phẩm Khởi 
Tín Luận Đại thừa phần Tu hành 
tín tâm, Ngài dạy pháp môn Chỉ 
quán mục đích xa lìa các cảnh, căn 
tiếp xúc với trần mà không vướng 
kẹt, chấp trước [7; tr.0582a06]. 

Hoà thượng Thích Chơn Thiện 
nói tổng quát như sau: “Định 
(sammādhi) thường được dùng 
cùng nghĩa với thiền định (jhāna) 
có nghĩa là sự vắng lặng, sự trầm 
tư. Từ ghép thiền định (jhāna- 
sammādhi) thường dùng để chỉ 

cái phương pháp làm cho tâm 
vắng lặng, đưa tâm đến trạng 
thái tập trung cao độ, thành cái 
nhất điểm của tâm. Nói đơn giản 
là thiền định là sư tu tâm, thiền 
định lấy gốc nghĩa ở từ bhàvanà 
nghĩa là sự tu tập, sự phát triển 
tâm linh” [8; tr.180]. 

LỢI ÍCH CỦA THIỀN QUA 
ĐỜI SỐNG TINH THẦN VÀ 
ĐẠO ĐỨC TÂM LINH
Đời sống thiền được biểu hiện 
đẹp qua lòng từ bi và trí tuệ của 
Đức Phật, biểu hiện ấy ngày nay 
chứng minh sự lợi ích không 
những trong khoa học mà còn giúp 
đời sống tinh thần của con người 
được ổn định, góp phần vào sự 
ổn định và phát triển xã hội. Mục 
đích thiền định là “con đường 
chánh niệm” (satipatthana), hay 
“con đường độc nhất” (ekayano-
maggo) [9; tr.85]; con đường giải 
quyết các vấn đề tiêu cực của con 
người điều động bởi tham dục, 
sân hận và si mê. Đức Phật dạy: 
“Bản tính tự nhiên của tâm là kết 
quả điều gì chúng ta nghĩ, do tâm 
làm chủ, tâm tạo tác. Nếu người 
nói hay hành động với một tâm 
độc ác, khổ não sẽ theo sau như 
dấu vết của bánh xe kéo. Bản tính 
tự nhiên của tâm là kết quả điều 
gì chúng ta nghĩ, do tâm làm chủ. 
Nếu người nói lên hay hành động 
với một tâm thanh tịnh, hạnh 
phúc theo sau vị ấy, giống như 
bóng không rời hình” [10; tr.58]. 

Ở trong trạng thái của thiền, 
người ta mới nhìn thấy thế 
giới hiện tượng nằm trong quy 
luật vô thường, khổ và vô ngã 
(vipassana-wisdom); và chỉ khi ở 
trong trạng thái của thiền, người 
ta mới có khả năng đạt được 
tâm thanh tịnh (samatha). Muốn 
đạt trạng thái tâm an tịnh, người 

thực hành thiền không những 
nghe, học và nghiên cứu trên lý 
thuyết mà phải thực hành thiền 
thiền chỉ (samatha) và thiền quán 
(vipassana) để chuyển hoá năm 
triền cái. Sự giác ngộ là mục đích 
cuối cùng của thiền định trong 
Phật giáo.

Lợi ích trong cuộc sống hiện tại 
của thiền Phật giáo là gì? Người 
thực tập thiền sẽ đạt được sự an 
tịnh nội tâm, buông bỏ sầu não, 
không còn lo lắng mối nhân 
duyên thế gian, từ đó thân tâm 
cân bằng hoà đồng xã hội. Người 
thực hành thiền khi đã thuần 
thục, đạt các nấc thang của định 
sẽ hưởng được an lạc nội tâm bất 
động ngay hiện tại, không còn ưu 
tư phiền não, quấy rầy của ngoại 
duyên chi phối. Hiện tại lúc đó, 
cuộc sống rất bình an, gọi là hiện 
tại lạc trú (ditthadhamma sukha 
vihārati). Đạt được lạc trú hiện 
tại, người ấy thích sống yên tĩnh, 

Người thực tập thiền sẽ đạt 
được sự an tịnh nội tâm, buông 
bỏ sầu não, không còn lo lắng 
mối nhân duyên thế gian, từ đó 
thân tâm cân bằng hoà đồng xã 
hội. (Ảnh: Pixabay)
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độc cư, an nhàn, thoát ly mọi nội 
kết và ràng buộc nhân duyên, lúc 
đó chư Thiên, Đế Thích luôn hộ 
trì và kính ngưỡng [11; tr.195]. 
Người thực hành thiền chứng 
Sơ thiền, hành giả chứng được 
hỷ lạc do ly dục sanh, Nhị thiền 
do định sanh, Tam thiền không 
có hỷ chỉ có xả niệm lạc trú, 
đến Tứ thiền với xả niệm thanh 
tịnh, mỗi hỷ lạc tuần tự vi diệu 
hơn hỷ lạc trước. Các hỷ lạc này 
không chi phối tâm của người 
hành thiền, trái lại làm cho tâm 
người hành giả hiện tại lạc trú. 
Như vậy, thiền đem lại hỷ lạc 
cho người hành thiền, hỷ lạc có 
tác động như món ăn, được gọi 
là xúc thực đem lại lạc quan, nỗ 
lực, tinh tấn, phấn chấn, nghị 
lực cho người hành thiền, chứ 
không phải đem lại bệnh hoạn, 
điên cuồng loạn tâm, chán đời, 
tiêu cực như người ta đã gán một 
cách sai lạc cho việc hành thiền 
[12; tr.48]. 

Lợi ích trong cuộc sống tương 
lai: "Một người thực tập thiền 
đã đoạn tận mọi gốc rễ khổ đau, 
niềm hỷ lạc nội tâm đến với 
người đó. Nhân hỷ lạc hiện tại là 
nền tảng tiến bộ tâm linh không 
những đời này mà còn cả đời 
sau" [13; tr.195]. 

Lợi ích đến với sự giải thoát tối 
thượng: "Thực hành thiền đưa 
đến mục đích cuối cùng đoạn tận 
khổ đau và chứng đạt Niết bàn. 
Thiền định có công năng đoạn 
trừ các tham dục, khiến cho ác 
ma không thấy đường đi lối về" 
[14; tr.37]. Khảo sát trong Kinh 
tạng Nikāya có đề cập đến lợi ích 
thiền, nhấn mạnh trên phương 
diện tuyệt đối mà đối tượng nghe 
pháp ở đây là chư vị Tỳ kheo, đệ 
tử của Ngài. Trong Kinh Trung 
Bộ, Đức Phật dạy: “người thực 
hành thiền định có công năng 
thoát ly được sự chi phối của 
năm dục trưởng dưỡng; nghĩa 

là đoạn trừ năm món dục lạc thế 
gian. Đức Phật ví nếu vị Tỳ kheo 
đắm mê các dục trưởng dưỡng 
giống như con nai sống trong 
rừng mà bị sập bẫy…; trái lại vị 
Tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp; 
chứng được bốn cấp độ thiền thì 
vị ấy đã vượt thoát khỏi tầm mắt 
ác ma” [15; tr.209]. Trong Kinh 
Tiểu Khổ Uẩn hay Kinh Bẫy Mồi, 
Đức Phật nói lên kinh nghiệm của 
mình khi chưa giác ngộ thì bị các 
dục chi phối, nếu không có thiền 
định thì không thể đoạn trừ [16; 
tr.207]. Cũng trên nền tảng giảng 
dạy về thiền, Đức Phật dạy những 
vị thực hành thiền thì tâm không 
còn sợ hãi như trong Kinh Chư 
Thiên và Kinh Upāli. Từ những 
cảm xúc tiêu cực được đoạn trừ, 
sự hỷ lạc phát sinh và công đức từ 
đó lớn mạnh thân tâm được quân 
bình. Như vậy, thiền là phương 
pháp rèn luyện tư duy, tự thân 
giác ngộ đến một lúc mọi cơ cấu 
tinh thần ổn định, khi ấy nhận 
chân như thật về các pháp mà tâm 
bất thiện không sinh khởi.
 
Khi những cảm xúc như sự cảm 
thông, chia sẻ được sinh khởi, 
chúng tạo ra một nguồn năng 
lượng thương yêu tích cực, thúc 
đẩy chúng ta từ tư duy đến hành 
động trở nên tỉnh thức. Lời nói, 
việc làm luôn có chiều hướng 
xây dựng, yểm trợ và xoa dịu đau 
khổ. Nguồn năng lượng tinh thần 
phát sinh từ những cảm xúc tốt 
đẹp luôn hướng ta đến sự vươn 
lên hoàn thiện tâm hồn và đời 
sống tràn đầy hỷ lạc.

LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐẾN 
SỨC KHỎE THỂ CHẤT
Thiền định ngoài tác động đến lợi 
ích thân tâm, còn tác động đến 
não bộ con người. Các nghiên 
cứu khoa học về thiền Chánh 
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niệm (mindfulness) đã cho thấy 
tác động của thiền định là do sự 
tương tác giữa hai chức năng thần 
kinh và tâm lý.

Một cách tổng quát, công năng và 
lợi ích của thiền ngoài việc đoạn 
trừ tam độc và năm triền cái, còn 
là tiến trình tu tập giúp tâm trí 
trong sáng, thân thể khoẻ mạnh. 
Đạo đức truyền thống có năm tiêu 
chuẩn nhận định về một cá nhân, 
là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nếu 
tình chí bị kích động quá mức, 
những sang chấn tinh thần sẽ gây 
ra sự mất quân bình về âm dương, 
khí, huyết, tạng, phủ mà gây ra 
các bệnh nội thương [17; tr.13-
30]. Vì vậy trong y học cổ truyền, 
có năm loại tâm ảnh hưởng đến 
sức khoẻ đời sống: Nếu vui 
mừng quá hại tâm (hỷ thương 
tâm), nóng giận quá hại gan (nộ 
thương can), sầu muộn quá hại 
phổi (bi thương phế), lo lắng quá 
hại tỳ (ưu thương tỳ), sợ hãi quá 
hại thận (khủng thương thận). Vì 
những tính khí trên, chúng ta cần 
thực tập thiền Chánh niệm nhằm 
giữ sức khỏe bản thân, sống tỉnh 
giác, nuôi dưỡng lòng từ, trau dồi 
đức hạnh, cống hiến cho cộng 
đồng và xã hội.

Thiền còn được xem là có năng 
lực trị liệu, cải thiện trí nhớ, tăng 
trưởng não bộ, điều hoà thân thể, 
lưu thông thần kinh và huyết 
mạch, có thể tránh và ngăn ngừa 
các bệnh mãn tính. Bác sĩ Herbert 
Benson và cộng sự tại Đại học 
Harvard (Mỹ) thường khuyến 
khích mọi người thực tập thiền 
thư giãn. Ông chứng minh một 
người ngồi thiền 10 - 20 phút/lần, 
2 lần/ngày, có thể thuyên giảm, 
phòng ngừa các chứng bệnh về 
tim, cao huyết áp, mất ngủ [18; 
tr.8]. Tác giả Jeseph B. Nelson 

công bố nghiên cứu qua bài viết 
ngày 24/7/2006 với tựa đề Thiền 
và quản lý bệnh tiểu đường 
(Meditation and art of Diabetes 
management), cho biết: Mỗi ngày 
ngồi thiền khoảng 20 phút sẽ làm 
bệnh nhân thư thái, yêu đời, giảm 
căng thẳng, ổn định tâm thần. 
Khi căng thẳng, nhịp tim không 
đều, phổi thở nhiều hơn, áp suất 
huyết áp cao, bao tử khó tiêu 
hoá, dẫn đến lượng đường trong 
máu gia tăng. Ngoài ra, khi tâm 
lý căng thẳng xuất hiện, hệ thần 
kinh giao cảm bị kích động, các 
tế bào tiết ra chất norepinephrine 
và nang thượng thận tiết ra chất 
epinephrine hay adrenaline; 
epinephrine làm tim và bắp thịt 
gia tăng hoạt động, hệ đối giao 
cảm vận hành làm tiết ra chất 
acetylcholine để quân bình cơ thể. 
Hệ thần kinh nội tiết sản xuất chất 
CRH (corticotrophinreleasing 
hormone) để duy trì thăng bằng. 
Chất CRH được truyền đến 
tuyến yên (pituitary gland). 
Tuyến yên tiết ra chất ACTH 
(adrenocorticotropic hormone). 
Chất này theo máu chuyển đến 
nang thượng thận để kích thích 
bộ phận này, nhằm tạo ra chất 
crotisol. Chất này có nhiệm vụ 
tái tạo sự quân bình cơ thể. Bác 
sĩ Benson cho rằng có từ 60-90% 
bệnh tật do căng thẳng mà ra. 
Căng thẳng nhiều khi biểu hiện 
ra nóng giận, nó là một tâm sở 
bất thiện trong Phật giáo, gây nên 
độc tố làm hư hoại thân và tâm. 
Ông nghiên cứu và kết luận, thiền 
giúp con người giảm bớt căng 
thẳng; mỗi cá nhân hãy tự trị liệu 
cho chính mình (self-care). Đức 
Phật rất khéo léo nhu nhuyến điều 
phục cảm xúc của mình làm cho 
chúng trở nên êm dịu, Kinh Pháp 
Cú số 222 dạy: “Ai điều được 
cơn giận, Như hãm xe chạy xe, Vị 

ấy đánh xe thật, người khác cầm 
cương hờ”. Như vậy, hai quan 
điểm qua kết quả nghiên cứu có 
sự trùng hợp [19; tr.50, Phụng 
Sơn (2015),tr.200]. 

Thực tập chánh niệm khiến não 
bộ chúng ta thay đổi. Bà Sharon 
Beglet và nhà thần kinh học 
Doidge trình bày luận điểm này 
trong tác phẩm Train your mind, 
change your brain. Các tác giả 
cho thấy, khi trạng thái tâm vui, 
buồn phản ánh chuyển động làm 
thay đổi các chất hoá học và 
luồng điện trong các tế bào thần 
kinh. Tác phẩm Bộ não của Phật 
của bác sĩ y khoa Mendius cho 
rằng: Não bộ là một mô nặng 1,3-
1,4 kg, ước tính có 100 tỉ tế bào 
thần kinh; mỗi tế bào thần kinh 
tiếp nhận khoảng 5.000 kết nối, 
gọi là khớp nối thần kinh từ các 
tế bào thần kinh khác. Mỗi tế bào 
thần kinh thông thường truyền 
tín hiệu từ 5 đến 50 lần/giây [20; 
tr.21]. Như vậy, mức độ truyền 
thông tế bào thần kinh rất lớn, 
gần đây họ nghiên cứu cho rằng 
tính cách mềm dẻo, dễ thay đổi 
của bộ não (brain plasticity hay 
neuroplasticity) có thể thay đổi 
được qua sự tập luyện có chú ý; 
sự chú ý, tập trung có thể chuyển 
hoá não bộ [16; tr.94-104]. Bộ 
não chính là công cụ tác động 
và định hình quan trọng nhất của 
tâm. Tâm và bộ não tương tác với 
nhau sâu sắc tới mức chúng được 
nhận thức như một hệ thống tâm/
bộ não thống nhất, phụ thuộc lẫn 
nhau [13; tr.22]. Đạo Phật nhấn 
mạnh tính cách chủ động của 
tâm, bởi tâm có thô, có tế, công 
năng của tâm ảnh hưởng rất lớn 
đến nhận thức và hành động của 
con người. Như vậy, người thực 
tập thiền định, luôn chánh niệm 
là sợi dây kết nối giữa não bộ với 
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tâm thức và ngược lại. Chỉ 
khi khéo léo chánh niệm 
mới thấy được sự đồng 
điệu thế giới bên trong và 
bên ngoài, hay là sự nhất 
như giữa danh và sắc (vật 
chất và tinh thần của con 
người) bất nhất bất dị. Bởi 
bộ não chủ yếu học tập từ 
những gì chúng ta chú tâm 
tới, nên chánh niệm là con 
đường tiếp nhận những 
trải nghiệm tốt đẹp và biến 
chúng trở thành một phần 
của chính bản thân ta.

Những lợi ích vừa trình bày 
trên được chứng minh qua 
khoa học hiện đại và các 
nhà nghiên cứu, bác sĩ có 
thẩm quyền về thiền dưới 
cái nhìn khách quan. Người 
thực hành và trải nghiệm 
về thiền tự thân họ nếm trải 
pháp vị, như những gì Đức 
Phật đã tuyên thuyết. 

KẾT LUẬN
Thiền Phật giáo là con đường tối 
thượng nhổ tận gốc rễ khổ đau 
đưa đến an lạc đời này và đời sau; 
con đường mà chính Đức Phật đã 
đi qua, dựa trên nhận thức khổ 
đau giữa thế gian, từ đây dẫn dắt 
con người đi ra khổ, lìa tham ái, 
bỏ ngã chấp, tự thân chứng ngộ 
mới mẽ và giá trị.

Dòng chảy của tư duy hình thành 
nên khái niệm hữu ngã, có thể 
ảnh hưởng đến khả năng tập 
trung, mất định hướng, hệ luỵ 
đến đời sống hằng ngày. Thiền 
định Phật giáo đặt tâm làm căn 
bản như là nền tảng để xây dựng 
đời sống giữa thân và tâm được 
lành mạnh. Thiền Phật giáo có 
tác dụng giúp cho tâm con người 
hiện đại bình lặng, đem lại cuộc 

sống an lạc, làm việc tập trung, 
hiệu quả, giảm bớt căng thẳng, 
cân bằng tâm lý và cuộc sống có 
ý nghĩa hơn. Chính những giá trị 
phổ quát của thiền Phật giáo được 
người viết nêu trên mà nhân loại 
trên thế giới ngày càng quan tâm 
đến thiền Phật giáo.
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nhận thức khổ đau giữa thế 
gian. (Ảnh: Pixabay)
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S
ự phát triển của thời đại 
công nghệ số, cám dỗ vật 
chất và những thách thức 

từ khủng hoảng môi trường, dịch 
bệnh, kinh tế, xã hội,… khiến con 
người mỏi mệt và đầy lo toan. 
Trước nhịp sống hối hả đó, đã 
có không biết bao mảnh đời lầm 
đường lạc lối và khổ đau. Họ 
muốn tìm những năng lượng yêu 
thương và đồng cảm, những phút 
giây bình yên và không bị lôi 
cuốn theo các pháp hiện tại để 
sống đời an lạc hơn.

KHỔ ĐAU TỪ LỐI SỐNG 
PHÓNG DẬT
Trong Kinh Pháp Cú, phẩm 
Không Phóng Dật, bài kệ số 21 
ghi rằng:

“Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết,
Không phóng dật, không chết,
Phóng dật như chết rồi” [1]. 

Hằng ngày, con người sống vội 
vã trong ăn uống, nấu nướng, 
tắm giặt, giao tiếp, ngủ nghỉ,… 
Vì sao như thế? Bởi họ sợ không 
kịp thời gian, lo chạy đua với 
cuộc sống vật chất và mong 
muốn một tương lai tươi sáng. 
Trong cuộc rong ruổi tìm cầu 
đó, đã có không ít người khổ 
đau và tuyệt vọng trước những 
nghịch cảnh tự thân hoặc ăn năn 
trước việc sa đọa vào những tệ 
nạn xã hội. Trong Kinh Giáo Thọ 
Thi Ca La Việt, Đức Phật đã dạy 
cho Thi-ca-la-việt về sáu nguyên 

nhân phung phí tài sản: 
1. Đam mê các loại rượu sẽ khiến 
tài sản tổn thất, đấu tranh tăng 
trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, ảnh 
hưởng danh dự, trí lực tổn hại,…
2. Du hành đường phố phi thời sẽ 
ít ai che chở, vợ con không được 
bảo bọc, tài sản không được bảo 
quản, bị tình nghi với các việc 
xấu ác, nạn nhân của tin đồn, tự 
rước vào thân nhiều khổ não.
3. La cà đình đám ở những nơi 
hát, múa, nhạc, tán tụng, trống,…
4. Đam mê cờ bạc sẽ sanh tâm 
oán khi thắng hoặc sầu lo khi 
thua, tài sản tổn thất, lời nói nơi 
pháp đình không hiệu lực, bạn bè 
khinh chê, ảnh hưởng hôn nhân.
5. Thân cận bạn ác để loạn hành, 
cờ bạc, nghiện rượu, trá ngụy, 

ĐĐ. Thích Thiện Mãn*
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bạo động và lừa gạt.
6. Lười biếng khi thời tiết quá 
nóng hay quá lạnh, hoặc việc làm 
quá sớm hay quá trễ, hoặc khi 
bụng quá đói hoặc quá no [2]. 

Vì sống buông lung theo năm 
dục (tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, 
ăn uống và ngủ nghỉ), không tin 
Nhân quả Nghiệp báo: “Ta là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp, nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ 
làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy” [3], khiến biết bao 
thói hư tật xấu, những tập khí bất 
thiện, nghiệp chướng đã và đang 
gây tạo, những lối suy nghĩ tiêu 
cực cùng các việc làm sai trái,… 
gây phiền khổ cho ta. Nguồn gốc 
khổ đau đó được Đức Phật dạy 
rằng: “Này các Tỳ kheo, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái” [4]. Trong nhiều bài 
pháp, Đức Phật đã giảng về cách 
tu tập chuyển hóa để con người 
có đời sống hạnh phúc hơn. 

KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ: 
MỘT TRONG NHỮNG PHÁP 
TU CHUYỂN HÓA ĐỜI SỐNG 
PHÓNG DẬT
Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả 
(Bhaddekaratta Sutta) là bài kinh 
số 131, thuộc Kinh Trung Bộ 
(Majjhima Nikāya), được Đức 
Thế Tôn thuyết cho chúng Tỳ 
kheo tại tinh xá Kỳ Viên. Đức 
Phật dạy rằng:
“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.
Không động, không rung chuyển,

Biết vậy, nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết, 
Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng” [5].

Đức Phật đã khuyến tấn hàng đệ 
tử thực hành quán chiếu năm uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành và thức) 
là vô ngã, không truy tìm sự hân 
hoan trong quá khứ cũng như ước 
vọng với tương lai, sống trọn vẹn 
hạnh phúc an vui ngay trong từng 
phút giây hiện tại. Để không bị 
lôi cuốn theo các pháp hiện tại, 
Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các 
Tỳ kheo, có vị đa văn Thánh đệ 
tử, đi đến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh; đi đến các 
bậc chơn nhân, thuần thục pháp 
các bậc chơn nhân, tu tập pháp 
các bậc chơn nhân. Vị này không 
quán sắc là tự ngã, không quán 
tự ngã là có sắc, không quán sắc 
là trong tự ngã, không quán tự 
ngã trong sắc; không quán thọ,… 
không quán tưởng,… không quán 
hành,… không quán thức là tự 
ngã, không quán tự ngã là có 
thức, không quán thức là trong 
tự ngã, không quán tự ngã trong 
thức. Như vậy, này các Tỳ kheo, 
là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại” [6]. 

Ngoài ra, vào một buổi chiều nọ, 
trước khi Đức Thế Tôn đến giảng 
trường Kỳ Viên, Tôn giả A-nan 
(Ānanda) đã “Thuyết thị, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ các Tỳ kheo. Con đã giảng Nhứt 
dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt 
thuyết” [7]. Ngược lại, một hôm 
khác, sau khi Tôn giả Samiddhi 

và đại chúng nghe Đức Phật 
tổng thuyết vắn tắt bài kệ, nhưng 
không được giải nghĩa, nên đã đến 
thỉnh Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
(Mahākaccāna) giảng giải ý nghĩa 
bài kệ đó. Đức Phật khen Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên rằng: “Này các 
Tỳ kheo, Mahākaccāna là bậc Hiền 
trí. Này các Tỳ kheo, Mahākaccāna 
là bậc Đại trí tuệ. Này các Tỳ kheo, 
nếu các ông hỏi Ta về ý nghĩa này, 
Ta cũng giải thích cho các ông như 
vậy, như Mahākaccāna đã giải 
thích. Thật sự ý nghĩa là vậy, và các 
ông hãy thọ trì như vậy” [8]. 

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG AN 
LẠC VÀ TỈNH GIÁC TRONG 
TỪNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI
Nhận chân được rằng quá khứ đã 
qua rồi, tương lai thì chưa đến, 
hiện tại cũng không trụ, bởi vạn 
pháp đều do duyên sinh vô ngã, 
người đó sẽ điều phục thân tâm, 
an trú tỉnh giác, tu tập hướng 
thiện để đạt hạnh phúc và an lạc 
ngay trong hiện tại: 
“Sống tỉnh giác,
Sạch thân tâm,
Thấu rõ mọi thứ,
Duyên sinh không thật,
Vui giải thoát” [9].

Thứ nhất là quán chiếu năm 

uẩn, Đức Phật đã dạy hàng Tỳ 
kheo nói riêng và mọi người nói 
chung hãy sống xa lìa tham chấp, 
đoạn diệt ái, để đặt gánh nặng 
năm uẩn xuống, không còn khổ 
đau qua bài Kinh Gánh Nặng:
“Năm uẩn là gánh nặng,
Kẻ gánh nặng là người,
Mang lấy gánh nặng lên,
Chính là khổ ở đời.
Còn đặt gánh nặng xuống,
Tức là lạc, không khổ,
Ðặt gánh nặng xuống xong,
Không mang thêm gánh khác.
Nếu nhổ khát ái lên,
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Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Ðược giải thoát tịnh lạc!” [10].

Đức Phật từng dạy có hai hạng 
người cao quý giữa cuộc đời: 
Một là người chưa từng phạm 
tội lỗi; hai là người phạm tội lỗi 
mà biết ăn năn hối cải và không 
tái phạm nữa. Vì thế, những 
tâm hồn lầm lỗi, sa ngã vào con 
đường mại dâm, ma túy, cờ bạc, 
trộm cướp,… Hãy thức tỉnh quay 
về con đường chân chánh, sống 
trong sạch và lương thiện, vun 
bồi đạo đức tự thân và có ích cho 
xã hội. Phật giáo, các tổ chức 
đoàn thể xã hội và Nhà nước 
luôn chung tay góp sức, động 
viên tinh thần và giới thiệu việc 
làm để tạo dựng một cuộc sống 
tốt đẹp cho những con người khổ 
đau đó. Vì thế:

Mỗi người như một đóa hoa góp 

phần tô điểm sơn hà đẹp tươi,
Mỗi người như một nụ cười để cho 
nhân loại cùng vơi nỗi sầu [11].

Thứ hai là nâng cao thân lực và 

tâm lực, mọi người phải thường 
xuyên thể dục để thân thể khỏe 
mạnh, ăn ngủ tiết độ, ứng xử đúng 
mực, suy nghĩ thiện lành, lời nói 
từ ái, hành động chân chánh (làm 
việc đúng lương tâm, tọa thiền, 
nghe và tìm hiểu Phật pháp, kính 
trọng Tam bảo, từ thiện giúp 
những gia đình khó khăn,…) 
nhằm phát triển năng lượng sống 
tích cực. Đặc biệt, Đức Phật dạy 
các Tỳ kheo nói riêng và mọi 
người nói chung vượt qua năm 
điều sợ hãi:
1. Sợ hãi về sinh sống. 
2. Sợ hãi về tiếng đồn xấu.
3. Sợ hãi về xấu hổ trong hội 
chúng.
4. Sợ hãi về chết.
5. Sợ hãi về ác thú [12]. 

Để thẩm sát và nhiếp phục năm 
sợ hãi đó, hành giả tu tập cần 
thành tựu bốn lực là:
1. Tuệ lực.
2. Tinh tấn lực.
3. Vô tội lực.
4. Năng nhiếp lực [13].

Tức là, trong sinh hoạt hàng ngày, 
người đó phải rõ biết pháp thiện 
và bất thiện để tinh tấn hành trì, 
nhiếp phục ba nghiệp không gây 
tạo các điều tội lỗi; đồng thời 
thực hành bốn nhiếp pháp như 
bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng 
sự. Trong bốn pháp nhiếp phục 
đó, pháp thí là hơn hết trong bố 
thí, thuyết pháp là hơn hết trong 
ái ngữ, khuyến tấn người an trú 
đối với niềm tin, bố thí, trì giới và 
trí tuệ là hơn hết trong lợi hành, 
tu tập với các vị chứng quả đồng 
phạm hạnh là hơn hết trong đồng 
sự [14]. Bằng năng lượng an lành, 
không sợ hãi, hành giả sẽ không 

Trước nhịp sống hối hả đó, đã có không biết bao mảnh đời lầm đường lạc lối và khổ đau. Họ muốn tìm những năng 
lượng yêu thương và đồng cảm, những phút giây bình yên và không bị lôi cuốn theo các pháp hiện tại để sống đời an 
lạc hơn. (Ảnh: Pixapay.com)
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gây áp lực, chống trái hoặc 
hãm hại người khác, mà 
luôn hộ trì mình và người 
bằng tình thương an lạc 
trong hiện tại và mai sau.

Thứ ba là phát triển thiện 

pháp và năng lượng bình 

an, ai trong đời cũng có 
những phút giây lầm lỗi, 
đối diện khổ đau, để rồi lo 
nghĩ vẩn vơ, không liên hệ 
gì đến thiện pháp. Nếu hồi 
đầu cảnh tỉnh, tập buông 
xả những ký ức khổ đau sẽ 
là một liệu pháp điều phục 
tâm bệnh. Bao chuyện u 
hoài trong quá khứ, nhiều 
nỗi đau âm ỉ hiện về khiến 
lòng người tái tê, quằn quại. 
Buông xả để thanh lọc nội tâm 
và cũng là phương thức vươn 
lên, khắc phục khiếm khuyết của 
chúng ta. Người đó dứt trừ tham 
chấp, không để những điều bất 
thiện hay tệ nạn xã hội làm che 
mờ lý trí, không dung túng những 
tập khí xấu ác làm khổ đau cho 
mình và mọi người. Ta tự hứa với 
lòng không được sa lầy vào hố 
sâu tội lỗi hay những thói hư tật 
xấu, nguyện nỗ lực thực hành các 
thiện pháp như: “Ly sát sanh, ly 
thâu đạo, ly tà dâm, không vọng 
ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly 
ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si” [15].

Hằng ngày, hành giả sống không 
phóng dật, hộ trì các căn, không 
chạy theo năm dục, siêng năng 
thực tập thiền định để tăng sức 
định tĩnh, kinh hành tạo ra sự 
an ổn thư thái, niệm Phật để gia 
tăng an định, từ thiện hoặc cúng 
dường để tạo niềm an vui tích 
cực, nghe pháp để định hướng 
tu tập,… Đức Phật cũng đã từng 
bảo rằng: Sự an lạc về sở hữu 
vật chất chỉ bằng một phần mười 

sáu những an lạc, hạnh phúc về 
mặt tinh thần [16]. Tiêu biểu 
như Tổng Hạnh phúc Quốc gia 
(Gross National Happiness) của 
đất nước Bhutan cũng đề cập 
đến việc cảm thọ hạnh phúc tinh 
thần. 

Tóm lại, hạnh phúc hay khổ đau 
đều do chính chúng ta quyết định. 
Đừng buông lung theo năm dục, 
chấp chặt vào năm uẩn và gây 
ra nhiều điều bất thiện để rồi 
phải gánh chịu nhiều điều khổ 
đau. Vươn lên từ vấp ngã, hành 
giả nói riêng và mọi người nói 
chung siêng năng làm các việc 
phước thiện, sống trọn vẹn và an 
vui trong từng phút giây hiện tại, 
từng bước hoàn thiện đạo đức tự 
thân, góp phần kiến tạo cõi Tịnh 
độ giữa nhân gian, lợi lạc cho 
mình và cho mọi người.

Chú thích:
* ĐĐ. Thích Thiện Mãn - Học viên Thạc sĩ 
khóa III, Học viện Phật giáo Việt Nam tại 

TP. Hồ Chí Minh.
[1]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam 
Truyền (2018), Kinh Tiểu Bộ, tập 1, 
Kinh Pháp Cú, Thích Minh Châu 
(dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.44.
[2]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam 
Truyền (2018), Kinh Trường Bộ, 
Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, 
Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, tr.622-623.
[3]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam 
Truyền (2018), Kinh Tăng Chi Bộ, 
tập 1, chương 5, phẩm Triền cái, 
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Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, tr.672.
[4]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam 
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Bộ, Đại phẩm, chương Tương ưng 
sự thật, phẩm Chuyển pháp luân, 
Kinh Như Lai Thuyết, Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, tr.783.

[5]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2017), Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Nhứt Dạ 
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[6]. Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả, tr.521.
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(2017), Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh A-Nan 
Nhứt Dạ Hiền Giả, Thích Minh Châu 
(dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.524.
[8]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2017), Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Đại Ca-
Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả, Thích Minh 
Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.534.
[9]. Thích Hạnh Tuệ (2017), Hạnh phúc 
minh trần, Nxb. Lao động, Hà Nội, tr.29.
[10]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2018), Kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, chương 
Tương ưng uẩn, phẩm Gánh nặng, Kinh 
Gánh Nặng, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội, tr.657.
[11]. Thích Hạnh Tuệ (2017), Sđd., tr.166.
[12]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2018), Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 
Chín pháp, phẩm Chánh giác, Kinh Những 
Sức Mạnh, Thích Minh Châu (dịch), Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội, tr.447.
[13]. Kinh Những Sức Mạnh , tr.446.
[14]. Kinh Những Sức Mạnh, tr.446-447.
[15]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2018), Kinh Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, 
Thích Minh Châu (dịch), Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, tr.688.
[16]. Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền 
(2018), Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 
Bốn pháp, phẩm Nghiệp công đức, Kinh 
Không Nợ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.413.

