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Quý độc giả thân mến!

Trên tinh thần nhân bản, đạo Phật luôn hướng đến việc xây dựng cuộc sống 
bình an cho xã hội. Một trong những nền tảng để hướng đến mục tiêu ấy là giáo 
lý Tứ ân, gồm: Ân cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng, ân thầy tổ dạy bảo nên người, 
ân quốc gia thủy thổ tài bồi và ân chúng sinh cung cấp bao nguồn sống. 

Trong đó, Hiếu ân đứng ở vị trí hàng đầu, ngay chính Đức Phật cũng từng đề 
cập: “A nan! Như Lai xét thấy chúng sinh tuy làm thân người, nhưng tâm trí 
vẫn còn tối tăm. Không biết ân đức cha mẹ cao dày. Không biết kính trọng, 
vong ân bội nghĩa. Không lòng mến thương, bất hiếu bất mục. Từ mẫu mang 
thai trong mười tháng tròn, đứng ngồi không yên, như gánh gánh nặng, ăn 
uống không xuống, như bệnh lâu ngày. 
Khi đủ ngày tháng, sắp sửa sinh con, thì đủ khổ sở, khiếp sợ tử thần, tánh mạng 
mong manh. Như vật bị hại, huyết chảy tràn đất. Mẹ khổ đến thế mới sinh ra 
ta. Sinh rồi nuốt đắng nhổ ngọt, bồng ẵm nuôi nấng, không kể mệt nhọc, chịu 
nắng chịu mưa, không từ cay đắng. Chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn. Suốt 
trong ba năm, nhờ huyết sữa mẹ mới thành đứa bé. Đến khi khôn lớn, lo việc 
giáo dục, lo việc hôn nhân, kinh doanh sản nghiệp, tận tụy lao lung. Khổ nhọc 
suốt đời, không kể công khó. Con cái tật bệnh, cha mẹ bệnh theo, bịnh con nếu 
hết, cha mẹ mới lành”.

Bởi thế, Hiếu đạo là căn bản làm người, là điểm khởi đầu để phát huy, trưởng 
dưỡng nền luân lý đạo đức của con người trong gia đình và xã hội, là một trong 
những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất trong quan hệ luân lý giữa người với 
người. Người con hiếu thảo tự thân đã cảm nhận một niềm an lạc thanh lương, 
người khác nhìn vào cũng đem lòng quý kính. Vì vậy, Phật giáo luôn đề cao 
tinh thần hiếu thảo, nâng vị trí của song thân lên ngang tầm chư Phật: “Phụ 
mẫu tại đường, như Phật tại thế”.

Nhân dịp hướng về lễ Vu Lan, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến 
quý độc giả số báo 395 với chủ đề “Hiếu đạo trọng ân”, để tất cả chúng ta cùng 
hướng lòng biết ơn đến những bậc sinh thành dưỡng dục, theo đúng tinh thần: 
“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

    Ban biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

THƯ TÒA SOẠN



H IẾU  ĐẠO

TRỌNG ÂN
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Bằng lời ru dịu ngọt của mẹ hiền, 
sự nghiêm trì giáo hạnh của người 
cha, hạnh phúc cuộc đời dường 

như mở đầu bằng tâm hiếu thảo. Dòng suối 
tâm hiếu hạnh chảy đến đâu, sự tươi mát 
trong lành tình người thẩm thấu đến tại đó. 
Những hương thơm quả ngọt tràn đầy của 
dòng đời, sự bình an nội tại từ trong tâm 
thức theo đây mà trổ đầy. Bởi lẽ:
“Dù con đi trọn kiếp người
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên, người ta 
nói rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu 
là hạnh giải thoát”. Thực thi tâm hiếu đồng 
nghĩa với thực thi khát vọng lớn nhất loài 
người là hạnh phúc, an lạc. Đây chính là vấn 
đề nhân loại luôn hy vọng và mong đợi. 

Triết gia Aristoteles đã từng đề cập đến 
vấn đề hạnh phúc như là một sự hoàn thiện 
mọi mặt của con người đi từ đời sống thực 
nghiệm tâm linh đến đời sống vật chất: 

Báo ân phụ mẫu

TT. Thích Phước Đạt*

qua lời ru của mẹ,

nghiêm trì của cha
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“Hạnh phúc là sự phát triển hoàn toàn đầy đủ các 
đức tính của con người” [1]. Còn một triết gia 
người Do Thái ở thế kỷ thứ XVII cho rằng: “Hạnh 
phúc là mục đích của hành động. Hạnh phúc là sự 
có mặt của các cảm giác thoải mái, và sự vắng mặt 
của khổ đau” [2]. Trong khi đó. Bazelade, nhà đạo 
đức học người Nga phát biểu: “Vấn đề lý tưởng tối 
cao và ý nghĩa cuộc sống thực chất là vấn đề hạnh 
phúc…”. Và ông cũng nhấn mạnh: “Con người là 
giá trị cao nhất, là cơ sở ngọn nguồn của mọi giá 
trị. Mọi thứ chỉ là phương tiện cho con người và 
cuộc sống con người. Sự cải tạo thế giới là mục 
đích, nhưng không phải là sự cải tạo vì bản thân 
nó, mà sự cải tạo con người” [3]. 

Trong khi đó, Phật giáo đã giải quyết vấn đề hạnh 
phúc bằng con đường diệt khổ theo tinh thần Tứ 
diệu đế. Con đường này có khả năng đưa con người 
vượt ra ngoài cội nguồn tham sân si, xây dựng nếp 
sống hạnh phúc an lạc thật sự. Tại đây tình người, 
lòng nhân ái, vô ngã vị tha, từ bi xuất phát từ tâm 
hiếu hạnh tuôn chảy vào đời. Đây chính là lẽ sống, 
đạo lý làm người, là gia tài đầu tiên mà cha mẹ đã 
cho con cái để bước đi trong cuộc sống này. Con 
người đón nhận, gìn giữ gia tài ấy như  hành trang 
vô giá để hội nhập với đời, như dòng nước mát hòa 
lẫn với sữa mẹ. Thật là hạnh phúc khi gia tài tình 
người được khởi đầu bằng tình phụ tử, mẫu tử keo 
sơn đậm đà. Để rồi, dòng suối ngọt ngào ấy cứ thế 
miên man tuôn chảy vào muôn nẻo yêu thương. 

Khi nguồn suối yêu thương tuôn chảy vào những 
trái tim nồng nhiệt sẽ kết thành tình vợ chồng chung 
thủy trăm năm. Khi dòng suối trong thanh, mát mẻ 

chảy vào tâm thức anh chị em cốt nhục thì đây chính 
là tình huynh đệ thủ túc thắm thiết. Khi chất liệu yêu 
thương của dòng suối thẩm thấu vào lòng mỗi người 
trong xã hội thì đây chính là tứ hải giai huynh đệ. 
Khi yêu thương ấy khiến mọi người gần gũi, đoàn 
kết với nhau trong ý niệm tất cả là “đồng bào” thì 
đây thật sự là khúc nhạc của “ân tình nghĩa cảm” dạt 
dào. Khi nguồn suối yêu thương tuôn chảy vào lòng 
dân tộc thì gọi là “trung với nước, hiếu với dân”. 
Còn khi dòng suối thẩm thấu từ quốc gia này đến 
quốc gia khác thì đây chính là tình hữu nghị quốc 
tế. Và khi dòng suối ấm áp chân tình này len lỏi vào 
từng hơi thở nhịp đập từ một trái tim đến muôn vạn 
trái tim thì tình này hoá thành tâm đại từ đại bi cứu 
khổ cứu nạn của chư vị Bồ tát thương chúng sanh 
như con đẻ ruột rà.

Xem ra, tình phụ tử, mẫu tử đã đưa con người vào đời 
trong tiếng nói đích thực của con tim biết yêu thương 
và hiểu biết. Thật đúng như Kinh Tương Ưng bộ đã 
dạy: “Vô thỉ luân hồi, này các Tỳ kheo, không dễ gì 
tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này 
lại không một lần làm mẹ làm cha”. Tại đây, từ trong 
thực tánh Duyên khởi bước ra, băng qua trùng trùng 
điệp điệp những sa mạc hoang vu tâm tưởng, tâm 
hiếu hiện ra với những rung động tận đáy lòng của 
những người con đại hiếu. Điều đó có thể nhìn thấy 
trong văn học thông qua tấm lòng hiếu thảo của Thúy 
Kiều trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) khi nàng đứng 
trước sự chọn lựa cuộc đời:
“Duyên hội ngộ đức cù lao
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”.
Như nàng lấy hiếu làm trinh
Bụi nào cho đục được mình ấy vay”.

Thật đúng như Kinh Tương Ưng bộ đã dạy: 
“Vô thỉ luân hồi, này các Tỳ kheo, không dễ gì 
tìm được một chúng sanh trong một thời gian 
dài này lại không một lần làm mẹ làm cha”.
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Thế là nơi nào tâm hiếu có mặt là nơi đó có tiếng nói 
đích thực của cõi lòng, thể hiện đạo lý làm người đi 
từ sự bất thiện hướng đến thiện, từ thiện đến sự thăng 
hoa của thiện. Theo dòng thác chuyển hoá tâm thức 
này, lòng hiếu thảo trào dâng thẩm thấu vào các vùng 
đất văn hoá, giáo dục, kinh tế, đời sống phì nhiêu để 
ra hoa kết trái hương thơm ngọt ngào:
“Con yêu mẹ càng thêm yêu Tổ quốc
Mẹ yêu con đất nước hoá nôi vàng”

(Phanxipăng)

Con hiểu và thương mẹ cha vô cùng. Từ thuở lọt 
lòng, mỗi khi con bật khóc là cha mẹ bật cười. Vẫn 
nhớ như in ngày nào, mẹ bế con vào lòng cho con 
bú mớm những dòng sữa tươi mát ngọt ngào, hát 
những lời ru đưa con vào giấc ngủ say sưa. Trong 
ánh mắt yêu thương trìu mến, mẹ nhìn ngắm con 
thật lâu, rồi vuốt ve con từng cử chỉ âu yếm dịu 
dàng. Con mở mắt tròn xoe, cha mỉm cười, rồi tập 
cho con nói tiếng bi bô, tập cho con từng bước đi, 
dìu dắt chỉ vẻ cho con viết từng nét chữ, từng giờ 
học, dắt tay con đến trường.

Hầu như toàn bộ hành trang vào đời của con đều do 
cha mẹ truyền trao với tấm lòng yêu thương không 
cùng tận. Xưa cũng như nay, tình mẹ cha đối với 
con cái bao giờ cũng vậy. Có thể nói thâm tình ấy rất 
vĩ đại, vĩ đại đến nỗi nó đi vào huyền thoại lịch sử. 
Nhớ xưa kia, người cha Lạc Long Quân và mẹ hiền 
Âu Cơ đã mang nặng đẻ đau trăm đứa con trong một 
bầu thai ý niệm “đồng bào”. Các con được sinh ra, 
lớn lên, trưởng thành từ thế hệ này sang thế hệ khác 
đi khắp mọi miền đất nước khai phá rừng hoang, 
mở mang bờ cõi… Chỉ mong sao đất nước được hoá 
rồng, xứng danh với dòng máu “con rồng cháu tiên” 
để sánh vai các cường quốc năm châu.

Như trăm sông đổ về biển cả, cũng vậy, bằng nhiều 
phương cách chăm sóc khác nhau, mẹ cha chỉ mong 
sao con không những ấm no hạnh phúc bên mái ấm 
gia đình mà còn hướng dẫn con vào nếp sống đạo 
bên tiếng chuông chùa nhẹ ngân. Nhớ hôm nào mẹ 
nắm tay con dắt vào chùa, lòng vui biết mấy. Thầy 
tổ dạy cho con đạo lý làm người, trước nhất là vâng 
lời cha mẹ. Từ đây lòng con biết “ân cha nghĩa mẹ” 
cao vời không sao đền đáp được. Lòng con hổ thẹn, 
bùi ngùi không thốt lên lời, bởi: “Có hai hạng người, 
này các Tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế 
nào là hai, mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng cha, một 

“Dù con đi trọn kiếp người
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”.
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bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi; nếu đấm 
bóp, thoa nước tắm rửa, thoa gội và dầu tại đấy, có 
vãi tiểu tiện đại tiện như thế, này các Tỳ kheo, cũng 
chưa đủ hay trả ơn đủ mẹ cha. Vì cớ sao? Vì rằng, 
này các Tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, 
nuôi nấng, dưỡng dục con khôn lớn, giới thiệu con 
vào đời” (Kinh Tăng Chi 1).

Thế rồi con đi vào đời trên mảnh đất “đất vua, chùa 
làng, phong cảnh Bụt”. Ngày qua ngày, tháng qua 
tháng, lòng con khát khao đền đáp ân sinh thành 
dưỡng dục của mẹ cha bằng nhiều phương thức 
Phật đã dạy. Tự thân con hiểu gặp thời không có 
Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Lòng con thanh 
thản vô cùng. Ngoài việc phụng dưỡng đời sống 
tình cảm vật chất đối với cha mẹ, bổn phận người 
con còn phải cùng cha mẹ thể nhập Chánh pháp để 
giải thoát khổ đau. Đây mới chính là đại hiếu cao cả 
nhất mà người con phải thực hành: “Làm con phụng 
dưỡng cha mẹ, dùng trăm vị cam lồ dâng cúng cha 
mẹ, dùng thiên nhạc vi diệu làm vui lòng cha mẹ, 
dùng các sắc phục tôn quý nhất chói sáng thân cha 
mẹ., hai vai tự cõng cha mẹ đi khắp bốn biển, trọn 
đời đáp ân nuôi dưỡng cha mẹ, như vậy chưa gọi là 
hiếu..”. (Kinh Hiếu Tử).

Theo Cảnh Sách dạy, muốn báo đáp ân đức cha mẹ 
nên khuyên cha mẹ đối với Phật pháp, đối với các 
pháp nhân quả … chưa tin, khuyên cha mẹ tin; cha 
mẹ tin rồi khiến lòng tin thêm tăng trưởng; cha mẹ 
không giữ giới thì khuyên cha mẹ giữ tịnh giới. Cha 
mẹ có lòng xan tham thì khuyên cha mẹ làm việc 
huệ thí, khéo an trú để tự điều phục. Như vậy, gọi là 
chân thực báo ân cha mẹ.

Từng bước vượt qua sự cám dỗ cuộc đời, lòng hiếu 
thảo của con đã đi vào lộ trình giải thoát an lạc. Tâm 
hiếu dần chuyển thành tâm giới, tâm định, tâm tuệ, 
tâm giải thoát, giải thoát tri kiến. Tại đây, nhân loại 
sẽ sống chung trong ngôi nhà chánh pháp, không 
còn lo âu sợ hãi trước các vấn đề nan giải như khủng 
hoảng tâm linh và môi trường kéo theo sự băng hoại 
các giá trị đạo đức và các giá trị truyền thống. 

Theo các kinh điển ghi lại, Thế Tôn và các bậc đại 
đệ tử của Ngài thực hành tâm hiếu hạnh như là hạnh 
nguyện tu tập giải thoát tâm đối với tự thân và cho 
cả cha mẹ mình. Thế nên, thuở còn làm Thái tử, Đức 
Phật đã khát khao báo hiếu ân sinh thành dưỡng dục 

Như trăm sông đổ về biển cả, cũng 
vậy, bằng nhiều phương cách chăm 
sóc khác nhau, mẹ cha chỉ mong sao 
con không những ấm no hạnh phúc 
bên mái ấm gia đình mà còn hướng 
dẫn con vào nếp sống đạo bên tiếng 
chuông chùa nhẹ ngân.
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của cha mẹ. Ngài nghĩ rằng chúng sanh còn đau khổ 
trong dòng thác sanh tử luân hồi thì cha mẹ Ngài 
cũng phải khổ đau như mọi người. Ngài đã từ cung 
vàng điện ngọc lên đường để phá vỡ gông cùm thực 
tại đang trói buộc con người: “Cha ta và tất cả rồi 
đây sẽ già yếu, sẽ khổ đau về thể xác. Ta phải làm 
gì cho những người thân yêu đó được hưởng quả 
phước tinh thần như vị Sa-môn kia? Ta phải tự giải 
thoát, để giải thoát cho phụ hoàng, dì mẫu, da du và 
toàn thể chúng sanh. Ta phải đem đến cho họ niềm 
an lạc vô tận, vô biên này. Chắc rằng rồi phụ hoàng 
sẽ buồn khổ vì nỗi nhớ thương ta, người sẽ héo úa 
khổ sầu vì tình người ngài dành cho ta sâu rộng biết 
chừng nào, người đã bù đắp sự thiếu vắng mẹ hiền 
khi ta còn măng sữa. Và dì mẫu, da du hai người sẽ 
bỏ ăn, không ngủ lo cho ta trơ trọi giữa rừng già, 
chẳng ai săn sóc. Sơn hà xã tắc này đã dành cho ta 
trong mai hậu, thay cha trị nước lo dân. Nhưng no 
ấm có phải là mục đích tối thượng sẽ bừng khai, đó 
chính là lúc ta báo hiếu cho phụ hoàng, cho vong 
mẫu, cho dì mẫu, đem nguồn hạnh phúc 
cao thượng đến với muôn dân”.

Như vậy tâm hiếu là cơ sở ngọn nguồn 
của giải thoát khổ đau. Chính tâm 
hiếu này đã trợ duyên giúp Ngài 
thành đạo, giác ngộ sự thật cuộc đời. 
Rồi sau đó, Ngài trở về thành Ca-tỳ-la-vệ 
thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn đắc quả A-na-
hàm. Khi phụ vương sắp lìa trần, Ngài thuyết pháp 
cho vua cha nghe thời pháp cuối cùng, gần 1.000 
câu kệ được ròng rã trong bảy ngày ngày đêm 
để vua cha đắc quả A-la-hán. Ngày tang lễ phụ 
hoàng, Thế Tôn đã kề vai gánh quan tài, tự thân 
làm lễ trà trì cho vua cha tại núi Linh Thứu. Đối với 
Phật mẫu, dù cách biệt đôi đường, Thế Tôn đã lên cõi 
Đâu Suất trong kỳ nhập hạ thứ bảy thuyết pháp ròng 
rã ba tháng toàn bộ luận tạng để mẹ đắc quả vị thánh 
Tu-đà-hoàn. Cho đến lúc nhập Niết Bàn, đại bi tâm 
của Ngài đã cứu độ không biết bao nhiêu chúng sanh 
không có một phút giây dừng nghỉ. 

Cứ mỗi chúng sanh được hóa độ, chúng con lại thành 
kính đảnh lễ, tán dương xưng tụng công hạnh của 
Ngài. Xem ra, hàng loạt Phật tử chúng con được cứu 
độ giải thoát nhờ công ơn báo hiếu của đức từ phụ.

Tôn giả Mục Kiền Liên cũng là gương hiếu hạnh 
nổi bật kế thừa truyền thống báo đáp ân sinh thành  

dưỡng dục mẹ cha của Đức Thế Tôn. Lúc chưa xuất 
gia, Ngài tên là La Bộc, ngài đã nhiều lần thỉnh cầu 
cha mẹ đi vào con đường chánh pháp để đoạn khổ. 
Truyện kể rằng, ngài sinh ra và lớn lên trong sự giáo 
dưỡng một gia đình có cha là một phó tướng, một 
trưởng giả giàu có. Mẹ ngài là Thanh Đề thường sanh 
tâm phỉ báng Tam bảo. Sau khi cha qua đời, hết thời 
kỳ mãn tang. Ngài đã xin mẹ mở kho báu chia tài sản 
thành ba phần. Một phần để mẹ chi tiêu, một phần để 

Theo Cảnh Sách dạy, 
muốn báo đáp ân đức cha 
mẹ nên khuyên cha mẹ đối 
với Phật pháp, đối với các 
pháp nhân quả … chưa tin, 
khuyên cha mẹ tin; cha 
mẹ tin rồi khiến lòng tin 
thêm tăng trưởng; cha mẹ 
không giữ giới thì khuyên 
cha mẹ giữ tịnh giới.
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cúng dường cầu đức cho cha, một phần để dành cho 
mình đi buôn bán xứ xa. Sau bao năm buôn bán xứ 
người, ngài trở về nhà trong lòng đầy tôn kính hiếu 
hạnh với mẹ. Gần đến nhà, mọi người nhìn thấy Ngài 
vừa đi vừa lễ lạy nên kinh ngạc hỏi:
“La Bốc ơi, vì sao người làm thế, Phật chẳng có mà 
Tăng cũng không kia mà.
La Bốc mặt mày rạng rỡ cao giọng trả lời: “Tôi lễ 
lạy đây chính là lễ lạy mẹ tôi. Khi tôi đi rồi, mẹ tôi ở 
nhà tu hành tinh tấn, làm phước báu tạo duyên, ăn 
chay niệm Phật, mới đây mẹ tôi thiết trai cúng dường 
năm trăm vị”. 
Mọi người nghe xong cười giễu: “La Bốc ơi! Ai nói 
ông như thế? Khi ông đi rồi mẹ ông xúi giục chúng 
tôi đánh đập chư Tăng mua trâu, dê cắt tiết tế thần, 
ông về nhà sẽ rõ, chớ vội tin lời ai cả”.
La Bốc nghe rồi té xỉu, sau đó người ta đưa ngài 
về nhà. La Bốc vẫn lễ mẹ và giấu đi nỗi buồn. Vài 
tháng sau mẹ ngài là Thanh Đề ngã bệnh, mụt nhọt 
nổi lên khắp mình, máu chảy ra hôi thối, cơm nước 
thức ăn đưa vào miệng là trào ra hết. Sau bảy ngày 
mẹ ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tuyệt vọng. 
La Bốc làm lễ an táng, tụng kinh sám hối hồi hướng 
cho mẹ. Rồi ngày kia ngài gặp Xá Lợi cùng nhau đến 
tịnh xá Trúc Lâm để thọ giáo đức Phật. Với tâm hiếu 
chí thành ngài đã vận dụng thiên nhãn nhìn thấy mẹ, 
đang bị đoạ vào địa ngục vô gián! Ngài đã khẩn cầu 
đức Thế Tôn xin chỉ cách cứu mẹ:
“Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã nhìn thấy mẹ thọ 
khổ hình, lòng đau như cắt, chín chữ cù lao chưa 
một phút đáp đền, ba năm nhũ bộ chưa trả tròn 
trong muôn một, xin đức Thế Tôn từ bi chỉ cho cách 
cứu độ mẹ con”.

Đức Phật dạy rằng: “Vì ngày trước mẹ ông không 
biết kính Tam bảo, lắm điều gian ác cho đến quỷ 
thần đều kinh hãi, gớm ghê, tham lam ích kỷ, giết 
hại sinh vật, dĩ nhiên phải đoạ vào ác đạo làm thân 
quỷ đói. Dù ông chứng đủ lục thông cũng không 
cải được nghiệp cho mẹ, hãy giúp mẹ bằng cách: 
Đến rằm tháng bảy là ngày tự tứ của chư Tăng sau 
ba tháng an cư kiết hạ sách tấn tu hành các nghiệp 
được thanh tịnh, công đức được tăng trưởng khiến 
chư Phật mười phương hoan hỷ, ông nên nhân ngày 
tốt đẹp đó làm lễ Vu lan bồn để cải nghiệp cho mẹ, 
đánh thức tâm mê muội của bà đã hằng hà sa kiếp 
không biết tin nhơn quả. Ông hãy chí thành lễ bái 
cúng dường chư Tăng, xin chư Tăng hợp lực dùng 
sức lực hàng ngàn tâm thanh tịnh và lòng từ bi 

quảng đại, đưa tư tưởng lành xuống cõi âm, cho mẹ 
ông tiếp cận sức mầu, tâm thức bó chặt bấy lâu khai 
mở, bỏ hết tham sân si, ích kỷ tánh của của loài ngạ 
quỷ, súc sanh thì mới mong chuyển nghiệp”.

Như mặt trời lên, tất cả sương mù đều tan biến cả, 
cũng vậy, tâm hiếu của Mục Kiền Liên cầu thỉnh 
chư Tăng gia trì lực đồng hộ niệm đã chuyển mẹ và 
cha mẹ nhiều đời của ngài bước ra vùng tà kiến đi 
vào chánh kiến giải thoát khổ đau. 

Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy suốt cả cuộc đời tu 
hành, lòng canh cánh độ mẹ thoát khỏi khổ đau. 
Gần 40 năm thuyết pháp độ mẹ nhưng vẫn không 
chuyển hoá tâm thức của bà ra khỏi tà kiến phụng 
thờ đấng Phạm thiên và bài bác đạo Phật. Cho đến 
gần ngày nhập Niết Bàn, lòng tôn giả khởi niệm có 
một ân nghĩa lớn chưa đền đáp được đó là ân sinh 
thành giáo dưỡng cha mẹ. 

Ngài đã nhập định, tự thân biết mình là người có 
duyên độ mẹ, ngài đến xin Thế Tôn nhập diệt tại 
ngôi nhà bà mẹ đang ở, nơi mà thuở nào bà đã hát 
ru đưa ngài vào giấc ngủ. Ngay lúc đó các vua trời 
Dục giới, Đại phạm đã chiếu hào quang chói sáng 
xin làm thị giả hầu hạ ngài vào thời điểm cuối đời. 
Nhờ oai lực này, mẹ ngài đã khởi tín tâm, tin Tam 
bảo, nghe pháp đắc quả thánh. Đến đây lòng tôn giả 
thanh thản, an nhiên nhập Niết Bàn. Và như thế, hoa 
hiếu đua nhau khai mở, hương thơm tràn đầy của 
ngũ phần giới hương: Giới hương, định hương, huệ 
hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương 
bay khắp muôn nẻo đường.

Hơn bao giờ hết, chúng ta là những người sinh ra và 
lớn lên trong vòng tay của mẹ cha. Xưa cũng như nay, 
dù ấm no hạnh phúc hay đói khát khổ đau, dù cha mẹ 
còn hay khuất bóng, lòng con vẫn luôn thương yêu 
kính trọng mẹ cha. Kỷ niệm ngày báo hiếu hôm nay 
là kỷ niệm buổi đầu tiên con người mở mắt chào đời 
trong tiếng nói đích thực tình người. Từ trong thực 
tánh duyên khởi trùng trùng, tâm hiếu của con đã 
chuyển hoá thành tâm Phật, tâm giải thoát để dâng mẹ 
dâng cha, mở lối đi về cánh cửa vô sanh bất tử.

Chú thích:
[1] A story of Philosophy by Will Durans, Bản dịch của Tu thư 
Đại học Vạn Hạnh, 1971, tr.18.
[2] Sđd, tr.228.
[3] Đạo đức học, Bản dịch Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985, tr.232.
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Sau những tháng ngày vội vã, con 
người quay cuồng với cuộc sống 
mưu sinh, thoáng chốc tiết trời 

trở nên trầm mặc mang theo không khí 
se lạnh giao hai mùa hạ - thu, đó cũng là 
lúc Vu Lan lại về. Một thoáng đổi thay 
của đất trời, làm nhân thế phải chạnh 
lòng cô liêu trước những trọng trách 
còn dở dang, bỏ ngỏ. Vì vậy, trong tâm 
khảm mỗi người, vào những ngày này, 
ai ai cũng mang trong mình trái tim 
thổn thức với những hoài niệm, những 
cung bậc cảm xúc, những nỗi niềm khi 
nghĩ về những ân tình trong cuộc đời. 
Và rồi Vu Lan về, sẽ giúp người làm 
ấm lại trái tim vơi lạnh, xóa đi một ít 
phiền muộn, thêm vào lòng chút bình 
yên sau tháng ngày giông gió. Và Vu 
Lan về cũng khẽ nhắc rằng, trên con 
đường đời mỗi người đều được những 
ân tình kề bên sát cánh, đạo làm người 

phải khắc ghi và tưởng nhớ đến những 
ân tình đó mà sống cho trọn vẹn, cho 
tử tế, trân trọng những gì đang có trong 
hiện tại, bởi ở đó thấm đẫm mồ hôi, 
nước mắt và chứa đựng những hy sinh, 
mất mát vĩ đại.  

VU LAN - VĂN HÓA TÌNH 
NGƯỜI
Vu Lan là một trong những dịp lễ lớn 
của Phật giáo trong năm, diễn ra vào 
ngày Rằm tháng 7. Kinh Vu Lan Bồn
kể rằng: Xưa kia, Ngài Mục Kiền Liên 
- đệ tử lớn của Đức Phật, vì muốn 
cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ, nên nhờ 
Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật dạy Ngài 
muốn cứu độ mẹ phải thiết lễ trai 
Tăng nhân ngày Tự tứ, để nương nhờ 
công đức và hiệu lực chú nguyện của 
chúng Tăng mới có thể giúp mẹ Ngài 
thoát khổ. Từ đó về sau, cứ mỗi năm 

Vu Lan về nhớ
những ân tình trong đời

Thông Bảo
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đến Rằm tháng 7, tấm gương hiếu hạnh của Ngài 
Mục Kiền Liên lại rực sáng và chiếu rọi, đánh thức 
con người nhớ nghĩ đến công ơn dưỡng dục của 
hai đấng sinh thành sau những ngày tháng bận rộn 
mà rơi vào quên lãng.

Trải qua hàng ngàn năm, Vu Lan không còn nằm 
trong khuôn khổ của một ngày lễ của những người 
con Phật mà đã để chuyển thành ngày lễ hội “Văn 
hóa tình người”, một trong những ngày lễ có sức 
sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh 
thần mỗi người dân. Bởi nó không dừng ở việc các 
nghi lễ tâm linh truyền thống mà thông qua những 
nghi lễ này giúp thắp lên ngọn đuốc trí tuệ của tình 
thương yêu, nâng cao tinh thần hiếu đạo, nhắc nhở 
con người phải luôn nhớ về nguồn cội của mình, 
nhớ về những những ân tình nuôi lớn cuộc đời 
chúng ta. Đó là đó chính là ân cha mẹ nuôi dưỡng 
sinh thành, ân Sư trưởng soi đường dẫn lối, ân Tổ 
quốc núi sông muôn đời che chở và ân chúng sinh 
vạn loại trùng trùng. 

Ân Mẹ Cha nuôi dưỡng sinh thành
Cha mẹ thâm ân tợ đất trời,
Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi,
Mở vòng tay lớn vì con trẻ, 
Dắt bước con đi giữa cuộc đời. 

Con người có mặt trên cuộc đời này chính là nhờ 
tinh cha, huyết mẹ. Thâm ân ấy từ ngàn xưa cho 
đến ngày nay, có ngôn từ nào diễn tả hết tình mẫu 
tử. Có bia đá nào ghi hết công lao cha. Đức Thế Tôn 
từng dạy: “Có hai hạng người trả ơn không thể nào 
được. Thế nào gọi là hai ? Đó là Mẹ và Cha”. Từ 
lúc còn là giọt máu trong bào thai cho đến những 
năm tháng ấu thơ, biết bao cay đắng nhọc nhằn, bao 
gian lao khó nhọc, bao giọt mồ hôi rơi, bao khổ sầu 
uất hận, cha mẹ nhận hết về mình, để cho con áo ấm 
cơm no. Tình yêu thương cha mẹ đã thấm sâu vào 

trong máu thịt và nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn 
theo tháng ngày. Rồi khi con trưởng thành, chập 
chững vào đời, bay cao với ước mơ cũng là lúc xa 
rời vòng tay cha mẹ, nhưng tận sâu đáy lòng, các 
bậc làm cha làm mẹ luôn còn đó những nỗi lòng, 
trăn trở, không có phút giây nào lại không nghĩ đến 
con, cho nên Kinh Báo Ân Cha Mẹ dạy: “Mẹ già 
hơn trăm tuổi, còn thương con tám mươi, ân ái có 
đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng”. Chính ân tình 
sâu nặng của cha mẹ như vậy mà không có gì có 
thể sánh được. 

HÃY SỐNG VỚI TRÁI TIM BIẾT ƠN 
NHỮNG ÂN TÌNH 
Trong hàng ngàn mối quan hệ trực tiếp lẫn gián tiếp, 
có những thứ ta đang thọ ơn mỗi ngày mà đôi khi vô 
tâm không hề hay biết. Đức Phật đã từng dạy trong 
Kinh Điềm lành tối thượng, người nào sống với tâm 
niệm biết ơn là một trong các điềm lành tối thượng để 
tiến bộ trên lộ trình tâm linh. Vì vậy, Vu Lan về, hãy 
tạm gác lại bao muộn phiền hơn thua của kiếp sống, 
trở về ngay trong phút giây hiện tại và sống với tâm 
niệm biết ơn những ân tình, lấy đó làm chất liệu và 
màu sắc góp cho cuộc đời thêm tươi, thêm đẹp. 

Gác lại lo toan, về với cha mẹ
Không phải ngẫu nhiên mà đến dịp Rằm tháng 7, 
người người đều mang trong mình nỗi buồn man 
mác khi nghĩ về hai đấng sinh thành. Có lẽ khí trời 
trầm mặc thời gian này cũng nhẹ nhàng gợi nhắc 
mỗi người nghĩ về nỗi vất vả, cực nhọc của cha mẹ 
và hối thúc họ hãy mau quay về, cố gắng một phần 
nào đó đền đáp ân tình thiêng liêng của cha mẹ 
trong muôn một. 

Chúng ta thường nghĩ hiếu kính cha mẹ là phải làm 
một điều gì đó to lớn, vĩ đại. Nhưng chợt quên rằng, 
cha mẹ chỉ cần những điều bình dị giản đơn như: 
Một lời hỏi han, một cái nắm tay thật chặt, hay sau 

Nhà thơ Tố Hữu từng viết: 
Nếu là con chim chiếc lá

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
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những tháng ngày nông nổi ta quay về bên vòng 
tay cha mẹ và thể hiện một cái ôm bất ngờ đong 
đầy tình cảm… Những hành động tưởng chừng 
đơn giản ấy chính là liều thuốc tinh thần vượt xa 
những phương tiện vật chất giúp cho cha mẹ quên 
hết những lo toan vất vả. 

Và quan trọng hơn, ta phải trợ duyên cho cha mẹ quy 
y Tam Bảo, biết tin sâu vào nhân quả, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cha mẹ gây dựng các thiện nghiệp, 
bởi chính những thiện nghiệp đó sẽ giúp cho cha 
mẹ hiện tại được trải nghiệm hạnh phúc thư thái 
nơi tâm, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được 
thế gian chấp trước, tương lai quá vãng thì xa lìa ác 
đạo mà sanh vào cõi lành. Đây chính là nét đặc thù 
của tinh thần hiếu đạo Phật giáo, đồng thời cũng là 
phương pháp báo hiếu đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Mỗi ngày qua đi là một ngày khoảng thời gian cha 
mẹ được ở bên mình đang dần ngắn lại. Vì vậy, 
trong những ngày tháng còn cha mẹ bên cạnh, chúng 
ta hãy quay trở về bên vòng tay từ ái của đấng sinh 
thành, để thấy mình còn may mắn, để còn thời gian 
gần kề, phụng dưỡng, đừng để những năm tháng sau 
này sống trong sự ăn năn hối tiếc. 

Dấn thân góp sức làm đẹp cuộc đời
Nhà thơ Tố Hữu từng viết: 
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Thật vậy, cuộc đời này thật sự có ý nghĩa khi trong 
trái tim mỗi người có lý tưởng phụng sự. Dù là ai, 
lĩnh vực nào, hãy cùng trao cho nhau hơi ấm của 
tình thương, biểu hiện qua sự đồng cảm, sẻ chia 
với đồng loại còn khổ đau, bất hạnh, kém may mắn 
hơn mình. Chỉ  cầ n trái tim ta thật ấm thì sự  chia sẻ  
dù  nhỏ  bé  nhưng cũ ng đượ c ngườ i khá c trân trọ ng. 
Minh chứng sống động nhất là vào mỗi mùa hạ đến, 
hình ảnh thanh niên với màu áo xanh tình nguyện 
cùng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ lại có mặt 
khắp mọi miền Tổ quốc để thực hiện lý tưởng cống 
hiến cho xã hội. Đó là hành động nhân văn, xuất 
phát từ tấm lòng, đã trở nên gần gũi, thân thương 
với nhân dân đất nước. 

Khi biết đặt mình xuống để đóng góp cho đời, ta dần 
triệt tiêu tính ích kỷ cá nhân mà biết yêu đời hơn, 
suy nghĩ tích cực hơn, biết cảm thông hơn với những 
hoàn cảnh xung quanh, điều mà nếu cứ ở yên một 
chỗ sẽ không bao giờ cảm nhận được. Vì vậy, cần 
lắm tinh thần dấn thân, những hoạt động tình nguyện 
góp sức của mọi người để xã hội tốt đẹp hơn mỗi 
ngày. Đó cũng là một nghĩa cử cao đẹp tri ân những 
ân tình cuộc đời dành cho bản thân mình.  