Ta tự hứa với lòng không được sa lầy 
vào hố sâu tội lỗi hay những thói hư 
tật xấu, nguyện nỗ lực thực hành các 
thiện pháp.
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Đặt vấn đề
Phật giáo Việt Nam kể từ khi 
du nhập đến nay đã đồng hành 
cùng dân tộc trong suốt chiều 
dài lịch sử. Trải qua các triều đại 
Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, 
Nguyễn và trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, đế 
quốc Mỹ, bản sắc hoạt động thực 
tiễn của Phật giáo Việt Nam luôn 
biểu hiện truyền thống phụng sự 
nhân sinh, quê hương xứ sở. Mặc 
dầu trên con đường hoạt động, 
Phật giáo gặp không ít khó khăn, 
nhưng với lập trường vững vàng, 
chư Tăng Ni, Phật tử cả nước đã 
lèo lái con thuyền Phật giáo từng 
bước vượt qua sóng gió tiến về 
phía trước, để có được sự hội 
nhập và phát triển như hiện tại. 

Ngày nay, Phật giáo Việt Nam 
tùy duyên ứng dụng làm lợi đạo, 
ích đời trên nhiều phương diện: 
Giáo dục, văn hóa, chính trị, y tế, 
kinh tế, xã hội… Qua đó thể hiện 
tinh thần hộ quốc an dân của Phật 
giáo Việt Nam.

SỰ RA ĐỜI CỦA GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Sau ngày 30/4/1975 đất nước hòa 
bình, thống nhất, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã khắc phục hậu quả 
chiến tranh, tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đất 
nước độc lập, Tăng Ni, Phật tử có 
tâm nguyện củng cố lại hệ thống 
tổ chức Phật giáo, quy tập các 
hệ phái Phật giáo vào ngôi nhà 
chung Giáo hội để ổn định phát 

triển lâu dài. Tháng 02/1980, Ban 
Vận động thống nhất Phật giáo 
được thành lập gồm các vị cao 
Tăng đại diện cho các tổ chức, hệ 
phái Phật giáo trên toàn quốc. Ban 
Vận động đã đi đến các tổ đình, 
sơn môn và tổ chức các buổi tiếp 
xúc với Tăng Ni, Phật tử, giới cư 
sĩ trí thức khắp ba miền để trình 
bày nguyện vọng và lắng nghe ý 
kiến của các vị, để đi đến thống 
nhất quan điểm trong việc thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Thống nhất Phật giáo là điều kiện 
tất yếu trong bối cảnh xã hội hiện 
tại: “Thống nhất PGVN không 
chỉ là nguyện vọng mà hơn thế 
nữa, đó là chân lý tất yếu của 
PGVN, có thống nhất Phật giáo 
mới đoàn kết được toàn thể Tăng 

Lịch sử cũng đã nói lên tinh thần bản sắc và hoạt động thực tiễn của Phật giáo Việt Nam, luôn 
biểu hiện truyền thống phụng sự nhân sinh, quê hương xứ sở. (Ảnh: vietnam.vnanet.vn)
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Ni, Phật tử cả nước để thực hiện 
những Phật sự trọng đại của 
PGVN” [1]. 

Sau khi thành lập, Ban Vận động 
làm việc sau gần hai năm, giây 
phút lịch sử đã đến. Hội nghị Đại 
biểu thành lập GHPGVN diễn 
ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 04-
07/11/1981 với sự tham dự của 
165 vị Giáo phẩm, Tăng Ni, Phật 
tử đại diện cho 9 tổ chức, hệ phái 
Phật giáo trên cả nước. Hội nghị 
quyết định thống nhất thành lập 
một tổ chức Phật giáo chung lấy 
tên: “Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam”. GHPGVN được thành lập 
thể hiện tinh thần đoàn kết hòa 
hợp, mặc dù có đến 9 tổ chức, hệ 
phái, với các truyền thống, hình 
thức khác nhau nhưng trên dưới 
vẫn nhất trí hợp nhất, thể hiện đặc 
tính lục hòa của Phật giáo. Trong 
kỳ Đại hội này, Hiến chương 
GHPGVN gồm 11 chương, 46 
điều, được đại diện lãnh đạo các 
tổ chức, hệ phái Phật giáo thông 
qua và ấn dấu công nhận. Hiến 
chương đã đề cập lập trường mục 
đích của Giáo hội: “Mục đích của 
GHPGVN là điều hoà, hợp nhất 
các tổ chức, hệ phái Phật giáo 
Việt Nam cả nước để hộ trì hoằng 
dương Phật pháp và tham gia xây 
dựng bảo vệ tổ quốc, phục vụ dân 
tộc, góp phần xây dựng hoà bình, 
an lạc cho thế giới” [2] và xác 
định phương châm hoạt động của 
Giáo hội là: “Đạo pháp - Dân tộc 
- Chủ nghĩa xã hội”.

Thống nhất Phật giáo Việt Nam 
là tâm nguyện của bao thế hệ. Kể 
từ khi HT. Thích Khánh Hòa vận 
động phong trào chấn hưng Phật 
giáo vào đầu thế kỷ XX, các vị 
Tôn túc đã có ý nguyện thành lập 
một tổ chức Phật giáo thống nhất 
cả ba miền. Trong đó điển hình 

với sự ra đời các tổ chức Giáo hội 
như: Tổng hội Phật giáo Việt Nam 
(1951); Hội Phật giáo Thống nhất 
Việt Nam (1958); Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất (1964) 
căn bản dựa trên sự hợp nhất 11 
giáo phái Phật giáo với số lượng 
Tăng Ni, Phật tử đông đảo nhất 
từ trước đến giờ. Tuy nhiên, các 
tổ chức thống nhất Phật giáo này 
vẫn chưa được trọn vẹn. Sự ra đời 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
năm 1981 thể hiện sự thống nhất 
trọn vẹn, đầy đủ nhất của Phật 
giáo Việt Nam so với các tổ chức 
Giáo hội tiền nhiệm.

Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam thành lập từ năm 1981 đến 
nay, Phật giáo Việt Nam đã kế 
thừa và phát huy truyền thống 
hội nhập và phát triển Phật giáo, 
với phương châm “Đạo pháp 
- Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, 
GHPGVN từng bước kiện toàn 
bộ máy hành chính, cơ cấu những 
vị Tăng sĩ đủ đức đủ tài giữ những 
vị trí quan trọng trong Giáo hội 
điều hành công tác Phật sự. Vì 
vậy, trong thời gian ngắn Phật 
giáo đã đạt được nhiều thành tựu 
to lớn trên nhiều lĩnh vực. Với 
tinh thần nhập thế tích cực, nhiều 
Tăng Ni đã đóng góp cho xã hội 
trên nhiều phương diện.

MỘT SỐ THÀNH TỰU 
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Hoạt động giáo dục của Phật 

giáo Việt Nam

Theo bản thống kê báo cáo tổng 
kết hoạt động Phật sự Phật giáo 
nhiệm kỳ VII trong cả nước “có 
53.941 vị Tăng Ni, và 18.466 
ngôi tự viện” [3]. Số lượng người 
xuất gia và cơ sở thờ tự Phật giáo 
nhiều như thế cũng đủ nói lên 
tầm vóc phát triển của Phật giáo 

Việt Nam. Hiện nay, cả nước 
có bốn Học viện Phật giáo ở Hà 
Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và 
TP. Cần Thơ đang đào tạo hàng 
nghìn Tăng Ni có đủ tri thức để 
kế thừa tương lai Phật giáo. Ngày 
04/01/2018, Học viện Phật giáo 
Việt Nam được Nhà nước chính 
thức cho phép đào tạo chương 
trình sau Đại học, mở ra hướng 
phát triển giáo dục nâng cao của 
Phật giáo Việt Nam. Việc đào tạo 
nhân tài được ưu tiên hàng đầu, 
người có đủ tài năng đức độ, có 
tri thức tầm nhìn xa trông rộng 
mới có thể gánh vác những trọng 
trách của Giáo hội và phát triển 
Phật giáo ngày một rực rỡ hơn. 

Thật vậy, giáo dục Phật giáo có 
mục tiêu chuyển mê khai ngộ, 
giúp con người có trí tuệ, có hành 
động chân chánh đạt đến kết quả 
hạnh phúc chân thật. Nói cách 
khác, giáo dục đào tạo của Phật 
giáo là hướng đến tính đại đồng, 
hạnh phúc miên viễn cho mọi 
người trên hành tinh này. Đây 
được xem là một trọng trách nặng 
nề của Ban Giáo dục Tăng Ni 
Trung ương.

Giáo dục được xem là ngành cao 
quý, vì hướng đến bồi dưỡng 
nhân cách và tri thức cho thế hệ 
tương lai. Vậy nên, giáo dục hiện 
nay đã được xã hội hóa, mọi cá 
nhân đoàn thể đều chung tay góp 
sức cho thế hệ con em, giảm thiểu 
tình trạng bỏ học. Theo ý nghĩa 
đó, Phật giáo cũng hướng đến 
chia sẻ gánh nặng xã hội, tạo điều 
kiện cho các em cắp sách đến 
trường, đặc biệt là những em có 
hoàn cảnh khó khăn.

“Về Phật giáo, thống kê chưa 
được chính xác nhưng tính đến 
năm 1997, cả nước có 196 lớp 
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Pháp Đức Phật chỉ dạy với mục đích hướng con người đến chân, 
thiện, mỹ, tiến hóa hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

cấp trong việc quản lý trực tiếp, 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh đã mở khoa 
Mầm non cho các Ni sinh được 
đào tạo bài bản theo đúng chuẩn 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Giáo 
dục các em mầm non trong môi 
trường Phật giáo không những 
trao truyền về tri thức mà còn rèn 
luyện đạo đức Phật giáo, để các 
em không những có tri thức vững 
vàng mà còn có nhân cách thiện 
lành tốt đẹp.

Cuộc sống hiện đại nảy sinh 
nhiều cám dỗ vật chất, đặc biệt 
với giới trẻ. Điều này góp phần 
làm trầm trọng thêm một số vấn 
nạn tiêu cực trong xã hội như: 
bạo lực học đường, bất hiếu với 
cha mẹ, vô lễ với thầy cô hay 
người cao tuổi. Đây là một thực 
trạng đáng báo động. Trước tình 
hình tiêu cực đó, Tăng Ni cũng 
quan tâm giáo dục các em trên 
nhiều phương diện.

Như vậy, hơn bao giờ hết tuổi trẻ 
cần được dìu dắt về mọi mặt, nhất 
là về cuộc sống tâm linh. Vì đó 
là nền tảng đạo đức, phẩm chất 
giá trị của con người và sự phát 
triển theo chiều hướng tốt của xã 
hội [5]. Để giải quyết thực trạng 
này cũng như giáo dục đạo đức 
cho các bạn trẻ, nhiều chương 
trình sinh hoạt cho giới trẻ trong 
Phật giáo đã được tổ chức. Với 
hoạt động Gia đình Phật tử dành 
cho thanh niên vào chủ nhật hàng 
tuần, các em sẽ được quý thầy cô, 
huynh trưởng giảng dạy về giáo 
lý, cách ứng xử, bổn phận trách 
nhiệm mình với các mối quan hệ, 
cũng như rèn luyện tâm lý trở nên 
thanh tịnh. Khóa tu mùa hè được 
nhiều đạo tràng nhân rộng, điển 
hình như chùa Hoằng Pháp mỗi 
khóa quy tựu hàng ngàn học sinh, 

học tình thương, 116 cơ sở nuôi 
trẻ mẫu giáo bán trú, trẻ mồ côi 
và khuyết tật với trên 6.000 em. 
Đến năm 2002, số lớp học tình 
thương đã tăng lên 1.500 lớp. 
Cả nước hiện có trên 1.000 lớp 
học tình thương với trên 20.000 
em. Tuy nhiên, lực lượng giáo 
viên chuyên môn do Tăng Ni, 
Phật tử đảm trách còn hạn chế. 
Ban Từ thiện Xã hội Trung ương 
GHPGVN đã tổ chức khóa bồi 
dưỡng nuôi dạy trẻ cho 92 Tăng 
Ni, Phật tử học viên” [4].

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, 
nhiều gia đình không đủ điều 

kiện cho con đến lớp, do vậy việc 
quan tâm của Phật giáo với lớp 
học tình thương miễn phí là sự hỗ 
trợ cần thiết cho gia đình các em. 
Điển hình như TT.Thích Minh 
Nhẫn ở tỉnh Kiên Giang từ năm 
2000, thầy đã mở trường tình 
thương Phật Quang nội trú, hỗ 
trợ 100% cho các em từ lớp 1 đến 
lớp 5. Trường Mẫu giáo Họa Mi 
I thuộc chùa Giác Tâm, quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Trường 
mẫu giáo chùa Tịnh Nghiêm tỉnh 
Tiền Giang… Hiện nay, số lượng 
trường tình thương và mẫu giáo 
ngày càng được nhân rộng. Để 
tạo điều kiện đầy đủ về mặt bằng 
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sinh viên về tham dự. Hội trại 
“Phật giáo và tuổi trẻ” của Ban 
Hướng dẫn Phật tử Trung ương 
cũng được tổ chức hàng năm. 
Việc mở nhiều khóa tu hướng đến 
đối tượng trẻ với mục đích giáo 
dục nhân cách lối sống, không 
những vì hạnh phúc các em mà 
còn vì an vui cho gia đình tuổi trẻ.

Pháp Đức Phật chỉ dạy với mục 
đích hướng con người đến chân, 
thiện, mỹ, tiến hóa hạnh phúc 
trong hiện tại và tương lai. Vì 
vậy, để sống theo chuẩn mực đạo 
đức Phật giáo, chúng ta cần nên 
tin tưởng và phát nguyện sống 
đúng theo tiêu chuẩn đạo đức 
Phật dạy. Như quy y Tam bảo và 
thọ trì Ngũ giới; hiếu thảo với ông 
bà, cha mẹ; chung thủy vợ chồng; 
sống tình nghĩa với bạn bè thân 
hữu; báo đáp tứ trọng ân; thương 
yêu giúp đỡ những người bên 
cạnh; tham gia sinh hoạt tu học 
tại các đạo tràng; mỗi tháng sám 
hối hai ngày; sống hướng thiện 
và hướng thượng. Thực tập như 
thế là sống đúng theo tinh thần 
Phật tử và khi một người sống 
theo giáo pháp thiện lành thì kết 
quả hạnh phúc, an lạc sẽ đến với 
chúng ta. Do vậy việc học, hiểu 
và áp dụng chánh pháp vào đời 
sống, đặc biệt trong đời sống gia 
đình là điều cần được thực hành.

Các hoạt động an sinh xã hội 

của Phật giáo Việt Nam

Từ thiện xã hội được xem là một 
trong những đóng góp cụ thể nhất 
của Phật giáo mà Phật tử, quần 
chúng xa gần nhiệt tâm ủng hộ. 
Quý Tăng Ni đã vận động các 
mạnh thường quân, nhà hảo tâm 
tài trợ tịnh tài tịnh vật để gửi đến 
bà con có hoàn cảnh khó khăn, thể 
hiện tinh thần tương thân tương ái 
như: xây nhà tình thương, bếp ăn 

Sa Pa - Lào Cai đón nhận kỷ lục Guinness “Tượng Phật A Di Đà bằng đồng tọa 
lạc ở độ cao cao nhất châu Á” (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)
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từ thiện, chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng… Đặc biệt, trong những lúc 
thiên tai khiến nhiều tỉnh thành 
bị thiệt hại nặng nề, Phật giáo là 
một trong những tổ chức đi đầu 
về tinh thần từ thiện chia sẻ khó 
khăn với bà con. 

Trong bài phát biểu 35 năm thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tổng 
kết: “Đối với công tác từ thiện xã 
hội…Các Tăng Ni, Phật tử luôn 
có mặt đúng lúc, kịp thời cứu trợ 
đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tham 
gia tích cực ủng hộ phong trào 
xóa đói giảm nghèo, chăm sóc 
đối tượng người có công, người 
yếu thế, tham gia các phong trào 
thiện nguyện… Ước tính nguồn 
kinh phí dành cho công tác xã 
hội của Tăng Ni, Phật tử cả nước 
trong 35 năm khoảng 7.000 tỷ 
đồng” [6]. Thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất cho 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Đây là những con số biết nói về 
đóng góp của Phật giáo đối với 
công tác xã hội, khẳng định vị 
thế Phật giáo trong việc quan tâm 
đến đời sống nhân sinh. 

Nối tiếp tinh thần Từ bi hạnh 
nguyện lợi tha trong việc chữa 
bệnh của Đại danh y Tuệ Tĩnh 
Thiền sư, Trung ương Giáo hội 
đã chỉ đạo thành lập các trung tâm 
Tuệ Tĩnh đường nhằm phát thuốc 
chữa bệnh miễn phí cho bà con. 
Hiện nay trên cả nước có “gần 70 
Tuệ Tĩnh đường, 650 phòng chẩn 
trị y học dân tộc, 1 phòng khám 
đa khoa khám, chữa bệnh và phát 
thuốc miễn phí cho hàng chục 
ngàn lượt bệnh nhân” [7]. 

Nhiều Tăng Ni theo tinh thần 

Dược Vương Bồ tát, đã theo học 
các trường y để có thể trực tiếp 
đóng góp nhiều hơn vào việc chữa 
bệnh cho người dân. Nhiều chuyến 
từ thiện do cộng đồng Phật tử tổ 
chức như: khám chữa bệnh cho bà 
con vùng sâu vùng xa, tài trợ thẻ 
bảo hiểm cho người cao tuổi, hỗ 
trợ kinh phí chữa bệnh cho những 
người không có khả năng thanh 
toán. Đặc biệt, nhiều trung tâm 
tư vấn và chăm sóc cho người bị 
nhiễm HIV/AIDS được thành lập 
để xoa dịu phần nào nỗi đau cho 
những người bất hạnh mắc phải 
căn bệnh thế kỷ. Như ở chùa Pháp 
Vân, chùa Bồ Đề (Hà Nội), ĐĐ. 
Thích Thanh Huân và NS. Thích 
Đàm Lan là những người thành 
lập trung tâm tư vấn và nuôi dưỡng 
người nhiễm HIV/AIDS sớm nhất.
Với tinh thần Từ bi của nhà Phật, 
chúng ta không thể xếp chân 
tĩnh tọa khi thấy nhiều người do 
nghiệp duyên mà phải lãnh lấy 
những quả khổ nặng nề. Chúng 
ta phải thân cận trợ duyên về 
vật chất lẫn tinh thần, để họ vơi 
đi phần nào khổ đau trong cuộc 
sống và thắp lên những niềm tin 
hy vọng hướng đến tương lai tươi 
sáng hơn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự 
ở các tỉnh, thành phố, hiện nay 
các hoạt động từ thiện được mở 
rộng như: lập các xưởng sản xuất 
thực phẩm chay, bánh kẹo, nhang 
đèn… tạo công ăn việc làm cho 
bà con Phật tử, trao học bổng và 
các phương tiện học tập cho học 
sinh nghèo, hộ niệm cho người 
lâm chung, xây nhà dưỡng lão, 
nuôi trẻ mồ côi… Những việc 
làm cụ thể đó giúp gắn kết tinh 
thần tương ái giữa Phật giáo và 
dân tộc. Qua đó, chúng ta thấy 
được sự hội nhập và phát triển 
Phật giáo một cách toàn diện. 

Trong bối cảnh xã hội gặp nhiều 
khó khăn, hình ảnh dấn thân 
phụng sự của quý Tăng Ni nói  
lên tư tưởng Từ bi cứu khổ của 
đạo Phật thiết thực. 

Thể theo tinh thần cao quý đó, 
trong thông điệp đức Pháp chủ 
nhân kỷ niệm 35 năm thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 
viết: “Giáo hội chúng ta cần phải 
phát huy hơn nữa truyền thống 
hộ quốc an dân, đồng hành cùng 
dân tộc của Phật giáo Việt Nam. 
Không ngừng tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy 
mạnh các hoạt động đối ngoại 
văn hóa tôn giáo, chăm lo đời 
sống văn hóa tâm linh của cộng 
đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài, thông qua đó giới thiệu tới 
bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng 
về lịch sử, văn hóa, đất nước và 
con người Việt Nam, góp phần 
tạo môi trường hòa bình, ổn định 
nhằm xây dựng và phát triển đất 
nước, giữ vững chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc”[8]. 
Như vậy, người xuất gia không 
phải chán đời yếm thế, xa lánh xã 
hội mà tích cực tham gia công tác 
xã hội cũng là mục tiêu lý tưởng 
tinh thần Bồ tát đạo hướng đến.

Quan hệ quốc tế của Phật giáo 

Việt Nam 

Tháng 5/1950, Phật giáo Việt 
Nam là thành viên sáng lập Hội 
Liên hữu Phật giáo Thế giới tại 
thủ đô Colombo (Sri Lanka). Đến 
nay, Phật giáo Việt Nam không 
ngừng mở rộng giao lưu văn hóa, 
trao đổi thông tin với các nước 
Phật giáo trên thế giới. Thể hiện 
rõ nhất là sự tham dự thường 
xuyên của phái đoàn Phật giáo 
Việt Nam tại Hội Nghị Thượng 
đỉnh Phật giáo Thế giới, các Hội 
thảo quốc tế, Đại lễ Vesak. Đặc 
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biệt, được sự hỗ trợ của nhà nước 
Việt Nam, 3 lần tổ chức Đại lễ 
Phật Đản Vesak 2008, 2014và 
2019 long trọng tổ chức tại Việt 
Nam, góp phần củng cố vai trò 
quan trọng của Phật giáo Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Để tạo nguồn nhân lực cho Phật 
giáo trong thời kỳ phát triển, 
nhiều thế hệ Tăng Ni được sự 
hỗ trợ của Giáo hội đã du học ở 
nhiều nước nhằm nâng cao trình 
độ, tầm nhìn, bắt kịp và đóng góp 
cho học thuật. Đây cũng là nguồn 
nhân lực kế thừa và phát triển 
Giáo hội ngày một phát triển hơn.

Phật giáo ngày nay, không những 
phát triển ở vùng đồng bằng mà 
còn xiển dương ở vùng miền núi, 
vùng sâu vùng xa, hải đảo. Nơi 
nào có người con đất Việt, nơi 
đó có hình bóng ngôi chùa thân 
thương, hình ảnh quý Tăng Ni 
lo trợ đạo giúp đời đã trở thành 
hình ảnh quen thuộc đối với cộng 
đồng, dân tộc.

Ngoài ra, trong quá trình hội nhập 
và phát triển, Phật giáo Việt Nam 
không ngừng đối mặt với thách 
thức, đặc biệt là sự chống phá, 
xuyên tạc của các thế lực thù 
địch nhằm chia rẽ sự đoàn kết 
trong Giáo hội, giữa Phật giáo và 
dân tộc. Tuy nhiên, với tầm nhìn 
sáng suốt của các bậc lãnh đạo, 
sự đoàn kết ý chí hành động của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn 
vững vàng vượt qua phong ba 
bão táp, giữ vững lập trường ý 
chí, hội nhập và phát triển phụng 
sự đạo pháp nhân sinh.

Thế giới ngày nay đang đối diện 
với các vấn đề toàn cầu như: 
chiến tranh, khủng bố, kỳ thị tôn 
giáo, sắc tộc, biến đổi khí hậu… 

khiến nhân loại điêu đứng. Xét lại 
các nguyên nhân đó theo lời Phật 
dạy, căn bản xuất phát từ tâm 
niệm tham, sân, si bản ngã của 
con người. Chính vì lòng tham vô 
độ mà nhiều người đã khai thác 
tận diệt thiên nhiên, làm hại đồng 
loại, gieo bao nhiêu đau thương 
tang tóc. Để giải quyết các vấn 
nạn này không gì tốt hơn làm 
theo lời Phật dạy.

Theo tinh thần Phật giáo, dùng sân 
giận để diệt sân giận là điều không 
thể xảy ra, chỉ có tình thương mới 
có thể diệt hận thù và nguyên 
nhân của mọi khổ đau nằm trong 
trái tim mọi người. Do vậy, để 
giải quyết khổ đau không gì khác 
hơn là dùng chất liệu từ, bi, hỷ, 
xả, làm cho con người thông hiểu 
nhau hơn mà thay đổi cách nghĩ, 

tầm nhìn và hiểu biết của mình. 
“Tinh thần từ bi, hỷ xả đóng vai 
trò quan trọng trong việc tạo dựng 
mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ 
chức, giữa các quốc gia. Đó là sự 
tôn trọng mọi hình thái khác biệt, 
hoan hỷ đối thoại và chấp nhận sự 
sai khác của nhau để cùng tìm ra 
một hướng đi chung, củng cố thêm 
mối quan hệ hỗ tương được lâu 
dài, cùng được hưởng sự lợi lạc” 
[9]. Đức Phật dạy các pháp chỉ tồn 
tại trong các mối tương duyên với 
nhau “nhất tức nhất thiết, nhất 
thiết tức nhất”. Theo hệ quả này, 
hạnh phúc của mình cũng chính 
là hạnh phúc của người, làm cho 
người an vui cũng chính là tạo an 
vui cho mình.

Thật vậy, tinh thần Phật giáo 
Việt Nam luôn thể hiện quan 
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điểm nhập thế tích cực, giúp mọi 
người, mọi đối tượng chuyển hóa 
tư duy nhận thức hóa thù thành 
bạn, chuyển binh đao thành ánh 
mắt từ hòa, cái bắt tay thân thiện. 
Trong lịch sử phát triển, Phật 
giáo Việt Nam luôn tích cực đóng 
góp trí tuệ, năng lực của mình cho 
cộng đồng thế giới, cho an lạc và 
hạnh phúc nhân loại.

PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
VỚI TINH THẦN HỘ QUỐC 
AN DÂN
Một trong những nét đặc thù của 
Phật giáo Việt Nam là tinh thần hộ 
quốc an dân. Theo quan điểm của 
Phật tử Việt Nam, giải thoát không 
có nghĩa là ở trong chùa xa lánh 
thế sự mà hãy tích cực nhập thế, 
phụng sự nhân sinh và quê hương 
xứ sở, như Phật hoàng Trần Nhân 

Tông đã nói: “Mình ngồi thành thị 
nết dùng sơn lâm” hay “Trần tục 
mà nên phúc ấy càng yêu hết tấc, 
Sơn lâm chẳng cốc họa kia thực cả 
đồ công” [10]. Do vậy, trong lịch 
sử, nhiều vị Thiền sư đã thể hiện 
tinh thần nhập thế tích cực, như: 
vào thời Đinh có Thiền sư Khuông 
Việt làm tới chức Tăng thống, 
Ngài Pháp Thuận, Vạn Hạnh cũng 
tham gia triều chính thời Tiền Lê. 
Ngài Vạn Hạnh còn có công đưa 
Lý Công Uẩn lên ngôi mở ra thời 
kỳ phát triển huy hoàng của Phật 
giáo triều Lý. Thời Trần có các 
nhà sư Tuệ Trung, Đa Bảo, Viên 
Thông và nhiều Phật tử đã cùng 
với quân dân ba lần đánh tan giặc 
Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi.

Không riêng thời xưa mà trong 
kháng chiến chống Pháp, Mỹ, 

nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo là nơi 
che giấu cách mạng, nhiều Tăng sĩ 
cũng gia nhập hàng ngũ Vệ quốc 
đoàn như: Hòa thượng Thích Minh 
Nguyệt, Hòa thượng Thích Thế 
Long, Hòa thượng Thích Thiện 
Hào… Đặc biệt, Bồ tát Thích 
Quảng Đức vị pháp thiêu thân 
ngày 11/6/1963 đã tạo áp lực góp 
phần khiến chế độ Ngô Đình Diệm 
sụp đổ. Trong giai đoạn hiện nay, 
với tôn chỉ “Đạo pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội”, chư Tăng Ni, 
Phật tử vẫn luôn nêu cao tinh thần 
đồng hành cùng dân tộc, tạo sự gắn 
kết giữa tôn giáo và dân tộc, giữ 
gìn an ninh quốc phòng, trật tự xã 
hội, thể hiện vai trò thiết thực của 
Phật giáo với đời sống cộng đồng.

Cho nên, tinh thần người Phật tử 
Việt Nam không đơn thuần là tay 

Theo tinh thần Phật giáo, dùng sân giận để diệt sân giận là điều 
không thể xảy ra, chỉ có tình thương mới có thể diệt hận thù và 
nguyên nhân của mọi khổ đau nằm trong trái tim mọi người.
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lần tràng hạt, miệng niệm Nam 
mô, ở trong khuôn viên nhà chùa 
mà còn nhập thế tích cực dấn thân 
phụng sự vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho mọi người. Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam trong bài phát biểu 
Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(7/11/1981- 7/11/2016) đã nói: 
“Trong lịch sử dựng nước và giữ 
nước rất đỗi hào hùng và đậm nét 
văn hoa của dân tộc Việt Nam, 
nhiều nhân vật lịch sử, nhiều 
anh hùng dân tộc mà tên tuổi, sự 
nghiệp gắn liền với nhà Phật và 
còn mãi với thời gian… Rất nhiều 
người vượt qua khó khăn, vượt 
lên chính mình, vì mọi người, vì 
lợi ích chung; hy sinh lợi ích, kể 
cả tuổi trẻ, thậm chí là máu thịt, là 
tính mạng của mình vì độc lập, tự 
do vì tương lai tươi sáng của dân 
tộc… Đó là gì nếu không phải là 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam, là Phật tính trong con 
người Việt Nam” [11]. Vì vậy, 
tinh thần đồng hành cùng dân tộc 
được xem là nét son của Phật giáo 
Việt Nam. Phật tử không phải là 
những người an phận với cuộc 
sống trai lạc, thanh đạm mà luôn 
tích cực phấn đấu phụng sự đạo 
pháp quê hương.

Kết luận
Phật giáo kể từ khi du nhập vào 
nước ta cho đến ngày nay đã hội 
nhập và phát triển trên nhiều 
phương diện giáo dục, xã hội, 
kinh tế, văn hóa, chính trị, y tế… 
đồng hành cùng dân tộc trong suốt 
chiều dài lịch sử. Lịch sử cũng đã 
nói lên tinh thần bản sắc và hoạt 
động thực tiễn của Phật giáo Việt 
Nam, luôn biểu hiện truyền thống 
phụng sự nhân sinh, quê hương 
xứ sở. Kể từ khi GHPGVN được 
thành lập đến nay, trong 40 năm 
hoạt động với tinh thần Từ bi, Trí 

tuệ và phương châm “Đạo pháp 
- Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, 
Phật giáo đã từng bước tiếp cận 
đời sống xã hội, sâu sát tình hình 
thực tế, tùy duyên ứng dụng làm 
lợi đạo ích đời như thuyết pháp 
hóa giải nỗi khổ niềm đau cho mọi 
người, giúp đỡ người dân khi gặp 
khó khăn qua công tác từ thiện 
xã hội, giáo dục đạo đức cho thế 
hệ thanh thiếu niên, kêu gọi tinh 
thần đoàn kết hòa hợp tôn giáo, 
dân tộc, giao lưu văn hóa với các 
nước trên thế giới, xây dựng nền 
hòa bình cho nhân loại. Như lời 
Hòa thượng viện trưởng Thích 
Trí Quảng phát biểu: “Tinh thần 
Phật giáo hiện nay chính là thái 
độ sống nhập thế tích cực theo 
hướng chuyển hoa tư duy và hành 
động của con người trở thành 
cao thượng, vì nhân sinh, vì sự 
phát triển an bình cho xã hội, cho 
cộng đồng nhân loại, cho ngôi 
nhà chung toàn cầu” [12].
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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 hàng 
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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VỚI CÔNG TÁC
CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Nguyễn Văn Quý*

Tóm tắt: Cùng với quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, một số vấn đề cũng phát 
sinh, như: Xu hướng sống thiên về vật chất, văn hóa, đạo đức suy thoái, môi trường 
xuống cấp nghiêm trọng... đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. 
Nhận thức được vấn đề này, song song với việc phát triển kinh tế, Chính phủ đã có 
những nỗ lực rất lớn, như: Đầu tư nguồn lực, đổi mới cơ chế, chính sách, đồng thời 
kêu gọi các tổ chức xã hội tham gia vào công tác từ thiện, an sinh xã hội nhằm chăm 
lo đời sống người dân. Nhiều tổ chức tôn giáo, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(GHPGVN) đã và đang chung tay cùng Chính phủ đẩy mạnh công tác này. Trong đó, 
hoạt động chăm sóc người bệnh là một điểm nhấn trong các hoạt động của Phật giáo, 
đặc biệt là chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.
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CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Năm 2021, theo ước tính đã có 75 
triệu người nhiễm HIV và hơn 32 
triệu người tử vong vì AIDS trên 
toàn cầu. Vấn đề không chỉ là số 
ca nhiễm, tử vong vì HIV/AIDS 
gia tăng mà còn ảnh hưởng lớn 
đến sự ổn định xã hội, bởi sự kỳ 
thị, phân biệt đối xử trong xã hội 
và cả trong các cơ sở y tế.