Lan tỏa tình thương đến kẻ còn người mất đều 
được lợi lạc
Trong tâm thức của người phương Đông nói chung và 
người Việt nói riêng, dịp Rằm tháng 7 còn là “Ngày 
xá tội vong nhân”. Nên trong những ngày này, những 
gia đình có người thân quá vãng đều đến mộ để thăm 
nom và làm các mâm cơm cúng gia tiên, ông, bà, cha, 

Vu Lan luôn là một 
trong những ngày lễ 
có sức sống văn hóa 
mãnh liệt nhất, nhắc 
nhở về hành trình 
giác ngộ giải thoát, 
ngày vun bồi truyền 
thống hiếu kính của 
ngàn xưa.
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mẹ, đã khuất để nhớ tưởng đến nguồn cội. Phật giáo 
cũng tùy duyên hòa mình vào dòng chảy dân tộc, vì 
vậy, vào mỗi dịp Vu Lan về, ngoài các chương trình 
hướng đến tri ân và báo ân hai đấng sinh thành, các 
chùa trên cả nước thường tổ chức các nghi lễ cầu siêu 
cho các hương linh hay khai mở pháp hội bình đẳng 
chẩn tế nhằm tuyên dương giáo pháp của Đức Phật 
đến các loài hữu tình, những đồng bào tử nạn trong 
chiến tranh, những người vong mạng bơ vơ nơi rừng 
núi, tù ngục, biển khơi, hay những vong linh thai nhi 
chưa kịp ra đời… 

Thông qua các nghi lễ tâm linh này, một mặt giúp 
thân nhân người quá cố được nhẹ hơn ở cõi lòng, 
nguôi ngoai bớt phần nào nỗi sầu uất và nhắc nhở họ 
siêng năng tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức 
cho người quá cố, trợ duyên cho họ vượt qua bể khổ 
trầm luân bởi những tạo tác nghiệp lực đã gieo trồng 
từ quá khứ. Một mặt, sự kết hợp của kinh văn giáo lý 
huyền diệu của Đức Phật, uy lực chú nguyện của chư 
Tăng và lòng ước mong cao thượng của con người sẽ 
tạo nên sức mạnh tâm linh có thể truyền tải giúp họ 
hiểu hơn, vơi bớt phần nào những oan ức, hận thù, 
khổ sở, đau đớn, phát tâm hướng về Tam Bảo quy 
y và thác sinh về cõi lành. Chính những nghi lễ tâm 
linh này sẽ là sợi dây kết nối giữa con cháu với tổ 
tiên, nguồn cội; nêu cao truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”, góp phần tạo nên một nét đẹp trong đời 
sống tinh thần, tâm linh của người Việt. 

Bên cạnh đó, mùa Vu Lan cũng trùng vào ngày lễ 
Tự tứ mãn hạ sau ba tháng nghiêm trì Giới-Định-

Tuệ của chư Tăng, cũng còn gọi là ngày Phật hoan 
hỷ. Đây là cơ hội quý báu chư thiện nam tín nữ gieo 
trồng phước thiện trên mảnh đất thanh tịnh để tăng 
thêm phước đức sâu dày, tâm linh thăng tiến, duyên 
lành đối với Phật pháp sẽ kết chặt vững bền mãi 
mãi về sau. Cũng nhờ uy đức của sự thanh tịnh, hòa 
hợp của bản thể Tăng già, mà công đức được cúng 
dường đó như ngọn đèn rực sáng, chiếu soi bao hắc 
ám u minh; như ngọn gió thanh lương giội trừ bao 
nóng bức lầm than khổ lụy, giúp người quá vãng 
sớm được siêu sanh về cõi lành. Xưa kia, Đức Phật 
cũng dạy ngài Mục Kiền Liên sắm sửa tứ sự cúng 
dường chư Tăng nhân ngày Tự tứ, nhờ hiệu lực chú 
nguyện của chúng Tăng thanh tịnh sau mùa an cư 
mà cứu bà Thanh Đề ra khỏi chốn tội đồ đau khổ. 

TẠM KẾT
Như thế, trải qua hàng nghìn năm, Vu Lan luôn 
là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa 
mãnh liệt nhất, nhắc nhở về hành trình giác ngộ giải 
thoát, ngày vun bồi truyền thống hiếu kính của ngàn 
xưa. Vì vậy, nó không còn giới hạn trong khuôn 
khổ của Phật giáo hay chỉ dành cho Phật tử mà trở 
thành lễ hội của tình thương, là đỉnh cao của chân 
thiện mỹ. Hãy luôn tâm niệm chúng ta sẽ không thể 
đứng vững giữa cuộc đời này nếu không có những 
ân tình. Để từ đó, mỗi mùa Vu Lan về sẽ là một lời 
động viên tiếp sức cho con người hãy sống xứng 
đáng với nỗi niềm ước mong của cha mẹ, thầy tổ, 
quốc gia và mọi người, để mỗi bước tiến trong cuộc 
hành trình luôn nở hoa mầu nhiệm, mang lại nhiều 
niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và tha nhân.

Cha mẹ thâm ân tợ đất trời,
Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi,

Mở vòng tay lớn vì con trẻ, 
Dắt bước con đi giữa cuộc đời. Vu Lan là một trong 

những dịp lễ lớn của Phật 
giáo trong năm, diễn ra 
vào ngày rằm tháng 7.
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MỞ ĐẦU
Hiếu đạo là một trong những đức tính cao 
quý nhất của con người nói chung và người 
Phật tử nói riêng. Trong vũ trụ bao la trời 
đất, cây cho hoa trái, Mặt Trời cho diệp lục 
xinh tươi, cha mẹ cho con bằng cả cuộc đời. 
Nhìn về quá khứ, cha mẹ luôn hiện hữu 
trong tất cả mỗi người, nhìn về tương lai, 
cha mẹ theo con trải dài vô tận. Công ơn cha 
mẹ luôn được ca ngợi với nhiều ngôn từ tốt 
đẹp và được xem là một hiện hữu vĩ đại giữa 
cuộc đời. Bổn phận người làm con luôn phải 
giữ cho tròn chữ “Hiếu”. Đạo Phật rất chú 
trọng chữ “Hiếu”, bằng phương pháp tổng 
hợp, phân tích một số bài kinh trong Kinh 
tạng Nikāya, hy vọng bài viết có thể truyền 
tải đến độc giả tinh thần hiếu đạo của Phật 

giáo qua những lời dạy mộc mạc, gần gũi và 
đầy sâu sắc của Phật. 

CÔNG ƠN CHA MẸ
Công ơn cha mẹ là điều mà thế gian luôn ca 
ngợi và thường được ví cao như núi, rộng 
như biển, dù những so sánh ấy cũng không 
diễn tả hết được. Trong Kinh Tương Ưng 
II, Phật cũng dạy về công ơn cao vời trên 
như sau: “Các Ông nghĩ thế nào, này các 
Tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn, sữa mẹ mà các 
Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển 
luân hồi trong một thời gian dài, hay là 
nước trong bốn biển? 
Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết 
pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều 
hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uống 

Lời Phật dạy
về hiếu đạo

thông qua một số bài kinh trong kinh tạng Pāli
ĐĐ. Thích Tịnh Đạo

(Ả
nh

: 
sư

u 
tầ

m
)
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Khuyến khích, hướng dẫn cha mẹ thực hiện các pháp 
bố thí, thành tựu trí tuệ để rồi được chân hạnh phúc, là 
nền tảng để họ chứng đạo quả thì quả thật là một việc 

làm báo hiếu không có gì sánh bằng. 

trong khi chúng con lưu chuyển 
luân hồi trong một thời gian dài 
chớ không phải nước trong bốn 
biển!” [1].

Ở đoạn kinh vừa dẫn, Phật ví 
sữa mẹ mà mỗi chúng sanh thọ 
dụng khi luân hồi còn nhiều hơn 
cả nước trong bốn biển. Khi một 
người thành hình với thân ngũ 
uẩn, tinh cha huyết mẹ là nhân 
duyên tối quan trọng cho quá 
hình hình thành này. Trong khi 
mang thai, sanh nở, cha mẹ luôn 
lo lắng, cực khổ lo toan, người 
mẹ còn phải chịu nỗi khổ của thân 
xác khi mang nặng đẻ đau. Sữa 
mẹ là phương thức nuôi dưỡng 
quan trọng và đầu tiên của mỗi 
chúng sanh. Để có thể sản xuất 
ra sữa nuôi dưỡng con, người mẹ 
phải chắt chiu nhiều thứ từ bên 
trong cơ thể cho đến sự ăn uống 
hằng ngày, làm sao để có được 
nguồn dinh dưỡng tốt nhất, đầy 
đủ nhất. Ngoài công ơn bú mớm, 
trong mọi lĩnh vực, mọi thời gian 
của cuộc đời, công ơn cha mẹ 
cũng vô cùng vô tận. Sinh con ra, 
nuôi con khôn lớn, dạy dỗ cho ăn 
học, sắp xếp công ăn việc làm, 
giúp con lập gia đình, sớm khuya 
lo lắng chờ trông… chỉ một trong 
những điều trên cũng đã vĩ đại, 

huống hồ là cả cuộc đời cha mẹ 
luôn làm tất cả những việc đó.

Đoạn kinh trên không những nói 
về cha mẹ trong hiện tại, mà còn 
nhắc đến tư tưởng “luân hồi” 
của đạo Phật với công ơn cha mẹ 
nhiều đời nhiều kiếp. Một phần 
ý nghĩa khác khi ví sữa mẹ như 
biển lớn là chúng sanh đã luân 
hồi trong sáu nẻo không biết bao 
nhiêu kiếp sống, cha mẹ ở những 
kiếp sống cũng không kể xiết. 
Cho nên, nói rộng ra, mỗi con 
người đều mang trong mình trọng 
ân cha mẹ. Xét cho cùng, người 
làm cha mẹ cũng đã từng làm con 
cái, người làm con cái rồi cũng 
trở thành cha mẹ, cuộc sống cứ 
xoay vần chuyển dịch như vậy từ 
đời này qua đời khác, đây cũng 
là một trong những chân lý về 
khổ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. 
Ngoài ra, đoạn kinh còn phản 
ánh một tư tưởng nền tảng của 
Kinh Báo đáp công ơn cha mẹ. 
Có đoạn, kinh này nhắc đến việc 
Phật lạy đống xương khô, sau khi 
A-nan hỏi, Phật giải thích rằng 
đống xương dồn dập bấy lâu, 
cho nên trong đó biết bao cốt hài, 
chắc cũng có ông bà cha mẹ trong 
nhiều đời nhiều kiếp của Ngài 
[2]. Hay trong tác phẩm Nhập Bồ 

Tát Hạnh của tác giả Tịch Thiên, 
cũng nhắc trên tư tưởng này với 
mục tiêu là quán xét mọi chúng 
sanh như cha mẹ của mình nhằm 
phát triển tình thương yêu và nuôi 
dưỡng tâm Bồ-đề [3].

Trong Kinh Tăng Chi Bộ I, Đức 
Phật cũng nhấn mạnh công ơn 
cha mẹ sâu dày, không thể báo 
đáp thông thường mà hết được: 
“Có hai hạng người, này các 
Tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn 
được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. 
Nếu một bên vai cõng mẹ, này các 
Tỳ kheo, một bên vai cõng cha, 
làm vậy suốt trăm năm cho đến 
100 tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, 
tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, 
mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, 
như vậy, này các Tỳ kheo, cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha… có an trí cha mẹ vào quốc 
độ với tối thượng uy lực, trên quả 
đất lớn với bảy báu này, như vậy, 
này các Tỳ kheo, cũng chưa làm 
đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì 
cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ kheo, 
cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, 
nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, 
giới thiệu chúng vào đời này” 
[4]. Cha mẹ là người đưa con vào 
đời và trong một ý nghĩa nào đó, 
cha mẹ luôn theo con cái từ quá 
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khứ đến hiện tại và trải dài đến 
tương lai, báo đáp bằng phương 
pháp thông thường của thế gian 
cũng chưa đủ mà phải thêm phần 
báo đáp bằng phương pháp xuất 
thế gian mà Phật dạy.

BÁO ĐÁP THÂM ÂN
Công ơn cha mẹ bao la như trời 
biển, bổn phận người con phải 
như thế nào? Có cách nào để báo 
đáp công ơn cha mẹ? Cách báo 
đáp nào là cao thượng và ý nghĩa 
nhất đối với cha mẹ? Người viết 
xin dẫn một số bài kinh khác để 
trả lời lần lượt các câu hỏi trên.

Bổn phận của con cái với cha 
mẹ và ngược lại
Phận làm con phải lo tròn chữ 
hiếu, đó là điều mà ai cũng được 
học, được nghe và trở thành đạo lý 

cao thượng giữa đời. Phật đã dạy 
về bổn phận của người con trong 
Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt 
(Singàlovàda-Suttanta) khi đảnh 
lễ phương Đông để tưởng nhớ, 
lễ lạy cha mẹ với ý nghĩa rằng: 
“Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi 
dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn 
phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ 
gia đình và truyền thống; tôi bảo 
vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang 
lễ khi cha mẹ qua đời” [5].

Đó là những việc mà bình thường 
một người con phải thực hiện ở 
đời. Khi còn nhỏ, cha mẹ nuôi 
dưỡng, chăm nom, khi có khả 
năng tự chăm sóc cho bản thân 
thì phải nhớ lấy công ơn cha mẹ 
đã từng chăm sóc chúng ta như 
thế nào mà quay trở lại chăm sóc 
cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ từ 

vật chất đến tinh thần, tức không 
những chỉ chăm sóc, lo lắng nuôi 
dưỡng hàng ngày hay lúc bệnh tật 
mà còn luôn cố gắng làm những 
điều cho cha mẹ vui lòng, đem 
lại hạnh phúc cho cha mẹ trong 
cuộc sống hằng ngày. Việc phụng 
dưỡng cha mẹ đem lại phước báu 
an lạc chư thiên, như trong Kinh 
Tương Ưng bộ I, Phật dạy: 
“Người nào theo thường pháp,
Nuôi dưỡng mẹ và cha,
Chính do công hạnh này,
Đối với cha, với mẹ,
Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh,
Trong đời này tán thán,
Sau khi chết, được sanh,
Hưởng an lạc, chư thiên” [6].

Tiếp đến, người con phải biết lo 
lắng, giữ gìn truyền thống gia 
đình. Việc này cần được cân nhắc 

Nếu như không may mắn, sanh vào gia 
đình mà cha mẹ không biết điều lành dữ, 
không hướng dẫn cho con cái hướng thiện, 
bản thân người con cũng không nên trách 
móc cha mẹ để rồi nảy sinh oán kết.
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kỹ lưỡng, bởi phải tiếp thu có 
chọn lọc những truyền thống tốt 
đẹp, phù hợp với giá trị của xã hội 
luôn biến chuyển. Một người làm 
con, là thế hệ sau nên thừa kế và 
phát huy những gì tốt đẹp của gia 
đình, bên cạnh đó phải có chánh 
kiến, nhận ra những gì không tốt 
của thế hệ đi trước nhằm thay 
đổi, chuyển hóa, làm vậy thì cuộc 
sống gia đình mới ngày càng tốt 
đẹp hạnh phúc.  

Đối với việc giữ gìn tài sản thừa 
tự cũng tương tự như giữ gìn 
truyền thống. Tài sản cha mẹ để 
lại cho con cái vô cùng quý giá, 
dù ít dù nhiều, người con phải 
chú tâm giữ gìn và phát triển. 
Không những vậy, còn phải biết 
sử dụng tài sản đó sao cho hợp lý, 
làm việc thiện, đem lại lợi ích cho 

bản thân, gia đình và xã hội. Có 
như vậy, tài sản cha mẹ mới sử 
dụng đúng mục đích, cũng chính 
là đem lại lợi lạc cho cha mẹ vậy. 

Làm lễ tang cho cha mẹ khi qua 
đời là điều hiển nhiên mà bất cứ 
người con nào cũng phải thực 
hiện cho trọn vẹn. Song, mỗi quốc 
gia, mỗi vùng miền lại có nghi lễ 
khác nhau, việc nên làm là người 
con phải chọn lựa cách thực hiện 
lễ tang sao cho hợp lý, đúng với ý 
nghĩa Phật dạy. Có thể thấy, một 
việc hết sức ý nghĩa và thường 
xuyên được hướng dẫn trong 
nghi lễ tang của Phật giáo Việt 
Nam đó là tụng kinh, hộ niệm, 
thực hiện bố thí cúng dường, hồi 
hướng công đức cho cha mẹ. Cần 
tránh những nghi lễ quá rườm rà 
không cần thiết trong lễ tang, đặc 

biệt là giết hại sinh vật, đám tiệc 
linh đình, làm như vậy thì cả cha 
mẹ quá cố lẫn con cháu hiện tiền 
không được lợi ích gì.

Trên đây là những bổn phận cơ 
bản của một người con giữa cuộc 
đời mà Đức Phật đã dạy. Đối với 
bổn phận cha mẹ, không phải cha 
mẹ nào sanh con ra cũng làm tròn, 
làm đúng bổn phận của mình. Vì 
vậy mà trong bài kinh Giáo thọ 
Thi-ca-la-việt, Phật cũng hướng 
dẫn bổn phận của cha mẹ: “Này 
Gia chủ tử, được con phụng 
dưỡng như phương Đông, theo 
năm cách như vậy, cha mẹ có lòng 
thương tưởng đến con theo năm 
cách: Ngăn chặn con làm điều ác; 
khuyến khích con làm điều thiện; 
dạy con nghề nghiệp, cưới vợ 
xứng đáng cho con; đúng thời trao 
của thừa tự cho con” [7]. Đoạn 
kinh vừa dẫn ở trên nói lên lời dạy 
của Phật về bổn phận làm những 
điều đúng đắn của bậc làm cha 
mẹ đối với con cái, cũng là nêu 
lên vai trò quan trọng của những 
ý nghĩ thiện, những lời nói, việc 
làm thiện. Và việc khuyến hóa cha 
mẹ theo những điều thiện như trên 
cũng là bổn phận của con cái, là 
phương phức báo hiếu cao thượng 
và ý nghĩa nhất.

Báo hiếu cao cả nhất-cùng cha 
mẹ hướng thiện hướng thượng
Nếu như không may mắn, sanh 
vào gia đình mà cha mẹ không 
biết điều lành dữ, không hướng 
dẫn cho con cái hướng thiện, bản 
thân người con cũng không nên 
trách móc cha mẹ để rồi nảy sinh 
oán kết. Hay may mắn hơn một 
chút, cha mẹ là người có hiểu biết, 
có đạo đức trong xã hội, nhưng 
cha mẹ cũng chưa biết đến Phật 
pháp, còn nắm giữ những thú vui 
thường tình của thế gian mà cho 

“Người nào theo thường pháp,
Nuôi dưỡng mẹ và cha,

Chính do công hạnh này,
Đối với cha, với mẹ,

Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh,
Trong đời này tán thán,

Sau khi chết, được sanh,
Hưởng an lạc, chư thiên”
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đó là tất cả. Người con đó phải 
nhận thức được trách nhiệm của 
mình, thấu hiểu nghiệp lực của 
cha mẹ và gia đình, từ đó tìm cách 
vun trồng phước điền cho cả bản 
thân và cha mẹ. Và sau cùng là 
hướng đến mục tiêu giải thoát cao 
thượng của chính mình và cha mẹ, 
đó là phương thức báo hiếu cao 
thượng và ý nghĩa nhất. Đức Phật 
dạy về phương pháp báo hiếu, trả 
ơn trọn vẹn này trong Kinh Tăng 
Chi Bộ I rằng: “Nhưng này các Tỳ 
kheo, ai đối với cha mẹ không có 
lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn 
an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối 
với mẹ cha theo ác giới, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy 
vào thiện giới; đối với mẹ cha xan 
tham, khuyến khích, hướng dẫn, 
an trú các vị ấy vào bố thí; đối 
với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy 
vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này 
các Tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn 
đủ mẹ và cha” [8].