Ở Việt Nam, ngay từ thập niên 
90, trước khi phát hiện ca nhiễm 
HIV đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh, 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định thành lập Ủy ban phòng, 

chống SIDA (AIDS) trực thuộc 
Bộ Y tế. Đến năm 1994, dịch HIV 
đã lan rộng trong cộng đồng. Vì 
thế, Chính phủ tiếp tục kiện toàn 
hành lang pháp lý, xây dựng chiến 
lược phòng, chống HIV/AIDS,... 
Cụ thể, năm 1995, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội khóa IX đã thông qua 
“Pháp lệnh phòng, chống nhiễm 
vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/
AIDS). Tiếp đến, ngày 1/6/1996, 
Chính phủ ra Nghị định số 
34/1996/NĐ-CP về “Hướng dẫn 
thi hành Pháp lệnh phòng, chống 
nhiễm virus gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS). Ngày 17/3/2004, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg 
về phê duyệt “Chiến lược quốc 
gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 
Nam và tầm nhìn 2020”. Chương 
trình hành động quốc gia về chăm 
sóc và điều trị HIV và AIDS đã 
được Chính phủ phê duyệt năm 
2006 và để thực hiện chương 
trình này, Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục ban hành Nghị định số 
108/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật 
phòng, chống HIV/AIDS. Có thể 
nói, Nghị định này đã “Tạo hành 
lang pháp lý quan trọng cho việc 
thực hiện các biện pháp can thiệp 
giảm tác hại trong dự phòng lây 

AIDS

Hoạt động của Phật giáo Việt Nam trong 
công tác phòng, chống HIV/AIDS đã khơi 
dậy tình yêu thương giữa con người với con 
người; đề cao tinh thần nhập thế tích cực của 
Phật giáo Việt Nam trong xã hội đương đại. 
(Ảnh: Pixapay.com)
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nhiễm HIV, điều trị đặc hiệu HIV, 
chăm sóc trẻ em nhiễm HIV bị bỏ 
rơi và người nhiễm HIV không nơi 
nương tựa” [1]. 

Hành lang pháp lý còn tạo cơ sở 
để huy động các nguồn lực quốc 
gia, quốc tế, đồng thời phân bổ 
hợp lý, như: Mở rộng độ bao phủ 
trong công tác phòng, chống HIV/
AIDS tới các vùng nông thôn hẻo 
lánh, vùng sâu, vùng xa - nơi hiện 
chưa nhận được nhiều nguồn hỗ 
trợ và tăng cường sự tham gia, 
phối kết hợp của nhiều tổ chức 
xã hội trong công tác này. Bởi, 
có sự tham gia của các tổ chức xã 
hội, nhất là các tổ chức tôn giáo 
sẽ giải quyết thỏa đáng hơn các 
yếu tố văn hóa, gia đình, đạo đức 
tôn giáo,… khi chăm sóc người 
nhiễm HIV/AIDS, giúp họ nhận 
thức và kiểm soát hành vi tốt hơn 
trong ứng xử cộng đồng.

Theo báo cáo của Cục Phòng, 
chống HIV và AIDS (Bộ Y tế), 
hiện 63/63 tỉnh/thành có người 
nhiễm bệnh HIV/AIDS, với tỷ lệ 
nhiễm trung bình 176 ca/100.000 
dân. Tỷ lệ người nhiễm ở độ tuổi 
20-39 chiếm 85,1% (trong đó, 
người từ 20-29 tuổi chiếm 45,4%). 
Có thể thấy, 20-39 tuổi là độ tuổi 
lao động sản xuất, sinh sản,… đây 
là vấn đề đáng lo ngại [2].

Hiện nay, hoạt động chăm sóc 
người nhiễm HIV/AIDS đã được 
chú trọng ở những nhóm nguy cơ 
cao, như: Tiêm chích ma túy, mại 
dâm,… Mối nguy hiểm của dịch 
HIV/AIDS còn đến từ những 
hệ quả của nó như: Con em của 
những người mắc bệnh sẽ mồ 
côi và bị bỏ rơi, tình trạng thiếu 
dinh dưỡng, thể chất trí tuệ suy 
giảm do thất học, tệ nạn xã hội 
trong những gia đình này. Hay 

nói rộng hơn, HIV/AIDS đe dọa 
sự phát triển kinh tế, xã hội, ảnh 
hưởng đến an ninh, chính trị ở 
mỗi quốc gia, mỗi nhóm xã hội 
và cá nhân; làm nảy sinh một 
nhóm, cộng đồng đặc thù xích 
lại gần nhau qua các hoạt động 
đặc trưng như: Tiêm chích ma 
túy, mua bán dâm,… Nhóm này 
đem lại sự kỳ thị đối với các cộng 
đồng khác và là nguyên nhân 
quan trọng cản trở hoặc gây mất 
niềm tin của cộng đồng này với 
cộng đồng khác, thậm chí ngay 
cả những người nhiễm HIV, bệnh 
AIDS cũng mất niềm tin cuộc 
sống vì mất việc làm, khó tìm kế 
sinh nhai, con em họ bị kỳ thị khi 
đến trường. 

Hành động của các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức xã hội góp 
phần không nhỏ trong công tác 
này. Tiêu biểu ở cam kết [3] của các 
tôn giáo Việt Nam khi MTTQVN 
kêu gọi toàn dân tham gia phòng, 
chống HIV/AIDS, nhất là trong 
hai Hội nghị về: “Phát huy vai trò 
các tôn giáo trong phòng, chống 
HIV/AIDS” và “Tăng cường cam 
kết của Nữ giới và Nam giới các 
tôn giáo trong phòng, chống HIV/
AIDS tại Việt Nam” được tổ chức 
tại Huế năm 2006 và 2009,... đã 
góp phần nâng cao nhận thức 
cũng như vai trò của các tôn giáo 
về vấn đề này. Đồng thời, thống 
nhất được chương trình hành 
động của quốc gia và kết nối các 
tôn giáo cùng tham gia công tác 
phòng, chống HIV/AIDS, tại 
khoản 1 và 4, điều 6, Luật phòng, 
chống HIV/AIDS: “1. Khuyến 
khích cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước giúp đỡ dưới 
mọi hình thức trong phòng, chống 
HIV/AIDS; phát triển mô hình tự 
chăm sóc của người nhiễm HIV. 
4. Phát huy sự tham gia của toàn 

xã hội, sự đóng góp về tài chính, 
kỹ thuật của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài 
trong phòng chống HIV/AIDS”. 
Và tại điều 19 của Luật này cho 
biết: “Nhà nước tạo điều kiện 
cho tổ chức tôn giáo, tổ chức phi 
chính phủ và các tổ chức xã hội 
khác thành lập các cơ sở nhân 
đạo, từ thiện để chăm sóc, nuôi 
dưỡng người nhiễm HIV/AIDS 
và thực hiện các hoạt động khác 
trong phòng, chống HIV/AIDS”.

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 
NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 
CỦA PHẬT GIÁO [4]
Vai trò của tôn giáo trong công 
tác phòng, chống HIV/AIDS đã 

Hành động của các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức xã hội 
góp phần không nhỏ trong công 
tác phòng, chống HIV/AIDS. 
(Ảnh: Internet)
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được nêu rõ trong “Tuyên bố 
Chính trị của Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc về HIV/AIDS”, nhấn 
mạnh tầm quan trọng của các 
yếu tố văn hóa, gia đình, tôn giáo 
trong việc ngăn ngừa bệnh dịch. 
Do đó, việc tăng cường công tác 
phòng, chống HIV/AIDS của các 
tôn giáo đóng vai trò quan trọng. 

Sự tồn tại của một tôn giáo luôn 
gắn liền với tiến trình lịch sử 
quốc gia và Phật giáo Việt Nam 
có mối gắn bó mật thiết với sự 
tồn vong của dân tộc. Trong công 
tác phòng, chống HIV/AIDS hiện 
nay, có thể nói, Phật giáo Việt 
Nam mà đại diện là GHPGVN đã 
tham gia rất tích cực vào công tác 

chăm sóc, hỗ trợ điều trị những 
người mắc HIV/AIDS. HT. Thích 
Thanh Nhiễu nhận định: “Qua 
khảo sát, chúng tôi hệ thống có 5 
hoạt động, Phật tử cần sớm triển 
khai thực hiện, đó là: Các hoạt 
động truyền thông phòng, chống 
HIV/AIDS cho Tăng Ni, tín đồ 
Phật tử cả cộng đồng; các hoạt 
động tư vấn cho người nhiễm 
và ảnh hưởng tại gia đình hoặc 
bệnh viện; các chùa tham gia các 
dự án trồng, chế biến thuốc nam 
để chữa trị các bệnh cơ hội cho 
người nhiễm; các hoạt động hỗ 
trợ (hướng nghiệp, giới thiệu việc 
làm, cho vay vốn sản xuất...)”.

Ở phương diện cụ thể, hoạt động 

chăm sóc người bệnh nhiễm 
HIV/AIDS hiện nay nổi bật là 
các phòng khám chữa bệnh, các 
trung tâm hỗ trợ, tư vấn cho 
người nhiễm HIV/AIDS. Hoạt 
động của hàng trăm phòng khám, 
chữa bệnh Tuệ Tĩnh đường và 
các trung tâm tư vấn, giúp đỡ 
người nhiễm HIV/AIDS đã cho 
thấy tính hiệu quả của mô hình 
này. Các phòng khám, chữa bệnh 
và các trung tâm tư vấn, giúp đỡ 
người nhiễm HIV/AIDS phần 
lớn đều có sự phối hợp giúp đỡ 
của MTTQVN các cấp, một số 
phòng khám, trung tâm còn nhận 
sự hỗ trợ nguồn lực của UNICEF. 
Nổi bật là GHPGVN kết hợp 
với MTTQVN và UNICEF triển 
khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật 
giáo tham gia phòng, chống HIV/
AIDS” tại một số ngôi chùa ở Hà 
Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. 
Đặc trưng của mô hình này vừa 
tuyên truyền, tư vấn cho hàng 
chục nghìn người về kiến thức 
HIV/AIDS; vừa tổ chức nhiều 
lớp tập huấn cho các Tăng Ni, 
Phật tử và người dân; đồng thời 
thăm hỏi và tặng quà cho hàng 
nghìn người nhiễm HIV/AIDS và 
con em của họ. Nhất là công tác 
chăm sóc chữa bệnh, hỗ trợ chữa 
bệnh, cấp phát thuốc cho hàng 
chục nghìn người nhiễm HIV... 
Khi người bệnh AIDS chết, các 
Tăng Ni đã tổ chức khâm liệm 
theo nghi lễ Phật giáo. Nhìn 
chung, mô hình này đã có sự phát 
triển đáng kể thông qua việc nhân 
rộng ở nhiều tỉnh thành, tiêu biểu 
là ở Đà Nẵng, Trà Vinh,... Có thể 
kể đến:

- Chùa Pháp Vân đã thành lập 
văn phòng câu lạc bộ Hương Sen, 
nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” 
quy tụ khoảng 30 người nhiễm 
HIV đến sinh hoạt và chăm sóc từ 
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năm 2003. Hiện nay, CLB Hương 
Sen và nhóm “Vì ngày mai tương 
sáng” đã tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc 
cho hàng trăm người nhiễm HIV/
AIDS. Ở đây, bệnh nhân không 
chỉ được chăm sóc sức khỏe mà 
còn là nơi chia sẻ những bức xúc 
của người bệnh khi sống trong 
gia đình, xã hội,... Điều này khiến 
tâm lý nhiều người bệnh không 
muốn đến các cơ sở y tế khám 
chữa bệnh, họ sống khép mình, 
sống bất cần và có thái độ tiêu cực 
với cuộc đời thì đến nay, ở chùa 
thì họ cởi bỏ được những tâm lý 
này. Đặc biệt, từ năm 2008, chùa 
đã liên kết hợp tác với chùa Bồ 
Đề thành lập Ban quản lý dự án, 
đồng thời tổ chức lại bộ máy nhân 
sự, liên kết đào tạo đội ngũ quản 
lý, mở rộng liên kết, giao lưu với 
các nhóm Phật giáo ở Huế trong 
vấn đề phòng, chống HIV/AIDS.

- Tuệ Tĩnh đường chùa Hải Đức 
(TP. Huế) được GHPGVN tỉnh 
Thừa Thiên-Huế thành lập nhằm 
mục đích tư vấn sức khỏe, tiếp 
nhận và điều phối dự án trên ba 
lĩnh vực chính: Chăm sóc người 
bệnh; Giáo dục truyền thông và 

Xây dựng năng lực phát triển tổ 
chức. Đến nay, Tuệ Tĩnh đường 
chùa Hải Đức đã chăm sóc, cấp 
phát thuốc và tư vấn sức khỏe 
cho hàng nghìn lượt người nhiễm 
HIV/AIDS và gia đình của họ.

- Chùa Kỳ Quang II ở TP. Hồ Chí 
Minh thành lập văn phòng trong 
chùa năm 2003. Mỗi năm có hàng 
nghìn lượt người nhiễm HIV/
AIDS được tư vấn, chăm sóc sức 
khỏe, phát thuốc hoặc hỗ trợ xét 
nghiệm tại Viện Pasteur. Điểm 
mạnh ở đây là những người nhiễm 
HIV/AIDS còn được hướng dẫn 
tập khí công, dưỡng sinh, thiền, 
tọa đàm về lối sống lành mạnh,... 
nên có hiệu quả tốt, khiến họ xa 
rời những tệ nạn xã hội.

- Chùa Diệu Giác ở TP. Hồ Chí 
Minh đã thành lập văn phòng từ 
năm 2003 và đến nay đã hỗ trợ 
hàng nghìn lượt người nhiễm 
HIV/AIDS, đồng thời theo dõi, 
tư vấn cho nhiều người bệnh tại 
gia đình và cộng đồng; cấp phát 
thuốc miễn phí cho người bệnh 
và tổ chức nhiều buổi truyền 
thông nhằm giảm thiểu sự kỳ thị 

của cộng đồng, xã hội đối với 
người mắc HIV/AIDS... Điểm 
mạnh của chùa là tập trung nguồn 
lực chăm sóc và xét nghiệm cho 
người bệnh, nhất là trẻ em.

Mặc dù ban đầu, mô hình này 
được xem là thử nghiệm về công 
tác phòng, chống HIV/AIDS. 
Nhưng trong quá trình triển khai 
cho thấy mô hình này phù hợp 
trong bối cảnh đương đại. Bởi 
nó không là nơi để người nhiễm 
HIV/AIDS được chăm sóc, hỗ 
trợ chữa bệnh, mà còn là nơi để 
người nhiễm HIV/AIDS chia sẻ 
những bức xúc trong cuộc sống và 
là nơi để họ, gia đình họ gửi gắm 
niềm tin và kiểm soát hành vi của 
họ. Hơn nữa, mô hình này là tiêu 
biểu cho sự phối hợp giữa chính 
quyền, các tổ chức phi chính phủ, 
các tôn giáo trong công tác chăm 
sóc người bệnh, nhất là người 
nhiễm HIV hiện nay.

Bên cạnh đó, mô hình này đã và 
đang nhận được sự quan tâm rất 
lớn từ GHPGVN và tín đồ Phật 
tử. Ban Từ thiện Trung ương 
GHPGVN đã quan tâm đến mô 

Tuệ Tĩnh đường chùa 
Hải Đức (TP. Huế) được 
GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-
Huế thành lập. Hiện nay 
do Hòa thượng Thích Hải 
Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm 
điều hành. (Ảnh: Tuệ Tĩnh 
đường Hải Đức)
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hình này thông qua phương hướng 
hoạt động Phật sự, phối hợp với 
các tổ chức khác nhằm giảm thiểu 
tác động của HIV/AIDS đối với 
xã hội. Đến nay, những người 
nhiễm HIV/AIDS và gia đình của 
họ đã được chăm sóc tốt trên các 
phương diện điều trị bằng thuốc 
men, thức ăn dinh dưỡng; được 
tạo nơi vui chơi, giải trí và hướng 
dẫn tu tâm dưỡng tính theo tư 
tưởng của đạo Phật, giảm thiểu 
sự kỳ thị đối với cộng đồng. Và 
đương nhiên, những hoạt động 
của Phật giáo đều có những ảnh 
hưởng tích cực đến cộng đồng, xã 
hội. Bởi sự tham gia chăm sóc, 
điều trị người nhiễm HIV/AIDS 
của GHPGVN hiện nay không chỉ 
góp phần ổn định chính trị, xã hội 
mà còn góp phần rất lớn đến đời 
sống tinh thần tâm linh của người 
nhiễm HIV/AIDS và gia đình của 
họ. Đây cũng là những giá trị cốt 
lõi của tôn giáo nói chung và của 
Phật giáo Việt Nam nói riêng đối 
với cộng đồng, xã hội đương đại.

ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN 
NGHỊ
Nhìn chung, hoạt động của Phật 
giáo Việt Nam trong công tác 
phòng, chống HIV/AIDS đã 
khơi dậy tình yêu thương giữa 
con người với con người; đề cao 
tinh thần nhập thế tích cực của 
Phật giáo Việt Nam trong xã hội 
đương đại. Qua các mô hình hoạt 
động này, Phật giáo Việt Nam 
đã thể hiện vị trí, vai trò to lớn 
của mình đối với xã hội trên các 
phương diện từ thiện, an sinh xã 
hội. Trong đó, chăm sóc người 
nhiễm HIV/AIDS và trấn an tinh 
thần là minh chứng nhập thế tiêu 
biểu của Phật giáo Việt Nam.

Việc chủ động tham gia phòng, 
chống HIV/AIDS của các tổ chức 

Phật giáo Việt Nam đã được xã hội 
ghi nhận. Điều này vừa đề cao tinh 
thần truyền thống đồng hành cùng 
dân tộc của Phật giáo Việt Nam, 
vừa thể hiện tư tưởng cứu nhân 
độ thế, tinh thần từ bi hỷ xả của 
Phật giáo; thể hiện niềm tin của 
tín đồ, đạo đức tôn giáo qua các 
hoạt động chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS. Điều này khiến cho 
người nhiễm HIV/AIDS có được 
niềm tin trong cuộc đời, ngăn 
ngừa được bệnh, các tệ nạn xã hội. 
Tuy nhiên, chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS là công việc không hề 
dễ dàng bởi tính chất nguy hiểm 
của HIV/AIDS. Vì thế, hiện nay 
GHPGVN cần:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho 
tín đồ Phật tử, nhất là nhóm trực 
tiếp tham gia công tác chăm sóc 
người bệnh. Đồng thời, chú trọng 
nâng cao năng lực tư vấn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ chăm sóc người bệnh 
tại phòng khám, trung tâm tư vấn 
cũng như tại cộng đồng. Bởi các 
tín đồ Phật tử chưa có nhiều hiểu 
biết đời sống thế tục, nhất là các 
kiến thức gia đình, cộng đồng và 
các kiến thức liên quan đến chăm 
sóc bệnh đặc thù là HIV/AIDS. 
Do đó, trong quá trình tư vấn, 
chăm sóc người bệnh chưa đạt kết 
quả như mong muốn.

- Tiếp tục đánh giá, phát huy vai 
trò của Phật giáo trong việc phối 
hợp, kết nối với các tổ chức xã hội, 
tôn giáo khác nhằm đạt hiệu quả 
cao hơn. Nhất là với MTTQVN, 
các cơ sở y tế địa phương nhằm 
tranh thủ sự hỗ trợ về hành chính, 
kiến thức y học cũng như các loại 
thuốc điều trị cho người bệnh.

- Tiếp tục giới thiệu, chia sẻ mô 
hình chữa bệnh của Phật giáo trên 
các phương tiện truyền thông, 

tranh thủ sự góp ý từ cộng đồng 
nhằm phát huy các giá trị Phật 
giáo và tranh thủ nguồn lực để 
hoạt động hiệu quả hơn.

- Trong công tác phòng, chống 
HIV/AIDS, cũng cần chú trọng 
hỗ trợ con em của những người 
mắc HIV/AIDS. Bởi thực tế, 
nhiều con em người bệnh không 
được đến trường do nhiều 
nguyên nhân, trong đó nguyên 
nhân chính là sự kỳ thị từ cộng 
đồng. Do đó, việc tuyên truyền, 
giáo dục cho con trẻ hòa nhập 
cộng đồng cũng là mục tiêu quan 
trọng. Đồng thời, hướng dẫn các 
em sinh hoạt lành mạnh, vì đa số 
không nhận được sự chăm sóc 
đầy đủ từ cha mẹ, gia đình.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình 
chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm 
HIV/AIDS trên các phương diện 
nhân sự, kỹ năng kiến thức y học; 
đồng thời tăng cường giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc 
giữa các tôn giáo. Hiện nay, thời 
gian sinh hoạt tôn giáo của các 
tôn giáo không giống nhau nên sự 
phối hợp, giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm còn khó khăn.

Chú thích:
* Nguyễn Văn Quý, Viện Nghiên cứu Tôn 
giáo.
[1] Ủy ban Trung ương MTTQVN (2011), 
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong phòng 
chống HIV và AIDS, Nxb. Lao động và xã hội, 
tr.27.
[2] Số liệu của Cục Phòng, chống HIV và 
AIDS năm 2009. 
[3] Ủy ban Trung ương MTTQVN (2011), 
Sđd, tr.102-107.
[4] Theo báo cáo Tổng kết công tác Phật 
sự năm 2018 của Ban từ thiện xã hội trung 
ương GHPGVN cho thấy có 46 trung tâm 
nuôi dạy trẻ mồ côi; 15 trung tâm nuôi 
dưỡng người già neo đơn; 12 lớp học tình 
thương; 43 phòng khám đông y và tây y; 2 
trung tâm dạy nghề. Song đối với trung tâm 
tư vấn HIV/AIDS lại chưa có sự thống kê.
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Đạo Phật là đạo của sự từ bi và trí tuệ. Đây là 
hai đức tính tiêu biểu của Phật giáo.



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 12 - 2021       41

 liên hệ
T hời Lý - Trần là thời kỳ 

vàng son nhất của Phật 
giáo Việt Nam khi nhận 

được sự ủng hộ rất lớn từ triều 
đình và chiếm vị thế nổi bật so 
với các hệ tư tưởng khác. Chính 
vì điều này, triều đại nhà Lý luôn 
là đề tài được nhiều học giả quan 
tâm và người viết cũng không 
ngoại lệ, đặc biệt việc các vị vua 
đã vận dụng giáo lý Phật giáo 
như thế nào trong quá trình cai 
trị đất nước. Bài viết này sẽ làm 
sáng tỏ những vấn đề trên.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH 
SỬ THỜI LÝ
Năm 1010, sau khi lên ngôi vua, 
theo lời khuyên của Thiền sư Vạn 
Hạnh, vua Lý Thái Tổ dời đô từ 
Hoa Lư về thành Đại La (sau đổi 
tên là Thăng Long). Đây là việc 
làm đầu tiên có ý nghĩa quan 
trọng, nhằm củng cố vị thế của 
một quốc gia độc lập. Đến thời 
Lý Thái Tông, vua cho đổi quốc 

hiệu thành Đại Việt [1]. Thời Lý, 
tình hình xã hội nước ta dần ổn 
định và phát triển. Bộ máy nhà 
nước trung ương tập quyền được 
hoàn bị từ cấp triều đình đến địa 
phương. Năm 1042, triều Lý ban 
hành bộ luật Hình thư, là bộ luật 
thành văn đầu tiên của nước ta. 
Quân đội nhà Lý cũng được phiên 
chế quy củ, thực hiện chính sách 
“ngụ binh ư nông” kết hợp giữa 
kinh tế và quân sự theo tinh thần 
“động vi binh, tĩnh vi dân”. 

Về kinh tế, triều đình quan tâm 
nhiều đến nông nghiệp. Từ thời 
Tiền Lê, để cổ vũ ý thức trọng 
nông của nhân dân, vào tháng 
Giêng hàng năm, nhà vua thường 
cử hành lễ cày ruộng làm gương 
(lễ tịch điền). Triều đình chủ 
trương khẩn hoang, xây dựng 
các công trình thủy lợi, đắp đê 
ngăn nước lũ lụt. Nông nghiệp 
phát triển đã tạo điều kiện cho 
sự ra đời của nhiều ngành thủ 

công nghiệp như: dệt lụa, làm 
gốm, đúc đồng… với các làng 
nghề thủ công xuất hiện rải rác ở 
Thăng Long. Việc trao đổi hàng 
hóa trong lẫn ngoài nước được 
mở rộng, giao thông thủy bộ 
được mở mang. 

Về văn hóa giáo dục, thời kỳ này 
có bước phát triển mạnh, giáo 
dục thi cử dần đi vào quy củ. 
Sau khi khoa thi đầu tiên mở vào 
năm 1075, Văn Miếu và Quốc Tử 
Giám cũng được xây dựng [2]. 

DIỆN MẠO PHẬT GIÁO 
THỜI LÝ
Thời Lý, Phật giáo được ưu tiên 
phát triển về nhiều mặt. Các vua 
Lý không những mộ đạo mà 
còn là những người vận dụng 
tư tưởng Phật giáo vào một số 
chính sách cai trị, hộ quốc an 
dân. Tiếp nối những thời trước, 
Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
và Vô Ngôn Thông vẫn tiếp tục 

giữa tư tưởng từ bi của đạo Phật 
   và chính sách cai trị của nhà Lý

SC. Thích Nữ Huệ Lợi
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phát triển. Dựa vào phả hệ theo 
Thiền uyển tập anh ghi chép thì 
vào thời Lý, “Thiền phái Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi phát triển từ thế hệ 
thứ hệ thứ 11 đến thế hệ thứ 19 
với những vị Thiền sư tiêu biểu 
có nhiều đóng góp đến triều đại 
nhà Lý như: Thiền sư Vạn Hạnh, 
Từ Đạo Hạnh, Trì Bát (thế hệ 
thứ 12); Thiền sư Minh Không, 
Huệ Sinh (thế hệ thứ 13) và sư 
Khánh Hỷ (thế hệ thứ 14)…” [3]. 
Còn dòng thiền Vô Ngôn Thông 
phát triển từ thế hệ thứ 5 đến thế 
hệ thứ 15 với những vị Sư như: 
Sư Đa Bảo (thế hệ thứ 5), sư 
Viên Chiếu (thế hệ thứ 7), Thiền 
sư Thông Biện, Mãn Giác (thế 
hệ thứ 8)… [4].

Tuy nhiên, tư tưởng dòng thiền 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi nghiêng về 
màu sắc Ấn Độ. Còn Thiền phái 
Vô Ngôn Thông ngả về màu sắc 

Trung Quốc, trong khi đó nhà Lý 
độc lập tự chủ muốn có một hệ 
tư tưởng riêng của mình. Vì vậy, 
năm 1069, sự kiện Thiền sư Thảo 
Đường được phong Quốc sư đánh 
dấu sự ra đời của Thiền phái Thảo 
Đường. Sách An Nam chí lược 
ghi chép vắn tắt: “Thảo Đường 
theo sư phụ sang ở Chiêm Thành. 
Lý Thánh Vương (tức Lý Thánh 
Tông) bắt được sư, cho làm nô 
của tăng lục. Một hôm, tăng lục 
viết ngữ lục, để trên bàn, rồi đi ra 
ngoài, sư lén sửa chữa lại. Tăng 
lục lấy làm lạ về tên nô, tâu lên 
vua. Vua phong sư làm quốc sư” 
[5]. Thiền phái này trải qua năm 
thế hệ. Như vậy, thời Lý có tất cả 
ba dòng thiền cùng tồn tại gồm: 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn 
Thông và Thảo Đường.

Thời kỳ này, chùa tháp được xây 
dựng rất nhiều. Theo Đại Việt 

Sử Ký toàn thư, hầu như đời vua 
Lý nào cũng chú trọng việc xây 
chùa. Năm 1010, vua Lý Thái 
Tổ vừa dời đô ra Thăng Long, đã 
cho xây một loạt chùa, trong đó 
phải kể đến: chùa Tứ Đại Thiên 
Vương, Hưng Phúc, Vạn Tuế, 
Thiên Đức, Báo Thiên, Diên 
Hựu, Thiên Thọ,… [6] 

Cũng từ dữ kiện trên, có thể thấy 
Tăng Ni thời này rất đông, với 
nhiều đợt độ tăng. “Điển hình 
như năm 1010, vua Lý Thái Tổ 
chọn những người xuất xắc cho 
đi xuất gia. Năm 1014, Tăng 
thống Thẩm Văn Uyển lập giới 
đàn ở chùa Vạn Thọ để tăng đồ 
thọ giới.” [7].

Như vậy, thời Lý, Phật giáo có 
một vị trí rất quan trọng trong 
lòng dân tộc và được các vị vua 
ưu tiên phát triển vượt trội về 

Năm 1010, sau khi lên ngôi vua, theo lời khuyên của Thiền sư Vạn Hạnh, vua Lý 
Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Thăng Long). Đây là việc làm đầu tiên 
có ý nghĩa quan trọng, nhằm củng cố vị thế của một quốc gia độc lập. 
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mọi mặt như: chùa chiền, bia 
tháp, kinh điển, văn học, giáo 
dục, độ Tăng… Nhưng với việc 
dung hòa giữa các tôn giáo, bên 
cạnh sự phát triển của Phật giáo, 
Nho giáo và Đạo giáo cũng có 
sức ảnh hưởng nhất định trong 
mô hình giáo dục, lãnh đạo quốc 
gia, theo tinh thần “Tam giáo 
đồng nguyên”. 

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ 
TƯỞNG TỪ BI PHẬT GIÁO 
ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH CAI 
TRỊ THỜI LÝ
Tư tưởng từ bi theo Phật giáo
Đạo Phật là đạo của sự từ bi và trí 
tuệ. Đây là hai đức tính tiêu biểu 
của Phật giáo. Từ bi có nội hàm 
rất rộng: “Từ là mến thương và vì 
mến thương mà gây tạo niềm vui 
cho người; còn Bi là lòng thương 
xót trước những nỗi khổ đau của 
chúng sinh và quyết tâm làm dứt 
trừ những đau khổ ấy” [8]. Hay 
“Từ năng dữ nhất thiết chúng 
sanh chi lạc, Bi năng bạt nhất 
thiết chúng sanh chi khổ”. 

Tóm lại, từ bi là sự thương yêu, 
đồng cảm, thấu hiểu trước khổ 
đau của người khác và luôn tìm 
cách giúp đỡ họ thoát khỏi những 
khổ đau ấy. Đạo Phật luôn lấy 
tinh thần từ bi hỷ xả làm đầu và 
cũng chính vì lòng yêu thương 
bao la với chúng sanh, Đức Phật 
đã từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, 
để tìm con đường giác ngộ giải 
thoát chúng sanh. Điều này được 
Ngài minh chứng rất rõ trong 
Kinh Tăng Chi với lời dạy: “Ta 
ra đời đem lại hạnh phúc cho 
đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
Thiên và loài người” [9]. Không 
những thế, Ngài còn luôn dạy các 
hàng đệ tử của mình: “Này các 

Tỳ-kheo, hãy lên đường thuyết 
pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chúng sinh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư Thiên và loài người” 
[10]. Mục đích của Phật giáo là 
cứu khổ, ban vui, đem lại hạnh 
phúc an lạc cho tha nhân. Đây 
cũng chính là tinh thần chủ đạo 
và xuyên suốt của Đạo Phật.

Một số chính sách cai trị nhân 
văn thời Lý
Nhiều vị vua đời Lý là Phật tử. 
Theo Đại Việt sử kí toàn thư: 
“Trước kia, trong nước việc 
kiện tụng phiền nhiễu, quan giữ 
việc hình câu nệ luật văn, cốt 
làm khắc nghiệt, thậm chí bị 
oan uổng. Vua lấy làm thương 
xót sai trung thư sửa định luật 

lệnh châm trước cho thích dụng 
với thời bây giờ, chia ra môn 
loại, biên ra nhiều khoản, riêng 
làm hình luật cho một triều đại, 
để cho người xem dễ hiểu. Sách 
làm xong, xuống chiếu ban hành, 
dân lấy làm tiện. Đến đó, phép 
xử thẳng thắn, rất rõ ràng, nên 
có lệnh làm cải nguyên Minh 
Đạo” [11]. Ngoài ra, trong điều 
luật này, còn bổ sung thêm một 
điều khoản quan trọng về chuộc 
tội: “Tháng 11, xuống chiếu 
rằng những người từ 70 tuổi trở 
lên, 80 trở xuống, từ 10 tuổi trở 
lên, 15 tuổi trở xuống, và những 
người ốm yếu, cho đến các thân 
thuộc nhà vua từ để tang 9 tháng, 
1 năm trở lên, có phạm tội thì 
cho chuộc, phạm tội thập ác thì 
không dự” [12].

Đức Phật đã từ 
bỏ mọi vinh hoa 
phú quý, để tìm 
con đường giác 

ngộ giải thoát 
chúng sanh.
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Đồng thời, khi vừa lên ngôi, vua 
Lý Thái Tổ đã ra lệnh miễn thuế 
khóa cho thiên hạ trong vòng ba 
năm. “Mùa đông, tháng 12 cung 
Thúy Hoa làm xong, làm lễ khánh 
thành, đại lễ các thuế khóa cho 
thiên hạ 3 năm, những người mồ 
côi, góa chồng già yếu, thiếu thuế 
đã lâu đều tha cho cả. Cấp quần 
áo, lương, thuốc cho 28 người 
lính Man bị Ngọa Triều bắt, sai 
người đưa về quê cũ. Tha cho 
người huyện Thạch Hà ở Nam 
giới thuộc Châu Hoan trở về bản 
huyện ấy” [13].

Lòng yêu thương dân như con 
đỏ đã được huân đúc qua nhiều 
thế hệ cha truyền con nối. Thật 
ấm lòng biết bao với sự thương 
xót của vua Lý Thánh Tông với 
các tù nhân nơi tù ngục, khi mùa 
đông giá lạnh ập đến: “Mùa 
đông năm Ất Mùi 1055, trời giá 
rét Lý Thánh Tông nói với các 
quan rằng ta ở trong cung kín, 
sưởi lò than, khoác áo lông mà 
còn rét như thế này. Ta nghĩ 
đến tù nhân bị nhốt trong lao tù, 
chịu trói buộc khổ sở, mà chưa 
biết phải trái ra sao. Ăn không 
đầy bụng, mặc chẳng che thân. 
Vì gió rét, nên có kẻ chết không 
nơi nương tựa. Ta thật thấy làm 
thương” [14].

Năm 1041, Nùng Trí Cao cùng 
với mẹ là A Nùng từ động Lôi 
Hỏa về chiếm cứ Châu Thảng 
Do, đổi thành nước Đại Lịch. 
Vua sai tướng đi đánh, bắt sống 
Trí Cao đem về kinh sư. Vua 
thương tình mà tha tội, lại cho 
giữ châu Quảng Nguyên như 
cũ, phụ thêm bốn động Lôi Hỏa, 
Bình An, Bà Tư và Châu Tư 
Lang nữa [15].

Đối với các nước lân bang, triều 

Lý luôn giữ hòa hảo để tránh 
xung đột, chiến tranh gây lầm 
than cho dân chúng. Mặc dù 
thực tế lịch sử, triều Lý có một 
số cuộc xung đột với lân bang, 
nhưng vua nhà Lý thường dùng 
lẽ từ bi đối đãi với kẻ thua cuộc. 
Ví dụ trong cuộc xung đột với 
Chiêm Thành, “Vua lấy làm xót 
thương, mới hạ lệnh rằng: kẻ 
nào giết bậy người Chiêm Thành 
thì sẽ giết không tha. Vua không 
những không cho giết mà còn 
cho họ nhận hộ thuộc làm ăn 
sinh sống ở Vĩnh Khang (Nghệ 
An ngày nay)” [16]. Năm 1069, 
Lý Thánh Tông bắt được vua 
Chiêm Thành là Chế Củ cùng 
5 vạn dân Chiêm nhưng không 
giết một ai, mà còn phong chức 
Phụ quốc thái úy [17]. 

Vua Lý Nhân Tông thường hay 
mở hội và ra lệnh không được 
đánh chém người, phàm đánh 
chết người thì bị xử 100 trượng. 
Không chỉ có lòng từ với dân 
chúng, các vị vua còn yêu thương 
những loài vật qua việc ban chiếu 
cấm giết trâu. Chiếu rằng: “Trâu 
là một vật quan trọng cho việc 
cày cấy, lợi cho người không ít. 
Từ nay về sau ba nhà làm một 
bảo, không được giết trâu ăn thịt, 
ai làm trái thì trị tội theo pháp 
luật” [18]. 

Một vài nhận xét
Từ những cơ sở trên, phải chăng 
nhờ thấm nhuần tư tưởng từ bi 
của đạo Phật nên các vị vua thời 
Lý mới có chính sách cai trị thuần 
từ như thế? Theo sử liệu, vua Lý 
Thái Tổ xuất thân trong chùa, 
thuở nhỏ được sư Vạn Hạnh dạy 
dỗ và cũng nhờ sự sắp đặt của 
sư Vạn Hạnh, ông được lên ngôi 
vua. Xuất thân từ chốn thiền môn, 
vua đã sớm tiếp xúc với nền giáo 

lý, tinh thần từ bi của đạo Phật. 
Chính vì thế, việc vua có những 
chính sách cai trị hợp lòng dân, 
thương dân như con cũng không 
phải là điều khó hiểu.

Hơn nữa, vào thời Lý, tuy có 
sự hỗn dung “Tam giáo đồng 
nguyên” nhưng Phật giáo vẫn 
chiếm ưu thế hơn cả và nhận 
được ủng hộ lớn từ triều đình. 
Đặc biệt, trong bộ máy chính 
quyền trung ương của triều Lý 
có một ngạch quan dành riêng 
cho những người tu hành gọi là 
Tăng quan, đứng đầu là Tăng 
Thống. Dưới là Tăng Lục, ngoài 
ra còn có Tăng Ty giác nghĩa, 
Tăng đạo chánh, Phó Tăng đạo 
chánh đều trật tòng cửu phẩm. 
Các Tăng quan và nhà Sư có tài 
rất được trọng dụng và có vai trò 
lớn trong việc ban bố các chính 
sách của nhà nước [19]. Theo 
sử liệu, các nhà sư như Đa Bảo, 
Viên Thông, Nguyên Thường… 
nhiều lần được Lý Thái Tổ 
(1010-1028) mời vào cung luận 
bàn việc nước. Một số nhà sư 
có công lao đối với đất nước 
được nhà vua phong làm Quốc 
sư như: Quốc sư Viên Thông 
(1080-1151), Quốc sư Thông 
Biện… Các Tăng quan được ví 
như những cố vấn chính trị đặc 
biệt của nhà vua [20]. Vì thế, các 
vị vua đã phần nào học hỏi được 
tinh thần từ bi, bình đẳng, vị tha 
của đạo Phật và áp dụng vào 
chính sách cai trị đất nước. Có 
lần, vua Lý Nhân Tông nói với 
Thiền sư Mãn Giác rằng: “Bậc 
chí nhân hiện thân ở cõi đời tất 
phải làm việc để cứu chúng sanh, 
không hạnh nào là không cần có 
đủ, không việc gì là không chăm 
lo, chẳng những đắc lực về thiền 
định và trí tuệ mà cũng có công 
giúp ích cho nhà nước” [21].
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Một điểm đặc biệt nữa, đó là 
có rất nhiều vị vua thời Lý có 
sự truyền thừa phả hệ trong các 
dòng thiền. Ví như với Thiền 
phái Thảo Đường, vua Lý Thánh 
Tông thuộc thế hệ thứ nhất, vua 
Lý Anh Tông thuộc thế hệ thứ 
ba, vua Lý Cao Tông thuộc 
thế hệ thứ 5 và nhiều quan lại 
khác đều thuộc Thiền phái Thảo 
Đường. Từ những dữ liệu trên, 
có thể tạm khẳng định, nhiều 
chính sách cai trị của các vị vua 
thời Lý mang dấu ấn tư tưởng 
Phật giáo như: từ bi, bình đẳng, 
vô ngã, vị tha. Đây là đường 
lối chính trị được thiết lập trên 
nền tảng của sự nhân bản. Đúng 
như Hoàng Xuân Hãn đánh giá 
rằng tư tưởng “yêu dân như 
con” chính là “phần biểu diễn 
của lòng từ bi do Phật giáo gây 
nên” [22].

Lời kết
Với đức tính từ bi hỷ xả, lòng 

yêu thương, Phật giáo luôn 
hướng đến sự an vui, hạnh phúc 
cho mọi người, mọi loài. Không 
chỉ riêng thời Lý, mà ngay khi 
Đức Phật còn tại thế, nhiều vị 
vua cũng đến tham vấn Phật về 
việc cai trị quốc gia. Mặc dù, 
Đức Phật chưa một lần nào trực 
tiếp bàn về chính sự, thế nhưng 
qua những bài pháp của Ngài đã 
khuyến giáo các vị vua phương 
pháp lãnh đạo quốc gia theo tinh 
thần Phật giáo. Nhà Lý hưng 
thịnh một thời là do nhiều nhân 
tố, trong đó cần phải kể đến sự 
trọng thị đúng mức là Phật giáo 
và vận dụng tư tưởng Phật giáo 
vào một số chính sách cai trị 
quan trọng. Nhận thức được điều 
này giúp chúng ta có cái nhìn 
thấu đáo hơn về vai trò của Phật 
giáo trong lịch sử Việt Nam.
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Bỏ bê đô hội bên đời,
Chỉ mang theo một nụ cười phù du.
Tìm chùa leo dốc chân tu,
Rừng sâu… sâu hút như tù mù tôi!

Cõi người lăn lóc xa xôi,
Bỗng xanh chiếc lá trên môi phàm trần.
Chuông chùa vọng đá bâng khuâng,
Tình thương mở lối, rót từng câu kinh.

Tịnh Bình

Bỏ trăng ở lại đêm trường,
Bỏ tôi ở lại giữa đường nhân gian.
Trông lên côi cút mảnh vàng,
Cúi đầu lẻ giọt sương tan ngậm cười.

Bi bô tập nói tiếng người,
Hơn thua mặc cả chợ đời lao xao.
Quen bùn ngại nỗi thanh cao,
Đường mê lối tục ra vào lấm lem.

Ma ni ngọc ẩn tàng sen,
Ngàn lời Diệu pháp, thắp đèn liên hoa.
Hải triều tiếng Phạm âm ba,
Phơi kinh đá cũ sáng lòa phong rêu...

Hơi thở của đá
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Nguyễn Thanh Xuân

Đoá lòng vách núi hồi sinh,
Suối reo nguồn cội, tự nghìn năm xưa.
Sự đời được mất hơn thua,
Đắm trong thạch tự, gió lùa an nhiên.

Tôi mang gánh nặng ưu phiền,
Thở hơi của đá tan miền cao xanh!
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Hằng năm, từ 16/6 đến 15/9 âm lịch là khoảng thời gian an cư ba 
tháng mùa mưa của chư Tăng Phật giáo hệ phái Nam tông. Sau 
lễ Tự tứ (pavāranā) vào ngày cuối cùng của ba tháng an cư (16/9 

ÂL), chư Tăng và tín đồ Phật giáo Nam tông Việt Nam và các nước theo 
truyền thống Phật giáo Theravāda bắt đầu mùa lễ hội dâng y Kathina. Đây 
là lễ nghi Phật giáo có từ thời Đức Phật và được truyền thừa, gìn giữ đến 
ngày nay trở thành một lễ hội Phật giáo đặc trưng của hệ phái Nam tông.

NGUỒN GỐC LỄ DÂNG Y KATHINA
Cũng như Phật giáo Bắc tông có truyền thống dâng pháp y vào mùa Vu 
Lan đến chư Tăng Ni hoàn mãn ba tháng an cư kiết hạ, Phật giáo Nam 
tông cũng có truyền thống dâng y sau ba tháng an cư mùa mưa. Sự việc 
này được thuật lại trong chương VII bộ Đại phẩm (Mahāvagga) của Luật 
tạng (Vinayapiṭaka) như sau: “Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại 
Đại tự viện Jetavana (Kỳ viên) của ông Anāthapindika (Cấp Cô Độc) gần 
kinh thành Sāvatthi (Xá-vệ). Khi ấy, có nhóm ba mươi vị Tỳ-kheo ở xứ 
Pāvā dự định đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn tại Jetavana. Trên đường đi, 
chưa đến kinh thành Sāvatthi, mới đến xứ Sāketa (Sa-kỳ), nhằm vào ngày 
16/6 âm lịch, là ngày các vị Tỳ-kheo phải an cư ba tháng mùa mưa tại 
trú xứ cố định. Vì thế, các vị đành phải an cư ba tháng mùa mưa tại xứ 
Sāketa. Khi trải qua ba tháng mùa mưa, vào ngày rằm tháng 9 ÂL, sau khi 
làm cử hành lễ Tự tứ (pavāranā) xong, sáng ngày hôm sau (16/9), các vị 
tiếp tục lên đường hướng về kinh thành Sāvatthi. Cuối mùa mưa trời vẫn 
còn mưa nhẹ hột, trên đường có những vũng nước đầy, đường xá lầy lội, 
các vị mặc trên thân mình bộ y bị ướt đẫm và dính đầy sình lầy, thân phải 
chịu vất vả, đi đến Đại tự viện Jetavana vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, 
ngồi một nơi hợp lẽ”.

LỄ HỘI DÂNG Y KATHINA
của Phật giáo Nam tông

Tỳ kheo Định Phúc
(Samādhipuñño)
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Qua thời gian, Kathina 
được hiểu là tên gọi của 

tấm y dâng cúng đến các vị 
Tỳ-kheo sau khi các vị ấy 
hoàn mãn ba tháng an cư 

mùa mưa.
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Đức Thế Tôn đã có những lời 
thăm hỏi các vị Tỳ-kheo về việc tu 
tập, sinh hoạt như thế nào trong 
thời gian qua. Các vị Tỳ-kheo đã 
thuật lại hành trình vất vả của 
mình từ Sāketa đến Sāvatthi. Sau 
khi nghe câu chuyện ấy, Đức Phật 
cho phép các vị Tỳ-kheo sau khi 
an cư ba tháng mùa mưa được 
phép thọ y Kathina. Ngài cho các 
vị thọ hưởng năm đặc ân:
1- Khi được thỉnh mời, vị Tỳ-kheo 
ấy có thể ra khỏi chùa, mà không 
báo vị Tỳ-kheo khác biết.
2- Vị Tỳ-kheo ấy không giữ gìn đủ 
tam y.
3- Vị Tỳ-kheo ấy được dùng vật 
thực cùng nhóm (bốn vị Tỳ-kheo 
trở lên), dù thí chủ gọi tên vật 
thực ấy.
4- Vị Tỳ-kheo thọ nhận y dư ngoài 
tam y và cất giữ quá mười đêm.
5- Y phát sinh nơi nào, Tỳ-kheo 
được phép thọ nhận nơi ấy [1].

Qua câu chuyện duyên sự, chúng 
ta không thấy được những gì đặc 
biệt của y Kathina nhưng xem 
qua những quy định riêng của 
y Kathina quy định ở chương 
Kathina của bộ Đại phẩm 
(Mahāvagga) sẽ thấy những nét 
đặc trưng của y Kathina mà không 
phải bất cứ việc cúng dường nào 
cũng đều có được.

Ý NGHĨA CỦA KATHINA
“Kathina” là một từ Pāli, vừa là 
danh từ vừa là tính từ và được 
phiên âm là Ca-thi-na, Ca-hi-na, 
Kiết-sĩ-na, Kiết-xỉ-na… Vì thế, 
Kathina mang nhiều ý nghĩa khác 
nhau. Theo Concise Pāli - English 
Dictionary, HT. Bửu Chơn dịch 
là: cứng, dai, thô thiển; áo cà-sa 
dâng đến chư tăng mỗi năm [2]. 
Giải thích trong Từ điển Pāli - 
Anh, Kathina có ba nghĩa: Thô 
cứng, vững chắc, dữ dội; tấm vải 

được các cư sĩ dâng cúng đến các 
Tỳ-kheo để may y ca-sa sau mùa 
an cư hàng năm; Khung gỗ được 
các Tỳ-kheo sử dụng trong việc 
căng bốn góc để may y Ca-sa. [3]

Trong Luật xuất gia tóm tắt, HT. 
Hộ Tông giải thích về Kathina là 
“một tiếng trong Phật giáo phát 
sanh theo lời chuẩn hành của 
Đức Phật để buộc chặt năm quả 
báu thành tựu đến Tỳ-kheo, người 
thọ và người anumodanā, cho đến 
hết hạn kỳ quả báu ấy” [4]. Theo 
Trưởng lão Kassapa Thera, trong 
Vimativinodanī-tīkā nói rằng: 
“Kathina” có ý nghĩa là sự vững 
chắc bởi vì làm cho năm quả báu 
duy trì trong suốt năm tháng [5]. 
Như vậy, những lời giải thích trên 
cũng chỉ đề cập đến ý nghĩa của 
Kathina theo những gì Đức Phật 
cho phép các vị Tỳ-kheo thọ nhận 
y Kathina và những đặc ân có phát 
sinh từ Kathina.

Mặc dù vậy, theo định nghĩa ban 
đầu, Kathina không phải là tên 
gọi tấm y Ca-sa dâng cúng đến 
các vị Tỳ-kheo sau khi mãn an 
cư ba tháng mùa mưa, mà chỉ 
có nghĩa là bền vững, chắc chắn 
(tính từ); và là khung gỗ (danh từ) 
để các Tỳ-kheo may y mà thôi. 
Như Tiểu phẩm (Cullavagga) 
đã đề cập: “Khi ấy, các Tỳ-kheo 
muốn may y nên đã cắm những 
cái cọc xung quanh để làm khung 
sườn căng các góc y để may. 
Nhưng may xong thì các góc y 
không được vuông vức, vì thế, 
Đức Phật đã cho phép các Tỳ-
kheo được sử dụng tấm y mẫu 
(Kathina) và dùng dây buộc vào 
tấm y mẫu (Kathinarajju) để 
may y” [6]. Điều này cũng được 
Luận sư Buddhaghosa đề cập 
trong Cullavagga-atthakathā 
rằng: “Kathina là một khung 

bằng gỗ để căng những sợi chỉ 
và Kathinarajju là sợi dây buộc 
trên khung vải trong lúc may y 
Kathina” [7].

Như vậy, “Kathina” có nghĩa đen 
là vững chắc, thô cứng và chỉ 
đơn giản là cái khung để căng 
vải được các Tỳ-kheo sử dụng 
trong lúc may y Ca-sa cho vuông 
vức các góc. Rồi qua thời gian, 
Kathina được hiểu là tên gọi của 
tấm y dâng cúng đến các vị Tỳ-
kheo sau khi các vị ấy hoàn mãn 
ba tháng an cư mùa mưa. Theo 
Bắc truyền, Kathina dịch theo 
ý, gọi là y công đức như là việc 
tưởng thưởng cho các vị Tỳ-kheo 
đã tinh tấn, nỗ lực tu tập trong 
suốt ba tháng an cư mùa mưa [8].

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA 
Y KATHINA
Ở các nước theo truyền thống 
Phật giáo Theravāda như: Thái 
Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, 
Sri Lanka và Việt Nam, thời gian 
được phép dâng cúng y Kathina 
luôn là thời gian mà các gia đình 
thí chủ nhộn nhịp để đi đến các tự 
viện dâng cúng y Kathina. Bởi vì 
y Kathina không thể muốn cúng 
dường là có thể được mà phải có 
thời gian, có quy định riêng. Vì 
vậy, y Kathina luôn là loại y đặc 
biệt và có những đặc trưng riêng 
biệt như sau:

- Thứ nhất là, vị Tỳ-kheo không 
được ngỏ lời về tấm y Kathina. 
Theo luật mà Đức Phật quy 
định, điều học Ưng xả đối trị 
(nissagiya pācittiya) thứ sáu [9], 
vị Tỳ-kheo không được xin hoặc 
yêu cầu y Ca-sa từ những người 
gia chủ, ngoại trừ đó là quyến 
thuộc hoặc những người đã ngỏ 
lời với vị Tỳ-kheo ấy trước [10]. 
Khi vị Tỳ-kheo có nhu cầu về y 
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Ca-sa, vị ấy được phép ngỏ lời 
yêu cầu đến những người thân 
của mình hoặc những thí chủ đã 
ngỏ lời tác bạch trước, như vậy 
thì không phạm tội. Tuy nhiên, 
với tấm y Ca-sa dùng để làm y 
Kathina cho các vị Tỳ-kheo thì 
không được ngỏ lời yêu cầu. 
Tấm y Kathina này phải được 
thanh tịnh thì việc thọ y của các 
Tỳ-kheo mới thành tựu. Chú giải 
Mahāvagga-atthakathā đã giải 
thích: “Gọi là vải y Kathina là 
vật thật sự thanh tịnh mới phù 
hợp. Ngay cả mẹ của mình cũng 
không nên xin. Cứ như là vải 
xuất hiện từ không trung mới là 
điều tốt đẹp” [11].

Trong chương về y Kathina, Đức 
Phật dạy: Kathina không được 
thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi 
ý để thí chủ dâng. [12] Ví dụ như 
là vị Tỳ-kheo nói ướm, nói gợi 

ý cho thí chủ việc dâng cúng y 
Kathina vì chùa mình chưa có thí 
chủ, dâng cúng vậy là hợp thời, 
có nhiều phước báu… Việc làm 
như vậy là không đúng, khiến 
cho Kathina của các vị Tỳ-kheo 
không được thành tựu. Cũng 
tương tự như vậy, trong luật Tứ 
phần, y có được do sự tà mạng, 
do lời nói gợi ý, hoặc ra dấu để thí 
chủ dâng cúng đều không thể thọ 
làm y Kathina được [13].

- Thứ hai là, dâng cúng y Kathina 
là dâng cúng đến tập thể Tăng 
(sanghikadāna). Việc dâng cúng 
y Kathina không phải muốn dâng 
cúng lúc nào và như thế nào cũng 
được, so với việc dâng cúng y 
ca-sa bình thường thì việc dâng 
cúng y Kathina đòi hỏi nhiều thủ 
tục và điều kiện ràng buộc. Ví 
dụ: gia chủ có tấm y, muốn dâng 
cúng vị nào mình tôn kính hoặc 

nơi ngôi chùa nào mình tịnh tín 
đều được, không có vấn đề chi. 
Nhưng với y Kathina, việc dâng 
cúng phải là dâng cúng đến Tăng, 
gọi là Tăng thí (sanghikadāna) 
chứ không phải nhân danh một 
cá nhân vị Tỳ-kheo nào. Cũng 
là một tấm y Ca-sa, nhưng dâng 
cúng đến vị Tỳ-kheo đích danh 
thì đó gọi là cá nhân tuyển thí 
(puggalikadāna), phước báu chỉ 
đơn giản là cá nhân thí thôi. Còn 
dâng cúng y Ca-sa để các vị Tỳ-
kheo làm y Kathina thì y đó gọi 
là bố thí đến Tăng, do tăng quyết 
định vị Tỳ-kheo nào sẽ đại diện 
thọ nhận, dĩ nhiên phước báu sẽ 
thù thắng hơn.

- Thứ ba là, Thời gian dâng cúng 
y Kathina (kāladāna). Việc dâng 
cúng y Ca-sa thông thường, thí 
chủ muốn dâng cúng bất cứ khi 
nào cũng được, nhưng muốn 

Hoàng gia Thái Lan dâng y Kathina đến chư Tăng tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. Ảnh: budsas.asia
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dâng cúng y Kathina thì phải chờ 
đến thời gian cho phép. Trong 
một năm có mười hai tháng, Ấn 
Độ chia ra làm ba mùa: mùa nóng 
(gimha), mùa mưa (vassa) và 
mùa lạnh (hemanta), mỗi mùa có 
bốn tháng. Thời gian chư Tăng 
an cư mùa mưa là ba tháng. Mười 
hai tháng chỉ nhận được trong 
một tháng cuối mùa mưa, một 
tháng đó chỉ chọn ra một ngày 
duy nhất, chỉ được nhận một lần 
duy nhất. Ngoài thời gian này ra, 
việc dâng cúng y Ca-sa chỉ gọi là 
y Ca-sa thường chứ không gọi là 
y Kathina được. Nói về thời gian 
của y Kathina, Đức Phật dạy: 
“Nên biết về tháng của sự thành 
tựu Kathina: là nên biết về tháng 
cuối cùng của mùa mưa” [14].

Như vậy, việc dâng cúng y Ca-
sa đến các vị Tỳ-kheo để các 
vị làm y Kathina chính là thiện 
pháp dâng cúng đến Tăng chúng 
cao quý thì chắc hẳn phước báu 
sẽ được thù thắng cả người thọ 

nhận và người dâng cúng. Đó 
cũng là những đặc trưng riêng 
biệt của y Kathina mà không 
phải y Ca-sa nào cũng có được.

LỄ HỘI DÂNG Y KATHINA
Ngày nay, lễ hội dâng y Kathina 
trong thời hiện đại có thể được 
thay đổi nhưng trên tinh thần lấy 
luật làm trọng thì những nghi lễ 
chính vẫn được gìn giữ và thực 
hành. Trong thời gian một tháng 
của lễ hội dâng y, ngày nào cũng 
có chùa tổ chức lễ, vì lẽ đó, lễ hội 
Kathina trở thành lễ hội truyền 
thống đặc sắc của hệ phái Phật 
giáo Nam tông tại Việt Nam. Các 
thiện tín thường hay gọi một tháng 
này là “Mùa dâng y Kathina”. 
Nhận định về lễ hội Kathina, 
HT. Thích Thiện Tâm phát biểu: 
“Đây là nét đẹp của Phật giáo 
có từ thời Đức Phật còn tại thế, 
là một trong những ngày lễ lớn và 
quan trọng nhất của hệ phái Phật 
giáo Nguyên thủy. Đối với những 
người theo Phật giáo Nguyên 

thủy, lễ dâng y Kathina mang một 
ý nghĩa hết sức thiêng liêng, vừa 
thể hiện thiện tâm của Phật tử đối 
với việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo 
nên niềm vui lớn trong mùa lễ hội, 
đồng thời nhắc nhở cho tứ chúng 
luôn nhớ về và trân trọng tấm lòng 
của đàn na tín thí” [15].

Về nghi lễ dâng y Kathina tại các 
chùa Nam tông Việt Nam đều đa 
phần giống nhau về các phần nghi 
thức. Buổi sáng ấy, các thiện tín 
vân tập về chùa cùng với những 
lễ phẩm, y Ca-sa, vật dụng dâng 
cúng đến chư Tăng. Sau đó, các 
tu nữ, thiện tín mở đầu lễ dâng y 
bằng nghi thức tụng kinh lễ bái 
Tam bảo. Đại diện chư Tăng sẽ có 
một vị trưởng lão ban thời pháp 
thoại giảng giải về ý nghĩa, phước 
báu… của lễ dâng y đến chư thiện 
tín. Tiếp theo, các thiện tín sẽ đội 
những y Ca-sa, lễ vật dâng cúng 
lên đầu và đi nhiễu xung quanh 
Phật điện ba vòng để bày tỏ lòng 
tôn kính đến Đức Phật theo truyền 
thống Ấn Độ thuở xưa. Trong khi 
đi nhiễu Phật, các vật dụng sẽ 
được đội lên đầu tượng trưng cho 
sự tôn kính và mọi người đồng 
nhau đọc bài kệ:
“Ca-sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạch của hàng 
Sa-môn
Noi gương Từ phụ Thế Tôn
Hoằng khai Giáo pháp tám muôn 
bốn ngàn…” [16]. 

Sau khi kết thúc ba vòng nhiễu 
Phật, các thiện tín tập trung lại 
bên trong Phật điện và cung thỉnh 
chư Tăng quang lâm chứng minh 
lễ dâng y Kathina của thí chủ. 
Tùy theo mỗi chùa, có chùa sẽ 
có thí chủ xin làm thí chủ chính 
thức dâng cúng y Kathina đến chư 
tăng; hoặc có chùa không có thí 
chủ chính thức thì các thí chủ đồng 

Phật tử nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện, sau đó các thiện tín tập trung 
lại bên trong Phật điện và cung thỉnh chư Tăng quang lâm chứng minh lễ 
dâng y Kathina. (Ảnh: bvhttdl.gov.vn)
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hùn nhau và làm thí chủ tập 
thể [17]. Khi chư Tăng đã 
vân tập nơi Phật điện, thí 
chủ chính thức hoặc đại 
diện các thí chủ tập thể 
sẽ dâng lời phát biểu cảm 
nghĩ của gia đình thí chủ. 
Sau đó, vị kinh sư sẽ hướng 
dẫn toàn thể thí chủ và các 
thiện tín đọc lời tác bạch 
dâng cúng y Kathina đến 
các vị Tỳ-kheo theo ngôn 
ngữ Pāli và tiếng Việt. Tiếp 
theo, y Ca-sa do thí chủ 
dâng cúng được chư Tăng 
nhận lấy và làm lễ tuyên 
ngôn tăng sự theo hình 
thức nhị bạch tuyên ngôn 
(dutiyañattikammavācā).

Hiện nay, y Ca-sa được 
may sẵn nên thí chủ dâng 
cúng và chư Tăng chỉ cần làm lễ 
giao y và thọ y Kathina chứ không 
cần phải cắt, may và nhuộm như 
thời Đức Phật. Vị Tỳ-kheo được 
chư Tăng chọn ra để thọ y sẽ làm 
lễ thọ y ngay tại ấy, với sự chứng 
minh của toàn thể chư tăng và 
các gia đình thí chủ, thiện tín 
tham dự. Sau khi thọ y Kathina 
thành tựu, chư Tăng và các thí 
chủ cùng chư thiện tín hoan hỷ 
đồng thanh “Sādhu, sādhu” (lành 
thay) tượng trưng cho sự hoan hỷ 
của chư thiên và nhân loại với 
việc y Kathina được thành tựu 
và quá báu phát sanh đồng đều 
đến các vị Tỳ-kheo Tăng và các 
thí chủ. Khi ấy, chư Tăng sẽ khai 
mở khóa kinh an lành, chúc phúc 
đến toàn thể quý thiện tín. Trước 
khi hoàn mãn buổi lễ, chư thiện 
tín hồi hướng phước báu đến chư 
Thiên, thân bằng quyến thuộc và 
chư Tăng Ni, thiện tín dùng bữa 
cơm với ban tổ chức buổi lễ.

Như vậy, sau khi kết thúc ba 

tháng an cư mùa mưa, lễ hội dâng 
y Kathina tại các chùa Nam tông 
Việt Nam lại bắt đầu. Việc dâng 
cúng y Kathina đến tăng chúng, 
không phân biệt vị Tỳ-kheo nào, 
vượt ra ngoài quan niệm cá nhân 
thường tình còn nói lên tinh thần 
“lợi hòa đồng phân” của hội 
chúng tăng vì chuyên chở những 
giá trị truyền thống tốt đẹp của 
chư Phật và chư Thánh để lại từ 
thuở xưa [18]. Lễ hội dâng cúng y 
Kathina là tài sản vô giá của Phật 
giáo, đóng góp cho sự nghiệp gìn 
giữ và truyền bá Phật pháp.
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Tăng sự, giao y và thọ y.
(Ảnh: Đăng Huy)
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“Khung trờ  i ử  ng nắ  ng hừ  ng đô ng
Tạ o nê n vẻ  đẹ p sắ  c hồ  ng tỏa lan
Khiế  n hoa thê m vị  nồ  ng nà n
Chan hòa né t mộ  c bì nh an vô  cù ng”.

Mỗi buổi sáng sớm, khi những hạt sương trong veo 
còn đọng lại trên lá, lúc ấy không khí trong lành lắm 
và cảnh vật cũng yên bình lắm lắm. Nếu chịu lắng 
nghe, sẽ nghe rõ cả âm thanh nhẹ nhàng của gió 
khẽ chạm vào những nụ hoa yêu kiều đang dần dần 
nở nhụy, những chiếc lá đong đưa giữa quang cảnh 
thanh bình trông cũng thật dịu dàng làm sao! Dù có 
bận rộn đến mấy, chúng ta cũng nên dành vài phút để 
tận hưởng những phút giây yên bình, thưởng thức vẻ 
đẹp lộng lẫy của ánh dương và hương sắc xinh tươi 
của vạn vật thiên nhiên cho lòng nhẹ nhàng, thư thái. 
“Mỗ  i sá ng dậ  y lắng tâm tịnh trí  
Thấ  y nhẹ  nhà ng hoan hỉ  trong ta 
An nhiê n vớ  i mộ  t tá ch trà  
Nhì n trờ  i lộng gió ngắ  m hoa yên lành”.

Người xuất gia phải sống trong chánh niệm. Biết rõ 
mình đang nghĩ gì, làm gì và muốn gì. Nếu bị phiền 

não quấy rầy mà biết phiền não đang quấy rầy, tự ắt 
sẽ buông. Mà buông sẽ không dính mắc, không bị 
phiền não điều khiển, không bị tam độc sai khiến. 
Tấm gương sáng từ những bậc phạm hạnh chân tu, 
quý ngài không bị danh lợi tiền tài cám dỗ, không 
bị lôi cuốn theo vòng xoáy của dòng đời phù hoa. 
Hiếm khi nghe quý ngài than rằng khổ, mệt, chán, 
tổn thương hay buồn bực,... Mà chỉ có an lạc và 
thanh tịnh trong từng lời pháp nhũ, tác phong và 
nhân cách. 
“Người đạo đức hiền từ tốt bụng
Sống chân thành làm đúng lương tri
Không do ái dục tham ghì
Tự mình vượt khỏi biển si của đời”.

Thật vậy, Đức Phật từng dạy: “Tự mình thắp đuốc 
lên mà đi”. Không ai có thể giác ngộ thay mình và 
cũng không ai có thể cởi trói sợi dây phiền não, 
tham sân si, ái dục của tâm phàm tục thay mình, 
chỉ có chính mình mới làm được điều đó. Vậy nên 
sống tỉnh thức, chánh niệm từng giây với đời sống 
tu hành để đạo hạnh thêm cao. Tránh để sắc, lợi, 
quyền, danh lôi kéo. Nên:

Trong lành như 
    hạt  sương mai

SC. Thích Nữ Diệu Hoa
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“Yê n lò ng đạ m bạ c số  ng vui 
Cà  dư a biế  t đủ  dụ c vù i phư ớ  c gieo 
Để cho đạo đức không nghè o 
Hiề  n thì  quả  hạ nh cuố  n theo ngú t ngà n”.