Đối với cha mẹ chưa có lòng tin 
với Tam bảo, người con cần xây 
dựng niềm tin này cho cha mẹ. 
Niềm tin vào Phật, vào những lời 
dạy của Phật và người truyền bá 
những lời dạy này là bước khởi 
đầu cho quá trình tu tập chuyển 
hóa nghiệp lực. Cách xây dựng 
niềm tin có kết quả nhất là thông 
qua niềm tin của chính bản thân, 
tức người con phải Chánh tín 
Tam bảo, thường xuyên học tập 
và thực hành Phật pháp để tự 
mình có được an lạc hạnh phúc. 
Sau khi bản thân người con thực 
hành, có một kết quả nhất định 
nào đó, chắc chắn cha mẹ sẽ dễ 
dàng tin vào những gì mà con cái 
đang theo đuổi, cũng chính là tin 
tưởng vào con đường mà Phật đã 
dạy để chuyển hóa bản thân vậy. 

Khuyến khích, hướng dẫn cha mẹ 
xa lìa ác giới và an trú vào thiện 
giới chính là giúp họ bỏ ác làm 
lành. Trong cuộc sống, do nghiệp 

lực, có những bậc cha mẹ còn thực 
hiện các ác nghiệp với tham, sân, 
si. Những điều này có khi đem lại 
cái lợi trước mắt hay với lý do là 
nuôi con nên cực khổ ráng chịu 
đựng ác nghiệp. Cho dù là với lý 
do gì đi nữa, những việc làm ác sẽ 
chẳng bao giờ đem lại một lợi ích 
thiết thực lâu dài nào. Ví như có 
người con sanh ra trong gia đình 
làm nghề đồ tể, chứng kiến cha 
mẹ hằng ngày giết hại sinh vật, 
lấy đó làm phương tiện mưu sinh, 
nếu người con không được học 
tập Phật pháp, con đường thừa 
kế ác nghiệp là điều rất dễ xảy ra. 
Trong khi đó, nghề đồ tể là một 
trong những tà mạng với nghiệp 
sát rất nguy hiểm mà Phật đã dạy, 
cho nên bất cứ khi nào có thể từ 
bỏ nó thì quả thật là điều ý nghĩa 
vô cùng. Đó chỉ là ví dụ cho rất 
nhiều những ác nghiệp có thể dẫn 
tới quả khổ đau trong hiện tại và 
tương lai, cách báo hiếu cao cả 
nhất là giúp cha mẹ tránh khỏi 

Trong Kinh Tương Ưng II, Phật cũng dạy về công ơn cao vời trên như sau: “Các Ông 
nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn, sữa mẹ mà các Ông đã uống trong 
khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước trong bốn biển?”
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những ác nghiệp này, hướng đến 
các việc làm thiện lành. Một trong 
những nghiệp lành được nhắc đến 
trong đoạn kinh trên là bố thí.

Bố thí giúp cho cha mẹ đối trị với 
hạt giống tham, một trong ba căn 
bản phiền não. Một người biết bố 
thí, xả bỏ bớt tài vật sẽ đem lại an 
lạc hạnh phúc, khi bố thí thì chính 
người cho và người nhận đều nhận 
được năng lượng an lành. Đó chỉ 
mới là sự xả bỏ tài vật đã mang lại 
lợi ích, huống hồ hướng dẫn được 
cho cha mẹ về con đường thiện 
lành rồi, cha mẹ còn đem con 
đường đó chỉ dạy lại cho người 
khác. Như vậy là cha mẹ dần thành 
tựu được cả tài thí lẫn pháp thí, là 
một thành tựu vô cùng cao đẹp. 
Bố thí cũng là một trong các Ba-
la-mật, đem lại lợi ích vô cùng to 
lớn mà trong Kinh Bố Thí, Phật đã 
nhắc tới ba mươi bảy lợi ích tương 
ứng với những việc bố thí, gồm: 
Ba nghiệp thanh tịnh, bốn thời an 
ổn; thân tâm luôn được an vui, 
không tán loạn; thân tướng đoan 
nghiêm, xả lìa chấp tướng; xa lìa 
khỏi phiền não cấu uế…; và lợi ích 
cao tột nhất khi đem tâm vô trụ, vô 
tướng bố thí thì sớm được chứng 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác [9]. Sau cùng, việc báo hiếu 
cao thượng được trích dẫn trong 
đoạn kinh trên là khuyến khích, 
hướng dẫn cha mẹ an trú vào trí 
tuệ, từ bỏ si mê. Khuyến khích, 
hướng dẫn cha mẹ thực hiện các 
pháp bố thí, thành tựu trí tuệ để rồi 
được chân hạnh phúc, là nền tảng 
để họ chứng đạo quả thì quả thật 
là một việc làm báo hiếu không có 
gì sánh bằng.

Trên đây là những việc làm báo 
hiếu ý nghĩa nhất, cao thượng nhất 
và đầy đủ nhất cho cha mẹ. Những 
việc báo hiếu trọn vẹn như trên 

cũng không dễ thực hiện. Chính 
Đức Phật khẳng định trong Kinh 
Tương Ưng V, những người con 
có hiếu đã rất khó mà có được, 
như một ít đất trên đầu móng tay, 
còn người con chưa hiếu đạo thì 
nhiều như đất trên cả địa cầu [10]. 
Huống hồ là người con tận hiếu 
theo ý nghĩa cao thượng, vĩ đại 
như trên. Thế nhưng, việc hiếu 
cao thượng đã được Đức Phật dạy 
rõ ràng như vậy, mặc dù rất khó 
nhưng không phải không thực 
hiện được. Làm sao để cùng cha 
mẹ hướng thiện, hướng thượng và 
sau cùng là đạt được sự giải thoát 
chính là cơ hội duy nhất để báo 
đáp trọn vẹn ân sâu cha mẹ.

Kết luận
Thông qua một số bài kinh trong 
kinh tạng Nikāya, người viết đã 
nêu lên lời Phật dạy về công ơn 
của cha mẹ cùng phương pháp 
báo đáp. Ơn nghĩa sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, 
cùng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp 
cao dày, sâu nặng không thể kể 
xiết, thường được ví cao như 
núi, rộng như biển. Để báo đáp 
ân thâm sâu nặng đó, người con 
phải hết lòng phụng dưỡng cha 
mẹ khi còn tại thế từ vật chất đến 
tinh thần là việc làm báo hiếu cơ 
bản nhất mà mỗi người phải thực 
hiện. Thế nhưng việc báo hiếu cao 
thượng, có ý nghĩa nhất đó chính 
là khuyến khích, hướng dẫn cha 
mẹ làm lành tránh ác, chánh tín 
Tam bảo, trau dồi trí tuệ nhằm đạt 
được chân hạnh phúc, giải thoát 
nơi kiếp sống hiện tại và lợi lạc 
về tương lai. 

Việc làm báo hiếu cao thượng 
như trên được chứng thực rõ ràng 
nhất qua cuộc đời của Đức Phật. 
Từ một vị vương tử có tương lai 
là Chuyển luân thánh vương, 

Ngài đã nhận ra đó không phải 
là cứu cánh mà từ bỏ để đi tìm 
con đường giác ngộ, giải thoát. 
Sau khi thành đạo, Phật đã trở 
về hóa độ vua cha thành bậc Tu-
đà-hoàn và trước khi lâm chung 
Phật giảng pháp cho vua cha 
chứng đắc quả vị A-la-hán. Đó 
chính là tấm gương đại hiếu mà 
mỗi người đều phái hướng về và 
nguyện từng bước cố gắng thực 
hiện cho dù trải qua bao nhiêu 
kiếp sống đi nữa.
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Nhìn lại quãng đời đã qua, chúng 
ta thấy mình mang nặng ơn nghĩa 
của biết bao người. Thậm chí đến 

cả những vật hữu tình hay vô tình, chúng 
đều âm thầm hy sinh thầm lặng cho ta. 
Nhưng trước hết, ơn sâu nặng mà muôn 
đời cho đến ngàn sau chúng ta cũng không 
đền đáp được, đó là ơn cha mẹ. Ân đức sâu 
dày này thật khó dùng ngôn ngữ để báo 
hiếu khi nghe qua lời dạy của Đức Phật: 
“Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, Ta 
nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? 
Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này 
các Tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, 
làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; 
nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, 
và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại 
tiện, như vậy, này các Tỳ kheo, cũng chưa 
làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha [1].

HIẾU ĐẠO LÀ ĐẠO ĐỨC TIÊN 
QUYẾT
Thuở xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
lúc mới thành đạo Vô thượng Chánh giác 
trong khi ngồi dưới cội Bồ đề, Ngài bắt 
đầu kiết “Bồ tát giới”, tuyên thuyết rằng: 
“Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, Tam 
Bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo” [2]. 
Một số người chưa hiểu rõ Phật giáo, cho 
rằng xuất gia là bất hiếu mà không biết 
rằng pháp xuất thế gian đề cao đạo hiếu 
là pháp chí đạo. Hiếu theo thế gian thì 
chú trọng hình thức lề lối nhất định, còn 
đạo hiếu Phật giáo tùy giản lược bề ngoài 
nhưng chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Ví 
dụ, theo Nho gia thì hầu hạ, phụng dưỡng 
cho cha mẹ yên thân là hiếu. Lập thân, 
hành đạo, lưu danh hậu thế, khiến cho cha 
mẹ hãnh diện gọi là đại hiếu.

theo pháp xuất thế gian

Nguyệt Đông

Hiếu đạo
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Chữ hiếu trong Phật giáo còn 
thêm một tầng ý nghĩa nữa. Đức 
Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với 
một người con được gọi là hiếu 
đạo phải hội đủ cả hai mặt sự và 
lý. Sự là hình thức báo đáp bên 
ngoài như luôn yêu thương, kính 
lễ, không làm cho cha mẹ phiền 
lòng, chăm nom phụng dưỡng khi 
cha mẹ về già từ vật chất đến tinh 
thần. Lý là chăm lo về đời sống 
tâm linh cho cha mẹ. Người con 
cần hướng cha mẹ đến quy y Tam 
bảo, tu theo chánh đạo, tin sâu 
nhân quả, thoát khỏi mê tín, tăng 
tiến trên con đường giải thoát, đạt 
được an lạc hạnh phúc ngay hiện 
đời và mai sau. 

Người thế gian kề cận cha mẹ 
báo hiếu bằng cách thân cận gần 
gũi chăm sóc, còn người xuất gia 
dù không còn ở nhà, kề cận ngày 
đêm với cha mẹ nhưng không 
quên ơn cha mẹ và phải luôn có ý 
thức đền ơn theo cách của người 
tu. Là người xuất gia, chúng ta 
đền ơn cha mẹ bằng cách làm cho 
công lao của cha mẹ không dừng 
lại nơi chính mình. Nghĩa là đem 
công lao tạo thành hình hài của 

cha mẹ biến thành sự tu tập, sự 
thương yêu, làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh. Như vậy, công 
lao cha mẹ tạo ra mình không 
còn dừng lại tại tấm thân nhỏ bé 
này mà lan tỏa đến nhiều nơi, 
nhiều mảnh đời và toàn thể chúng 
sanh.“Được như thế thì không 
phải chỉ cha mẹ một đời, mà song 
thân nhiều đời nhiều kiếp đều 
được độ thoát; không phải chỉ 
cha mẹ một người, mà song thân 
tất cả mọi người cùng được siêu 
thăng” [3].

CÔNG ƠN CHA MẸ KHÔNG 
DỄ ĐỀN ĐÁP
Trong Kinh Phụ  mẫ u ân trọ ng 
nan bá o nói: “Ví  như có người vai 
trái cõng cha, vai phả i cõng mẹ, 
thịt nát thấu xương, xương nát 
thấu tủy, đi vòng quanh khắp núi 
Tu-di, trải trăm ngàn kiếp, máu 
tuôn ngậ p gó t chân, vẫ n không 
thể đền đáp được thâm ân của 
cha mẹ” [4]. Qua lời kinh đủ  thấ y 
công ơn cha mẹ không thể dùng 
hết ngôn từ để báo đáp được. Vì 
cớ sao? “Vì rằng, mẹ cha đã làm 
nhiều cho con cái, nuôi nấng, 
nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu 

chúng vào đời này”[5]. Kể ra thì 
vô số đủ điều cha mẹ làm cho con 
cái từ khi còn phôi thai cho đến 
trưởng thành đi vào đời, thậm chí 
đến lúc yên bề gia thất cha mẹ vẫn 
không khỏi dõi theo bóng con. 

Trong hệ thống kinh điển, Đức 
Phật thường hay lấy cái bao la 
rộng lớn của biển cả để so sánh 
cho điều vĩ đại, mượn sự hữu 
hình để nói cái vô hình. Dòng 
sữa mẹ cũng thế, chúng ta đã 
thọ hưởng còn nhiều hơn nước 
trong bốn biển mà không một 
lần nghĩ lại, chúng ta được nuôi 
dưỡng từ nguồn sữa nào?  “Bạch 
Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn 
thuyết pháp, chúng con hiểu rằng 
cái này là nhiều hơn, tức là sữa 
mẹ mà chúng con đã uống trong 
khi chúng con lưu chuyển luân 
hồi trong một thời gian dài chớ 
không phải nước trong bốn biển” 
[6]. Không chỉ đời này là cha mẹ 
ta, mà có thể nhiều đời đã là song 
thân ta. Ta được uống dòng sữa 
mẹ không chỉ đời này mà có thể 
nói trăm đời, nghìn đời đều cùng 
chung một dòng sữa, cùng chung 
nghĩa nặng ơn sâu của cha mẹ. 

Trong Kinh Phụ mẫu ân trọng nan báo nói: “Ví như có người 
vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, thịt nát thấu xương, 
xương nát thấu tủy, đi vòng quanh khắp núi Tu-di, trải trăm 
ngàn kiếp, máu tuôn ngập gót chân, vẫ n không thể đền 

đáp được thâm ân của cha mẹ”.
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vâng lời, học hành chăm ngoan 
không để phiền lòng, thiết thực 
hơn là phụ giúp việc nhà đỡ phần 
khó nhọc cho cha mẹ. Rồi cho 
đến khi tự lập và có thể tiếp nối 
dòng giống thì hiếu đạo được thể 
hiện bằng cách tích cực làm việc, 
chăm chỉ cố gắng và nghiêm túc 
với việc lập gia đình để cha mẹ 
không buồn phiền.

Điều cha mẹ cần nhất khi già 
yếu đau ốm là sự chăm sóc, yêu 
thương của con cái. Đạo hiếu 
chính là không nề hà hoàn cảnh, 
không ngại khó nhọc mà vẫn kề 
cận cha mẹ. Khi còn tại thế thì 
phụng dưỡng, chăm sóc, ân cần. 
Đến khi mất thì thờ phụng cung 
kính, tưởng nhớ không quên ơn 
nghĩa sinh thành. Năm bổn phận 
báo hiếu trên được Đức Phật 
đề cập trong Kinh Thi Ca La 
Việt thuộc Trường bộ Linh như 
sau:“Cung kính vâng lời cha mẹ; 
Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu; 
Giữ gìn thanh danh và truyền 
thống gia đình; Bảo quản tài sản 
do cha mẹ để lại; Lo tang lễ chu 
đáo khi cha mẹ qua đời” [7]. Như 
lời Phật dạy, đây là năm bổn phận 
mà bất kỳ người con nào cũng 
phải thực hiện, mới mong báo 
đền công ơn sinh thành dưỡng 
dục của cha mẹ.

Đối với người xuất gia, sự báo 
đáp cha mẹ sâu sắc và vĩ đại hơn 
nữa, vì sự báo đáp đó chính là 
hướng cha mẹ vào con đường 
thiện lành, gieo tạo nhân lành 
không chỉ hiện tại mà còn đến 
mai sau.“Này các Tỳ kheo, ai 
đối với cha mẹ không có lòng tin, 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú 
các vị ấy vào lòng tin. Đối với cha 
mẹ theo ác giới, khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú các vị ấy vào 
thiện giới. Đối với cha mẹ xan 

Thuở xưa, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni lúc mới thành 
đạo Vô thượng Chánh giác 
trong khi ngồi dưới cội Bồ 
đề, Ngài bắt đầu kiết “Bồ 
tát giới”, tuyên thuyết rằng: 
“Hiếu thuận với cha mẹ, sư 
tăng, Tam Bảo. Hiếu thuận 
là pháp chí đạo”.

KHUYẾN HÓA CHA MẸ 
HƯỚNG THIỆN
Báo hiếu cha mẹ là bổn phận, là 
điều dĩ nhiên của con người. Nên 
chuyện báo hiếu không hứa hẹn 
lứa tuổi, cũng không phải đợi 
trưởng thành, có điều kiện mới 
báo đáp được công ơn cha mẹ. 
Tùy vào giai đoạn mà có nhiều 
cách báo đền ân đức khác nhau. 
Khi đang còn trong vòng tay bảo 
bọc, dạy dỗ của cha mẹ thì nên 
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tham, khuyến khích, hướng dẫn, 
an trú vào bố thí. Đối với cha mẹ 
theo ác tuệ, khuyến khích hướng 
dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy 
là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và 
cha” [8].  Làm được như lời Phật 
dạy mới đúng là trả công ơn cha 
mẹ một cách cùng tột. Và cũng 
chính hạng người này được Đức 
Phật khen ngợi: “Nếu người nào 
biết ơn và đền ơn cho dù ở cách 
xa Ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn 
xem người đó như đứng hầu gần 
bên Ta. Còn nếu như người nào 
không biết ơn và đền ơn, cho dù 
người đó có đứng hầu gần bên 
Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa 
ngàn dặm”. 

Thật không dễ dàng để chúng ta 
khuyến hóa một người theo con 
đường thiện khi nghiệp quá khứ 
đã tích lũy nhiều kiếp. Vậy thì, 
việc hiện tại chúng ta nên nỗ lực 
tự thân tu tập sám hối song song 
tâm tình chuyện nhân quả nghiệp 

báo để cha mẹ tin sâu. Một khi 
cha mẹ đã tin tưởng vào nhân quả 
tuyệt đối, chúng ta dễ dàng xoay 
chuyển và khuyến tấn cha mẹ tin 
sâu vào Tam bảo. Thêm một cách 
báo hiếu thiết thực là phát khởi 
tâm từ bi phóng sanh cứu vật, rồi 
hồi hướng đến cho cha mẹ. Trong 
Phạm Võng Giới Kinh, nhất nhất 
đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm 
hiếu thuận. Lại nói: “Nếu là đệ tử 
Phật hãy nên dùng tâm từ bi thực 
hiện chuyện phóng sanh vì hết 
thảy người nam đều là cha ta, hết 
thảy nữ nhân đều là mẹ ta. Đời 
đời không lúc nào ta chẳng được 
họ sanh ra. Do vậy, lục đạo chúng 
sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng 
sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ 
ta” [9]. Có thể nói, đây là những 
phương cách báo hiếu mang đậm 
dấu ấn giác ngộ chân lý của đạo 
Phật và cũng là những biểu hiện 
sự sâu sắc rốt ráo về việc lo lắng 
đời sống tâm linh của cha mẹ, có 
nghĩa là báo hiếu cha mẹ trong 

muôn kiếp về sau chứ không giới 
hạn trong đời sống hiện tại.

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG
Đức Phật đã dạy: “Cha mẹ tại 
tiền như Phật tại thế”, “Tâm hiếu 
là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh 
Phật”. Đức Phật tịch diệt cho 
đến hôm nay đã gần 2.600 năm 
rồi, mà phước báu của Ngài vẫn 
còn nhân lên mãi. Ai thực hành 
theo lời dạy của Ngài, vẫn được 
giải thoát, an lạc và hưởng nhiều 
phước báu vô cùng, vô tận. Nên 
phụng dưỡng cha mẹ khi còn 
sống, xem như phụng dưỡng hai 
vị Phật sống tại nhà, thì phước 
đức nào bằng. 
Người nào theo thường pháp,
Nuôi dưỡng mẹ và cha
Chính do công hạnh này,
Ðối với cha, với mẹ,
Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh
Trong đời này tán thán
Sau khi chết, được sanh
Hưởng an lạc, chư Thiên [10].

Người con cần hướng cha mẹ 
đến quy y Tam bảo, tu theo 
chánh đạo, tin sâu nhân quả, 
thoát khỏi mê tín, tăng tiến 
trên con đường giải thoát, đạt 
được an lạc hạnh phúc ngay 
hiện đời và mai sau.
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Tình thương của cha mẹ vẫn hằng 
hữu và công ơn cha mẹ vẫn mãi 
hiện hữu trong mỗi chúng ta. Ta 
đến cuộc đời này với hai bàn tay 
trắng, khi ra đi cũng chỉ trắng hai 
tay, vậy tại sao không lo sống 
hiếu nghĩa và tu tạo phước đức để 
cha mẹ hài lòng, an vui mà còn 
tích được nhân lành cho mai sau 
như trong Kinh Hiền Ngu, Đức 
Phật dạy: “Lòng hiếu thảo cũng 
chính là nhân lành, là hạnh của 
bậc thánh. Ta tự nhớ trong nhiều 
kiếp quá khứ, từ tâm hiếu thuận 
cúng dường cha mẹ, do công đức 
như vậy nên lên các tầng trời thì 
làm vị thiên đế, xuống trần gian 
thì làm vị Thánh vương”.

Không phải vì phước báu hiếu 
dưỡng cha mẹ ngang bằng với 
phước cung kính Đức Phật mà 
chúng ta mới báo hiếu. Báo hiếu 
phải từ tận trong tâm khảm của 
chính ta, vì công ơn cao vời như 
núi, rộng như biển của cha mẹ. Vì 
ít hơn là các chúng sanh có hiếu 
kính với cha. Và nhiều hơn là các 
chúng sanh không hiếu kính với 

cha [11]. Nhận thức rằng, đời 
này hoặc vô số đời sống tiếp, ta 
khó thể báo đáp trọn vẹn công 
đức sinh thành của cha mẹ. Nên 
tự thân luôn răn nhắc mình sống 
hiếu đạo và làm tấm gương cho 
thế hệ sau, hầu báo đáp ơn đức 
vô hạn ấy.

Mỗi bước chân con đi qua trong 
cuộc đời là máu xương cha nhỏ 
xuống. Mỗi giây phút con buồn 
vui sướng khổ là trái tim cha mẹ 
mẹ bật khóc bật cười. Tâm của 
cha. Lòng của mẹ. Mười phương 
chư Phật, tất cả hiền thánh, vạn 
loại sinh linh thảy đều cảm trọng 
tri ân. Nơi đây, ngôn từ cạn cợt, ý 
tứ vời vợt làm sao con bày tỏ hết 
thâm ân cha mẹ cao tột. “Mẹ ơi, 
ngôn ngữ trần gian là túi rách, 
sao đựng đầy hai tiếng mẹ ơi”.  
Nhân mùa Vu Lan thiêng liêng, 
chúng con nhớ về ân nghĩa đã thọ 
nhận trong cuộc đời. Kính gửi đến 
những bậc làm cha làm mẹ một 
niềm kính thương sâu sắc và lòng 
biết ơn vô hạn. Nguyện cầu chư 
Phật gia hộ cho tất cả cha mẹ đạo 

tâm kiên cố, vững chãi trên bước 
đường học Phật hôm nay và mai 
sau, mãi là nguồn sữa mát bất tận 
nuôi lớn chúng con từng ngày. 

Chú thích và tài liệu tham khảo:
[1] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Tăng chi bộ, Phẩm Tâm thăng bằng, tr.60.
[2] Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Kinh Phạm 
võng Bồ tát giới, tr.17.
[3] Đại sư Thật Hiền soạn, Khuyến phát bồ 
đề tâm văn, tr.76.
[4] HT. Huyền Tôn dịch, kinh Đại báo phụ 
mẫu trọng ân, tr.29.
[5] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Tăng chi bộ, Phẩm Tâm thăng bằng, tr.60.
[6] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Tương ưng bộ, Tương ưng vô thỉ, kinh sữa, 
tr.423.
[7] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Trường bộ, Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, 
tr.542.
[8] Hòa thượng Thích Minh Châu, Tăng 
Chi Bộ, chương 2, phẩm Tăng thăng bằng, 
tr.119.
[9] Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Kinh Phạm 
võng Bồ tát giới, tr.34.
[10] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Tương ưng bộ, Tương ưng Bà la môn, 
tr.213.
[11] Hòa thượng Thích Minh Châu, Kinh 
Tương ưng bộ, kinh Hiếu kính mẹ cha, 
tr.1326.

Đối với người xuất gia, sự 
báo đáp cha mẹ sâu sắc và 
vĩ đại hơn nữa, vì sự báo 
đáp đó chính là hướng 
cha mẹ vào con đường 
thiện lành, gieo tạo nhân 
lành không chỉ hiện tại 
mà còn đến mai sau.
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 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thương lắm, bàn tay của mẹ tôi
Bong da, đen sạm bởi nắng trời.
Suốt mùa cấy hái trên đồng bãi
Tảo tần, tất bật chẳng hề ngơi… 

Thương lắm, bàn tay của mẹ tôi
Chẳng đẹp xinh như của mọi người!
Với tôi, tất cả đều vô giá
Tất cả vì con, trọn cuộc đời!

Thương lắm, bàn tay của mẹ tôi
Làm ra hạt gạo, đổ mồ hôi
Cũng bàn tay ấy, chăm con học
Lấm láp mà luôn đẹp nụ cười …

Thương lắm, bàn tay của mẹ tôi
Khi trải mưa dầm, khi nắng nôi
Thầm lặng bên đời hình bóng mẹ
Mở lối xanh con bước vào đời…

Thương lắm, bàn tay của mẹ tôi
Bình minh thức dậy, nắng tinh khôi
Nâng bàn tay ấm, thầm ơn mẹ 
Tim reo xao xuyến, dạ bồi hồi…

  Nhất Chi Mai

Lại đến một mùa Vu Lan con xa mẹ!
Ngực áo con, bông hồng trắng hanh hao...
Mùa thu này mẹ ở nơi nao?
Đếm cơn ngâu, con nghẹn ngào nỗi nhớ!

Mẹ đã đi qua bao mùa lá đổ...
Cơn mưa nào cho giọt lệ ngừng rơi?
Sớm mai này, con gọi mẹ, mẹ ơi!
Chỉ có gió thay lời con, thổn thức...

Mẹ dạy con sống làm người nhân đức
Lòng thiện tâm, không sân hận, tham si
Gặp khổ đau chớ phiền lụy sầu bi
Luôn vui sống, sống yêu đời, đẹp đạo…

Sống làm người biết cho đi đáp báo
Luôn yêu thương, lòng hỷ xả, từ bi
Như nắng vàng xua giông tố tan đi
Mầm hạnh phúc sẽ nở hoa, kết trái

Tháng bảy Vu Lan chắp tay con xin lạy
Ơn mẹ cha công dưỡng dục sinh thành
Như nắng mai về gieo rạng rỡ, tươi xanh
Cây hạnh phúc sẽ tươi cành xanh lá.

Thương lắm 
bàn tay của 
mẹ tôi

Vu Lan nhớ mẹ
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ĐẠO PHẬT ĐỀ CAO CHỮ HIẾU
Thật vậy, dù là là người lao động chân lấm 
tay bùn hay bậc Thánh thì vẫn mãi mãi là 
con của cha mẹ. Vì thế, phàm làm con phải 
lo báo ơn công sanh thành dưỡng dục, nhất 
là tu sĩ chúng ta phải luôn nhớ rằng nếu 
không có cha mẹ thì làm sao ta có thân 
này để học đạo giải thoát. “Thông thường 
thế nhân không hiểu rõ đạo hiếu thuận 
tuy dị danh nhưng đồng nhất thể nên khi 
thấy những người con xuất gia vào chùa 
cắt ái từ thân, không nuôi dưỡng cha mẹ; 
cạo râu bỏ tóc, đem thân giam hãm nơi 
chốn thiền môn thanh tịnh không thờ cúng 
tổ tiên, thừa tự gia nghiệp liền cho rằng 
xuất gia là bất hiếu” [1]. Quan niệm ấy 
rất sai lệch. Phải biết rằng xuất gia không 

những không quên hiếu đạo mà còn rất coi 
trọng đạo hiếu. Chúng ta từng nghe kinh 
dạy rằng:
“Tâm hiếu là tâm Phật
Hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Vì vậy, những ai làm đệ tử Phật nhất định 
không thể quên hiếu hạnh. Ngược dòng lịch 
sử cho chúng ta thấy, cũng chính vì hiếu 
hạnh với cha mẹ và muốn cứu khổ chúng 
sanh mà thái tử Tất Đạt Đa đã dám từ bỏ 
quê hương đất nước, ngai vàng, vợ đẹp con 
ngoan để xuất gia tìm đạo giải thoát. Sau 
nhiều năm tu hành khổ hạnh, đến khi thành 
Phật không lâu Ngài liền trở về quê hương 
giáo hóa phụ vương và dòng họ Thích. 
Cũng chính vì hiếu hạnh mà ngài đã lên 

Xuất gia
báo hiếu

SC. Thích Nữ Định Tuệ
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cung trời Đao Lợi nói Kinh Địa 
Tạng để hóa độ thân mẫu được 
lợi ích lớn. Tuy vua cha đã thấm 
nhuần đạo giải thoát nhưng khi 
nghe tin cha bệnh nặng, Ngài liền 
vội vã trở về quê hương thuyết 
pháp cho vua nghe lần cuối khiến 
vua Tịnh Phạn tâm được giải 
thoát. Không những hiện đời ngài 
đã thực hành hiếu hạnh mà từ vô 
lượng kiếp quá khứ ngài cũng đã 
từng làm con hiếu thảo. Không 
những khi làm thân người mà 
ngay cả những kiếp đọa lạc làm 
loài chim thú ngài vẫn luôn thực 
hành hiếu hạnh như trong các bài 
kinh Bổn sanh, Bổn sự đã nói rõ. 

Có thể nói, chính vì lòng hiếu thảo 
mà từ vô lượng kiếp Ngài sẵn sàng 
từ bỏ đầu, mắt, tay, chân để phụng 
dưỡng cha mẹ. Chính vì lòng hiếu 
thảo mà Ngài đã từ bỏ được những 
thứ khó bỏ, làm được những việc 
khó làm, nhẫn được những điều 
khó nhẫn cho nên trong kinh gọi 
là “Đại phương tiện Phật báo 
ân”. Như thế, dòng suối hiếu hạnh 
của Đức Thế Tôn đã chảy mãi 
khắp không gian và thời gian, từ 
vô lượng kiếp quá khứ cho đến 
tận cùng vị lai. Cũng chính vì hiếu 
hạnh mà Ngài đã tinh tấn tu hành 
chứng thành vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Cho nên Vu Lan 
Bồn sớ có câu rằng:

“Khể thủ tam giới tôn
Đại hiếu Thích Ca Tôn
Lịch kiếp báo thâm ân
Tích nhân thành chính giác” [2].

Nối tiếp tinh thần hiếu hạnh của đức 
Thích Ca từ phụ, những bậc Tổ sư, 
chư Thánh đệ tử cũng là những tấm 
gương hiếu hạnh sáng ngời. Như 
tiền thân ngài Địa Tạng Vương Bồ 
Tát là bà Quang Mục vì cứu khổ 
mẹ và tất cả chúng sinh trong địa 
ngục mà phát lời thề nguyện vang 
lừng ba cõi: “Địa ngục chưa không 
thề chẳng thành Phật. Chúng sinh 
độ tận mới chứng Bồ Đề”. Cho đến 
ngài Mục Kiền Liên vì đại hiếu mà 
vào địa ngục cứu mẫu thân. Ngài 
Xá Lợi Phất trước khi vào Niết Bàn 
còn trở về quê hương lần cuối để 
độ mẹ già, mặc dù mẹ ngài không 
có thiện cảm về các vị Sa môn. Với 
tấm lòng hiếu thảo, ngài Xá Lợi 
Phất đã dùng phương tiện thiện xảo 
để giáo hóa người mẹ cố chấp của 
mình khiến bà chứng quả. Không 
những ở Ấn Độ mà ngay cả Trung 
Hoa cũng có nhiều vị Tổ sư với 
tấm lòng hiếu kính, biết ơn vô cùng 
thiêng liêng sâu sắc như: “Lục tổ 
Huệ Năng có 10 lạng bạc cúng mẹ 
hết rồi ra đi học đạo tay không. 
Đức Ngũ tổ Hoằng Nhẫn làm nhà 
riêng hầu mẹ để tạ cái ơn sáu năm 
nhẫn khổ cưu mang, Rạng Pháp sư 
cõng mẹ đi giảng pháp” [3]. Còn ở 

Việt Nam có tổ Nhất Định nổi tiếng 
hiếu thảo. Hoà thượng (ở Huế) đã 
khiến vua Tự Đức cảm phục và 
ban cho Sắc tứ Từ Hiếu tự. Tại 
miền Bắc nước ta có Hòa thượng 
Cua (còn gọi là tổ Cáy) sau 40 năm 
học đạo đã trở về quê hương giáo 
hóa mẹ già khiến sinh tín tâm với 
Tam Bảo, sớm hôm chấp tác trong 
chùa, ăn chay niệm Phật. Đến khi 
thân mẫu tạ thế, Ngài đã lo tang mẹ 
và phát nguyện bên quan tài rằng: 
Trong kinh dạy: “Một người con 
tu hành đắc đạo thì cha mẹ được 
sinh thiên”. Nếu lời này không hư 
dối thì xin Tam bảo chứng minh lời 
phát nguyện: chiếc quan tài này sẽ 
bay lên hư không. Vị thiền sư ấy 
chính là thiền sư Tông Diễn hiệu 
Chơn Dung (1640 – 1711) bằng 
nhiều phương tiện thiện xảo đã 
giúp vua Lê Hy Tông cải ác quy 
thiện, trở về với Phật pháp. Cho đến 
chư vị tôn túc Hòa thượng cũng là 
những tấm gương hiếu hạnh sáng 
chói khiến hậu thế noi theo như: 
Hoà thượng Thích Trí Tịnh (chùa 
Vạn Đức), Hoà thượng Thanh Từ, 
Hòa thượng Nhật Quang (thiền 
viện Thường Chiếu).

Thông thường, thế gian hết lời ca 
tụng, ngợi khen những người con 
hiếu thảo hết lòng phụng dưỡng cha 
mẹ, không quản ngại khó khăn gian 
khổ nhưng ít có ai biết tán dương 

Theo quan điểm của Phật pháp: “Tất cả nam tử là cha 
ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác 

sanh nơi đó. Vì lẽ ấy, nên chúng sanh trong lục đạo đều 
là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết 

cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta.
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người xuất gia là để báo hiếu. Phải 
biết rằng phương pháp báo hiếu của 
người xuất gia rộng lớn vô cùng 
đâu cứ phải sớm khuya hầu hạ mới 
là báo hiếu. Họ đâu có biết rằng 
báo hiếu có ba bậc: tiểu hiếu, trung 
hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu nghĩa là 
đạo làm con phải hết lòng phụng 
dưỡng cha mẹ trong lúc khỏe mạnh 
cũng như khi đau ốm. Đến khi cha 
mẹ quá vãng thì hết lòng thờ cúng, 
giữ gìn gia nghiệp. Còn trung hiếu 
nghĩa là những người con lớn lên 
đỗ đạt thành tài, thành danh đem 
vinh hiển cho cha mẹ dòng tộc và 
quê hương không chỉ trong một đời 
mà còn làm “Quang tông diệu tổ”
về sau. Còn bậc đại hiếu là xuất gia 
tu hành đắc đạo, không những cứu 
khổ cha mẹ hiện đời mà còn cứu độ 
song thân nhiều kiếp. 

Như vậy, về sự tướng trên hiện 
thực mà nói thì các vị Tổ sư, 

Thánh đệ tử Phật đều là những 
bậc đại hiếu. Còn về phần ý nghĩa, 
triết lý hiếu hạnh của người xuất 
gia thì thế nào? Theo quan điểm 
của Phật pháp: “Tất cả nam tử là 
cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. 
Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi 
đó. Vì lẽ ấy, nên chúng sanh trong 
lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết 
chúng để ăn thịt, thời chính là giết 
cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ 
của ta. Tất cả chất tứ đại đều là 
bổn thân bổn thể của ta, cho nên 
phải thường làm việc phóng sanh 
và khuyên bảo người làm”. [4] 
Cho nên không được khinh mạn, 
tàn hại các loài hữu tình. Chẳng 
qua vì thay hình đổi dạng, người 
phàm mắt thịt nên không thể nhận 
ra nhau, sinh tâm phân biệt đây là 
cha mẹ tôi, còn kia không phải cha 
mẹ tôi khiến cho tâm lượng hạn 
cuộc. Vì muốn khai thị cho chúng 
ta, Đức Phật nói: “Nhất thiết 

chúng sanh giai thị phụ mẫu”.
Theo tinh thần của Bồ Tát, người 
xuất gia đối với tất cả chúng sanh 
đều nghiêm trì tịnh giới, trong giới 
hạnh của Bồ Tát, giới nào cũng đề 
cập, nhắc đến tâm hiếu thuận, tâm 
từ bi, làm lợi ích cho chúng sanh, 
không được làm bất cứ gì tổn hại 
chúng sanh. Tất cả tâm ấy đều 
xuất phát từ tâm hiếu thuận, lấy 
hiếu làm căn bản. 