Ngày nay chúng ta đang sống ở thời hiện đại, 
Tăng Ni được phép sử dụng mạng xã hội để hoằng 
pháp thì việc phải dùng smartphone, laptop,... là 
điều tất nhiên. Nhưng nếu tâm không vững, không 
giữ chánh niệm, chắc chắn sẽ bị phiền não quấy 
nhiễu từ mạng xã hội và bị cuốn theo tham đắm 
những vật chất xa xỉ này. Còn nếu chúng ta sử 
dụng nó như một phương tiện phục vụ đời sống 
tu tập và hoằng dương chánh pháp thì không có 
vấn đề gì cả, thậm chí còn rất tiện ích. Đặc biệt là 
trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành 
hành, cuộc sống đảo lộn và mọi thứ đều thay đổi. 
Hầu hết các hoạt động đều chuyển sang online. 
Nếu không biết sử dụng ngân hàng trực tuyến hay 
không có smartphone thì không thể tự giải quyết 
vấn đề của riêng mình chứ chưa nói đến việc giúp 
đỡ người khác. Nếu chúng ta không chấp nhận 
những trở ngại ấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy phiền 
não và gian nan, không mấy thoải mái. Còn nếu 
biết nó đang quá phức tạp, phiền toái mà tự biết 
phải biến nó lại trạng thái bình thường thì nó sẽ 
bình thường. Giữa thời thế đảo lộn muôn ngàn 
khó khăn mà giữ được tâm an lạc, đó mới là mục 
đích của người cắt ái từ thân, xuất gia cầu đạo. 
Cho nên chúng ta phải:
“Xa rời ham muốn cầu vinh 
Theo về   bế  n giá c rã  hì nh cũ ng cam 
Nhờ   nơ i Phậ  t cả nh ư u đà m 
Tu hà nh nhắ  c dạ  bỏ  tham buô ng phiền”.

Nhờ nhân duyên lành phước báu của mỗi cá nhân 
mà một số Tăng Ni trẻ có cơ hội được du học nước 
ngoài, việc đi máy bay hay lái xe hơi cũng chỉ là 
phương tiện. Không nên để tâm bận bịu so sánh 
thời nay với thời Đức Phật còn tại thế làm gì, cho 
cái tâm mình thêm lộn xộn không được bình yên. 
Người học Phật thì luôn xem nhẹ tiền tài vật chất. 
Mục đích chính là sống an trú trong hiện tại. Tất 
cả những bằng cấp, học vị chỉ để hỗ trợ trong việc 
hoằng pháp chứ không đem đến sự giải thoát đắc 
đạo. Đôi khi nó còn mang đến áp lực cho hành giả 
nữa. Cho nên:
“Khi mệt mỏi lặng thiền thanh tịnh
Lúc yên vui thức tỉnh trí bừng”.

Hay:
“Tránh vào cạm bẫy hố sâu
Vững tâm là một phép mầu an nhiên”.

Sự trải nghiệm vất vả khó khăn cũng giúp hành giả 
đang trên đường tu tập tăng thêm mong cầu giải 
thoát. Có khổ đau mới khao khát được bình yên. 
Có mệt mỏi căng thẳng mới tìm lại cái tâm bình 
yên thanh tịnh của chính mình. Nhưng nếu chúng 
ta tránh được va chạm, ít phiền não, ít sóng gió thì 
tâm hồn an nhiên hơn, đường về bến giác tới đích 
nhanh hơn. Hoặc giữ được tâm chánh niệm giữa 
phiền muộn, an trú trong hiện tại thì công đức tu tập 
được trọn vẹn nhiều hơn. Bởi:
“Chỉ  cầ  n tâ m tị nh trí  an 
Phá t nguyề  n hư ớ  ng thiệ  n bạo tàn trá nh xa 
Xóa tan ý  nghĩ  gian tà  
Sâ n si gộ  t rử  a vị  tha sử  a mì nh”.

Và:
“Giữ   gì n phẩ  m hạ nh tĩ nh tu
Thanh cao nế  p số  ng tâ m mù  xóa tan
Hằ  ng mong trí  mã i thư  nhà n
Châ n thà nh chá nh niệ  m mà  an cõ i lò ng”.

Trong cuộc sống ai cũng phải tự mình vượt qua 
bão giông phiền muộn, tự mình vươn lên và tháo 
gỡ những rối ren nghiệt ngã. Đừng bắt bản thân 
phải chịu đựng những ưu sầu. Nhiều người thường 
có thói quen xấu muốn gom những bất hạnh đắng 
cay, buồn bã phiền phức, khổ đau nhức nhối thành 
một khối băng thảy vào mình khiến tâm trí mệt 
mỏi. Chúng ta phải giẫm lên hoặc né rác để bước đi 
không bẩn đôi giày, phải lấy gai nhọn ra khỏi bàn 
chân nếu chẳng may giẫm phải. Không ai lại để gai 
nhọn đâm thịt đau đớn rồi chắp tay cầu nguyện cho 
nó mau hết đau cả. Người trí không ai chấp nhận 
nước bùn nhuộm lên đôi dép trắng của mình, không 
ai để phiền não chiếm lấy thời gian và tâm thanh 
tịnh. Áo bẩn thì giặt, tâm đục thì buông. Chân dơ 
phải rửa, dạ nhơ phải dừng. Phải thong dong như 
những áng mây trên bầu trời cao, an yên như ánh 
bình minh không nhuộm chút ưu sầu và an nhiên 
như những hạt sương mai. Mỗi ngày, con tự nhủ 
lòng như thế rồi bỏ xuống những suy nghĩ và tạp 
niệm trong đầu, ngồi bên Đức Phật từ bi và hít thở 
nhẹ nhàng trong tĩnh lặng. Bởi: 
“Đạ o ngay ở   giữ  a cõ i đờ  i 
Giữ   gìn tuệ sáng thả nh thơ i mô ̃i giờ  ”.



56       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 12 - 2021

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

YÊU THƯƠNG
LẤP LÁNH

TINH THẦN 
PHẬT GIÁO

Trịnh Bích Thùy*

trong “Viết cho con” của
Huỳnh Tam Giang
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“Viết cho con” của Huỳnh Tam Giang không 
tránh khỏi những chỗ dàn trải, những câu thơ chưa 

thật trau chuốt. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng 
nhất ở tác phẩm này chính là những tình cảm chân 
thành, sâu lắng xuất phát từ trái tim của người cha 

hết lòng yêu thương con cái, gia đình.
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PHẬT GIÁO
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T ác giả Huỳnh Tam Quang 
sinh năm 1972, tên thật 
Cái Quang Bình. Anh 

quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên - 
Huế, hiện công tác và sinh sống 
ở Hà Nội. “Viết cho con” là tập 
thơ thiếu nhi đầu tay của anh, 
gồm 72 bài thơ, do nhà xuất bản 
Thanh Niên ấn hành vào quý I, 
năm 2021. Tập thơ, như tác giả 
nói, là những “lời yêu thương 
ngọt ngào” của một người cha 
dành cho các con của mình. Đặc 
biệt, những “lời yêu thương ngọt 
ngào” ấy còn lấp lánh tinh thần 
bác ái của Đạo Phật, điều mà độc 
giả dễ dàng nhận ra khi đến với 
thơ của Huỳnh Tam Giang.

Sinh ra và lớn lên tại một trong 
những trung tâm Phật giáo lớn 
của cả nước, bố là Huynh trưởng 
từng tham gia phong trào chống 
đàn áp Phật giáo những năm sáu 
mươi thế kỷ trước, bản thân là 
một Phật tử (pháp danh: Nguyên 
Thịnh), Huỳnh Tam Giang từ nhỏ 
đã lớn lên trong không gian thấm 
đẫm văn hóa Phật giáo. “Đạo 
Phật đã mở lối cho tâm trí tôi, chỉ 
dẫn tôi hành động và mang đến 
sự an lành trong mỗi giờ khắc 
trong cuộc sống. Nếu không có 
Đạo Phật, chắc chắn cuộc đời tôi 
sẽ khác, khổ đau hơn và chẳng 
có ý nghĩa gì”, anh chia sẻ. Đạo 
Phật có ảnh hưởng lớn đến cuộc 
đời và sáng tác của nhà thơ. Do 
đó, không hề ngạc nhiên khi viết  
về thiếu nhi trong tác phẩm đầu 
tay của mình, tinh thần nhà Phật 
bàng bạc trong từng trang thơ, trở 
thành cội nguồn minh triết cho 
những suối nguồn yêu thương.

TINH THẦN PHẬT GIÁO 
TRONG “VIẾT CHO CON”
Không khó để nhận ra những dấu 
ấn sâu đậm của Phật giáo trong 

thơ Huỳnh Tam Giang. Trong 
nhiều trường hợp, sự ảnh hưởng 
này hiển lộ rõ ràng. Chẳng hạn, ở 
bài Cùng con lên chùa ngày Phật 
Đản sanh, trả lời câu hỏi của con 
trẻ, tác giả nêu lên những diễn 
giải đơn sơ mà sâu sắc về Đức 
Phật và Đạo Phật:
“Phật trong tâm. Phật là vị cứu 
rỗi […]
Phật là làm cho ta tan biến u minh
Phật là hoa sen, là giọt sữa
Phật là điểm tựa
Là niềm tin…
Con chẳng cần kiếm tìm
Phật trong tim con đó.”

Triết lý nhà Phật về căn nguyên 
của khổ đau khiến chúng sinh 
lầm than trong vòng luân hồi 
cũng được tác giả nêu ra trực tiếp: 
“Con người có thân
Đã có thân thì có khổ
Khổ vì tham lam, danh vọng, 
quyền hành.” 

(Nghĩ vụn cùng con)

Bên cạnh giọng tâm tình, ngọt 
ngào, tập thơ Viết cho con còn 
mang giọng điệu triết lý rõ nét. 
Yếu tố quan trọng làm nên điều 
này chính là những triết lý Đạo 
Phật được chuyển tải bằng nhiều 
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hình thức, trong đó có hình thức 
phát biểu trực tiếp.

Trong “Viết cho con”, dù về chủ 
đề nào, ta vẫn có thể nhận ra sự 
hiện diện thường xuyên của tinh 
thần Phật giáo. Nhìn con trai 
lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang, 
nhà thơ bày tỏ lòng biết ơn Trời, 
Phật hộ trì: “Vậy mà hắn cứ lớn/ 
Bởi nhờ ơn Phật, Trời!” (Mười 
tám). Trả lời cho con về ông nội 
đã mất, tác giả mượn hình ảnh 
Niết bàn: 
“Ông chỉ là đi xa
Cõi Niết bàn mây trắng.”

(Ông đi đâu hả bố?)

Trò chuyện, tâm tình cùng con, 
nhà thơ thường nói đến Đức Phật 
là tấm gương sáng ngời để các 
con noi theo: 
“Trái tim Phật sáng suốt
Thu nhận mọi khổ đau.”

Tác giả khuyên các con thường 
xuyên sửa mình theo lời Phật 
pháp: 
“Hãy nói lời Phật pháp
Hãy lắng nghe bằng Sen
Hãy thường xuyên luyện rèn
Bên kia bờ Chánh giác.”

(Trái tim rộng bao nhiêu?)

Giải thích cho con hiểu về hạnh 
phúc, tác giả cũng mượn lời của 
nhà Phật: 
“Hạnh phúc là một con đường
Của hành trình tu và tập.”

(Cùng con lên chùa ngày
Phật Đản sanh)

Dạy con về hạnh hỷ xả, tha thứ 
cho người, nhà thơ cũng dẫn lời 
của Phật: 
“Là Đại Bi để bình tâm dịu dàng
Dang vòng tay đón những người 
lầm lỗi.”

(Tổ quốc)

TINH THẦN PHẬT GIÁO 
TRONG THƠ CHO THIẾU 
NHI
Trên bề mặt ngôn từ, tác giả 
thường sử dụng nhiều từ ngữ nhà 
Phật như cõi Ta-bà, vô thường, 
nghiệp, tham sân si, từ bi, đại 
hùng, đại lực, , Phật pháp, Niết 
bàn, chánh giác, vô ngã, ngộ, 
huệ tri, sám hối, u minh, tu tập, 
tích đức, an trú, luân hồi, nhân 
quả, chúng sinh,… Tuy nhiên, 
Viết cho con không hướng đến 
những suy nghiệm về Phật pháp 
cho riêng bản thân Huỳnh Tam 
Giang. Đây là tập thơ mà anh 
hướng đến đối tượng độc giả là 
các con của mình, rộng hơn là 
các cháu thiếu nhi, lứa tuổi hồn 
nhiên với những trải nghiệm 
chưa đủ để hiểu hết sự sâu xa, 
mầu nhiệm của Đạo Phật. Bởi 
đó, nhà thơ thường mượn những 
hình ảnh ngụ ngôn gần gũi, quen 
thuộc để diễn giải một cách đầy 
hình ảnh về triết lý nhà Phật. 
Chẳng hạn:
“Hãy học hạnh của nước
Bao dung và thiết tha […]
Hãy học hạnh của gió
Rong ruổi khắp nơi nơi
Nhà của gió chẳng có
Nhà là bốn phương trời […]
Hãy học hạnh của lửa
Đốt hết tham sân si.”

(Nói với con bài học từ 
đất, nước, gió và lửa)

Trong tập thơ Viết cho con, bên 
cạnh những dấu ấn hiển ngôn, 
tinh thần Phật giáo còn ẩn sâu 
với những mạch nguồn triết lý 
được hình tượng hóa qua những 
hình ảnh thật giản dị, gần gũi. Từ 
hình ảnh của loài cỏ nhỏ bé, đơn 
sơ, nhà thơ gửi vào thông điệp về 
tình yêu thương quên mình: 
“Ngọn cỏ mọc lên trên đất gầy
Lay lay lá non đón chào ngày mới

Cỏ thương người nên làm điều 
diệu vợi
Mang mỡ màu cho cằn khô.”

(Nói với con về cỏ)

Mượn hình ảnh của đất, nhà thơ nói 
với con về đức bao dung, vị tha: 
“Bao rác rưởi vào đất
Đất vẫn đất lành này.”

(Nói với con bài học từ 
đất, nước, gió và lửa)

Từ câu chuyện của cỏ cây, mây 
gió, chim muông, nhà thơ mượn 
lời con gái để nói lên triết lý 
sống hòa điệu, hòa hợp với thiên 
nhiên, tôn trọng tự nhiên trong 
tình thần chúng sinh bình đẳng: 
“Ba ơi, con đã hiểu
Thiên nhiên thật tuyệt vời
Cỏ cây, mây diệu vợi
Chim ơi, hãy chuyền cành.”

(Cùng con gái đi chơi 
công viên) 

Tinh thần chúng sinh bình đẳng 
của tư tưởng nhà Phật chính là 
sợi dây xuyên suốt trong thơ 
Huỳnh Tam Giang:
“Thế giới muôn loài chim
Cùng trăm ngàn loài thú
Cùng con người trú ngụ
Trên Trái Đất thân yêu.”

(Bé đi chơi vườn thú)

Đặc biệt, Viết cho con chan chứa 
bao yêu thương đậm sâu, tha 
thiết. Nổi bật trong tác phẩm là 
tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, 
tập thơ còn hướng đến những tình 
yêu thương rộng lớn hơn mà ở đó, 
tinh thần từ bi của Đạo Phật để lại 
dấu ấn đậm nét. Nhà thơ hướng 
con mình đến tình yêu thương, 
sự tôn trọng thiên nhiên và muôn 
loài. Bởi đó, thiên nhiên, loài vật 
trong thơ Huỳnh Tam Giang bao 
giờ cũng hiện lên thật đáng yêu 
và đầy yêu thương: 
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Đây là tập thơ mà anh hướng đến đối tượng độc giả là các con của mình, 
rộng hơn là các cháu thiếu nhi, lứa tuổi hồn nhiên với những trải nghiệm 
chưa đủ để hiểu hết sự sâu xa, mầu nhiệm của Đạo Phật. Bởi đó, nhà thơ 
thường mượn những hình ảnh ngụ ngôn gần gũi, quen thuộc để diễn giải một 
cách đầy hình ảnh về triết lý nhà Phật.

“Chú chim non nhí nhảnh, hát 
rằng
Đừng ngại mùa Đông mà quên 
khổ luyện.”

(Viết trong ngày sinh nhật con) 

“Có một làn gió nhẹ
Đưa hương chiều yêu thương.” 

(Với con gái dưới tán cây)

“Lòng con sẽ gợi mở
Những tin yêu cỏ cây.”

(Tặng con)

Nhiều loài vật với những đức tính 
tốt đẹp trở thành người thầy của 
những bài học nhân sinh mà tác 
giả mong các con mình học hỏi, 
trân trọng:
“Khi con gặp gian khó
Nhớ nghĩ về chú kiến nhỏ
[…] 
Khi con biếng lười
Hãy nghĩ về những chị ong cần cù 
chăm chỉ
[…] 
Khi con cần một bài học về đức 
hy sinh
Hãy nhớ về ông bố cá trê tội nghiệp
Một tuần bỏ ăn không hề nuối tiếc
Cho đàn trê con được sống an 
lành.”

(Cùng con học môn Sinh vật)

Trong tập thơ, Huỳnh Tam Giang 
còn hướng các con của mình đến 
tình yêu thương chúng sinh, đồng 
loại. Anh thường kể về những 
bạn nhỏ có tuổi thơ thiệt thòi, bất 
hạnh để khơi dậy lòng trắc ẩn, vị 
tha trong các con, để các con biết 
“chìa những bàn tay/ Trước phận 
đời trắc trở” (Trái tim rộng bao 
nhiêu?). Thương “những em thơ 
đang mơ ‘một giấc mơ Trung thu 
xa lạ’, nhà thơ mong được gửi 
cho em giấc mơ giấy vở/ Giấc 
mơ vải thơm trong ngày mới tựu 
trường (Có giấc mơ Trung thu xa 

lạ). Gặp những em bé người dân 
tộc thiểu số lầm lũi trên đèo Mã 
Pí Lèng, nghĩ về tương lai mờ xa 
của các em, nhà thơ thương xót: 
“Những non ngô tựa vào đá mà 
sinh sôi
Em tựa vào đâu? Chiều tắt nắng 
rồi
Những vì sao trên trời có nghe lời 
em ước.”

(Những đứa trẻ trên đỉnh 
Mã Pí Lèng tôi gặp)

Ước mơ nhỏ bé của những em bé 
ăn xin, lang thang, cơ nhỡ cũng 
làm ta chạnh lòng: “Con hỏi chú 
bé ăn xin/ - Ước mơ của bạn là gì?/ 
- Ngày hai bữa, cơm và nhiều thịt 
mỡ/ Hỏi em nhỏ lang thang cơ nhỡ/ 
- Một mái hiên bớt lạnh đêm về” 
(Ngày của cha viết cho con gái)… 
Từ những câu chuyện lấp lánh tinh 
thần từ bi ấy, tác giả muốn gửi đến 
các con mình một thông điệp ý 
nghĩa về tình yêu thương: 
“Hãy gieo yêu thương thay vì 
phải dốc sức cho căm hờn
Nghĩa từ bi đẹp hơn vạn lần cay 
độc!”

(Phía trước có một con đường) 

Có lẽ, từ bi chính là suối nguồn 
yêu thương tươi mát không bao 
giờ vơi cạn trong thơ viết cho 
thiếu nhi của Huỳnh Tam Giang.

Thay lời kết
Là tập thơ đầu tay của một 
người “yêu thích thơ ca […] 
song tuyệt đối không kiếm tìm 
danh lợi từ thơ ca” và xem thơ 
là “một kênh giao tiếp thú vị, 
có thể truyền đạt được một số 
vấn đề về giáo dục gia đình, 
kết nối tình cha con thêm phần 
sâu đậm” (Lê Nhật Ký), Viết 
cho con của Huỳnh Tam Giang 
không tránh khỏi những chỗ dàn 
trải, những câu thơ chưa thật 
trau chuốt. Tuy nhiên, điều đáng 
trân trọng nhất ở tác phẩm này 
chính là những tình cảm chân 
thành, sâu lắng xuất phát từ trái 
tim của người cha hết lòng yêu 
thương con cái, gia đình; của 
người Phật tử thấm nhuần tinh 
thần vị tha và từ bi của nhà Phật. 
Những giá trị của tập thơ cũng 
khởi đi từ đó. 

* Thạc sĩ Trịnh Bích Thùy, Quảng Ngãi.
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NGẪU TƯỢNG
BỒ  TÁT 

KIM CANG THỦ

Trần Kỳ Phương, Nguyễn Tú Anh

của Phật  giáo Mật  tông Champa 
thờ  tạ i  hang động Non Nước-

Ngũ  Hành Sơn, Đà Nẵng
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Bồ tát Vajrapani cầm Vajra 
hay ‘Chùy Kim Cang’ 

trong tay phải, bị sứt vỡ 
đôi chút ở phần ngoài. 

(Ảnh: Trần Kỳ Phương)
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Tượng Bồ tát Kim Cang Thủ 
(Vajrapani) chạm trên một 
đài thờ vuông đượ c phá t 

hiệ n vào giữa thập niên 1980 khi 
sư trụ trì chùa Linh Ứng - Ngũ 
Hành Sơn (Đà Nẵng) cho trùng 
tu lại ba bàn thờ trong ngôi miếu 
nhỏ Linh Động Chơn Tiên, trong 
động Tàng Chơn sau lưng chùa. 
Đà i thờ  bằng sa thạch nà y bị phủ 
kín bằng một lớp vữa dày để làm 
bệ đặt tượng Phật. Động Tàng 
Chơn được tạo bởi ba hang động 
nhỏ, gồm: động Tam Thanh, động 
Chiêm Thành và Hang Gió, với 
động Chiêm Thành nằm ở giữa.

Hiện nay, trong động Chiêm 
Thành vẫn còn một đài thờ Chăm 
nguyên vị được ghép từ bốn khối 
đá, phần trên đài thờ chạm hai 
vị môn thần, tay phải cầm kiếm 
ngắn, tay trái cầm cây gậy móc 
câu ngắn trong tư thế chiến đấu. 
Phù điêu chạm tượng ngài Kim 
Cang Thủ có khả năng được đặt 

trong động Chiêm Thành trước 
khi nó bị dời sang miếu Linh 
Động Chơn Tiên, vốn được xây 
dưới thời vua Minh Mạng năm 
thứ VI (1825). Vì thế, khi các học 
giả Pháp khảo sát các di tích tại 
Ngũ Hành Sơn vào cuối thế kỷ 
XIX đã không để lại bất cứ ghi 
chép nào về bức tượng này. Tuy 
nhiên, Henri Parmentier đã đặt 
nghi vấ n về sự biến mất của một 
ngẫu tượng Chăm từng được thờ 
tại động Chiêm Thành. 

Khi mớ i phá t hiệ n, chân dung vị 
thần này từng được cho là thần 
Indra. Nhưng cần nhấn mạnh 
rằng, Indra không thờ riêng 
lẻ  trong điêu khắc Chăm, vì 
Indra là một trong Bát phương 
hộ thần (Asta-Dikpālas) hoặc 
Thất tú/ Cửu tú (Saptagrahas/ 
Navagrahas), được phát hiện thờ 
trong nhóm tám vị hộ phương 
thần tại di tích Mỹ Sơn và một vài 
di tích Champa khác.  

Vì  vậ y, qua cá c chi tiế t thể hiện 
có  thể  nhậ n diệ n đây là  hình 
tượng Bồ tát Kim Cang Thủ, hay 
Vajrapani, nghĩa là “Tay cầm 
Kim Cang Chùy hay lưỡi tầm 
sét”. Tác phẩm này là một phù 
điêu dạ ng hì nh khố i chữ  nhậ t cao 
56cm, dày 50cm, rộng 90cm, chất 
liệu sa thạch, đượ c chạm ba mặt 
hoàn chỉnh. Mặt chính thể hiện 
Kim Cang Thủ ngồi dưới vòm 
cuốn nhọn ở đỉnh đầu, cưỡi trên 
lưng voi chầu bởi bốn con sư tử 
và bốn vị Bồ tát.

BỒ TÁT KIM CANG THỦ 
TRONG PHẬT GIÁO MẬT 
TÔNG 
Trong kinh điể n Phậ t giá o, Kim 
Cang Thủ là một trong những vị 
Bồ tát xuất hiện sớm nhất trong 
Phật giáo Đại thừa; Một số nguồn 
cho ngài là thị giả của Đức Phật 
Thích Ca và tượng trưng cho uy 
lực của chính Đức Phật. Kim 
Cang Thủ được tôn thờ phổ biến 

Đài thờ trong động 
Chiêm Thành có bốn 
khối đá gồm hai phần; 
phần trên chạm hai vị 
môn thần. 
(Ảnh: Trần Kỳ Phương)



64       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 12 - 2021

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

trong Phật giáo Đại thừa, ngài 
thường xuất hiện cùng với Quán 
Thế Âm và Văn Thù Sư Lợi để 
hộ trì chư Phật vì các ngài tượng 
trưng cho ba đức tính tôn quý của 
chư Phật là Bi - Trí - Dũng. So 
sá nh cá c yế u tố  nghệ  thuậ t, cho 
phé p nhậ n đị nh đây là  hì nh tượng 
duy nhất về vị thần này xuất 
hiện trong điêu khắc Phật giáo 
Champa cho đến nay.

Theo Phậ t điể n, Bồ tát Kim Cang 
Thủ nguyên là một Yaksa, ngà i 
thường xuất hiện ở chốn rừng 
núi và hang động, khi nhữ ng 
đị a điể m đó  được lựa chọ n là m 
nơi thờ tự, yế u tố  nà y hoà n toà n 
phù hợp với động Chiêm Thành 
của Ngũ Hành Sơn. Ngà i cò n là  
lãnh đạo của chư vị Thượng thần 
(Vajrapānis) và có liên đới mật 
thiết với thần Indra, là Đế Thích 
hay thần Sấm sét. Vì là thị giả của 
Phật Thích Ca cho nên Kim Cang 
Thủ đại diện cho những thế lực 

huyền bí nhằm răn dạy những kẻ 
không tuân nghe lời giáo huấn của 
Đức Phật. Pháp khí tiêu biểu của 
Ngà i là Kim Cang Chùy (Vajra). 
Trong triết học Phật giáo, Vajra 
biểu thị cho tánh Không, bở i tự 
tính này cứng rắn và  bất hoại, bền 
vững, không thể bị chia chẻ hoặc 
lay chuyển. 

ĐẶC ĐIỂM HÌ NH TƯỢ NG 
CỦA VAJRAPANI TRONG 
NGHỆ THUẬT PHẬ T GIÁ O
Trong nghệ thuật Phật giáo Ấn 
Độ, Kim Cang Thủ có hình thể 
màu xanh dương, tay cầm biểu 
tượng là Kim Cang Chùy, thường 
hoá hiện thành hai hình tướng 
là hiền và dữ. Với hình tướng 
hiền, ngà i ngồi tư thế vương toạ 
hoặc kiết già, một tay cầm Kim 
Cang Chùy và một tay cầm hoa 
sen; với hình tướng dữ ngài được 
gọi là hàng Tam Thế Kim Cang 
(Trailokayavijaya), trong tư thế 
đứng thì  một tay cầm Kim Cang 

Chùy và một tay thủ ấn, có hào 
quang hình ngọn lửa đỏ. Một sự 
kiện nổi bật là Kim Cang Thủ 
đã niệm mật chú để chiến thắng 
thần Siva và nữ thần Uma, buộc 
họ phải tuân phục chư Phật, vì thế 
ngài được chính Đức Phật Thích 
Ca tán dương là vua của tất cả 
thần chú. 

Ở Đông Nam Á, hì nh tượng Kim 
Cang Thủ rất phổ biến trong nghệ 
thuật Java và Campuchia từ thế 
kỷ VIII - XIII, được đúc bằng 
kim loại tư thế đứng hoặc ngồi 
trên tò a sen, đội Kirita-mukuta 
mang nhiều trang sức, lòng bàn 
tay phải để ngửa thủ ấn, tay trái 
cầm hoa sen xanh cuống dài bên 
trên có Kim Cang Chùy. 

Minh văn An Thái của Champa 
vào đầu thế  kỷ  X đã  đề  cậ p đế n 
danh hiệ u Vajrapani như sau, 
khi ngài tự nguyện vào địa ngục 
đói khát để cứu độ những kẻ 

Phù điêu Vajrapani hiện bảo quản tại chùa Linh Ứng-Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Sa thạch, đầu thế kỷ X. (Ảnh: Trần Kỳ Phương)
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mang tội lỗi nhiều đời vì nghiệp 
chướng được giải thoát khỏi Ma 
vương: “Những kẻ tội lỗi, bị trói 
buộc bởi nghiệp chướng nhiều 
đời, và không có hy vọng được 
giải thoát, vĩnh viễn bị vây bủa 
bởi đội quân khủng khiếp của Ma 

vương, và bị áp chế bởi đói khát, 
do họ đem lòng nghi hoặc và oán 
ghét đấ ng Giác ngộ (Sugata) [tức 
là Phật] trong tiền kiếp. Nhưng 
khi được cứu độ bởi Vajrapani 
từ địa ngục, họ kiên định trên 
con đường [hướng tới giải thoát] 

Vajrapani, Trung Java, thế kỷ IX, hợp kim đồng, 
cao 11,4 cm tại bảo tàng The MET, New York.

được chỉ ra bởi Đức Phật”. 
Nhữ ng chủ  điể m kể  trên là  cơ sở  
để  khảo cứu tượng Vajrapani của 
chùa Linh Ứng - Ngũ Hành Sơn. 
Tác phẩm này được bố cục thành 
hai phân cảnh. 

PHÂN CẢNH TRÊN CỦ A 
ĐIÊU KHẮ C CHÙ A LINH 
Ứ NG - NGŨ HÀNH SƠN 
Kim Cang Thủ ngồi tư thế vương 
tọ a trên ngọn núi Meru (Tu-di) 
cách điệu thành một hào quang 
hình vòm cung có đỉnh nhọn, 
trang trí hoa văn xoắn xít rậm rạp; 
phong cá ch củ a ánh hào quang chỉ 
xuất hiện duy nhất trên tác phẩm 
này và cả  trong nề n điêu khắc 
Champa. Tay phải cầm Vajra đặt 
trên vai; tay trái thủ xúc địa ấn 
(bhumisparsa-mudra). Trên phân 
cảnh này, Kim Cang Thủ xuất 
hiện trong Kim Cang Tát Đỏa 
Mạn-đà-la được hộ trì bởi Tứ nội 
Cúng dường Bồ tát ở bốn hướng, 
đó là Kim Cang Hi (vui chơi), 
Kim Cang Man (trang điểm), 
Kim Cang Ca (hát) và Kim Cang 
Vũ (múa) được chia thành hai cặp 
trong tư thế múa hát với hai tay 
chắp trước ngực, đối xứng qua 
hình ảnh của Kim Cang Thủ. 

PHÂN CẢNH DƯỚI CỦ A 
ĐIÊU KHẮ C CHÙ A LINH 
Ứ NG - NGŨ HÀNH SƠN
Phân cảnh này cũ ng trang trí ba 
mặt quanh đà i thờ , con voi là  linh 
thú của Kim Cang Thủ đượ c đặt 
tại trung tâm; Bốn sư tử trong tư 
thế hý lộng đối xứng qua hình 
voi và chạm thẳng hàng theo vị 
trí của bốn vị Bồ tát kể trên, bốn 
sư tử đều ngồi xổm nâng cao hai 
chân trước và xoay về bốn hướng. 
Hình tượng voi và sư tử đều được 
trang trí trên ngai của Kim Cang 
Thủ phổ biến trong nghệ thuật 
Phật giáo. 



66       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 12 - 2021

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

ĐẶC TÍNH NGHỆ THUẬT 
VÀ NIÊN ĐẠI CỦA TƯỢNG 
KIM CANG THỦ 
So sánh với nghệ thuật tạo hình 
Champa qua các thời kỳ, thủ pháp 
tạo hình của bức phù điêu này 
mang những đặc điểm tiêu biểu 
nhất của phong cách Đồng Dương. 
Về hình người, các nhân vật đội mũ 
bằng hợp kim có nhiều tầng gọi là 
Kirita-mukuta, trang trí  nhiều lớp 
hoa; hoa tai hình tròn to điểm hoa 
văn cầu kỳ; hàng lông mày rậm 
giao nhau, đặt trên đôi mắ t mở lớn 
có điểm nhãn, môi dày ẩn dưới 
ria mép rậm; bàn tay to; mặc khố 
(Dhoti) ngắn đến gối dệt hoa văn 
thưa mỏng với thắt lưng bằng vải 
cuộn lại. Cần lưu ý thêm, tư thế 
vương tọa (Lalitasana) chỉ xuất 
hiện chủ yếu trong phong cách 
Đồng Dương và trở thành một đặc 
điểm của phong cách này. Trong 
phong cách Đồng Dương, thế ngồi 
này được diễn tả bằng một chân co 
nằm ngang trên mặt phẳng, chân 
còn lại nâng cao gối đặt gần vuông 

góc với chân kia. Cách diễn đạt 
trên thỉnh thoảng xuất hiện trong 
nghệ thuật Ấn Độ vào thế kỷ VIII 
- XII cũng như trong nghệ thuật 
Trung Hoa đương thời. 

Hào quang tượng trưng núi Meru 
và đường viền chung quanh ngai 
độc đáo và tiêu biểu của phong 
cách này. Về tạo hình động vật, 
biểu tượng voi ngoảnh đầu về trái 
cùng với chân trái phía trước co 
lên, những đường viền mảnh làm 
nổi bật đôi tai, giữa trán nổi một 
u tròn, tất cả những chi tiết đều 
được thể hiện trên bàn thờ lớn 
của Phật viện Đồng Dương hiện 
trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng. 