TAM TỤ TỊNH GIỚI
Luận rộng thấy xa thì tinh thần 
Tam tụ tịnh giới của Phật giáo hết 
sức nhân văn. 
1. Bất nhục kỳ thân
(不 辱 其 亲)
Không làm cho cha mẹ bị nhục. 
Ý nói phận làm con phải tránh 
tất cả mọi hành vi xấu ác, trái 
với đạo đức pháp luật tức không 
khiến cha mẹ bị huỷ nhục, xã hội 
chê cười. Cũng vậy, người xuất 

“Mẹ yêu bắc một nhịp cầu 
Đưa con vượt khỏi nỗi sầu thế gian

Mẹ ru tình ngập nắng vàng 
Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên”.
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gia muốn đạt mức độ ấy cần vâng 
Nhiếp luật nghi giới vì công năng 
của giới này khiến cho người 
tu không làm tất cả các điều ác, 
thông qua những giới điều mình 
lãnh thọ tùy theo cấp bậc: từ 5 
giới, 10 giới Sa di, 250 giới Tỳ 
Kheo, 348 giới Tỳ kheo Ni, 10 
giới trọng và 48 giới khinh của 
Bồ Tát. Ngày nay, các bậc làm 
cha mẹ bị huỷ nhục phần nhiều 
do con cái tạo ác: Giết người, 
cướp của, nghiện ma tuý, rượu 
chè, cờ bạc, ăn chơi sa đoạ, lừa 
đảo, tham ô... 

2. Hiển dương phụ mẫu 
(顯 揚 父 母)
Làm cho cha mẹ vinh hiển. Nếu 
như con cái chúng ta học rộng, 
hiểu nhiều, công danh sự nghiệp 
thành đạt thì cha mẹ được mọi 
người tôn kính, tiếng tốt lan xa, 
vinh quang vô hạn. Còn trong 

Phật pháp, người tu hành vâng 
giữ nhiếp Thiện pháp giới, làm 
tất cả các việc thiện lành từ bi, 
bố thí, giúp ích cho nhân quần xã 
hội bằng những việc làm từ thiện 
như: Phóng sinh, thuyết pháp, tổ 
chức các khóa tu cho thanh thiếu 
niên, cứu trợ đồng bào thiên tai, 
ủng hộ người nghèo, giúp đỡ 
người già cả cô đơn, trẻ em tàn 
tật, xây nhà tình thương và nhiều 
công trình thiện nguyện khác… 
Đó là những việc làm của Bồ 
Tát, biết hy sinh tự ngã, hết lòng 
vì người. Qua những buổi giảng 
pháp, khoá tu mùa hè, hành động 
thiện nguyện các tu sĩ đã cực lực 
xiển dương đạo hiếu thuận đồng 
thời nhắc nhở, khuyến hoá Phật 
tử, các tầng lớp thanh thiếu nhi 
cần tránh những hành động bất 
hiếu vô ơn thông qua những việc 
làm và bài học, câu chuyện triết 
lý về nhân quả giáo dục.

3. Tứ loại bất quỹ 
(賜 類 不 匱)
Ban bố cho nhân loại không thiếu 
sót. Nghĩa là không những bản 
thân hiếu thuận với cha mẹ còn 
khuyên người thực hành hiếu 
thuận khiến cho tất cả mọi người 
cũng hiếu nghĩa như mình không 
khác. Muốn mình và người đều 
thực hành hạnh hiếu thuận nên 
vâng giữ Nhiếp chúng sinh giới, 
nghĩa là hoá độ tất cả chúng sanh 
đều vào Phật đạo. Bất cứ người 
xuất gia nào cũng đều hiếu thuận 
với cha mẹ không những một đời 
mà còn hiếu hạnh với cha mẹ nhiều 
kiếp. Vì thế, hàng năm không chỉ 
nhân mùa Vu Lan hàng đệ tử mới 
cầu siêu cho cha mẹ, ông bà nhiều 
đời nhiều kiếp mà còn thường 
xuyên thực hành hạnh hiếu trong 
đời sống hàng ngày, trong từng 
tâm niệm, mỗi mỗi công đức tu 
hành đều cầu nguyện cho cha mẹ 

Theo tinh thần của Bồ Tát, 
người xuất gia đối với tất cả 
chúng sanh đều nghiêm trì 
tịnh giới, trong giới hạnh của 
Bồ Tát, giới nào cũng đề cập, 
nhắc đến tâm hiếu thuận, tâm 
từ bi, làm lợi ích cho chúng 
sanh, không được làm bất cứ 
gì tổn hại chúng sanh.
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hướng về vô thượng Bồ Đề. Còn 
gì vinh hiển hơn, rạng rỡ hơn khi 
chúng ta và cha mẹ nhiều đời đều 
viên mãn công đức, vĩnh viễn 
thoát khổ luân hồi, cứu khổ chúng 
sinh. Như vậy trong ba bậc hiếu 
hạnh, chúng ta thấy người xuất gia 
có thể cứu khổ cha mẹ nhiều kiếp 
vĩnh viễn suốt đời vị lai. Vì thế, 
hạnh hiếu của người xuất gia rất 
giá trị vậy!

Qua những ý nghĩa và triết lý ở 
trên, chúng ta thấy chỉ có Đức 
Phật và chư vị Tổ sư tu hành đắc 
đạo đã thành tựu đại hiếu, còn 
chúng ta tuy là hàng hữu học, 
chưa bằng các Ngài nhưng hàng 
ngày ta chuyên tâm tu tập, tụng 
kinh, tu thiền, niệm Phật và làm 
các việc phước thiện hồi hướng 
cha mẹ được bình an thêm thọ 
còn cha mẹ quá vãng nhiều đời 
được sanh về cảnh giới an lành. 
Bên cạnh đó, chúng ta còn đem 
kinh sách, băng đĩa giảng về Phật 

pháp, khuyến hóa cha mẹ sinh 
tín tâm với Tam bảo, chăm làm 
lành lánh dữ, tụng kinh niệm Phật 
để gieo duyên giải thoát về sau. 
Còn những ai chưa đủ duyên giáo 
hóa thuyết pháp độ sinh, chỉ cần 
chăm chỉ tu hành rèn luyện thân 
tâm với hy vọng sau này trở thành 
bậc xuất gia tu hành chân chính. 

Với trường hợp cha mẹ không 
người nuôi dưỡng, Phật cũng cho 
phép hàng đệ tử xuất gia, hàng 
ngày khất thực đem một phần 
dâng cúng cha mẹ, còn một phần 
mình thọ dụng. Ngoài ra còn 
khuyên cha mẹ thọ Tam quy trì 
ngũ giới, ăn chay, niệm Phật để 
thí chủ có phước và cũng đỡ tổn 
đức cho chính mình. Luật Ngũ 
phần còn xác định rõ: “Nếu các 
Tỳ kheo không phụng dưỡng cha 
mẹ thì phạm tội trọng”. Đức Phật 
còn nhấn mạnh cho hàng đệ tử 
biết rằng: “Cha mẹ tại tiền như 
Phật tại thế”. Vì vậy, những ai 

cúng dường, thờ phụng cha mẹ 
cũng chính là cúng dường chư 
Phật vậy. Vì thế, không có lý nào 
lại cho rằng người xuất gia là bất 
hiếu. Chẳng qua người đời chỉ 
bàng quan nhìn nhận người tu một 
cách phiến diện và chưa thấu đáo 
mà thôi. Người xuất gia báo hiếu 
có nhiều cách khác nhau. Chúng 
ta nên tùy điều kiện hoàn cảnh 
sao cho phù hợp. Điều quan trọng 
là phải có lòng chí thành chí kính, 
tận tâm tận lực đối với cha mẹ. 
Nhân mùa Vu Lan sắp về con xin 
thắp nén tâm hương nguyện cầu 
10 phương chư Phật gia  hộ cho 
đấng sanh thành của nhân loại nói 
chung cũng như của người xuất 
gia nói riêng luôn bình an tăng 
phước tăng thọ với lòng thành 
kính tri ân sâu sắc nhất. 
“Mẹ yêu bắc một nhịp cầu 
Đưa con vượt khỏi nỗi sầu thế gian
Mẹ ru tình ngập nắng vàng 
Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên”. 

Chú thích và tài liệu tham khảo:
[1] Việt dịch: Sa môn Thích Trí Minh, Phạm 
Võng Kinh Bồ Tát Giới bổn giảng ký quyển 
thượng, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2009, tr.276.
[2] Sa môn Thích Trí Minh (dịch), Phạm 
Võng Kinh Bồ Tát Giới bổn giảng ký quyển 
thượng, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2009, tr.281.
[3] NT Hải Triều Âm (biên soạn), Hai Cánh 
Nhà Ni phần chỉ, Nxb Tôn giáo, 2017, tr.335.
[4] Hoà Thượng Thích Trí Tịnh (dịch), Kinh 
Phạm Võng Bồ Tát giới, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, 2002, tr.34-35.

Chúng ta từng nghe 
kinh dạy rằng: “Tâm 

hiếu là tâm Phật Hạnh 
hiếu là hạnh Phật”.
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  Tịnh Bình

Chạnh lòng nhớ tháng năm xưa
Mái nhà thơ ấu võng đưa trưa hè
Gió lùa từng đợt sắt se
Chập chờn khói mỏng phên tre bếp nghèo

Tảo tần mưa sạ nắng gieo
Cha cười má hóp buồn đeo phận người
Thầm mong mùa đặng tốt tươi
Nhọc nhằn cày cấy đâu lời oán than

Sông quê dầu dãi nắng chang
Người quê chân chất cơ hàn mà thương
Cha còn khuya sớm gió sương
Bóng trăng vời vợi cuối đường trông theo

Ngày về chân bước như reo
Bến quê con nước eo sèo ngược xuôi
Bóng cha dáng mẹ ngậm ngùi
Giọt mưa chầm chậm rụng rơi về nguồn...

Kính dâng 
cha

  Lê Lam Hồng

Mỗi lần vào giữa mùa thu
Là con thao thức, tiếng ru vọng về.
Cánh cò trắng suốt bờ đê
Đồng làng xanh ngát, hương quê ngọt lành.

Bàn chân vướng bụi thị thành
Mà lời ru mãi chòng chành nỗi quê…
Dặm dài con bước mải mê
Dòng đời trong đục, câu thề còn vương.

Giàu nhân giàu nghĩa thì thương
Có nhân có quả, lẽ thường xưa nay…
“Ngãi nhân như bát nước đầy”
Thương nhau thương cả hàng cây bên đường.

Bóng che mát buổi đến trường
Nhớ ơn người đã vun trồng năm nao…
Lời ru - dòng sữa ngọt ngào
Nuôi con khôn lớn, biết bao ân tình.

Mẹ về nơi ấy bình minh
Tỏa đời con nắng lung linh sắc hồng…
Nợ ai, ánh mắt buổi đầu
Nợ hàng cau với giàn trầu chốn quê…

Ta còn nợ với câu thề
Bao người ngã xuống cũng vì quê hương! 

Vọng 
hoài 
lời ru
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Dẫn nhập
“Khoác áo nhu hòa thật khỏe không
Hiếu tình hai chữ trả đều xong
Thờ thân nuôi trẻ hai triêng nặng [1]
Mến đạo thương đời một điểm trong
Công quả đã tròn nền Diệu Đức
Phẩm tài chỉ kém bạn Phương dung
Nêu cao đuốc tuệ gương bồ liễu
Như mảnh trăng tròn giữa biển Đông”.

(Tặng Bà Diệu Không thọ giới, 
Nữ sĩ Đạm Phương, 1936)

Đối với người xuất gia, chữ Hiếu được hiểu 
rất rộng và sâu sắc. Nếu như người bình 
thường cho rằng báo hiếu chính là vâng lời 
cha mẹ khi còn nhỏ tuổi, phụng dưỡng cha 

mẹ khi về già, sinh con cái để nối dòng dõi, 
thì với người xuất gia, còn có những bậc 
thang cao hơn của đạo hiếu. Chữ Hiếu trong 
đạo Phật rất rộng, bao hàm nghĩa trả tứ ân: 
ân cha mẹ, ân đất nước, ân chúng sanh, ân 
thầy bạn (ân Tam Bảo). Người nào báo đáp 
được cả tứ ân thì mới gọi là chí hiếu. Trong 
lịch sử Phật giáo có không ít tấm gương sáng 
ngời hiếu hạnh. Như Đức Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni đã đích thân đem Phật pháp giáo 
hóa cha mẹ, thân nhân, dòng họ, làm cho họ 
được hạnh phúc an vui trong đạo giải thoát; 
Tôn giả Xá Lợi Phất (Sāriputta) khi mẹ về 
già đã về nhà hóa độ cho mẹ; Tôn giả Mục 
Kiền Liên (Moggallāna) đã tìm cách cứu 
khổ cho mẹ sau khi bà qua đời. Đức Phật 

trong Ni giới Việt Nam thế kỷ XX
SC. Thích Nữ Mai An*

Một tấm gương
hiếu hạnh



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022       35

và hai vị Tôn giả trên trong suốt cuộc đời đã dùng 
giáo pháp để mang lại hạnh phúc an vui cho biết bao 
người, lợi lạc cho những quốc gia nơi chư vị cư trú. 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng có rất nhiều những 
tấm gương ngời sáng về hiếu hạnh, như: Thiền sư 
Tông Diễn, hiệu Chơn Dung (1640-1711) là người 
khai thị cho vua Lê Hy Tông và góp công bảo vệ Phật 
giáo nước nhà khỏi pháp nạn, cũng là người được 
dân gian truyền tụng với biệt hiệu “hòa thượng cua” 
âm thầm độ cho mẹ mình tu tập được đắc đạo. Hoặc 
tấm gương hiếu thảo của Hòa thượng Tánh Thiên 
Nhất Định (1784-1847) tổ khai sơn chùa Từ Hiếu, 
từng là Tăng cang dưới thời nhà Nguyễn, được vua 
quan nhà Nguyễn kính trọng,... Đặc biệt, lịch sử Phật 
giáo Việt Nam thế kỷ XX ghi nhận một vị danh Ni 
mà hành trạng và sự nghiệp vuông tròn cả bốn ân lớn, 
đó là Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không.

XUẤT THÂN LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không, thế danh Hồ Thị 
Hạnh, húy thượng Trừng Hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm 
Thanh, sinh năm 1905, quê làng An Truyền (Phú 
Vang, Thừa Thiên Huế). Bà vốn là một quận chúa, 
dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn. Cha bà là Đông Các 
Đại học sĩ, Khánh Mỹ Quận công Hồ Đắc Trung. Mẹ 
bà là bà Châu Thị Ngọc Lương. Cụ Hồ Đắc Trung là 
Thượng thư bộ Học, bộ Lễ suốt ba đời vua Duy Tân, 
Khải Định, Bảo Đại. Mẹ của ông Hồ Đắc Trung là 
Công Nữ Thị Thức Huấn, con gái Tùng Thiện Vương 
Nguyễn Phúc Miên Thẩm. Tùng Thiện Vương lại là 
con trai thứ mười của vua Minh Mạng. Ngoài ra, ông 
Hồ Đắc Trung còn là nhạc phụ của vua Khải Định.
Với một xuất thân như thế, cuộc đời của Ni trưởng 
thuở thiếu thời lớn lên trong nhung lụa, ấm êm, và 
cha mẹ của bà mong cho con gái sẽ có một cuộc 
hôn nhân vừa ý với một người môn đăng hộ đối. Bà 

đã từng lọt mắt xanh của một hoàng tử Cao Miên 
(Campuchia), nhưng lòng bà “dửng dưng trước bao 
nhiêu người ngang trang, ngang lứa, học cao, địa vị 
cao, con nhà “môn đăng hộ đối”, đang muốn được 
dạm hỏi mình” [2].

HOẠT ĐỘNG CỨU TẾ ĐỀN ƠN NƯỚC
Lý do của sự dửng dưng đó là vì trong lòng của bà 
chỉ có một tình thương chung “chỉ thương người khổ 
đau” [3]. Bà không muốn đi đến hôn nhân với những 
chàng trai giàu có vì những người đó theo bà là 
“thanh niên mà chỉ biết ăn chơi là con nít” [4]. Lớn 
lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, 
bà đã âm thầm dùng uy tín và mối quan hệ rộng rãi 
trong xã hội để giúp đỡ cho những người làm cách 
mạng. Bà là người đề nghị cụ Đạm Phương (tên thật 
là Công Nữ Đồng Canh, cháu nội vua Minh Mạng, 
con của người con trai thứ 66 của vua Minh Mạng là 
Hoằng Hóa quận vương Nguyễn Phúc Miên Triện, là 
một vị nữ sĩ hoạt động xã hội sôi nổi thời bấy giờ, có 
nhiều bài báo với tư tưởng tiến bộ đăng trên các tạp 
chí thời đó) thành lập Hội Nữ công. Nữ công học hội 
khánh thành ngày 13/9/1926, bà Đạm Phương là hội 
trưởng, bà Trần Thị Như Mân được cử làm thư ký 
[5]. Hội vừa dạy nữ công gia chánh cho chị em phụ 
nữ, vừa là nơi tập trung lực lượng người nữ yêu nước. 
Tiền hoạt động do hội viên đóng góp một phần để lo 
chi phí cho hội, một phần dùng ủng hộ cách mạng. 
Những tài liệu mật của những anh chị em làm cách 
mạng, nhiều lúc nhờ bà cất giấu ngay trong bộ Học, 
nơi cha của bà làm việc.

Có một bài thơ bà làm tặng Hội Nữ công, đã thể 
hiện khẩu khí và tâm huyết của bà:
Nữ công sáng lập tại Thừa Thiên 
Kinh tế nâng cao bước nữ quyền 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX ghi nhận một vị 
danh Ni mà hành trạng và sự nghiệp vuông tròn cả bốn 

ân lớn, đó là Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không.
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Gánh vác giang sơn thân gái Việt 
Duy trì nòi giống đất Rồng Tiên 
Công dung tinh tấn không lười biếng 
Ngôn hạnh đoan trang ấy chính chuyên 
Tất cả chị em nên gắng bước 
Noi gương Trưng Triệu mãi lưu truyền

(Tặng Hội Nữ công)

Năm 1928, bà còn tổ chức đấu xảo hàng thủ công 
mỹ nghệ của phụ nữ, rồi mở cửa hàng hiệu “Nam 
hóa”, cổ xúy người Việt dùng hàng Việt. Lợi nhuận 
của hội đã giúp đỡ phong trào Cường Để ở Nhật, 
giúp những vị du học ở Trung Hoa, một phần đưa 
vào quỹ An Nam Du học hội, phần để giúp cụ Phan 
Sào Nam (Phan Bội Châu) ở Bến Ngự. Để dễ hoạt 
động hơn, bằng mối quan hệ rộng của mình, bà đã 
thành lập Hội cứu tế Lạc Thiện, quy tụ các bà chúa, 
phu nhân của các vị Thượng thư, các bà quan lớn và 
các bà đầm vợ của những vị quan Tây và còn mời 
được bà Toàn quyền làm hội viên danh dự. Với danh 
nghĩa Hội Lạc Thiện, bà làm được những việc khó 
làm, như là đi cứu trợ cho những gia đình các chí sĩ 
hy sinh ở Nghệ An năm 1930.

CUỘC HÔN NHÂN BÁO HIẾU MẸ CHA
Vì mẹ khổ tâm lo bà không lấy được chồng đến nỗi 
sinh bệnh, nên cuối cùng để chiều ý gia đình, bà đã 
có một quyết định khó ai làm được là cưới một người 

mà bà không yêu. Chồng của bà là viên quan nhỏ tên 
Cao Xuân Xang, đang mang bệnh lao sắp chết, đã trải 
qua một đời vợ và đang có 5 đứa con mồ côi mẹ từ 3 
đến 10 tuổi. Năm ấy, bà 23 tuổi (1928). Ngày làm lễ 
cưới, hai họ khóc như mưa. Nên bà làm bài thơ:
Đám cưới hay là một đám tang?
Cả nhà, lớn, nhỏ, thảy đều than
Chồng chung, bệnh hoạn tình phai lạt
Vợ kế, kề vai gánh đoạn tràng
Kẻ nói là ngu, người nói dại
Người cho là dở, kẻ cho gan!
Biết chăng chỉ có người trong cuộc
Gạt mái thuyền từ phải quyết sang.

(Đám cưới)

Chỉ 11 tháng sau, khi bà nằm cữ được 3 tuần, chồng 
trở bệnh nặng rồi qua đời. Bà an táng chồng ở lưng 
núi Ngự Bình. Ngày xây mộ cho chồng, nhìn cánh 
chim én tìm tổ, bà viết mấy vần thơ cảm khái:
Đắp điếm cho nhau thí gọi là
Hẳn người thanh khí thấu cho ta
Bơ vơ trên núi chim tìm tổ
Quanh quẩn bên mình trẻ gọi cha
Cây cỏ như cười người bạc mệnh
Non sông nào phụ khách tài hoa
Ví cho thử nắm quyền ông “Tạo”
Thì bể trầm luân lấp phẳng qua.

(Đắp mộ)

Ni trưởng Thích Nữ Diệu 
Không, thế danh Hồ Thị Hạnh, 
húy thượng Trừng Hạ Hảo, hiệu 
là Nhất Điểm Thanh, sinh năm 
1905, quê làng An Truyền (Phú 
Vang, Thừa Thiên - Huế). Bà 
vốn là một quận chúa, dòng dõi 
hoàng tộc nhà Nguyễn.
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TRÒN VIỆC ĐỜI, LO VIỆC ĐẠO
Nhờ nhân duyên gửi hương linh chồng thờ ở chùa 
Trúc Lâm, bà có nhiều lần hầu chuyện Hòa thượng 
Trúc Lâm và được Hòa thượng khai thị: “Vua Minh 
Trị vì biết dạy dân về đạo đức nên dân mạnh và nước 
giàu. Đời Lý, Trần, nước ta cũng nhờ đạo đức mà 200 
năm người Tàu không dám xâm lược. Vua Trần Nhân 
Tông một nhà cách mạng mà cũng là Đại Thiền Sư, 
tôi đã ra núi Yên Tử, đã được đọc lịch sử ấy. Tình hình 
nước ta bị đô hộ, họ muốn dân ta quên gốc và biến dân 
ta thành nô lệ. Những người ái quốc nổi lên chống trả 
đều bị giết. Nếu bà có tâm, nên lặng lẽ học Phật, tu 
tâm và dạy người. Có như vậy, và nhiều người như vậy 
mới mong thế hệ sau lo cho nền độc lập nước nhà.”

Giác ngộ ý nghĩa cao thâm của đạo pháp, bà gửi con 
cho người thân rồi vào chùa xuất gia học đạo. Hàng 
ngày, bà được học lớp giáo lý ở chùa Trúc Lâm, tối về 
chùa Khải Ân ở Châu Ê, nơi có chị là ân phi của vua 
Khải Định đi xuất gia. Bà làm bài thơ nói về việc giao 
con, nhưng qua đó thể hiện chí xuất trần cao thượng:
Xin chị vì em nuôi lấy con 
Để em lên núi mới vuông tròn 
Tình nhà, tình đạo, tình dân tộc 
Hiến trọn đời tình cho nước non.

Năm 1932, khi việc thành lập Hội An Nam Phật học 
hội gặp khó khăn, vì mãi không được xét duyệt, bà đã 

vâng lời Hòa thượng Giác Tiên vào cung hầu bà Thánh 
Cung mẹ vua Bảo Đại để xin vua ký duyệt cho.
 
MỘT ĐỜI HY SINH VÌ ĐẠO VÌ DÂN
Bà xuất gia năm 1932 (27 tuổi), làm Sa di Ni với pháp 
tự Diệu Không, nhưng vì gia thế và tên tuổi của bà 
rất thuận lợi để làm Phật sự, nên bà vẫn để tóc để dễ 
dàng lo việc đạo. Đến 12 năm sau (1944), bà mới thọ 
tam đàn Cụ túc tại đại giới đàn Thuyền Tôn do Hòa 
thượng Giác Nhiên làm đàn đầu. Từ khi thành lập An 
Nam Phật học Hội, bà đã đi khắp các tỉnh dưới danh 
nghĩa hội viên Hội Lạc Thiện, để qua đó kêu gọi thành 
lập chi các Tỉnh hội và chi hội khắp miền Trung. Cũng 
thời gian ấy, các ngôi chùa còn đóng vai trò che chở 
cho cán bộ cách mạng, nên nhiều người xuất gia bị bắt 
bớ, trong đó có Hòa thượng Đôn Hậu. Bà đã tìm cách 
cứu Hòa thượng Đôn Hậu thoát khỏi án tử hình và 
được chữa bệnh, trở về chùa Linh Mụ. 

Bà cũng đã tích cực ủng hộ cả tinh thần và vật chất 
cho công tác đào tạo của các trường Phật học ở Huế và 
tiểu học Ni đầu tiên ở Từ Đàm. Bà đã tham gia sáng 
lập nên những Ni viện đầu tiên tại Huế (Diệu Đức, 
Hồng Ân, Từ Nghiêm); ngoài ra còn góp phần sáng 
lập và trùng tu nhiều Ni trường khác ở Huế nói riêng 
và Việt Nam nói chung như: Diệu Viên, Khải Ân, Kiều 
Đàm, Định Huệ, Đông Thuyền, Hồng Đức, Liên Trì, 
Liên Hoa (Huế); Bảo Thắng (Hội An); Bảo Quang 

Trong lịch sử Phật giáo có 
không ít tấm gương sáng ngời 
hiếu hạnh. Như Đức Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni đã đích thân 
đem Phật pháp giáo hóa cha 
mẹ, thân nhân, dòng họ, làm 
cho họ được hạnh phúc an vui 
trong đạo giải thoát.
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(Đà Nẵng), Tịnh Nghiệm (Quảng Ngãi), Ni viện Diệu 
Quang (Nha Trang); Ni trường đầu tiên ở Sa Đéc; Ni 
viện Từ Nghiêm, Dược Sư, Diệu Giác, Diệu Tràng, 
Diệu Pháp (Hố Nai, Long Thành); cơ sở mẫu giáo 
Kiều Đàm nay là chùa Kiều Đàm (TP HCM).
 
Cùng với Hòa thượng Trí Thủ, Minh Châu, Nhất 
Hạnh và cư sĩ Ngô Trọng Anh,... bà tham gia khai 
sáng Viện Đại học Phật giáo đầu tiên của Việt Nam 
là Đại học Vạn Hạnh. Bà cũng đã tham gia thành lập 
Ni bộ Việt Nam đầu tiên năm 1952. Bà cũng là người 
đã đóng góp cho tiếng nói của Ni giới qua báo chí 
với nhiều bài viết và thơ ca, giữ chức vụ Quản lý Tòa 
soạn báo Viên Âm - Cơ quan ngôn luận của An Nam 
Phật học Hội. Ni trưởng đóng góp cho lĩnh vực in ấn 
và xuất bản qua việc tham gia sáng lập nhà in Liên 
Hoa năm 1952 và trực tiếp tham gia quản lý năm 
1953 [6]. Nguyệt san Liên Hoa ra đời, do Hòa thượng 
Đôn Hậu làm Chủ nhiệm, Hòa thượng Đức Tâm làm 
Chủ bút, bà làm Quản lý và Biên tập viên, trở thành 
tờ báo Phật giáo sống lâu nhất tại miền Trung.

Thời kỳ 1954-1975, đất nước bị chia cắt, cả nước 
bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế 
quốc Mỹ. Ở miền Nam, Phật giáo nói riêng và dân 
tộc nói chung điêu đứng trước những chính sách 
bạo tàn của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, tiếp 
theo đó là các đời chính phủ của chế độ ngụy quyền 

Sài Gòn. Chùa chiền bị phong tỏa, tu sĩ và Phật tử 
bị bắt bớ, đàn áp trong cảnh đất nước tràn ngập khói 
lửa chiến tranh. Một phần nổi bật trong hành trạng 
của bà chính là những đóng góp cho công cuộc đấu 
tranh bất bạo động để kêu gọi bình đẳng tôn giáo, 
phát triển Phật giáo và hòa bình cho Việt Nam trong 
những giai đoạn chiến tranh chống Mỹ khốc liệt.

Trong những năm 1960, ngoài việc tiếp tục thành 
lập Ni trường Nha Trang (1962), trường mẫu giáo 
Kiều Đàm - Sài Gòn (1964), bà còn cùng chư Ni xây 
dựng nhiều cô nhi viện để cưu mang những trẻ em 
mồ côi do thiên tai bão lụt và chiến tranh. Từ năm 
1964, bà đã khai sáng cô nhi viện Tây Lộc (Huế) và 
các cô nhi viện, ký nhi viện khắp miền Trung. Năm 
1966, Ni trưởng viết và tự phát hành tập sách mỏng 
Pháp nạn 66 để nói lên tiếng nói của lương tri người 
con Phật khi nước nhà và Đạo pháp lâm nguy. Bên 
cạnh đó, Ni trưởng còn cùng quý Hòa thượng lập ra 
các ban cứu trợ nạn nhân chiến cuộc.

Đất nước được giải phóng, hòa bình và thống nhất 
lập lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, 
Ni trưởng được bầu vào làm Ủy viên Hội đồng Trị sự 
GHPG Việt Nam (nhiệm kỳ II), Ủy viên thường trực 
Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên - Huế. Ni trưởng 
đã chuyển nhà in Liên Hoa thành nhà máy mì sợi để 
lo cho đời sống của chùa chiền sau năm 1975. Cho 

Tất cả những hoạt động đó của Ni 
trưởng đã vượt khỏi tầm vóc của 
một tu sĩ Phật giáo bình thường, 
mà đã là sự dấn thân với hạnh 
nguyện Bồ tát “lăn lóc cõi Ta Bà” 
- như lời Ni trưởng từng nói.
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đến tận những năm cuối đời, Ni trưởng Diệu Không 
vẫn miệt mài học tập kinh điển, đóng góp cho lĩnh 
vực nghiên cứu và dịch thuật kinh luận. Trong suốt 
cuộc đời bà đã viết bài cộng tác với nhiều tạp chí 
Phật giáo như: Viên Âm, Giác Ngộ, Từ Quang, Liên 
Hoa… Bà đã dịch nhiều bộ kinh luận lớn như Thành 
duy thức luận, Du già Sư địa luận, Lăng già Tâm 
ấn, Di lặc hạ sinh kinh, Đại trí độ luận, Trung quán 
luận lược giải (của Long Thọ), Hiện thật luận (của 
Thái Hư đại sư)…

Năm 1978, Ni trưởng vừa tắt thở, được chư Tăng 
tiếp dẫn, thì có tiếng khóc thét lên của sư cô Bảo 
Châu, vì bi nguyện mà Ni trưởng tỉnh lại, tiếp tục 
sống thêm 19 năm nữa. Ni trưởng thường dạy: “Khi 
đã thấy cảnh Tịnh độ rồi thì tôi xem cảnh đời này 
toàn là giả” [7]. Hai tháng trước khi qua đời (1997), 
Ni trưởng còn phát tâm cúng dường cơ sở Hồng 
Đức cho Giáo hội sử dụng làm nơi đào tạo Tăng Ni. 

TRỌN ĐỜI VIÊN MÃN TỨ ÂN BÁO ĐỀN
Tất cả những hoạt động đó của Ni trưởng đã vượt 
khỏi tầm vóc của một tu sĩ Phật giáo bình thường, 
mà đã là sự dấn thân với hạnh nguyện Bồ tát “lăn 
lóc cõi Ta Bà” - như lời Ni trưởng từng nói. Cả cuộc 
đời không nghĩ cho riêng mình, Ni trưởng không chỉ 
đền đáp được ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, 
mà ân Thầy Tổ, quốc gia dân tộc, chúng sinh muôn 
loài đều đã được Ni trưởng hết lòng đáp trả trong 
suốt cuộc đời. Đúng như lời bình về Ni trưởng trong 
Kỷ yếu tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không: 

Tóm lại, một đời sư: Ở trong phú quý mà không 
vướng vinh hoa, học nhiều mà không sở tri chướng, 
làm thơ mà không là thi sĩ, viết lách mà không là 
văn nhân, nghiên cứu mà không là học giả, giúp đời 
mà không là chuyên gia xã hội … Thuyết pháp mà 
không là pháp sư; tọa thiền mà không là thiền sư, 
xây dựng nhiều chùa mà không trụ trì một ngôi nào 
cả, giữ giới mà không câu nệ, độ người mà không 
vướng mắc đệ tử. Ở cảnh động không mất thiền, 
cảnh tịnh không bỏ rơi chúng sinh. Cuộc đời hành 
đạo của Sư thật đa dạng mà không lưu dấu vết, vì 
cõi lòng Sư như hư không. Sự nghiệp vật chất Sư 
lưu lại đã nhiều, nhưng cái đáng nói hơn, cái đáng 
nói nhất, cái thâu tóm cả cuộc đời Sư – Tấm lòng 
vì pháp và thương tưởng hậu lai – thì lại càng khó 
tả. Cho nên, dù có nói bao nhiêu về Sư, chúng con 
vẫn thấy thiếu và có lỗi với Sư, bởi vì cái đáng nói 

nhất đã không có ngôn từ diễn đạt. Có lẽ hai chữ 
tôn hiệu của Sư, (thượng) Diệu (hạ) Không đã biểu 
trưng quá đủ cuộc đời Sư. Hay nếu dài lời hơn, thì 
chỉ một câu này: “Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, 
vạn sự môn trung bất xả nhất pháp”.

Tấm gương của Ni trưởng không chỉ là một vị Cao 
tăng thạc đức trong Phật giáo mà còn là một vị danh 
nhân văn hóa lịch sử của dân tộc. Hành trạng của Ni 
trưởng không chỉ xứng đáng để các thế hệ tăng ni 
trẻ học hỏi và tiếp nối mà còn là tấm gương chung 
cho tất cả những người yêu nước Việt Nam. Con 
người tinh hoa trong Phật giáo cũng đồng thời là 
tinh hoa của dân tộc Việt Nam, điều này một lần 
nữa được chứng minh qua con người và sự nghiệp 
của Ni trưởng.

Chú thích và tài liệu tham khảo:
* Thích Nữ Mai An, học viên Thạc sĩ Phật học khóa 4 tại Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
[1] Triêng (tiếng Huế): quang, gánh.
[2] Lê Ngân, Hồ Đắc Hoài (2009), Đường thiền sen nở, NXB. Lao 
Động, Hà Nội, tr.68.
[3] Sđd, tr.68.
[4] Sđd, tr.72.
[5] http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c274/n11120/Ban-gai-o-
Hue-nhung-nam-20.html, truy cập ngày 27/7/2022.
[6] Vũ Trung Kiên, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không – một kỳ nữ 
của Việt Nam trong thế kỷ XX, https://thuvienhoasen.org/a34224/
ni-truong-thich-nu-dieu-khong-mot-ky-nu-cua-viet-nam-trong-the-
ky-20, truy cập 7/6/2022.
[7] Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế (1997), Kỷ yếu tang lễ Ni 
Trưởng Thích Nữ Diệu Không, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
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MÙA VU LAN, 
BÔNG HỒNG TRẮNG 

CON CÀI ...

Ngô Thế Lâm

Thử hỏi trên cõi đời này, có điều gì thiêng 
liêng hơn, còn ai cao quý hơn và tiếng gọi 
nào trìu mến hơn mỗi khi ta cất lời? Chỉ có 

thể là mẹ, duy nhất mẹ mà thôi. Bởi thế mà trong 
tâm khảm những đứa con luôn trĩu nặng ân tình về 
mẹ, dù mẹ đang hiện hữu trên đời hay chỉ còn trong 
niềm tưởng nhớ… 

Mẹ chính là suối nguồn mát trong chảy mãi, đong 
đầy cảm thức thương yêu mà mỗi mùa Vu Lan về 
niềm thương nhớ trong con lại trào dâng vô bờ bến. 
Hôm nay, khi con cầm bút viết về mẹ, chợt văng 
vẳng đâu đây câu thơ đầy ám ảnh, day dứt con từng 
đọc được đâu đó: 
“Tuổi nào mất mẹ thì đau?”. 
Và con càng thấm thía hơn vì sao có người từng 
phải thốt lên: 

“Mẹ ơi, con đã già rồi
Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ…”.
Mẹ ơi, hơn tất thảy mọi điều tốt đẹp trên nhân gian 
này, mẹ mãi là thiên sứ của cuộc đời.