Theo nhận định của các nhà lịch 
sử nghệ thuật, “Phong cách Đồng 
Dương” tồn tại trong khoảng 40 
năm, từ khoảng năm 875 đến 
khoảng năm 915, như vậy hì nh 
ả nh Kim Cang Thủ có thể được 
tạo tác vào giai đoạn chín mùi 

Vajrasattva/Vajrapani được Tứ nội cúng dường Bồ tát hộ 
trì, phát hiện tại Nalanda, khoảng thế kỷ IX hoặc X. Đá, 
cao 10,2 cm. Bảo tàng Di tích Viện Khảo sát Khảo cổ 
học Ấn Độ tại Nalanda, Bihar, Ấn Độ.

của phong cách Đồng Dương, 
nghĩa là từ cuối thế kỷ IX đến 
đầu thế kỷ X. Ngoài ra, danh 
hiệu của Vajrapani/Kim Cang 
Thủ được nêu lần đầu trong bia 
An Thái có niên đại là năm 902, 
điều này củng cố thêm nhậ n đị nh 
tác phẩm điêu khắc Kim Cang 
Thủ của chùa Linh Ứng - Ngũ 
Hành Sơn được chế tác vào đầu 
thế kỷ X. Cá c nhậ n đị nh trên chỉ  
ra rằ ng đây là một tác phẩm quý 
hiếm nên cần được quan tâm bảo 
quản tốt, nhằ m phục vụ cho phá t 
triể n du lị ch đị a phương, thu hút 
khách chiêm bái cũng như cho 
những nghiên cứu sâu hơn trong 
tương lai. 
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M
ục đích cuối cùng của 
nền giáo dục Phật giáo 
là giác ngộ và giải thoát. 

Nói cách khác, sự ra đời của nền 
minh triết Phật giáo chỉ có nhiệm 
vụ duy nhất là giúp chúng sanh 
giảm đi những bất hạnh, đau khổ 
trong kiếp người. Giác ngộ chính 
là sự hiểu biết của bản thân phù 
hợp với những quy luật tự nhiên. 
Sau khi Đức Phật chứng đạo dưới 
cội cây Bồ đề, vì lòng thương cho  
chúng sanh đang bị đau khổ, mà 
vì đó nói pháp. Tất cả giáo pháp 
ấy, không ngoài những nội dung 
chứng đắc của Ngài. Nhưng thực 
tế, căn cơ của chúng sanh trong xã 
hội không đồng và văn hóa phong 
tục tập quán đều khác nhau. Cho 
nên, Đức Phật căn cứ vào căn cơ 
trình độ hiểu biết của từng người 
mà tuyên thuyết diệu pháp phù 
hợp. Xét theo tiến trình tu tập, 
trong đạo Phật có hai hướng tu 
tập chính yếu: Đốn ngộ và tiệm 

tu. Đốn ngộ là lối tu tập được 
xiển dương nhiều nhất vào thời 
Lục tổ Huệ Năng. Đốn ngộ chỉ 
dành cho những bậc thượng căn 
thượng trí mà thôi. Còn chúng ta 
là những hạng phàm phu, nhiều 
nghiệp chướng ràng buộc. Vì 
thế, chúng ta có thể theo hướng 
tiệm tu. Như vậy, trong tạng kinh 
Nikāya, Đức Phật đã dạy về lý 
thuyết tiệm tu như thế nào? Đó 
là vấn đề cần phải nghiên cứu 
kỹ để tìm ra con đường phù hợp 
với trình độ căn cơ của bản thân. 
Trong bài viết này, người viết 
chủ yếu dựa trên Kinh Trung 
Bộ: Kinh Kītāgiri (M.70), Kinh 
Ganaka Moggallāna (M.107). 
Và trong Tiểu Bộ Kinh, Kinh 
Phật Tự Thuyết,  Chương Năm, 
Phẩm Trưởng Lão Sona, kinh 51
(Ud.51). Ngoài ra, còn phân tích 
dựa trên một số bản kinh khác 
thuộc Kinh tạng Pali để góp phần 
làm rõ vấn đề này. 

KHÁI NIỆM TIỆM TU
Tiệm tu (漸修) trong đó tiệm (漸) 
nghĩa là dần dần, từ từ để đi đến 
mục tiêu, mục đích mình cần 
thực hiện. Tu (修) nghĩa là sự 
tu tập, sửa những điều sai thành 
điều đúng, sửa cái xấu thành cái 
tốt [1]. Như vậy, khái niệm tiệm 
tu được hiểu như là một đường 
hướng tu tập hướng đến sự giải 
thoát giác ngộ bằng sự tịnh tiến, 
thăng tiến một cách từ từ trên con 
đường tu tập. Thiền sư Phổ Chiếu 
(1158-1210) trong Tu Tâm Quyết
nói: “Phàm nhập đạo có nhiều 
cửa, nhưng nói chỗ cốt yếu thì 
chẳng ngoài hai cửa Đốn ngộ và 
Tiệm tu”. Hai thuật ngữ này chủ 
yếu được xiển dương vào thời 
kì Phật giáo Đại thừa truyền bá 
sang Trung Hoa. Từ Sơ tổ Bồ Đề 
Đạt Ma cho đến Lục tổ Huệ năng 
đều xiển dương giáo pháp thiền 
đốn ngộ làm tông yếu. Các ngài 
giương cao ngọn cờ “trực chỉ 

trong Kinh tạng Nikaya
ĐĐ. Thích Vạn Đạt*
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chân tâm, kiến tánh thành Phật”. 
Đại sư Huệ Năng trong Pháp Bảo 
Đàn Kinh chỉ dạy đệ tử rằng: 
“Giáo pháp xưa nay chỉ có một 
tông chỉ, chẳng qua do người 
học pháp có sự khác nhau trên 
khu vực Nam Bắc; Thiền cũng 
chỉ có một loại, chỉ là có sự phân 
biệt nhanh chậm trong sự lý giải 
của mỗi người. Thiền hoàn toàn 
không có nhanh hay chậm (đốn 
- tiệm), vì sao lại gọi là nhanh, 
chậm? Chỉ vì tư chất trời phú 
cho mỗi người khác nhau, nên 
quá trình lãnh hội có sai khác, 
vì thế mà có tên gọi là đốn tu 
hay tiệm tu. Mọi con đường lớn 
đều đổ về Trường An, trước cửa 

mỗi nhà đều có đường thông về 
Trường An, bất luận xuất phát từ 
con đường nào, cũng không kể là 
đi nhanh hay đi chậm, mục đích, 
địa điểm cuối cùng mà họ đến 
đều là thành Trường An. Không 
phải đến thời kì Thiền tông Trung 
Hoa phát triển thì mới hình thành 
những khái niệm về “đốn ngộ 
- tiệm tu”, mà trong kinh tạng 
Nikāya, thời Đức Phật đã có khái 
niệm này. Tuy nhiên, trong thời 
Đức Phật, Ngài khuyến hóa các 
đệ tử nên tu theo một đạo lộ trình 
tự hơn là đốn ngộ. Bởi đốn ngộ 
chỉ dành cho những vị thượng 
căn thượng trí như các ngài 
Sariputta, Mogalāna… mà thôi. 

Còn những vị Tỳ kheo không 
phải là bậc thượng căn thì nên tu 
tập theo một lộ trình. “Cũng vậy 
vị Tỳ kheo/Tinh cần, nương tựa 
đủ/Tu tập theo thiện pháp/Ðạt 
an ổn khổ ách/Tuần tự chứng đạt 
được/Ðoạn diệt mọi kiết sử” [2]. 
Nghĩa là một vị Tỳ kheo trong 
giáo pháp của Đức Thế Tôn, 
cần có sự hiểu biết về đạo lộ tu 
tập của mình một cách khoa học 
“Có một thế giới nhứt hướng lạc 
không? Có đạo lộ hợp lý nào 
đưa đến chứng đắc thế giới nhứt 
hướng lạc” [3]. Đạo lộ ấy chính 
là con đường tiệm tu theo giáo 
pháp được Đức Phật trình bày rõ 
ràng trong tạng kinh Nikāya. 

Sau khi Đức Phật chứng đạo dưới cội cây Bồ đề, vì lòng thương cho  chúng sanh đang chìm trong đau khổ, mà vì đó 
nói pháp. Tất cả giáo pháp ấy, không ngoài những nội dung chứng đắc của Ngài. (Ảnh: Viện NCPHVN)
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LÝ THUYẾT TIỆM TU 
TRONG MỘT SỐ BÀI 
KINH THUỘC KINH TẠNG 
NIKĀYA 

 Từ Kinh Kītāgiri (Kītāgiri sutta)

Nội dung của bài kinh nói về 
một thời Thế Tôn đi du hành đến 
thị trấn Kītāgiri (xứ Kāsi) cùng 
với hội chúng Tỳ kheo. Sau đó, 
Thế Tôn cho gọi các Tỳ kheo để 
thuyết giảng về những lợi ích của 
việc dùng bữa trước giờ Ngọ và 
những điều bất lợi của việc ăn 
chiều, ăn phi thời. Sau đó, Đức 
Phật đã đề cập đến sự thành tựu 
trí tuệ nhờ tu tập có lộ trình phù 
hợp. “Con đường tu tập được đặt 
hướng chân chánh, có thể đâm 
thủng vô minh, làm minh sanh 
khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; 
sự tình này có xảy ra” [4]. Một 
đạo lộ phù hợp đưa đến sự giải 
thoát với bốn quả Sa môn. Đức 
Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp 
rất khoa học. “Sau khi đạt tri 
kiến đầy đủ về con đường tu tập 
Giáo pháp” [5]. Chúng ta có thể 
nhận ra rõ ràng giáo pháp ấy gồm 
hai phần: “Pháp học” (Pariyatti) 
và “Pháp hành” (Patipatti). 
Đạo lộ tu tập của Phật giáo Nam 
truyền trong Kinh tạng Nikāya 
dựa trên nền tảng cơ bản là Giới 
– Định – Tuệ. Mô hình này là 
sợi chỉ đỏ thâu nhiếp các pháp 
môn tu tập cũng như các bộ phái 
Phật giáo. Nếu như phương pháp 
tu tập nào không hàm chứa nội 
dung này có thể xem là ngoại 
đạo. Muốn thành tựu được trí tuệ 
vô lậu, hành giả phải nương vào 
năng lực của cận định cùng với 
tuệ quán. Từ đó nhận chân được 
thực tại các pháp đúng như bản 
chất của chúng đang là. Trong 
phần cuối bài kinh, Đức Phật chỉ 
rõ cho các Tỳ kheo, trí tuệ không 
thể phát sinh một cách nhanh 

chóng mà phải phát triển từng 
phần theo nghĩa của sự tiệm tu. 
“Này các Tỳ kheo, ta không nói 
rằng trí tuệ được hoàn thành lập 
tức. Nhưng này các Tỳ kheo, trí 
tuệ được hoàn thành nhờ học từ 
từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Và 
này các Tỳ kheo, thế nào là trí 
tuệ được hoàn thành nhờ học từ 
từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, một vị có 
lòng tin đi đến gần; sau khi đến 
gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; sau khi 
tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; sau 
khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; sau 
khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp; 
sau khi thọ trì, vị ấy suy tư ý 
nghĩa các pháp được thọ trì; sau 
khi suy tư ý nghĩa, các pháp được 
chấp thuận; sau khi các pháp 
được chấp thuận, ước muốn sanh 
khởi; sau khi ước muốn sanh 
khởi, vị ấy nỗ lực; sau khi nỗ lực, 
vị ấy cân nhắc; sau khi cân nhắc, 
vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy 
tự thân chứng được sự thật tối 
thượng, và với trí tuệ thể nhập 
sự thật ấy, vị ấy thấy” [6]. Đây 
là “bậc tùy tín hành”, do tự mình 
chưa có sự chứng đắc được các 
pháp tịch tĩnh vượt lên các sắc 
pháp cùng với các vô sắc pháp, 
sau khi có nhìn bằng trí tuệ, tuy 
nhiên các hữu lậu vẫn còn. 

 Từ Kinh Ganaka Moggallāna

Đại ý nội dung kinh văn: Một 
thời Đức Phật ở Sāvatthi trong 
lâu đài của Migrārāmātu, sau đó 
Bà-la-môn Gonnaka Moggallāna 
đến vấn an Thế Tôn và bạch rằng: 
Tòa lâu đài này được xây tuần tự, 
theo một đạo lộ tuần tự; các nghề 
như là bắn cung hay toán số,… 
cũng được học tập và thực hành 
một cách tuần tự như thế. Sau đó 
Bà-la-môn Gonnaka Moggallāna 
bạch Đức Thế Tôn, trong Pháp 
và Luật của Ngài có một đạo lộ 

tương tự như thế hay không? Đức 
Thế Tôn dạy trong Pháp và Luật 
của ta cũng có một đạo lộ tuần tự 
như thế. “Này Bà-la-môn, trong 
Pháp và Luật này, có một tuần 
tự học tập, có một tuần tự công 
trình, có một tuần tự đạo lộ” [7]. 
Và sau đó, Đức Phật đưa ra ví dụ 
cho lộ trình tu tập ấy. “Ví như, này 
Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một 
con ngựa hiền thiện, trước tiên 
luyện tập cho nó quen mang dây 
cương, rồi tập luyện cho nó quen 
các hạnh khác; cũng vậy, này 
Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, 
trước tiên huấn luyện người ấy 
như sau: Hãy đến Tỳ kheo, hãy 
giữ giới hạnh, hãy sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập các học 
giới” [8]. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng về quá trình một Tỳ kheo 
thực hành Pháp và Luật của Ngài 
theo tuần tự như sau: 

- Phải “hộ trì giới bổn” 
(Patimokkha) một cách đầy đủ 
oai nghi chánh hạnh, luôn quán 
sát thấy được sự nguy hiểm của 
các lỗi nhỏ nhặt.
- Luôn hộ trì các căn.
- Biết tiết chế trong ăn uống.
- Luôn luôn chú tâm tỉnh giác với 
các bất thiện pháp.
- Đoạn trừ năm triền cái.
- An trú vào tứ thiền.
- Từ đệ tứ thiền, an trú vào thiền 
quán từ đó cắt đứt các kiết sử 
(hữu học) và an trú vào hiện tại 
lạc trú cho các vị A-la-hán.

Như vậy, tiệm tu trong bản kinh 
này thể hiện một cách rất rõ ràng 
qua một trình tự tu tập được Đức 
Như Lai thuyết giảng cho các 
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vị Tỳ kheo. Quá trình đó cũng 
không ra ngoài nền tảng căn bản 
của Giới - Định - Tuệ. Một vị 
Tỳ kheo có trí tuệ “Sáng sáng, 
thẩm xét kỹ/Bậc có trí tán thán/
Bậc trí không tỳ vết/Ðầy đủ giới 
định tuệ” [9]. Đức Phật đưa ra 
một ví dụ dễ hiểu về cách người 
huấn luyện ngựa thiện xảo, trước 
tiên phải cho nó mang dây cương, 
sau đó mới tập nó quen với các 
việc khác. Cũng vậy, một vị Tỳ 
kheo trước tiên cần phải sống chế 
ngự với giới bổn, đó là điều căn 
bản của con đường tu tập. Giới 
chính là dây cương hướng hành 
giả đi đúng con đường phạm 
hạnh. “Những giới luật đưa đến 
giải thoát, được người có trí tán 
thán, không bị ô nhiễm bởi mục 
đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các 
Tỳ kheo, chúng Tỳ kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm” 
[10]. 

Phật pháp tuy rộng lớn vô biên, 
nhưng bản thể cốt yếu thâu tóm 
nơi Giới-Định-Tuệ. Ba yếu tố 
này hỗ tương cho nhau, không 
thể tách rời. Hành giả mới vào 
đạo cần phải nương nơi giới là 
điều quan trọng nhất. Trong Kinh 
Lăng Nghiêm nói: “Nhiếp tâm là 
Giới, nhân Giới sanh Định, nhân 
Định phát Tuệ”. Trong đó, tuệ 
bao gồm: “văn tuệ, tư tuệ và tu 
huệ”. Văn tuệ chính là nghe và 
hiểu về tất cả những học giới, 
nghe hiểu về giáo lý “Tứ đế”, 
lý Duyên sinh, hiểu về dục và 
những chướng ngại pháp cho con 
đường tu tập, giải thoát, nghe và 
hiểu về ngũ thủ uẩn, thiền quán 
và như lý tác ý.... Tư tuệ bao gồm 
quán về: Sự nguy hiểm của dục 
lạc; sự trở ngại của “Ngũ triền 
cái”; sự trở ngại của tầm, tứ, hỷ, 
lạc; duyên khởi; ngũ uẩn; nô ngã; 

nô thường... Tu tuệ gồm: tẩy sạch 
các cấu uế của tâm, tẩy sạch ngũ 
triền cái, đoạn trừ các thiền chi 
tầm, tứ, hỷ, lạc; thiền quán về 
“Tứ vô lượng tâm” để vào “Diệt 
thọ tưởng định”, thiền quán về 
Tam pháp ấn để dần dần cắt đứt 
10 kiết sử, chứng đắc “Tam minh, 
Lục thông” [11]. Đó được xem 
là sự tóm tắt về con đường tiệm 
tu qua lộ trình giới định tuệ được 
Đức Phật thuyết giảng rất rõ ràng. 
Trong Kinh Mi Tiên vấn đáp, Đại 
đức Nāgasena đưa ra ví dụ về sự 
quan trọng của lộ trình Giới Định 

Tuệ: “Ví như đất là nơi các hột 
giống nảy mầm và lớn lên; đất 
là nơi mà các loại củ có thể nứt 
mộng, đâm chồi, sinh cây. Cũng 
như thế ấy, giới là nơi nảy mầm, 
tăng trưởng của ngũ căn là tín, 
tấn, niệm, định, tuệ… cùng những 
thiện pháp khác, tâu Đại vương!” 
[12].

Sau đó, Bà-la-môn Gonnaka 
Moggallāna thưa Đức Phật 
rằng: “Tại sao trong khi có một 
con đường tuần tự như thế dẫn 
đến Niết bàn, có đức Gotama là 

Phật pháp tuy rộng lớn vô biên, nhưng bản thể cốt yếu thâu tóm nơi Giới-
Định-Tuệ. Ba yếu tố này hỗ tương cho nhau, không thể tách rời. (Ảnh: 
Flickr.com)
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người chỉ đường, Niết bàn có mặt 
như thế, nhưng một số hành giả 
chứng được cứu cánh Niết bàn, 
còn một số thì không? Đức Phật 
đã trả lời Bà-la-môn Gonnaka 
Moggallāna bằng ví dụ như sau: 
“Ông là người giỏi đường đi đến 
Rājagaha, có một số người muốn 
ông dẫn những người ấy đến 
Rājagaha, nhưng trong số ấy có 
người đi lạc không thể đến được 
Rājagaha.” Ngài chỉ là người 
chỉ đường mà thôi. Còn có đi 
đến được đích cuối cùng của con 
đường hay không thì không phụ 
thuộc vào Như Lai. Con đường 
ấy chính là con đường tiệm tu 
của một vị thánh đệ tử trong giáo 
pháp Như Lai. Những ai đi theo 
con đường ấy một cách tuần tự, 
không lạc hướng thì sớm hay 
muộn cũng đến được mục đích 
cuối cùng chính là sự giác ngộ. 
Còn những ai không đi theo con 
đường tiệm tu ấy, hoặc đi lạc 
hướng thì mãi mãi không thể nếm 
được quả vị giải thoát.
 
Lý thuyết Tiệm tu trong Kinh số 

51, Kinh Phật Tự Thuyết 
Trong Kinh Phật Tự Tuyết kể lại 
rằng [13], một thời Thế Tôn đang 
trú ở Sāvatthi, tại Pubbārāma, vào 
ngày trai giới, chư Tỳ kheo ngồi 
đợi Đức Thế Tôn thuyết giới bổn 
Pātimokkha. Tuy nhiên, trải qua 
canh một, canh hai,… canh cuối 
nhưng vì hội chúng không được 
thanh tịnh, nên Đức Phật chưa 
thuyết giới bổn. Sau đó, Tôn giả 
Māha Moggallāna quán sát thấy 
có một vị hành ác giới, không 
được thanh tịnh, nên Tôn giả đã 
mời vị ấy ra khỏi hội chúng Tỳ 
kheo. Sau đó, Đức Phật nói cho 
các Tỳ kheo nghe về tám đặc 
tính của biển lớn:  “Này các Tỳ 
kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần 
tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, 

không có thình lình như một vực 
thẳm. Vì rằng, này các Tỳ kheo, 
biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần 
tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, 
không có thình lình như một vực 
thẳm” [14]. Đức Phật đã dùng 
hình ảnh biển lớn tuần tự xuôi 
dòng để minh chứng cho các Tỳ 
kheo thấy rõ con đường tiệm tu 
cũng tương tự như vậy. Sự thực 
hành pháp phải có trình tự thích 
hợp chứ không thể bỏ qua giai 
đoạn, như người đi lên cầu thang 
phải đi từng bước vững chắc, 
bước trước là nền tảng cho bước 
sau, cứ như vậy hành giả sẽ đến 
được đích. Cũng như xây một tòa 
nhà cao tầng, việc xây theo thứ 
lớp là điều tất yếu, nếu không 
có móng nhà làm sao xây được 
những tầng tiếp theo. Một khi có 
nền móng vững chắc, chính nó là 
nền tảng để xây tiếp những tầng 
cao hơn. “Cũng vậy này các Tỳ 
kheo, trong Pháp và Luật này, 
các học pháp và tuần tự, các 
quả dị thục là tuần tự, các con 
đường là tuần tự, không có sự thể 
nhập chánh trí, thình lình. Này 
Paharada, vì rằng trong Pháp và 
Luật này, các học pháp là tuần tự, 
các quả dị thục là tuần tự, các con 
đường là tuần tự, không có sự thể 
nhập chánh trí thình lình” [15]. 
Sự thể nhập vào chánh trí của 
một vị thánh đệ tử trong Pháp và 
Luật của Đức Phật cũng trải qua 
nền tảng căn bản là Giới - Định - 
Tuệ như trên đã trình bày. Đạo lộ 
ấy chính là con đường độc nhất, 
con đường cổ xưa, con đường 
thánh đạo đưa đến cứu cánh Niết 
bàn. Ở đây, Đức Phật dùng hình 
ảnh biển lớn để thí dụ cho các vị 
thánh đệ tử trong giáo pháp của 
Ngài. Giống như biển lớn không 
chứa các xác chết, nghĩa là các 
Tỳ kheo ác giới, theo ác giới thì 
không thể tồn tại trong Pháp và 

Luật của Đức Phật. Giống như 
biển lớn, khi các con sông chảy 
vào đều bỏ tên cũ, mà có tên mới 
là biển lớn, cũng vậy các giai 
cấp khác nhau khi vào trong giáo 
pháp đều được gọi là Sa-môn 
Thích tử. Giống như có những 
dòng nước chảy vào, mưa xuống, 
biển lớn vẫn không có tăng giảm 
cũng vậy có những Tỳ kheo nhập 
Vô dư y thì không vì thế mà Niết 
bàn giới tăng hay giảm. Giống 
như biển lớn có một vị mặn, giáo 
pháp của Như Lai có một vị là vị 
giải thoát. Giống như biển lớn có 
nhiều châu báu thì giáo pháp của 
Đức Phật có Bốn niệm xứ, Bát 
chánh đạo. Giống như biển lớn là 
trú xứ của các sinh vật lớn, Pháp 
và Luật này là trú xứ của các bậc 
Dự Lưu cho đến bậc A-la-hán. 
“Sắc giới và Vô sắc giới, tâm tư 
quán triệt tánh vô thường, khổ, vô 
ngã, và phát triển tuệ quán trên 
con đường tu tập chứng được quả 
A-la-hán” [16].  

THỰC HÀNH TIỆM TU
Những pháp âm của Đức Thế Tôn 
khi nói ra luôn xem xét kỹ lưỡng 
để phù hợp với tất cả các đối 
tượng, tuổi tác, trình độ về nhận 
thức cũng như các tầng lớp khác 
nhau của mỗi chúng sanh trong 
từng giai đoạn khác nhau. Đối với 
những bậc thượng căn, thượng trí 
thì Đức Thế Tôn chỉ cần khai thị 
trực tiếp hoặc qua lấy một ví dụ 
nào đó phù hợp với căn cơ và sự 
nhận thức của họ. Miễn sao sau 
khi nghe xong người ấy liền hiểu 
rõ những pháp âm mà Ngài tuyên 
thuyết và chứng ngộ được đạo 
quả Niết bàn giải thoát. “Nhờ bài 
kinh “Vô Ngã Tướng”, Kondanna 
chứng quả A-la-hán. Bậc Ðạo Sư 
trong buổi họp Tăng chúng ở tinh 
xá Kỳ Viên, đã xác chứng Ngài là 
bậc Ðệ nhất trong các hàng Tăng 
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chúng Tỳ kheo” [17]. Hoặc quá 
trình tu tập trải qua một thời gian 
sau mới chứng ngộ vì nhận thức 
của chúng sanh có sự sai biệt, tuy 
nhiên Đức Thế Tôn cũng đã dùng 
rất nhiều phương tiện khéo léo 
để hướng dẫn, khai thị cho các 
vị đệ tử. Giống như “Bà-la-môn 
Sundarika Bharadvaja được xuất 
gia với Thế Tôn, được thọ đại 
giới. Trong thời gian ngắn sau khi 
thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja 
sống độc cư, không phóng dật, 
nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ 
với thượng trí” [18]. Như vậy, 
giáo pháp của Đức Thế Tôn có 
thể thâu tóm trong hai hướng 
tu tập tùy vào căn cơ và trình 
độ của chúng sanh. Nếu không 
vạch rõ con đường và mục đích 
để hướng đến, chắc chắn chúng 
ta không thể đến đích được như 
phần trên đã nói ví dụ về Bà-la-
môn Gonnaka Moggallāna người 
dẫn đường. Thế lộ trình tiệm tu 
ấy như thế nào? Như đã trình bày, 
lộ trình tiệm tu ấy không ra ngoài 
nền tảng căn bản của Phật giáo, 

là: “đầy đủ Giới - Định - Tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến, thành 
tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn 
nhục tu tập lòng thân ái, bình 
đẳng đối với tất cả chúng sanh” 
[19]. Vì thế, việc tu tập luôn 
phải lấy Giới làm ngọn đuốc soi 
đường. “Muốn chiến thắng, bách 
chiến thắng, đại vương phải thiết 
lập vững vàng trận địa, nơi thế 
đất này, thế núi kia… Tất cả đều 
được chuẩn bị, dự phòng. Dường 
thế ấy, từ giới lập trận thế, từ giới 
lập chiến thuật, chiến lược; từ 
giới lập sa bàn, từ giới mà tiêu 
diệt đối phương… thì mười đội 
binh ma quân phiền não sẽ cởi 
giáp quy hàng. Nhờ giới mà niệm 
không buông lơi. Nhờ giới mà 
định tâm luôn kiên cố. Nhờ giới 
mà tuệ càng thêm sáng tỏ” [20]. 

Là người tu sĩ trong đời sống hiện 
đại, việc cấp thiết là thiết lập một 
con thuyền vững chắc với đầy đủ 
nền tảng căn bản Giới - Định - 
Tuệ, mới có thể tự thân vượt qua 
biển khổ tam giới và dục lạc thế 
gian. Sự nghiệp cao quý nhất của 

các hành giả là giác ngộ và giải 
thoát, một trong những hàm ý 
sâu xa của sự giải thoát là đoạn 
tận các lậu hoặc. Vì thế, người tu 
đạo cần phải thường xuyên quán 
sát đến con đường tu học của 
mình, không để mình vướng vào 
các kiến chấp hay những hiểu 
biết sai lệch. Chú tâm vào con 
đường của mình đã xác định. Con 
đường chúng ta đang đi chính là 
con đường tiệm tu, cũng chính 
là hướng đi Trung đạo, một mặt 
không quá buông lung, sa đọa, 
mặt khác cũng không nên quá 
khắc khổ, tu theo kiểu một đời 
có thể thành Phật ngay. Nếu bám 
chấp, thành Phật thì chưa thấy 
nhưng chỉ thấy nảy sinh phiền 
não, kiến chấp, hiện tại không 
có sự an lạc làm sao sinh ra quả 
an lạc được.“Khi những sợi dây 
đàn Tỳ-bà của Thầy không quá 
căng thẳng, không quá trùng 
xuống, nhưng vặn đúng mức 
trung bình, trong khi ấy, đàn tỳ-
bà của thầy có phát âm hay sử 
dụng được không? Thưa được, 
bạch Thế Tôn” [21].

Tinh thần trách nhiệm cá nhân là một trong những tinh thần gốc rễ của nền giáo dục 
Phật giáo nói riêng và ngoài Phật giáo nói chung. (Ảnh: HVPGVN tại TP.HCM)
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Và cũng giống việc tu tập của 
một vị thánh đệ tử tương tự như 
thế.“Cũng vậy, này Sona, khi 
tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, 
thời đưa đến dao động; khi tinh 
cần tinh tấn quá thụ động, thời 
đưa đến biếng nhác. Do vậy, này 
Sona, thầy phải an trú tinh tấn 
một cách bình đẳng, thể nhập 
các căn một cách bình đẳng” 
[22]. Đức Phật cũng muốn nhắc 
nhở giáo huấn cho đàn hậu học, 
nên thận trọng trong việc sử dụng 
phương pháp tu tập để có được 
đời sống quân bình, đi đúng với 
chánh pháp. Áp dụng lối tiệm tu 
trong đời sống thực tiễn, cần có 
sự trải nghiệm và luôn giữ tâm 
thái không quá nôn nóng, sự 
tinh tấn phải thật bền bỉ thì từ đó 
mới có thể đảm bảo con đường 
mình đi sẽ về đến đích giác ngộ. 
Ngược lại, với phương pháp ấy, 
tâm chúng ta sẽ dễ dàng phóng 
dật buông lung và đi sai phương 
hướng mà mình đã hoạch định. 
Để có được sự tu tập sống an lạc 
và giải thoát, người tu đạo cần 
phải quán chiếu, chánh niệm về 
các hành động đi đứng nói năng 
và suy nghĩ của bản thân mình 
trong mọi hoàn cảnh.  

KẾT LUẬN
Sống trong xã hội, cộng đồng, 
mỗi cá nhân phải tự ý thức và 
làm chủ được thân, khẩu, ý để 
không bị sa ngã vào dục vọng. 
Thế nên, tinh thần trách nhiệm 
cá nhân là một trong những tinh 
thần gốc rễ của nền giáo dục 
Phật giáo nói riêng và ngoài 
Phật giáo nói chung. Chúng ta 
cần nhận thức: Đức Phật nói về 
sự thật cuộc đời là khổ, không 
vì thế mà cho rằng Phật giáo là 
bi quan yểm thế được. Bởi vì 
không những nói về sự thật khổ 
đau mà Ngài đã chỉ ra nguyên 

nhân của khổ, và con đường diệt 
khổ. Đó chính là chân lý Tứ đế 
được Ngài tuyên thuyết ngay sau 
khi thành đạo. Chân lý và con 
đường thì luôn hiện diện ở đó, 
việc của mỗi người là bước chân 
học và hành theo con đường 
ấy, “Như Lai chỉ là người chỉ 
đường” [23] mà thôi. Việc học 
suông lý thuyết mà không thực 
hành thì không thực sự bổ ích. 
Đức Phật cũng đã giáo huấn cho 
hàng hậu học rằng: Người có 
pháp học mà không đi đôi với 
pháp hành cũng giống như đãy 
đựng sách mà thôi. “Ở đây Đức 
Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Chánh Giác là người làm 
khơi dậy đạo lộ, làm khơi dậy 
con đường chưa được khơi dậy, 
tuyên thuyết con đường chưa 
được tuyên thuyết, là người 
hiểu biết, nhận rõ và giác ngộ 
con đường đó... Còn các thiện 
nam tử cứ y cứ vào con đường 
đó thực hành cũng được thánh 
quả A-la-hán.” [24].

Vấn đề thiết yếu của mỗi hành 
giả cũng chính là sự tinh tấn 
chuyên nhất tự mình nỗ lực để 
chiến thắng chính mình. Nhận 
thức rõ mục đích hướng đến 
trong tương lai không để mình 
sống như một khúc gỗ trôi sông 
để rồi trôi dạt vào đâu hay bị ai 
vớt cũng không hay, đến khi đó 
con đường trở về bảo sở sẽ xa 
thăm thẳm. Tiệm tu là con đường 
căn bản đưa đến thành tựu được 
quả vị tối thượng trong tương lai, 
cho những hành giả nào nỗ lực 
tinh tấn bước đi thật vững chãi 
trên đó.

“Bậc trí theo tuần tự.
Từng sát na trừ dần.
Như thợ vàng lọc bụi
Trừ cấu uế nơi mình.” [25]
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Tóm tắt: Ở phương Tây, nghiên 
cứu tư tưởng sinh thái Phật giáo 
bắt đầu từ thập niên 60 của thế 
kỷ XX. Đến thập niên 80, thành 
quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh 
vực này đã tăng lên đáng kể. Giữa 
thập niên 90, với động thái phản 
tư, phê phán của Harris và những 
người khác về các nghiên cứu 
trước đây liên quan đến tư tưởng 
sinh thái Phật giáo, các nghiên 
cứu trong lĩnh vực này tiếp tục 
phát triển và đi vào chiều sâu, 
hình thành nên nhiều cách tiếp 
cận và phương pháp nghiên cứu 
sinh thái Phật giáo, chẳng hạn như 
thuyết hộ giáo, thuyết phê bình, 
thuyết kiến tạo, thuyết đức tính, 
cách tiếp cận nhân học văn hóa, 
xã hội học… Ở Đài Loan, các 
nghiên cứu liên quan lĩnh vực này 
đã được tiến hành từ khá sớm và 
trở nên khá sâu sắc vào thập niên 
90. Ở Trung Quốc đại lục, những 
nghiên cứu liên quan chỉ bắt đầu 
vào cuối thập niên 90. Khoảng 
năm 2007, một số học giả Trung 
Quốc bắt đầu tiến hành phê phán, 
phản biện một cách nghiêm túc 

về các nghiên cứu liên quan trước 
đó, từ đó các nghiên cứu này mới 
dần dần đi vào chiều sâu. Dựa 
vào thành quả nghiên cứu liên 
quan ở phương Tây, đồng thời 
kết hợp với nhu cầu xây dựng 
một nền văn minh sinh thái toàn 
cầu, nghiên cứu này tìm hiểu một 
cách hệ thống và chuyên sâu về 
tư tưởng sinh thái Phật giáo.

Cùng với sự xuất hiện của vấn đề 
bảo vệ môi trường sinh thái diễn 
ra trên phạm vi thế giới, giới học 
thuật Âu - Mỹ đã bắt đầu nghiên 
cứu triết học sinh thái Phật giáo 
từ những năm 1960 và đạt đến 
cao trào từ khoảng cuối những 
năm 1980 đến đầu những năm 
1990. Việc nghiên cứu triết học 
sinh thái Phật giáo trong giới học 
thuật ở Trung Quốc chỉ bắt đầu 
vào cuối những năm 1990.

Có thể thấy, việc nghiên cứu sinh 
thái Phật giáo ở Trung Quốc và 
các quốc gia Âu - Mỹ đã trải qua 
một quá trình, từ việc trình bày, 
mô tả tư tưởng, triết học sinh thái 

Phật giáo thông qua việc so sánh 
tư tưởng liên quan của Phật giáo 
với các phong trào văn hóa sinh 
thái, đến hướng nghiên cứu mang 
tính phản biện, lý tính khách quan 
về lĩnh vực này. Tìm hiểu lịch sử 
và kết quả nghiên cứu văn hóa tư 
tưởng sinh thái Phật giáo trong và 
ngoài nước, do đó, có ý nghĩa to 
lớn đối với việc nắm bắt xu hướng 
nghiên cứu và đào sâu nghiên cứu 
tư tưởng, văn hóa Phật giáo.

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG 
SINH THÁI PHẬT GIÁO Ở 
CÁC QUỐC GIA ÂU - MỸ
Việc nghiên cứu tư tưởng sinh 
thái Phật giáo ở Âu - Mỹ bắt đầu 
từ việc nhận thức và phản ánh 
cuộc khủng hoảng môi trường 
sinh thái trong xã hội phương 
Tây vào những năm 1960. Năm 
1967, Lynn White đã chỉ ra trong 
nghiên cứu “Nguồn gốc lịch sử 
của khủng hoảng sinh thái” của 
mình rằng Cơ đốc giáo là một tôn 
giáo thể hiện rõ nhất sắc thái chủ 
nghĩa nhân văn và là cội nguồn 
chủ yếu của cuộc khủng hoảng 

  và xu hướng
nghiên cứu tư tưởng
                sinh thái Phật giáo

(kỳ 1)**
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sinh thái hiện đại. Trái lại, Phật 
giáo ủng hộ quan điểm chỉnh thể, 
lợi tha và là một tôn giáo thân 
thiện với môi trường [1]. Chịu ảnh 
hưởng bởi quan niệm này, một số 
nhà lãnh đạo Phật giáo phương 
Đông và các tín đồ phương Tây 
của họ đã chứng minh tư tưởng 
bảo vệ môi trường sinh thái của 
Phật giáo từ quan điểm tôn giáo 
này về tự nhiên, Phật tính luận và 
đời sống… Về đại thể, có thể chia 
các nghiên cứu văn hóa tư tưởng 
sinh thái Phật giáo ở Âu - Mỹ 
thành ba giai đoạn như sau:

Giai đoạn nghiên cứu khởi đầu 

(1964 - 1985). Thành quả nghiên 
cứu ở giai đoạn này tương đối ít. 
Trong thời gian này, Thiền tông 
Nhật Bản đã nhận được sự quan 
tâm sâu sắc của xã hội Âu - Mỹ, 
thành quả nghiên cứu tương quan 
chủ yếu tập trung vào phương 
diện nghiên cứu tư tưởng sinh thái 
Thiền tông, mà ảnh hưởng tương 
đối lớn sau này là các nghiên cứu 
về Thiền tông và sinh thái học 
tầng sâu. Ngoài những ý tưởng 
ban đầu về đạo đức sinh thái Phật 
giáo, các nghiên cứu Phật giáo về 
tự nhiên và động vật không được 
coi là những nghiên cứu tự giác 
về tư tưởng sinh thái Phật giáo.

Giai đoạn phát triển (1986 - 

1993). Ở giai đoạn này, việc 
nghiên cứu tư tưởng sinh thái 
Phật giáo ở Âu - Mỹ đã lên đến 
cao trào. Có hơn 150 bài nghiên 
cứu liên quan được đăng tải 
trên các tạp chí chuyên ngành 
và xuất bản ba tuyển tập các bài 
nghiên cứu liên quan đến vấn đề 
sinh thái Phật giáo ở giai đoạn 
này, gồm: Quan điểm Phật giáo 
về cuộc khủng hoảng sinh thái 
(Buddhist Perspectives on the 
EcocrisisKlas, 1987) do Klas 

Sandell chủ biên; Dharma Gaia: 
Tuyển tập các nghiên cứu về 
Phật giáo và sinh thái (Dharma 
Gaia: A Harvest of Essays in 
Buddhism and Ecology) Allan H. 
Badiner chủ biên; Phật giáo và 
sinh thái (Buddhism and Ecology 
Paperback) do Batc Marine và 
Kerry Brown chủ biên. Ngoài 
ra, các tuyển tập nghiên cứu như 
Tự nhiên trong tư tưởng truyền 
thống châu Á (Nature in Asian 
Traditions of Thought: Essays in 
Environmental Philosophy) do 
J. Baird Callicott chủ biên cũng 
liên quan đến việc nghiên cứu tư 
tưởng sinh thái Phật giáo. Đặc 
biệt, tuyển tập các nghiên cứu 
Nghĩ giống như núi: Hướng tới 
đời sống cộng đồng (Thinking 
Like a Mountain: Towards a 
Council of All Beings) do Johnna 
Macy và Roger T. Ames chủ biên, 
càng phản ánh sâu hơn nguồn gốc 
mối quan hệ sinh thái học tầng 
sâu và Phật giáo.

Ở giai đoạn này, các chủ đề nghiên 
cứu liên quan đến tư tưởng sinh 
thái Phật giáo vô cùng rộng lớn 
và tập trung chủ yếu ở các phương 
diện: Thứ nhất, nghiên cứu đạo 
đức sinh thái Phật giáo và cơ sở 
triết học của nó. Các tác giả tiêu 
biểu của hướng nghiên cứu này 
bao gồm Lambert Schmithausen 
hay Alan Sponberg. Các nghiên 
cứu nổi bật liên quan đến Duyên 
khởi luận, đặc biệt là ý nghĩa 
triết học sinh thái thể hiện qua 
ẩn dụ Mạn-đà-la trong Kinh Hoa 
Nghiêm, nhấn mạnh đến sự khác 
biệt giữa đạo đức sinh thái Phật 
giáo với chủ nghĩa nhân văn. Thứ 
hai, nghiên cứu Phật giáo và sinh 
thái học tầng sâu. Đại diện của 
khuynh hướng này là Johanna 
Messi. Nhiều nghiên cứu của ông 
đã giải thích mối quan hệ bên trong 

giữa quan niệm “Đại ngã sinh thái” 
trong sinh thái học tầng sâu và tư 
tưởng Thiền tông. Thứ ba, nghiên 
cứu quan điểm động vật của Phật 
giáo. Chủ đề này đã thu thập được 
15 bài báo liên quan, bao gồm các 
chủ đề liên quan đến vấn đề đạo 
đức không giết hại, không bạo lực, 
chủ nghĩa ăn chay, quan điểm về 
tình thương hay lòng từ bi, quan 
điểm thí nghiệm trên động vật… 
của Phật giáo. Thứ tư, nghiên cứu 
nhân học văn hóa sinh thái và xã 
hội học Phật giáo. Lĩnh vực này 
đã thu thập hơn 30 bài nghiên cứu 
liên quan, gồm các chủ đề liên 
quan đến các phong trào bảo vệ 
môi trường của Phật giáo, phong 
trào bảo vệ môi trường Phật giáo 
và Phật giáo nhập thế, nữ quyền 
sinh thái và các nghiên cứu liên 
quan đến mối quan hệ giữa tư 
tưởng sinh thái Phật giáo và văn 
hóa Ấn Độ, Thiền tông Nhật Bản, 
văn hóa Phật giáo Thái Lan,… 
Trong đó, nghiên cứu về phong 
trào bảo vệ sinh thái Phật giáo và 
cội nguồn văn hóa của nó ở Thái 
Lan chiếm số lượng nhiều nhất. 
Thứ năm là nghiên cứu về đạo đức 
sinh thái của Gary Snyder - người 
từng đoạt giải thưởng nhà thơ của 
Mỹ và từng thực hành thiền tại 
Nhật Bản. Đạo đức sinh thái của 
ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
tư tưởng Thiền tông và có sức ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự phát 
triển của nghiên cứu tư tưởng sinh 
thái Phật giáo ở Âu - Mỹ.

Giai đoạn hưng thịnh và đi vào 

chiều sâu (từ 1994 đến nay). 
Ở giai đoạn này, nghiên cứu tư 
tưởng sinh thái Phật giáo Âu - Mỹ 
một mặt tiếp tục phát triển thịnh 
vượng, mặt khác dần dần đi vào 
chiều sâu. Trong thời kỳ này, có 
hơn 20 chuyên khảo liên quan 
trực tiếp đến việc nghiên cứu tư 
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tưởng sinh thái Phật giáo, như: 
Phật giáo và sinh thái học 
tầng sâu (Buddhism And Deep 
Ecology, 2002) của Daniel H. 
Henning; Phật giáo, đạo đức 
và môi trường (Buddhism, 
Virtue and Environment) 
của David E. Cooper và các 
cộng sự; Sinh thái học tầng 
sâu và kinh tế học Phật giáo 
(Business within Limits: 
Deep Ecology and Buddhist 
Economics) của Laszlo Zsolnai 
và Knut Johannessen; Đạo 
đức môi trường trong Phật 
giáo: Cách tiếp cận quan 
điểm giá trị (Environmental 
Ethics in Buddhism: A 
Virtues Approach) của Pragati 
Sahni; Triết học sinh thái 
và đạo đức trong Phật giáo 
(Environmental Philosophy 
and Ethics in Buddhism) của 
Padmasiri D. Silva,… Nghiên 
cứu sâu về tư tưởng sinh thái 
Phật giáo trong thời kỳ này chủ 
yếu thể hiện ở: (1) Phản biện 
và phê phán các phương pháp 
nghiên cứu trước đây về tư 
tưởng sinh thái Phật giáo. Có 
thể thấy khuynh hướng nghiên 
cứu này ở các nghiên cứu phê 
bình của Ian Harris, nghiên cứu 
thuyết kiến tạo của Schmithausen 
và Gross Rita, nghiên cứu thuyết 
đức tính của David E. Cooper và 
Simon P. James. Các nghiên cứu 
ở giai đoạn này chỉ ra rằng, việc 
nghiên cứu tư tưởng sinh thái 
Phật giáo Âu - Mỹ dần dần hướng 
tới tính lý tính, khách quan; (2) 
Chủ đề nghiên cứu càng có tính 
chuyên sâu và tinh tế hơn, chẳng 
hạn như những nghiên cứu tìm 
hiểu, khám phá mối quan hệ 
giữa Thiền sư Đạo Nguyên (Nhật 
Bản) và hệ sinh thái tầng sâu, ý 
nghĩa sinh thái của quan niệm 
“Vô tình thành Phật” trong Phật 

giáo Trung Quốc và Nhật Bản, 
nghiên cứu về phóng sinh động 
vật ở Trung Quốc thời Minh và 
Thanh…; (3) Việc mở rộng lĩnh 
vực nghiên cứu. Chẳng hạn như 
nghiên cứu về các đề tài liên quan 
đến kinh tế học sinh thái Phật 
giáo và chính trị học sinh thái 
Phật giáo; (4) Chú ý nghiên cứu 
có hệ thống và cấu trúc tư tưởng 
sinh thái học Phật giáo. Điều này 
thể hiện rõ qua việc xuất bản 
nhiều chuyên khảo và công trình 
nghiên cứu sau năm 2000 như: 
Phật giáo và sinh thái tầng sâu, 
Triết học môi trường và đạo đức 
môi trường trong Phật giáo, Phật 
giáo, đạo đức và môi trường,… 

(5) Càng chú ý hơn đến giá trị 
sinh thái Phật giáo đối với văn 
hóa địa phương, chẳng hạn như 
các nghiên cứu về giá trị sinh thái 
của văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ, 
Thái Lan và Nhật Bản; (6) Chú ý 
đến việc vận dụng phương pháp 
điều tra điền dã và phân tích xã 
hội học để nghiên cứu văn hóa 
Phật giáo, nghiên cứu trường 
hợp xã hội học, phân tích trường 
hợp và các phương pháp khác 
để nghiên cứu giá trị sinh thái… 
trong đời sống văn hóa, sản xuất 
Phật giáo.

Trong một nghiên cứu của Donald 
K. Swearer (2006), ông chia 

(Ảnh: Pixabay.com)
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nghiên cứu tư tưởng sinh 
thái Phật giáo Âu - Mỹ 
thành năm loại nghiên 
cứu: Thuyết hộ giáo, 
thuyết phản biện, thuyết 
kiến tạo, thuyết đức 
tính và thuyết ngữ cảnh. 
Dưới đây, xuất phát từ 
quan điểm này, chúng 
tôi thử cố gắng trình bày 
những thành quả và quan 
điểm mang tính tiêu biểu 
trong nghiên cứu này ở 
nước ngoài:

1.1. Nghiên cứu thuyết 
bảo vệ mạng sống (Hộ 
giáo luận)
Thành quả tiêu biểu của 
hướng nghiên cứu này 
có các tuyển tập các công 
trình, bài báo nghiên 
cứu như: Dharma Gaia: 
Tuyển tập các bài luận 
về Phật giáo và sinh 
thái (Dharma Gaia: A 
Harvest of Essays in 
Buddhism and Ecology) 
do Allan H. Badiner chủ 
biên [2], Phật giáo và 
sinh thái (Buddhism and 
Ecology Paperback) do 
Batc Marine and Kerry Brown 
chủ biên, Mưa pháp: Nguồn 
tài nguyên của tư tưởng bảo vệ 
môi trường sinh thái của Phật 
giáo (Dharma Rain: Sources of 
Buddhist Environmentalism) do 
Stephanie Kaza and Kenneth 
Kraft chủ biên… [3] Ở đây, lấy 
công trình Mưa pháp: Nguồn tài 
nguyên của tư tưởng bảo vệ môi 
trường sinh thái của Phật giáo 
làm ví dụ. Nội dung của tác phẩm 
này chia thành bảy phần, phần 
lớn nội dung của nó thảo luận 
trực tiếp về cội nguồn tư tưởng 
bảo vệ môi trường sinh thái của 
Phật giáo. Chẳng hạn, phần đầu 

tiên của công trình, tác giả thảo 
luận về nguồn tư tưởng bảo vệ 
môi trường sinh thái trong giáo 
lý Phật giáo truyền thống. Nội 
dung của nó liên quan đến mối 
quan hệ giữa đời sống ẩn cư của 
các nhà sư Phật giáo Nguyên thủy 
Ấn Độ với môi trường tự nhiên, 
tinh thần cống hiến mang tính vô 
ngã trong câu chuyện về cuộc đời 
của Đức Phật, tâm nguyện cứu độ 
tất cả chúng sinh của Bồ-tát Tịch 
Thiên, mối liên hệ nội tại giữa 
cuộc sống và thiên nhiên được thể 
hiện trong bài thơ Hàn Sơn tự của 
nhà thơ Trung Quốc, quan điểm 
của Phật giáo về tự nhiên trong 
thuyết Duyên khởi… Ở phần 

thứ hai là sự giải thích 
sinh thái theo giáo lý 
Phật giáo của các nhà tư 
tưởng trong thế kỷ XX 
bắt đầu từ mối quan tâm 
của họ về khủng hoảng 
sinh thái. Chẳng hạn 
như nội dung liên quan 
đến quan điểm sinh thái 
Thiền tông của Snyder, 
sự nhấn mạnh của Thích 
Nhất Hạnh về khái niệm 
cộng sinh giữa con 
người và thiên nhiên, 
chủ trương Phật giáo 
nên mở rộng sự quan 
tâm đến thiên nhiên và 
cuộc sống đồng thời đặt 
nó lên trên sự giải thoát 
mang tính cá nhân của 
Joanna Messi… Ở phần 
thứ tư, đó là sự kết hợp 
theo dõi việc đóng gói 
và vận chuyển chất thải 
hạt nhân, hành vi ngồi 
trên cây của các nhà sư 
nhằm mục đích cứu lấy 
các cây quý lâu năm ở 
Thái Lan, gây chú ý và 
thúc đẩy phong trào bảo 
vệ môi trường sinh thái, 
thảo luận về cách Phật 

giáo kết hợp ý thức sinh thái, sự tu 
tập nội tại với sự thúc đẩy phong 
trào bảo vệ môi trường trong xã 
hội đương đại [4]. Phần thứ năm 
chủ yếu bàn về sự gợi ý của Phật 
giáo đối với cuộc sống hàng ngày 
và các hoạt động dã ngoại. Chẳng 
hạn như việc nỗ lực thực hiện thực 
tiễn vườn hữu cơ theo quan điểm 
bảo vệ môi trường Phật giáo của 
Wendy Johnson; Dựa vào cuộc 
khủng hoảng lương thực và nguồn 
nước hiện nay, Snyder và các 
cộng sự đã thảo luận về tính phức 
tạp của các vấn đề lựa chọn thực 
phẩm từ quan điểm giới luật Phật 
giáo về vấn đề không sát sinh [5].

Mưa pháp: Nguồn tài nguyên của tư tưởng bảo vệ môi 
trường sinh thái của Phật giáo (Dharma Rain: Sources 
of Buddhist Environmentalism) do Stephanie Kaza and 

Kenneth Kraft chủ biên. (Ảnh: amazon.com)
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Phương pháp nghiên cứu bảo vệ 
sinh mạng (Hộ giáo luận) có xu 
hướng tập trung vào thực tiễn 
bảo vệ môi trường sinh thái của 
tự nhiên quan, quan niệm về 
sinh mạng, thực tiễn bảo vệ môi 
trường sinh thái hiện tại, tìm kiếm 
nguồn gốc tư tưởng và sự ủng hộ 
tư tưởng từ giáo nghĩa Phật giáo. 
Việc so sánh các khái niệm sinh 
thái phương Tây và tìm kiếm tài 
nguyên tương ứng từ Phật giáo 
của hướng nghiên cứu này vẫn 
chưa xây dựng được một hệ thống 
tư tưởng sinh thái với những đặc 
điểm đặc thù đến từ tự thân hệ 
thống tư tưởng Phật giáo.

1.2. Nghiên cứu thuyết phê 
phán
Đại diện cho khuynh hướng 
nghiên cứu phê bình có Ian 
Harris, thuộc Đại học Saint 
Martin và học giả Nhật Bản 
Hakamatani Kenaki. Học giả Ian 
Harris đã xuất bản bảy bài nghiên 
cứu liên quan đến vấn đề sinh thái 
Phật giáo, chẳng hạn: “Làm thế 
nào để ứng xử với thuyết bảo vệ 
môi trường của Phật giáo” (How 
Environmentalist is Buddhism?), 
“Duyên khởi và giải thoát: Vấn 
đề đạo đức bảo vệ môi trường của 
Phật giáo” (Buddhist Causation, 
Dysteology and Environmental 
Ethics), “Đạo đức sinh thái Phật 
giáo và phi truyền thống hóa: 
Trường hợp của Phật giáo sinh 
thái” (Buddhist Environmental 
Ethics and Detraditionalization: 
The Case of EcoBuddhism), 
“Phật giáo và mối quan tâm đến 
bảo vệ sinh thái: Một số suy nghĩ 
về vấn đề phương pháp luận” 
(Getting to Grips with Buddhist 
Environmentalism: A Provisional 
Typology)… Harris tin rằng mặc 
dù một số dữ liệu trong kinh Phật 
có thể được xem là phù hợp với 

đạo đức sinh thái, nhưng nói 
một cách khách quan, dữ liệu đó 
không bàn luận một cách cụ thể, 
rõ ràng về đạo đức sinh thái. Cho 
dù có một số dấu vết thân thiện 
với môi trường trong lối sinh hoạt 
Phật giáo ở nông thôn, nhưng 
những dấu vết này không đại diện 
cho các truyền thống Phật giáo vì 
chúng chỉ là một dạng tín ngưỡng 
dân gian. Harris cho rằng, bản 
thân sinh thái là một vấn đề mang 
tính hiện đại và Phật giáo cổ xưa 
hoàn toàn không chú ý đến vấn đề 
này. Điều Phật giáo cổ xưa quan 
tâm là sự giải thoát những phiền 
não, khổ đau trong đời sống của 
con người. Phật giáo nhấn mạnh 
tự nhiên và đời sống con người 
đều không ngừng vận động, biến 
đổi, vô thường và con người cần 
nỗ lực tu tập, giải thoát khỏi kiếp 
sống luân hồi đau khổ [6].

Các bài báo tiêu biểu của học 
giả Nhật Bản Khố Cốc Hiến 
Chiêu (Hakamatani Kenaki) có: 
“Phật giáo như là sự phê bình 
“tự nhiên” và “Người Nhật và 
thuyết vạn vật hữu linh”. Là học 
giả tiêu biểu của trường phái Phật 
giáo phê phán, ông cho rằng tư 
tưởng Phật giáo về hệ thống Như 
Lai tạng được Trung Quốc và 
Nhật Bản kế thừa về cơ bản đã 
lệch khỏi tinh thần duyên khởi 
của Phật giáo nguyên thủy ở Ấn 
Độ. Vì thế, một số diễn ngôn 
sinh thái được phát triển trên cơ 
sở của nó không thể được coi là 
diễn ngôn chân chính về sinh thái 
Phật giáo [7]. Nghiên cứu thuyết 
phê bình tư tưởng sinh thái Phật 
giáo là nghiên cứu chuyên sâu về 
tư tưởng sinh thái Phật giáo. Giới 
hạn của nó là không thể kết hợp 
nguồn tư tưởng Phật giáo truyền 
thống với thực tiễn môi trường 
sinh thái thực tế để khám phá mối 

quan hệ mang tính tương tác giữa 
hai yếu tố này.

1.3. Nghiên cứu thuyết kiến tạo
Các đại diện của hướng nghiên cứu 
này có Lambert Schmithausen, 
David Eckel, Quy Điền Thuần 
Sinh… Các tác phẩm tiêu biểu 
của Schmithausen gồm “Phật 
giáo và tự nhiên” (Buddhism and 
Nature) và “Truyền thống Phật 
giáo Nguyên thủy và đạo đức 
sinh thái” (The Early Buddhist 
Tradition and Ecological Ethics). 
Trong “Phật giáo và tự nhiên”, 
Schmithausen cho rằng, Phật giáo 
Ấn Độ thực sự không có diễn 
ngôn rõ ràng về tự nhiên, thái độ 
đối với tự nhiên của Phật giáo này 
về cơ bản là một dạng lập trường 
xa lánh tự nhiên và gần gũi văn 
hóa. Nhưng ông lại cho rằng các 
quốc gia Phật giáo Châu Á đã 
phát triển một diễn ngôn chân 
chính về đạo đức môi trường 
Phật giáo dựa trên nền tảng Phật 
giáo truyền thống. Nghiên cứu 
“Truyền thống Phật giáo Nguyên 
thủy và đạo đức sinh thái” của 
ông nhằm mục đích khám phá 
cách ứng phó với các cuộc khủng 
hoảng sinh thái đương đại theo 
quan điểm Phật giáo Nguyên 
thủy và làm thế nào để đưa sự 
quan tâm đến sinh thái vào triết 
lý Phật giáo truyền thống. Nghiên 
cứu nhắm vào thuyết phê phán 
của hai nhà nghiên cứu Harris và 
Khố Cốc Hiến Chiêu. Tại đây, 
ông cho rằng sự biểu hiện của 
tự nhiên trong Phật giáo Nguyên 
thủy mang màu sắc ảm đạm, 
nhưng truyền thống này không 
chủ trương cải tạo tự nhiên, cũng 
không phục tùng nó, mà chỉ theo 
đuổi giá trị, lý tưởng giải thoát, 
vượt lên tự nhiên về mặt tinh thần. 
Mặc dù quan niệm về tự nhiên 
này hoàn toàn khác với sự mô tả 
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lãng mạn của chủ nghĩa sinh thái 
đương thời, nhưng nó hoàn toàn 
không ngăn cản việc thiết lập đạo 
đức sinh thái Phật giáo trên cơ sở 
quan niệm này [8].

Quan niệm sinh thái Phật giáo 
được trình bày trong các nghiên 
cứu “Quan điểm tự nhiên và tư 
tưởng bảo vệ sinh thái trong 
truyền thống Nhật Bản” và “Khả 
năng đóng góp vào sự hiểu biết 
về tự nhiên của tư tưởng phương 
Đông: Trường hợp tư tưởng Phật 
giáo”…, của học giả người Nhật 
Quy Điền Thuần Sinh cũng có 
thể xem là những nghiên cứu 
theo khuynh hướng kiến tạo luận. 
Trong các nghiên cứu của mình, 
ông chỉ trích những người theo 
thuyết hộ giáo đơn giản xem tư 
tưởng phương Tây là sự đối lập 
giữa con người và tự nhiên hoặc 
con người thống trị tự nhiên, đồng 
thời xem tư tưởng phương Đông 
là tư tưởng cộng sinh hài hòa giữa 

con người với tự nhiên và luôn 
xem nó là mô thức tư tưởng ưu 
việt. Ông cho rằng ý nghĩa sinh 
thái của phương Đông như Phật 
giáo… nên được khảo sát trong 
lịch sử. Hiện nay, để nghiên cứu 
ý nghĩa sinh thái trong tư tưởng 
Phật giáo cần xem xét tư tưởng 
của tôn giáo này trong thực tế xã 
hội, trên cơ sở khẳng định tính 
tất yếu lịch sử và hiện thực của 
nền văn minh khoa học và công 
nghệ hiện đại và nền kinh tế thị 
trường, tìm hiểu vấn đề cộng 
sinh của con người và tự nhiên 
trong môi trường xã hội hiện đại, 
suy nghĩ về ý nghĩa thực tiễn và 
những hạn chế của tư duy truyền 
thống phương Đông. Theo quan 
điểm của ông, tư tưởng Phật 
giáo không có tác dụng tích cực 
trong việc bảo vệ sinh thái như 
quan niệm của những người theo 
thuyết hộ giáo chỉ ra [9].

Trên cơ sở phản biện mang tính 

khách quan, các nghiên cứu theo 
khuynh hướng kiến tạo luận 
khám phá sâu hơn khả năng ứng 
phó của Phật giáo đối với cuộc 
khủng hoảng môi trường hiện đại 
và việc xây dựng các tư tưởng 
sinh thái của chính mình. Mục 
đích khám phá nội hàm tự nhiên 
từ giá trị tâm linh tự thân Phật 
giáo của David Eckel và việc 
tìm hiểu ý nghĩa và giới hạn của 
việc bảo vệ môi trường của Phật 
giáo trong môi trường xã hội hiện 
đại của Quy Điền Thuần Sinh có 
nhiều ý nghĩa gợi mở hữu ích cho 
chúng ta khi nghiên cứu triết học 
sinh thái Phật giáo cũng như vai 
trò của nó trong việc xây dựng 
nền văn minh sinh thái hiện đại. 
Thiếu sót và đáng tiếc của các 
nghiên cứu này là vẫn còn giới 
hạn trong quan điểm của Phật 
giáo về môi trường tự nhiên hoặc 
nhu cầu thực tế của việc xây dựng 
môi trường sinh thái, mà chưa thể 
xem là những nghiên cứu sâu sắc 
và có hệ thống về tư tưởng và văn 
hóa sinh thái Phật giáo từ giá trị 
căn bản, cốt lõi nhất của tự thân 
Phật giáo.

1.4. Nghiên cứu thuyết đức 
hạnh
Các nhà nghiên cứu tiêu biểu của 
hướng nghiên cứu này có Cooper, 
James, Alan Spinberg, Trì Điền 
Đại Tác,… Các nghiên cứu tiêu 
biểu có Phật giáo, đức hạnh và 
môi trường (Buddhism, Virtue 
and Environment) của David 
E.Cooper và Simon P. James. 
Trong nghiên cứu này, Cooper và 
James không đồng ý việc thiết lập 
đạo đức sinh thái Phật giáo dựa 
trên lý thuyết Duyên khởi. Họ 
cho rằng lý thuyết Duyên khởi 
của Phật giáo không đề xuất một 
sự hiểu biết thống nhất về vạn vật 
trong tự nhiên. Do đó xây dựng 

Dựa vào cuộc khủng hoảng lương thực và nguồn nước hiện nay, Snyder 
và các cộng sự đã thảo luận về tính phức tạp của các vấn đề lựa chọn thực 
phẩm từ quan điểm giới luật Phật giáo về vấn đề không sát sinh.
(Ảnh: pixabay.com)
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sinh thái học Phật giáo trên nền 
tảng lý thuyết này là không đáng 
tin cậy, mà nó cần được xây dựng 
trên nền tảng tu tập, nuôi dưỡng 
phẩm chất đức hạnh. Nghiên 
cứu Phật giáo, đức hạnh và môi 
trường của họ tập trung vào nội 
hàm của các đức tính sinh thái 
Phật giáo. Ở đó, các tác giả chia 
đức hạnh sinh thái Phật giáo 
thành ba loại: Đức hạnh sinh thái 
thông thường, đức hạnh tự lợi và 
đức hạnh vị tha. Đặc biệt, các tác 
giả đã tiến hành thảo luận về vai 
trò của các đức tính cụ thể trong 
việc bảo vệ sinh thái như “khiêm 
tốn”, “tự chủ”, “điềm tĩnh”, “quan 
tâm”, “bất bạo động”, “có trách 
nhiệm”, “chánh niệm”… [10].

Trong những ghi chép có nhan đề 
“Hướng tới thế kỷ 21” và “Hồi 
chuông cảnh tỉnh của thế kỷ 21” 
của mình, học giả Nhật Bản Trì 
Điền Đại Tác đã xem quan điểm 
về tự nhiên mà ở đó con người 
và tự nhiên đối lập với nhau và 
những động cơ tư tưởng muốn 
chinh phục và sử dụng thiên 
nhiên vì lợi ích của con người, 
cũng như việc lạm dụng khoa học 
và công nghệ chứa đựng trong 
nền văn minh khoa học hiện đại 
là nguồn gốc của khủng hoảng 
sinh thái. Ông cho rằng, để giải 
quyết cuộc khủng hoảng sinh 
thái, chúng ta nên bắt đầu từ quan 
điểm của Phật giáo và cuộc cách 
mạng của con người. Cái gọi là 
cuộc cách mạng của con người ở 
đây, theo ông, chính là sự vượt 
thoát bản ngã (tiểu ngã) liên hệ 
với dục vọng thông qua nhận 
thức về đại ngã (bản ngã phổ biến 
của vũ trụ). Việc thực hiện cuộc 
cách mạng của con người, một 
mặt, phải được thực hiện từ tầng 
sâu của cuộc sống thông qua thực 
hành Phật giáo, mặt khác, phải 

được thực hiện trong sự tương tác 
với thực tiễn đời sống. Trì Điền 
Đại Tác đặt việc tu dưỡng đạo 
đức con người lên trên tầm quan 
trọng của việc cứu vãn tình trạng 
khủng hoảng sinh thái và đó cũng 
là một phương pháp nghiên cứu 
lý thuyết về đức hạnh [11].

Phương pháp nghiên cứu tư tưởng 
sinh thái Phật giáo của thuyết đức 
hạnh là một khía cạnh quan trọng 
của các nghiên cứu lý thuyết kiến 
tạo, nhưng nó đặt việc tu dưỡng 
đạo đức ở vị trí trung tâm, nắm 
vững căn bản triết học Phật giáo 
và là đại diện cho xu hướng 
nghiên cứu tư tưởng sinh thái 
Phật giáo. Tuy nhiên, việc nghiên 
cứu thuyết đức hạnh của tư tưởng 
sinh thái Phật giáo ở nước ngoài 
cũng có những giới hạn riêng của 
nó. Thứ nhất, chúng thường bắt 
đầu từ mô hình đạo đức học của 
phương Tây, một mặt, so sánh 
những điểm dị đồng giữa Phật 
giáo và đạo đức học phương Tây, 
đồng thời đi sâu nghiên cứu về 
các đức tính sinh thái của Phật 
giáo, nhưng mặt khác, các công 
trình nghiên cứu theo hướng tiếp 
cận này cũng gây trở ngại cho sự 
hiểu biết đúng đắn về tư tưởng 
sinh thái Phật giáo. Thứ hai, các 
nghiên cứu này luôn có xu hướng 
tập trung vào ý nghĩa bảo vệ 
sinh thái của các đức tính cụ thể, 
nhưng thiếu một cuộc thảo luận 
có hệ thống và chuyên sâu về 
phương thức và con đường thực 
tiễn sinh thái trên nền tảng nhân 
tính luận của lý thuyết đức hạnh 
sinh thái Phật giáo.

1.5. Nghiên cứu nhân học văn 
hóa và xã hội học
Nghiên cứu nhân học văn hóa 
và xã hội học là một khía cạnh 
quan trọng của nghiên cứu tư 

tưởng sinh thái Phật giáo và cũng 
là một khía cạnh quan trọng của 
việc nghiên cứu cách thức và con 
đường tham gia của Phật giáo vào 
các thực hành bảo vệ môi trường 
sinh thái đương đại. Ở các nước 
Âu - Mỹ đã có nhiều thành tựu 
nghiên cứu về khía cạnh này. 
Dưới đây là một số nghiên cứu 
tiêu biểu:

Nghiên cứu “Nguyên tắc và 
thơ ca, vùng đất và những câu 
chuyện: Nguồn lực của hệ sinh 
thái Phật giáo” (Principles and 
Poetry, Places and Stories: The 
Resources of Buddhist Ecology) 
của Donald K. Swearer mô tả 
sách lược bảo vệ sinh thái của 
người dân miền Bắc Thái Lan mà 
chính ông đã trải nghiệm nhằm 
bảo vệ núi Suthep thánh địa 
của Phật giáo khỏi sự phát triển 
thương mại. Tác giả cho rằng, ký 
ức văn hóa và tưởng tượng văn 
hóa liên quan đến núi Suthep là 
yếu tố quyết định trong việc kích 
thích phong trào bảo vệ sinh thái 
ở quốc gia này [12].

Nghiên cứu “Hồi ứng của những 
Phật tử Mỹ đối với đất đai: Thực 
tiễn sinh thái học ở hai trung tâm 
thực tập Thiền ở bờ biển phía 
Tây” của Stephanie Kaza [13] 
đánh giá môi trường được thực 
hiện trên các khía cạnh phát triển, 
sử dụng, quản lý và lối sống trên 
đất đai của hai khóa tu Thiền 
Phật giáo tại Green Canyon Farm 
và Lingyan Mountain ở Hoa 
Kỳ. Nghiên cứu cũng thảo luận 
về thực tiễn sinh thái Phật giáo 
được thúc đẩy bởi truyền thống 
Phật giáo hay chủ nghĩa bảo vệ 
môi trường của Mỹ, đồng thời 
cũng chỉ ra các trung tâm thực tập 
Thiền Phật giáo cần phải quan 
tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ 
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môi trường sinh thái, cần phải 
nỗ lực hơn nữa trong các phương 
diện hướng dẫn thiền tập, nhấn 
mạnh công việc mang tính sáng 
tạo của nhân viên làm việc ở các 
vị trí chủ chốt và vai trò của giáo 
nghĩa Phật giáo đối với việc bảo 
vệ môi trường sinh thái [14].

Trong nghiên cứu “Phóng sinh, 
cái chết và quốc gia: Nghi thức 
phóng sinh ở thời Trung cổ Nhật 
Bản”, Duncan R. Williams đã 
thảo luận về lễ phóng sinh của 
Phật giáo Nhật Bản thời Trung 
cổ và sự phổ biến của nó ở Đông 
Á và Đông Nam Á. Nghiên cứu 
cũng cho thấy hậu quả tiêu cực 
đưa đến cái chết của một số động 
vật do quá trình phóng sinh hiện 
đại mang lại [15].

Nghiên cứu “Chương trình nghị 
sự thế kỷ 21 về vấn đề bảo vệ môi 

trường Phật giáo Hàn Quốc” của 
Hoằng Ba giới thiệu ngắn gọn về 
các phương diện hoạt động trong 
phong trào bảo vệ môi trường 
sinh thái của giới Phật giáo Hàn 
Quốc vào thập niên 60 của thế kỷ 
XX. Chẳng hạn sự phản đối việc 
phát triển sân golf và phản đối xây 
dựng đường đèo núi Gaya, phản 
đối việc tổ các buổi tiệc trên đất 
sạch và thành lập các nhóm bảo 
vệ môi trường Phật giáo; từ việc 
hiện đại hóa tư tưởng đời sống 
sinh thái của Phật giáo, xây dựng 
và thực hiện các chương trình 
Phật giáo đối mặt với các vấn 
đề của thời đại, phát triển và phổ 
biến các khóa học giáo dục môi 
trường cho giới xuất gia và tại gia 
của Phật giáo, bảo tồn đúng mức 
các di sản văn hóa của các ngôi 
chùa, làm tốt công tác quản lý có 
hệ thống, thiết lập và kiểm soát 
cơ sở chuyên môn bảo vệ môi 

trường, hiện thực hóa kế hoạch 
bảo vệ môi trường, thúc đẩy các 
Phật sự bảo vệ môi trường và lối 
sống hài hòa sinh thái, thường 
xuyên tổ chức các hội nghị về 
công tác môi trường Phật giáo, và 
đưa ra các thiết kế và quy hoạch 
cụ thể về phương diện giáo dục, 
bồi dưỡng các chuyên gia bảo vệ 
môi trường và các đoàn thể bảo 
vệ môi trường trong cộng đồng 
Phật giáo [16].

Mục đích của việc nghiên cứu 
tư tưởng sinh thái Phật giáo là 
thúc đẩy thực tiễn xây dựng 
bảo vệ sinh thái trong thực tế, 
nghiên cứu nhân học văn hóa 
và xã hội học của sinh thái học 
Phật giáo chắc chắn có ý nghĩa 
to lớn đối với việc tìm hiểu 
thực tiễn bảo vệ và xây dựng 
môi trường sinh thái thực tế 
hiện nay.

Các trung tâm thực tập Thiền Phật giáo cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, cần phải 
nỗ lực hơn nữa trong các phương diện hướng dẫn thiền tập. (Ảnh: pixabay.com)
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Vọng  

Lục Tổ Huệ Năng có dạy:
“Nào dè tánh mình vốn tự thanh tịnh,
Nào dè tánh mình vốn chẳng sanh diệt,
Nào dè tánh mình vốn tự đầy đủ,
Nào dè tánh mình vốn chẳng lay động”. 
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T rong xã hội hiện nay, 
chúng ta đề cao tinh thần 
nhập thế, đem đạo vào 

đời. Vậy làm thế nào để Phật sự 
mãi thăng tiến, tỏa sáng, ma sự 
ngày càng tiêu trừ. Vọng niệm/
vọng tưởng (papañca) - tiến trình 
nhận thức làm tâm ô nhiễm và 
phương pháp diệt trừ trong Kinh 
Mật Hoàn sẽ giúp chúng ta làm 
rõ vấn đề này.

KHÁI NIỆM PAPAÑCA
Papañca được xuất hiện với nhiều 
hình thức khác nhau, nếu xét theo 
thực nghĩa, chúng không có nghĩa 
là vọng tưởng, vọng niệm như 
những chú thích đã nêu, mà có 
nghĩa là chướng ngại, trễ nải và 

lầm lạc, chứ không phải dựa trên 
vọng và chơn. Nhưng trong “Kinh 
Mật Hoàn” số 18 thuộc Trung Bộ 
Kinh, nó đứng cùng một nhóm từ 
“papañcasaññāsankhā”, vậy nó 
có nghĩa thế nào? 

“Papañcasaññāsankhā” bằng 
với “papañca” kết hợp với 
“saññā” và “sankhā”. Trong đó, 
“papañca” có nghĩa như vừa 
nêu trên; “saññā” có nghĩa là 
tưởng, nó nằm trong năm tiến 
trình của tưởng uẩn, được gọi 
là các hiểu biết, tri giác và được 
xem là trở ngại sự trong sáng 
của tâm; “sankhā” có nghĩa là 
cái gọi là hay được xem là. Vậy 
“papañcasaññāsankhā” trong 

Kinh Mật Hoàn có nghĩa là cái 
được xem là sự trở ngại về sự 
tiến hóa của tinh thần (tâm linh) 
hay nói khác hơn, nó được xem là 
vọng tưởng hay vọng niệm. Vậy 
tiến trình nhận thức làm ô nhiễm 
tâm của vọng tưởng/vọng niệm 
như thế nào và phương pháp 
đoạn trừ của nó ra sao mà nó lại 
tác động lớn đến đời sống tu tập 
của một người? 

Trước khi tìm hiểu vấn đề này, 
chúng ta cùng tìm hiểu tùy miên 
là gì và vì sao Đức Phật lại nói 
đoạn tận tùy miên trước. Tùy 
miên là tên gọi khác của phiền 
não, là nguyên nhân cảm sinh ra 
thế giới mê và vọng, là gốc của 

 tưởng
SC. Thích Nữ Hạnh Liên

tiến trình nhận thức làm ô nhiễm tâm và 
 phương pháp diệt trừ theo Kinh Mật Hoàn 
      (Trung Bộ Kinh)

( p a p a ñ c a )
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sự tái sinh. Theo Kinh Mật Hoàn, 
nó được chia làm sáu loại: Tham, 
sân, kiến, nghi, mạn, vô minh tùy 
miên và nó chỉ xuất hiện khi có 
điều kiện tác động lên nó:  “Này 
Tỳ-kheo, do bất cứ nhân duyên 
gì, một số hý luận vọng tưởng 
(papañcasaññāsankhā) ám ảnh 
một người. Nếu ở đây không có 
gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, 
đáng chấp thủ, thời như vậy là sự 
đoạn tận tham tùy miên… sân tùy 
miên… kiến tùy miên… nghi tùy 
miên… mạn tùy miên… sở hữu 
tham tùy miên… vô minh tùy miên, 
sự đoạn tận chấp trượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận 
tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, 
vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, 
bất thiện pháp này đều được tiêu 

diệt, không còn dư tàn” [1]. 

TIẾN TRÌNH CỦA VỌNG 
TƯỞNG
Vậy tiến trình vận hành của 
papañca là quá trình do bất cứ 
duyên gì (tức sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần), chúng ta tùy hỷ, chào 
đón, chấp thủ nó thì hý luận vọng 
tưởng, nó sẽ sanh khởi, sáu loại 
tùy miên, chấp trượng, đấu tranh, 
kháng tranh, vọng ngữ, các pháp 
thiện hay ác cũng theo đây sẽ sanh 
khởi, và làm ám ảnh một người. 
Ví dụ như mắt thấy sắc vừa ý thì 
tham khởi lên (tham tùy miên), 
tai nghe tiếng không vừa ý thì sân 
khởi lên (sân tùy miên)… và các 
pháp thiện hay ác, nó chỉ xuất hiện 
khi có điều kiện tác động, nó mới 

sanh khởi. Khi nó chưa sanh khởi 
hay không có điều kiện tác động, 
nó chỉ là ngủ ngầm hay tùy miên 
ngủ ngầm. Ngược lại, khi căn gặp 
trần, chúng ta không quan tâm, 
không chào đón, không bị nó chi 
phối thì tất cả những phiền trược, 
rối rắm phức tạp của cuộc sống 
sẽ chấm dứt và đây cũng là cách 
điều phục papañca của Đức Phật. 

Do các Tỳ-kheo không hiểu ý của 
Đức Phật nên đã tìm đến Tôn giả 
Mahākaccāna để hỏi. Tôn giả giải 
thích thêm: “Chư Hiền, do nhân 
con mắt và các sắc pháp, nhãn 
thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Do duyên xúc 
nên có các cảm thọ. Những gì có 
cảm thọ thời có tưởng. Những gì 

Vì khi một niệm khởi lên, nếu chúng ta không nhận ra lập tức nó sẽ cuốn chúng ta vào dòng chảy của thị phi, dẫn đến 
đánh mất sự thanh tịnh và trong sáng, mọi phiền não phức tạp (tham, sân, si… vô minh tùy miên) sẽ tham gia vào trong 
cuộc sống của chính mình..
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có tưởng thời có suy tầm. Những 
gì có suy tầm thời có hý luận. 
Do hý luận ấy làm nhơn, một số 
hý luận vọng tưởng ám ảnh một 
người, đối với các pháp do ý thức 
nhận thức, quá khứ, tương lai và 
hiện tại” [2].

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lộ trình 
cũng tương tự như vậy. Đây là 
tiến trình sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần làm cho một người bị vọng 
tưởng bởi quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Hay nói một cách dễ hiểu, một 
vấn đề muốn sanh khởi phải hội 
tụ ba yếu tố: Mắt, có đối tượng 
để nhìn thấy và có nhãn thức 
(cái biết của con mắt đối với đối 
tượng). Ba yếu tố này hợp lại mới 
có xúc (cảm xúc), có xúc mới có 

thọ (vừa lòng, khổ hay vui), do có 
thọ nên tưởng mới có mặt, do có 
tưởng nên mới có suy tầm, từ suy 
tầm mới sanh khởi hý luận vọng 
tưởng và đây là sự liên tục về mối 
tương quan của papañca trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Vậy có 
thể kết luận: Tất cả những thứ ấy, 
chúng cũng đồng khởi lên và tồn 
tại song hành, hoặc chúng xuất 
hiện sau nhưng trong khoảng sát 
na mà thôi và hý luận vọng tưởng 
có từ trong tâm của mỗi người 
chứ không phải nói ra mới có hý 
luận vọng tưởng. Vì khi tưởng 
khởi tức những niệm giải mới 
xuất hiện. Cũng vậy, nếu ba yếu 
tố ấy không gặp nhau thì chúng 
chỉ là chúng, chứ không phải là 
vọng tưởng. Ví dụ, ba đường 

thẳng phải giao nhau tại một 
điểm bất kỳ nào đó thì chúng mới 
cắt nhau, nếu không giao nhau 
thì chúng chỉ là ba đường thẳng 
riêng biệt. 

Vọng tưởng thật ra chỉ là phản ánh 
thật tướng. Vì không có  thậ t nên 
gọ i là  vọ ng và do phân biệ t sai lầ m 
mà  có  sự  chấ p giữ  cá c tướ ng ở  thế  
gian, nên được gọ i là  tưở ng. Vì 
vậy, bản chất của nó chỉ là những 
khái niệm gợi ý, cái hướng về hay 
một phần của sự thật dưới góc 
nhìn chủ quan của mỗi người lưu 
trữ nó. Ví dụ, lần thứ nhất, người 
A gặp người B bàn luận một vấn 
đề gì đó, có một số điểm chưa 
đồng ý. Lần thứ hai, chưa biết 
cuộc bàn luận như thế nào và đi về 

Tùy miên là tên gọi khác của phiền não, là nguyên nhân cảm sinh ra thế giới 
mê và vọng, là gốc của sự tái sinh.
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đâu nhưng trong suy nghĩ người A 
đã ghi nhớ những nhận thức hay 
cái biết trong cuộc gặp lần trước, 
góp phần khiến cuộc bàn luận trở 
nên không thuận lợi. 

Trong một ngày, chúng ta có vô 
số những loại tưởng như vậy, cứ 
ứng xử và sống trong thế giới của 
tưởng mang tính chủ quan đó. Vì 
vậy, vọng tưởng trong trường hợp 
ngài Mahākaccāna nói đó là niệm 
khởi khi đủ các duyên để hình 
thành, tức vọng niệm. Từ một 
niệm khởi bởi sự tương tác trên, 
nó hình thành nên những quan 
điểm, khái niệm và có mối liên hệ 
mật thiết đến tùy miên. Ví như, 
yêu thích - tham tùy miên khởi 
lên, ghét - sân tùy miên khởi lên…

Tóm lại, vọng tưởng là cái gì? Bất 
cứ cái gì khởi lên làm mất sự sáng 
suốt, thanh tịnh của tâm, cái đó 
gọi là “papañcasaññāsankhā” 
(vọng tưởng/vọng niệm). Vì khi 
một niệm khởi lên, nếu chúng ta 
không nhận ra lập tức nó sẽ cuốn 
chúng ta vào dòng chảy của thị 
phi, dẫn đến đánh mất sự thanh 
tịnh và trong sáng, mọi phiền não 
phức tạp (tham, sân, si… vô minh 
tùy miên) sẽ tham gia vào trong 
cuộc sống của chính mình. 

TIÊU TRỪ VỌNG TƯỞNG
Vậy muốn an lạc, thanh tịnh, 
chúng ta phải làm thế nào? Vì sao 
mà vọng tưởng lại khó điều phục 
như vậy? Phương pháp đoạn trừ 
nó ra sao? Sau đây là một số 
phương pháp để đoạn trừ:

Thứ nhất, chúng ta phải có đời 
sống an lạc, tỉnh giác, tinh cần 
và chánh niệm. Trong Kinh Pháp 
Cú, kệ số 1 và 2, Đức Phật dạy: 
“Ý dẫn đầu các pháp/ ý làm chủ, 
ý tạo” [3]. Vì thế, việc làm chủ 

ý niệm là vô cùng quan trọng, vì 
khi mọi ý niệm khởi lên do tương 
tác giữa các yếu tố của giác quan 
với đối tượng, cái biết, cũng như 
sau đó là xúc, thọ thì tưởng vừa 
sanh khởi. Chúng ta nhận ra bản 
chất của nó, không nuôi dưỡng 
và chạy theo, nó sẽ không có đủ 
duyên hoặc cơ hội để hiện khởi 
và chi phối chúng ta. Có nhiều 
cách để giữ chánh niệm như thực 
tập thiền Chỉ - Quán, thiền Minh 
Sát hay niệm Phật… tùy theo 
trình độ và căn cơ của mỗi người. 
Tuy nhiên, trước khi thực tập 
những cái lớn, chúng ta nên bắt 
đầu làm chủ ý niệm từ những oai 
nghi nhỏ nhất, ý tứ trách nhiệm, 
khi làm biết ta đang làm, khi nói 
biết ta đang nói… để bổ trợ cho 
lộ trình trên. 

Thứ hai, do vì tướng vọng tưởng 
là không thật, chỉ nương vào 
duyên mới sanh khởi và rất vi tế 
nên rất khó đoạn trừ. Trong Kim 
Cang Giảng Giải của Hòa thượng 
Thanh Từ cho rằng: “Tướng 
chúng sanh là tướng thấy tất cả 
loài là có thật” [4]. Thế nên, nếu 
là phàm phu khi mắt thấ y đấ t liề n 
khở i tưở ng cứ ng, thấ y lử a liề n 
khở i tưở ng nó ng; tai nghe nó i 
me liề n khở i tưở ng chua... nhưng 
không biết tất cả những thứ ấy 
do chấ p thủ  tướ ng mà  sinh khở i. 
Vì vậy, muốn đoạn trừ, chúng ta 
cần phải loại bỏ những tạp khí 
(tham, sân, si… ) ô nhiễm trong 
tâm; một môi trường trong sạch 
để thực hành và phải có một giáo 
dục thiền môn vì khi bất thiện 
pháp yếu đi thì thiện pháp sẽ tăng 
dần. Tấ t cả  đề u do huân tậ p chấ p 
thủ  mà  có, nên khi không huân 
tậ p nữ a, nó sẽ tự biến mấ t. Vì 
thế, phép quán tất cả pháp đều vô 
thường, khổ, vô ngã là phương 
pháp hữu hiệu để loại trừ chúng 

và chuyển hóa khổ đau.

Thứ ba, chúng ta đoạn trừ bằng 
cách quán nhân quả. Trong Kinh 
Tập, Đức Phật dạy rằng:
“Bần tiện không vì sanh,
Phạm chí không vì sanh,
Do hành, thành bần tiện,
Do hành, thành phạm chí” [5].

Trong Kinh Madhura, một lần 
nữa Tôn giả Mahākaccāna khẳng 
định ý nghĩa của giai cấp: Phục 
vụ người khác theo yêu cầu, 
chẳng qua chỉ là quyền lực kinh 
tế; không liên hệ tới giai cấp xã 
hội. [6]. 

Điều này chứng tỏ: Bất cứ cái gì 
mình gieo vào trong tâm, nó chắc 
chắn sẽ có sự trả giá và khi có xúc 
- thọ tức có cái sanh ra khổ đau. 
Nó phụ thuộc vào những nhân quả 
chúng ta gây tạo chứ không liên 
quan đến giai cấp trong xã hội. Vì 
vậy, việc điều phục cảm xúc bằng 
phương pháp quán nhân quả khá 
cần thiết. Nó giúp chúng ta dừng 
lại mọi ý niệm bất thiện. Nếu lúc 
ngồi thiền vọng tưởng sanh khởi 
nhiều, chúng ta nên nhận diện nó 
và đặt tâm trên tướng sanh diệt 
để lấy lại năng lượng. Nếu vẫn 
không điều phục được nó, ta nên 
dừng lại các tưởng ở chỗ biết. Vì 
khi một niệm khởi lên, chúng ta 
biết nó đang khởi, thì vọng tưởng 
lập tức sẽ dừng.

Nói chung, tất cả phương pháp 
trên cuối cùng vẫn gặp nhau ở 
một điểm là phải có chánh định. 
Để có định, trước tiên chúng 
ta cần phải giữ giới, vì giới là 
hàng rào bảo vệ và nhổ sạch 
cỏ dại trong tâm. Hay nói cách 
khác, giới là giá trị đạo đức. Nó 
là nhân ban đầu để chuyển hóa 
bùn thành sen thơm. Bởi do giới 
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sẽ sanh định và do định sẽ sanh 
tuệ. Có trí tuệ, chúng ta sẽ có đủ 
nhận thức (chánh kiến) để nhìn 
rõ tướng của vọng tưởng và biết 
mình đang làm gì, ở đâu, hỷ lạc 
sẽ đến và đau khổ sẽ đoạn trừ. Vì 
khi có nhận thức đúng sẽ dẫn đến 
hành động đúng; khi nó đã thuần 
thì thiện và ác cũng sẽ không còn, 
vọng tưởng cũng không nương 
vào đâu mà sanh khởi. Bởi bản 
chất của vọng tưởng là luôn có 
đối tượng hướng đến, phụ thuộc 
vào duyên sinh và không thể tồn 
tại khi nó ở một mình, vì “phàm 
hễ có tướng  đều là hư vọng” [7].

Muốn diệt được vọng tưởng, ta 
phải hiểu vọng tưởng là gì? Ta 
biết tu thiền là diệt trừ bản ngã, 
không chấp cái ta. Nếu nói người 
cầm gươm để diệt trừ bản ngã thì 
người cầm gươm chính là ngã, bởi 
khi ta diệt vọng tưởng thì ta chính 
là vọng tưởng, lấy vọng tưởng để 
diệt vọng tưởng thì không bao giờ 
hết. Lục tổ Huệ Năng có dạy:

“Nào dè tánh mình vốn tự thanh 
tịnh,
Nào dè tánh mình vốn chẳng sanh 
diệt,
Nào dè tánh mình vốn tự đầy đủ,
Nào dè tánh mình vốn chẳng lay 
động” [8]. 

Vốn dĩ, trong tự tánh giác của 
mỗi người hằng thanh khiết, 
không bị nhiễm ô nhưng vì do 
vô minh, vọng tưởng đảo điên… 
nên chấp vọng cho là chơn, chấp 
giả cho là thật. Vì vậy, diệt mà 
không diệt thì đó mới là diệt 
vọng tưởng. Khi đã diệt được 
vọng tưởng đồng nghĩa với tạp 
khí diệt và đau khổ sẽ chấm dứt, 
an lạc và Niết bàn cũng ở tại 
nhân gian, giống như từ sình lầy 
hôi tanh nay đã trở thành phù sa 
màu mỡ và hãy luôn nhớ rằng: 
Sự thành công luôn bắt đầu từ 
sự trả giá.
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Bất cứ cái gì mình gieo 
vào trong tâm, nó chắc 
chắn sẽ có sự trả giá và 
khi có xúc - thọ tức có cái 
sanh ra khổ đau.
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Thời gian thấm thoát qua 
nhanh! Một mùa hạ lại 
đi qua trong cơn đại dịch 

đầy lo âu và tiếc nuối, nhưng 
không làm nguội đi ý chí và 
hạnh nguyện cao cả của người 
con Phật. Ngoài kia, những cơn 
mưa tràn trề, hối hả vẫn thi nhau 
rơi, đánh thức bao chồi cây khô 
cằn, làm khơi dậy màu xanh của 
sự sống, vạn vật như được hồi 
sinh, căng tràn sức sống. Cả đất 
trời như vươn dậy, lột xác tưng 
bừng hoan ca.

Quả là: “Hạt giao liên đất với 
trời, nối thiên nhiên với con người 
muôn nơi”.

Trong không khí tươi vui rộn ràng 
ấy, người con Phật cũng cảm thấy 
lòng mình hân hoan náo nức, từng 
tiếng mưa rả rích ngoài hiên như 
tiếng vọng pháp vũ vang dội về 
từ cõi miền linh thiêng nào. Như 
giục giã, như thôi thúc chúng con 
bừng lên bầu nhiệt huyết và lòng 
hăng say của tuổi trẻ.

“Pháp là biển Phật bao la
Vũ là mưa xuống lan xa trăm miền
Muôn lời vi diệu linh thiêng
Là cơn mưa pháp dẹp yên mê mờ”.

Nói đến mưa, chúng ta dễ dàng 
nghĩ ngay đến những cơn mưa lất 
phất, bay bay vào mùa xuân, hay 
những cơn mưa hoa Mạn Đà La, 
hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn 
Thù Sa mà chư thiên rải xuống 
cúng dường Đức Phật như trong 
Kinh thường mô tả. Thế nhưng, 
mưa pháp không chỉ đơn thuần 
là một hiện tượng thiên nhiên 
hay thù thắng hơn nữa là sự cúng 
dâng, thành kính của chư thiên và 
loài người; mà vượt trội hơn, sâu 
xa hơn và vi diệu hơn rất nhiều là 
những cơn mưa bắt nguồn từ biển 
tuệ bao la của một bậc Toàn giác. 
Những giọt nước thanh trong và 
dịu ngọt ấy cứ miên man chảy mãi, 
rơi mãi từ ngàn xưa đến ngàn sau, 
thấm nhuần tươi nhuận, trường lưu 
qua bao thăng trầm sóng gió, qua 
dòng thời gian khắc nghiệt đắp đổi 
thịnh suy. Mặc cho đồng khô nắng 

cháy, mặc cho khí trời hanh khô, 
từng cơn mưa pháp vẫn đều đặn, 
vẫn lặng lẽ mà trầm hùng, thấm ướt 
cho mảnh đất tâm từ lâu đã khô cằn 
và chơ vơ đá sỏi. Mưa nhẹ nhàng, 
từ tốn mà ngập tràn tưới tẩm cho 
những hạt giống vô lậu, làm nảy 
nở bao hạt mầm thiện lành, khiến 
những chủng tử hắc ám vô minh 
phải cựa mình hoảng hốt!

Như người nông phu chờ đợi trời 
mưa xong sẽ bắt đầu cày cấy, nhổ 
cỏ, gieo hạt… Cũng vậy! Người 
con Phật qua cơn mưa pháp 
đượm nhuần là tự biết quay lại 
chăm sóc, làm mới lại vườn tâm, 
nhổ sạch bao cỏ cây hoang dại 
và ươm trồng vườn hoa tâm ngát 
hương hạnh đức.

“Dọn lòng hứng giọt mưa sa
Nguồn tâm từ ấy tìm ra lối về”.

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược 
Thảo Dụ thứ năm, Đức Phật có 
dạy: “Các giống cây lớn nhỏ, tùy 
hạng thượng, trung, hạ mà hấp 

SC. THÍCH NỮ HUỆ NHẬT
Pháp Vũ
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thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn 
mưa xuống xứng theo mỗi giống 
loại mà cây cỏ được sanh trưởng, 
đơm bông kết trái. Dầu rằng 
một cõi đất sanh, một trận mưa 
thấm nhuần mà các cỏ cây đều 
sai khác. Pháp Phật dạy chung 
cho tất cả chúng sanh bình đẳng 
rưới khắp, ân đức cao vời, tùy căn 
cơ của mỗi loại chúng sanh dày 
hay mỏng mà hiểu sâu hay cạn”. 
Như đất đai khô cằn chờ đợi mưa 
xuống, như sa mạc nắng nóng 
mong mỏi những giọt nước thần 
tiên. Mảnh đất tâm của chúng con 
từ muôn đời đã cưu mang quá 
nhiều cây hoang cỏ dại, đã bòn rút 
đến tận cốt tủy, đã chắt lọc đến tận 
cùng mọi tinh hoa dưỡng chất của 
nguồn sống dạt dào để nuôi nấng 
cho những hoa trái luân hồi; bằng 
vô minh, bằng nghiệp lực, chúng 
con đâu hay đó là cạm bẫy của ba 
cõi sáu đường.

Những tâm hồn tưởng đã cạn 
khô, sự sống đã úa màu thời gian 
và phôi phai nắng gió. Chợt một 
ngày thấy mây về kéo theo những 
hạt mưa vi diệu, làm sống dậy cả 
một vườn tâm lai láng. Những 
đám mây ngũ sắc làm ngời lên 
bầu trời u tối vô minh, vẹt tan mây 
mờ, ngự trên đó là Đấng Đại Giác 
rạng rỡ trong vầng hào quang chân 
lý. Với trí tuệ tuyệt vời là lòng bi 
mẫn vô biên, Ngài đã tuyên thuyết 
nguồn pháp âm vi diệu, đánh rền 
sấm pháp và rưới khắp trần gian 
cơn mưa pháp nhiệm mầu. Cả thế 
giới như được hồi sinh, đất đai lại 
được màu mỡ, bóng tối bị đẩy lùi, 
khí trời trở nên trong mát. “Như 
người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vào trong bóng 
tối”. Cũng vậy, chánh pháp được 

Đức Thế Tôn khéo giảng nói, 
khéo tuyên thuyết như những trận 
mưa cam lồ ướt đẫm, thấm đượm, 
len lỏi đến tận cùng mọi ngóc 
ngách tối tăm nhất trong sâu thẳm 
tâm hồn con người, đánh thức con 
mắt pháp, con mắt tuệ để liễu tri 
chân lý ngàn đời của nhân gian. 
Những cơn mưa rì rào, những 
trận mưa nho nhỏ có thể làm cây 
cối đâm chồi, có thể tưới tẩm cho 
cuộc sống xanh tươi. Nhưng nếu 
mưa dầm dề, mưa hoài, mưa mãi 
thì cũng có thể gây ra ngập úng, 
lũ lụt… gây ra bao lầm than, cơ 
khổ. Không giống như vậy, mưa 
pháp chỉ thuần một vị thanh 
lương, giải thoát. Càng đón nhận 
những hạt mưa vi diệu ấy, con 
người càng tiến bộ, càng vươn 
lên, càng hạnh phúc. Điều phải lo 
ngại là những tụ lạc vô minh, là 
đồng cỏ bất thiện bị mưa pháp bao 
vây, ngập úng đến nỗi phải hoảng 
sợ cuốn gói ra đi, không còn đất 
sống. Hạt giống vô lậu giống như 
hoa sen mọc lên từ bùn nhơ ngũ 
trược, được tưới nhuần trong biển 
pháp mênh mông để rồi ngoi lên 
và vươn cao, vươn xa tỏa hương 
thơm ngát.

Mầm mống vô minh thì trái lại, 
thích hợp nơi những mảnh đất 
khô cằn sự sống, thiếu hẳn niềm 
tin và lòng yêu thương chân 
thật… Chúng sẽ ăn sâu, bám rễ 
vào tận gốc cội tâm hồn để rút 
lấy những tinh túy, xấu xa nuôi 
sống đời nó, để rồi biến vườn hoa 
tâm thành một cõi miền hoang 
vu, gai góc và cuối cùng là xô 
đẩy con người vào vòng sanh tử 
trầm luân, triền miên thống khổ. 
Như kẻ diễn tuồng tài tình, khéo 
léo trang điểm cho mình những 
trang phục, những bộ mặt sao 
cho xứng hợp với những nhân 
vật hiền thiện, đẹp đẽ… Bỗng 

sân khấu lộ thiên bị một trận mưa 
tuôn xuống, bao nhiêu phấn son, 
bao nét vẽ giả dối mỹ miều…, 
đều bị nước rửa trôi tất cả, để rồi 
hiện nguyên hình là một kẻ tầm 
thường lấm lem bụi đất.

Cũng vậy, là những cơn mưa 
pháp đúng thời, đúng lúc ban 
rải khắp nhân gian, những kẻ 
vô minh dù khéo che giấu, ngụy 
trang đến đâu cũng dễ dàng bị lột 
trần và đưa ra ánh sáng. Lúc này 
mới thấy rõ bộ mặt thật của kẻ đã 
khôn ngoan, lừa bịp chúng sanh 
bao đời, bao kiếp. Nhờ đó con 
người được tỉnh thức và dần dần 
giác ngộ. Những mảnh ruộng 
hoang vu, những cánh rừng tiêu 
điều xơ xác, đã trăm năm, ngàn 
năm không thấy nổi màu xanh, 
không hòa được với nhịp sống 
tưng bừng hương sắc khắp cả 
đất trời ngoài kia. Một khi được 
mặt trời chân lý chiếu soi, nhuần 
thấm mưa lành thì sớm muốn 
gì cũng sẽ được vực dậy, vươn 
lên, tràn trề sức sống và bung tỏa 
hương ngàn. Giáo pháp của Đức 
Phật chính là mặt trời soi rõ vô 
minh, là vầng mây sáng rõ dịu 
hiền, là pháp vũ thiêng liêng tưới 
tẩm cho hạt giống Bồ đề khai 
hoa nở nhụy. Nhiệm mầu làm 
sao, quý kính làm sao khi chân lý 
bất tử ấy lại được chư vị Tôn túc, 
Hòa thượng, thạc đức cao Tăng, 
Ân sư Giáo thọ… kế thế truyền 
thừa, giữ gìn và phát huy mãi 
cho đến ngày nay, để giờ đây 
chúng con còn được diễm phúc, 
duyên may hội ngộ và trưởng 
thành trong vườn hoa giáo pháp.

Chúng con nguyện:
“Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa người vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền”.
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