Tôi không hề thiên vị khi muốn dành tất thảy những 
ngôn từ đẹp nhất để viết và kể về mẹ của tôi - người 
phụ nữ vô cùng nhân hậu. Mẹ sống một cuộc đời 
chưa đủ dài nhưng kịp để lại cho người thân, xóm 
giềng muôn vàn sự biết ơn và thương quý. Tôi yêu 
mẹ từ những điều giản dị nhất quan sát được mỗi 
ngày, ấy là sự hiền lành, chịu khó, vô cùng xởi lởi 
và rất mực quan tâm đến mọi người. Trái tim ấm áp 
và đức hy sinh của mẹ từ những nghĩa cử sẻ chia ân 
cần ít nhiều ảnh hưởng đến lối sống, cách ứng xử 
của tôi sau này. 
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Anh em tôi từ một tay mẹ chăm bẵm, cứ vậy hồn 
nhiên lớn lên theo từng nếp nhăn trên khoé mắt, 
những tán đồi mồi trên khuôn mặt rám nắng của 
mẹ. Thời ấu thơ khốn khó, tôi nhớ mãi hình ảnh 
một lần tình cờ bắt gặp mẹ giấu mình ngồi lặng lẽ 
khóc chỉ vì không đủ tiền để mua cho anh em tôi 
tập sách giáo khoa mới khi vào năm học mà phải đi 
xin lại sách cũ từ các anh chị hàng xóm. Rồi cứ thế, 
quần áo anh mặc chật từ năm trước lại “nhường” 
cho đứa em sau. Giọt nước mắt tủi hờn của người 
mẹ nghèo ngày ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi để mỗi 
khi nghĩ đến, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để 
không ngừng vượt khó, nỗ lực vươn lên.

Bốn mùa của mẹ tôi cứ lặng thầm trôi qua trong sự 
nhẫn nại, cần mẫn và rất đỗi kiệm lời. Mẹ ít khi nghĩ 
cho mình, thu vén cho bản thân dẫu chỉ là sắm sửa 
xấp vải, tấm áo. Dẫu sau này đời sống gia đình khá 
giả hơn, mẹ vẫn giữ thói quen ăn uống, sinh hoạt 
đạm bạc. Những chắt bóp, dành dụm qua bao năm 
tháng tảo tần lại vun xới cho đời con. 

Rồi như cái cách mà mẹ giấu bệnh, lặng lẽ rời bỏ 
cuộc đời một cách nhẹ nhàng đã phản chiếu chính 
lối sống âm thầm, cam chịu vốn có của người. Ngày 

đưa mẹ vào chùa rồi đằng đẵng những tháng ngày 
sau đó mỗi lần lên chùa thăm mẹ, tôi chưa hằng 
nguôi ngoai nhớ thương và trào dâng nỗi ân hận, 
trách sao mẹ vội vàng ra đi khi chúng tôi chưa một 
ngày có cơ hội báo đáp, đền ơn cho mẹ. Thi thoảng 
trong giấc mơ của mình, mẹ vẫn hiện về gần gũi 
bên tôi. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy, vẫn nụ cười ấm 
áp, bao dung ấy. Những lần như vậy, khi chỉ có một 
mình, tôi oà khóc ngon lành như một đứa trẻ, thảng 
thốt gọi mẹ trong đêm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hơn bốn năm, mẹ 
thành người thiên cổ. Và cũng bốn mùa Vu Lan 
lặng lẽ theo về, con chạnh lòng và thèm khát biết 
bao nhiêu khi nhìn vào ngực áo của những đứa con 
còn mẹ trên đời với bông hồng đỏ thắm. Còn riêng 
mình, con đã phải cài cho mình bông hồng trắng 
mãi mãi rồi, mẹ ơi…!

Con nguyện cưu mang bóng hình người làm hành 
trang sống cho mình trên suốt hành trình phía trước. 
Con tin rằng, hành trang ấy luôn hiện hữu chân 
dung của một người phụ nữ nhân hậu, giàu đức hy 
sinh sẽ mãi luôn đồng hành và sửa sang, trau chuốt 
cho đời con.





P HẬT  G I Á O  &
THỜ I  ĐẠ I
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PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Phát huy vai trò của Ban 
Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng Giáo hội trang 
nghiêm và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh của Thượng tọa Thích Quảng Hà. 
Đây là bài tham luận trích từ Hội thảo Phát huy vai trò của Tăng, Ni GHPGVN trong 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ 
(Bộ Nội vụ), tổ chức vào tháng 1/2022.

Nhìn lại lịch sử hơn 2.000 năm kể từ khi du nhập, Phật giáo chính là một tôn giáo hòa 
bình, nhân bản, hòa quyện, gắn mình với sự thịnh suy của dân tộc. Lịch sử đã chứng 
minh Phật giáo là tôn giáo có truyền thống yêu nước, hằng vì lợi ích chúng sinh, trong 
suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc, với vai trò hộ quốc an dân, với những đóng 
góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh những ngôi chùa 
trở thành cơ sở cách mạng, nhiều bậc cao Tăng, thạc đức đã trở thành tấm gương sáng 
về phụng đạo - yêu nước, suốt đời phấn đấu vì “Đạo pháp và dân tộc” là những minh 
chứng sâu sắc nhất.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG GIÁO HỘI 
TRANG NGHIÊM VÀ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC

TT.Thích Quảng Hà*
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Dù ở bất kỳ cương vị nào 
Phật giáo vẫn luôn làm tròn 
trách nhiệm nêu cao tinh thần 
phục vụ đạo pháp và dân tộc 
đem lại lợi ích cho nhân sinh.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, 
trước vận hội mới của đất nước 
cũng chính là cơ duyên để các 
tôn giáo nói chung, Phật giáo 
nói riêng phát huy truyền thống 
yêu nước, gắn bó đồng hành 
cùng dân tộc trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sinh, kế 
thừa phát huy những thành tựu, 
hạnh nguyện của các bậc tiền 
bối, GHPGVN luôn phát huy tinh 
thần đoàn kết hoà hợp, vô ngã 
vị tha để trưởng dưỡng đạo tâm, 
trang nghiêm giáo hội. Thấm 
nhuần và thực hiện phương châm 

“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa 
xã hội”, phát huy truyền thống 
“Hộ quốc an dân”, hoà mình vào 
nhịp điệu phát triển chung của đất 
nước, những người con Phật luôn 
tham gia tích cực vào sự nghiệp 
xây dựng và đổi mới đất nước, 
làm hết sức mình để xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phật giáo Việt Nam với chặng 
đường hình thành và phát triển 
trên nhiều năm qua, trải qua bảy 
nhiệm kỳ đã thực hiện phương 
châm xuyên suốt là “Đạo pháp 
– Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Đây là kim chỉ nam, là nền tảng 
để Giáo hội phấn đấu trên mọi 
phương diện hoạt động như: Tăng 
sự, giáo dục, hoằng pháp, văn 
hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội… Và 
đến nay, với tinh thần đoàn kết, 
hòa hợp cùng sự nỗ lực cống hiến 
trí tuệ và tâm huyết của tập thể 
GHPGVN, Tăng Ni Phật tử trong 
và ngoài nước, cùng sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng, chính quyền 
các cấp, nhờ vậy mọi Phật sự đều 
được hanh thông, thuận lợi trên 
đường hội nhập, hoằng pháp lợi 
sinh, trước những thách thức của 
thời đại mới.
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Thành tựu này chính là sự cố gắng 
của 13 ban/ngành/viện từ Trung 
ương đến địa phương. Đặc biệt, 
Ban Kiểm soát TW GHPGVN đã 
phát huy trí tuệ, nội lực thanh tịnh, 
hòa hợp, đoàn kết, kế thừa, giữ gìn 
truyền thống, bản sắc riêng của 
Phật giáo. Đây cũng là ban chuyên 
ngành trong hệ thống tổ chức hành 
chính của GHPGVN, có trách 
nhiệm phối kết hợp với các ban 
chuyên môn khác của Giáo hội 
để tham gia xây dựng, phát triển 
bền vững Giáo hội; chăm lo và 
bảo vệ lợi ích chính đáng của các 
cấp Giáo hội, các hệ phái, Tăng 
Ni, Phật tử trong nước cũng như ở 
nước ngoài; phối hợp với các ban 
chuyên môn khác trong việc tuyên 
truyền, vận động Tăng Ni, Phật 
tử nghiêm chỉnh chấp hành Hiến 
chương GHPGVN. Bằng tinh thần 

đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, 
Ban Kiểm soát từ Trung ương tới 
các tỉnh, thành phố trong cả nước 
đã thực hiện chức năng và nhiệm 
vụ được giao, giám sát, đôn đốc, 
kiểm tra hoạt động Phật sự, góp 
phần thành công cho các Phật sự 
chung của Giáo hội.

Để hoàn thành trọng trách trong 
bối cảnh hội nhập, phát triển và 
đổi mới của Giáo hội và đất nước, 
Ban Kiểm soát TW luôn nêu cao 
ý thức tự giác và tính trách nhiệm 
trong mọi hoạt động Phật sự, góp 
phần vào sự nghiệp trang nghiêm 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo 
định hướng “Trí tuệ - Kỷ cương - 
Hội nhập - Phát triển”.

Những năm qua, GHPGVN nói 
chung, Ban Kiểm soát TW nói 

riêng, đã luôn phối hợp chặt chẽ 
với các ban ngành đoàn thể để 
tìm ra hướng đi mới nhằm đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao về 
chất lượng phong trào thi đua yêu 
nước trong tình hình mới. Nhằm 
tạo ra hợp lực mạnh mẽ góp phần 
cùng toàn dân thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
văn hoá - xã hội, an ninh quốc 
phòng, tăng cường củng cố vững 
chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Kế thừa những thành quả có được 
trong suốt 7 nhiệm kỳ qua, hướng 
đến sự nghiệp phát triển bền vững 
GHPGVN trong thời gian tới. 
Với nhận thức sâu sắc, tâm huyết 
đóng góp vào sự nghiệp xương 
minh Phật pháp, các thành viên 
Ban Kiểm soát luôn tuân thủ Hiến 
chương, nội quy; thực hiện các 

Truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam đã được GHPGVN 
không ngừng phát huy đạt được những kết quả khả quan (Thứ trưởng Vũ 
Chiến Thắng Trao tặng cờ Tổ quốc tới GHPGVN). (Ảnh: vov.vn)
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thông bạch, thông tư, thông báo, 
nghị quyết, quy chế... một cách 
nghiêm ngặt để trang nghiêm 
tự thân, trang nghiêm giới đức. 
Luôn coi đây là trách nhiệm của 
mỗi cá nhân, mỗi người con Phật 
trên tinh thần tự nguyện tự giác 
là tấm gương để Tăng Ni, Phật tử 
noi theo.

Phật giáo là tôn giáo có đặc thù 
riêng với các phong trào phụng 
đạo yêu nước. Ban Kiểm soát 
TW GHPGVN, cùng với Ban 
Kiểm soát của các tỉnh, thành, địa 
phương, luôn sách tấn Tăng Ni 
gương mẫu chấp hành và vận động 
tín đồ Phật tử chấp hành nghiêm 
giới luật, chính sách, pháp luật 
của Đảng, Nhà nước. Chủ động 
phối hợp với chính quyền cơ sở, 
các ban ngành, đoàn thể vận động 

Tăng, Ni, tín đồ đấu tranh bài trừ 
các hoạt động mê tín dị đoan. Nêu 
cao ý thức cảnh giác, tuyên truyền 
phòng ngừa ngăn chặn luận điệu 
của các thế lực thù địch, phần tử 
xấu lợi dụng tôn giáo xuyên tạc, 
phá hoại đường lối chính sách của 
Đảng, nhất là chính sách đoàn 
kết các tôn giáo. Nhờ đó, Tăng 
Ni Phật tử trong và ngoài nước, 
đã phát huy những giá trị tích cực 
của Phật giáo.

Bằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, 
tập thể, các phong trào thi đua yêu 
nước đã và đang thực hiện có hiệu 
quả tốt, không ngừng phát triển 
mạnh mẽ cả chiều rộng cũng như 
chiều sâu. Điển hình đó là các 
phong trào ích nước lợi dân, phúc 
lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi 
trường sinh thái, biến đổi khí hậu, 

an toàn giao thông, xây dựng nếp 
sống văn hóa văn minh trên địa bàn 
khu dân cư. Với tâm niệm “Phật 
pháp bất ly thế gian”, trên bước 
đường tiến tu đạo nghiệp Tăng Ni 
luôn đặt nặng trọng trách, hướng 
dẫn Phật tử làm theo lời Phật dạy. 
Không ngừng tu dưỡng đạo đức 
và trí tuệ, nêu cao tinh thần hòa 
hợp đoàn kết tôn giáo, đem đạo 
vào đời dìu dắt tín đồ Phật tử xây 
dựng nếp sống văn minh gia đình 
văn hóa, sống đúng chánh pháp và 
pháp luật. Với phương châm việc 
phát huy đạo nghiệp đồng nghĩa 
với việc phát triển và xây dựng đất 
nước, trên tinh thần đó Phật giáo 
tích cực thực hiện phong trào do 
các tổ chức xã hội phát động, góp 
phần ổn định tình hình an ninh 
chính trị, phát triển kinh tế của đất 
nước, xem đây là công tác trọng 

Tinh thần nhập thế của Phật giáo góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc và an sinh xã hội. Ngày nay, hòa 
cùng sự thịnh trị của đất nước, Phật giáo nước nhà cũng ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên tích 
cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đồng hành gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân (Hình ảnh:  Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) 
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tâm, nhiệm vụ chính yếu của Phật 
giáo hiện nay. Mỗi Tăng Ni ngoài 
việc tiến đạo nghiêm thân, trau dồi 
giới đức trang nghiêm Giáo hội, 
còn phải là một công dân gương 
mẫu chấp hành đường lối chính 
sách của Đảng, Pháp luật của nhà 
nước, vận động tín đồ Phật tử 
cảnh giác với những âm mưu của 
các thế lực thù địch, nêu cao tinh 
thần tâm sáng hướng thiện hướng 
dẫn con cháu tu trí rèn tâm tránh 
xa các tai tệ nạn xã hội. Với ý thức 
trách nhiệm công dân sâu sắc, Phật 
giáo đã cố gắng khắc phục những 
mặt còn hạn chế trong việc đạo 
việc đời, đấu tranh với các hành 
vi lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn 
kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo của 
các thế lực thiếu thiện chí, tiếp tục 
phát huy mạnh mẽ truyền thống 
gắn bó với dân tộc, phụng sự tổ 
quốc, bảo vệ hòa bình. Phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về 
công tác tôn giáo, công tác dân 
tộc, với tâm nguyện chung tay xây 
dựng đất nước, góp phần vào sự 
nghiệp chung của đạo pháp và dân 
tộc, Phật giáo luôn có mặt trong 
cộng đồng xã hội từng bước khẳng 
định vai trò và khả năng của mình, 
trước những thay đổi và thách 
thức của thời đại mới, phát huy 
năng lực của chính mình trong tất 
cả các lĩnh vực, cập nhật những tri 
thức Phật học, thế học tuỳ thời để 
phổ độ chúng sinh, đem tinh hoa 
của Phật pháp ứng dụng vào cuộc 
đời, làm cho đời an lạc.

Dù ở bất kỳ cương vị nào Phật giáo 
vẫn luôn làm tròn trách nhiệm nêu 
cao tinh thần phục vụ đạo pháp và 
dân tộc đem lại lợi ích cho nhân 
sinh. Để có những việc làm thiết 
thực hơn, chư tôn đức lãnh đạo 
các cấp Giáo hội đã tham dự các 
lớp tập huấn do Mặt trận Tổ quốc 
chủ trì phối hợp tổ chức về công 

tác bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu tới các chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành các 
tôn giáo, tham dự lớp tập huấn do 
Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì 
phối hợp tổ chức về công tác bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và 
an ninh cho quý vị chức sắc, chức 
việc, nhà tu hành các tôn giáo trên 
cả nước. Ngay sau khi tham học, 
Giáo hội đã đưa những nội dung 
của chương trình đó phối hợp vào 
chương trình hoạt động Phật sự 
hàng năm. Đồng thời hướng dẫn 
Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, 
thành phố lồng ghép phổ biến về 
chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, thực hiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm, bảo vệ an ninh quốc 
gia, xây dựng nền an ninh nhân 
dân, thế trận an ninh nhân dân gắn 
với xây dựng nền an ninh quốc 
phòng toàn dân, đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, thuyết giảng trong 
quần chúng nhân dân, Phật tử về 
bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, 
văn hóa, tư tưởng trong tình hình 
mới. Những thành quả to lớn thu 
được từ phong trào thi đua yêu 
nước của GHPGVN đã góp phần 
xứng đáng vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Điều đó 
không chỉ khẳng định tinh thần 
nhập thế, phụng đạo - yêu nước 
mà còn đánh giá sức sống, tính 
thiết thực tinh thần phụng đạo yêu 
nước của Phật giáo Việt Nam.

Tuy nhiên bên cạnh những thành 
tựu đã đạt được, cũng còn những 
khó khăn trở ngại cho Phật sự 
chung, Ban Kiểm soát đã phối hợp 
chặt chẽ với các ban ngành viện từ 
TW đến địa phương, kết hợp cùng 
chính quyền để xây dựng trang 
nghiêm Giáo hội. Phát huy vai 
trò của mình trong các công tác 

Phật sự, bằng những việc làm cụ 
thể như: Xúc tiến việc tổ chức các 
khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành 
chính, quản trị học, giới luật, nghi 
lễ Thiền môn và nghiệp vụ trụ trì 
cho Tăng Ni. Thành lập Ban Kiểm 
Tăng để thống kê số lượng tu sĩ, 
phát hiện, xử lý kịp thời các trường 
hợp mạo danh tu sĩ lập am cốc 
để kêu gọi sự phát tâm của quần 
chúng, giả danh tu sĩ để khất thực 
phi pháp. Thường xuyên giám sát 
chặt chẽ, quản lý các ban ngành 
trực thuộc, Giáo hội các tỉnh thành 
trong việc thực hiện nghị quyết, 
phương hướng hoạt động của 
Giáo hội. Đặc biệt những năm trở 
lại đây, các ứng dụng công nghệ 
4.0 bên cạnh việc mang lại những 
mặt tích cực còn nhiều hệ lụy ảnh 
hưởng không nhỏ đến đời sống xã 
hội, mà trong đó Tăng Ni không 
phải là ngoại lệ. Nhiều ứng xử 
đáng tiếc của một số trường hợp 
tham gia mạng xã hội thời gian 
gần đây đã gây ảnh hưởng nhiều 
mặt, không chỉ cho cá nhân mà 
còn cho đoàn thể xuất gia, Giáo 
hội và Phật giáo nói chung. Đây là 
“thách thức lớn cho Giáo hội các 
cấp trong việc quản lý và giáo dục 
Tăng Ni kế thừa sự nghiệp hoằng 
dương chính pháp sau này”. Ban 
Kiểm soát đã kết hợp với hệ thống 
của 13 ban, ngành, viện chuyên 
môn, thực hiện nghiêm túc Thông 
tư 206/2020/TT-HĐTS của Hòa 
thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, 
giám sát chặt chẽ Tăng Ni nhằm 
giải quyết “vấn nạn thách thức 
lớn đối với Giáo hội các cấp” 
trong công tác quản lý Tăng Ni 
của ngành Tăng sự - một trong 
những lĩnh vực quan trọng hàng 
đầu của Giáo hội, quyết định sự 
thịnh suy của Phật giáo trong mọi 
giai đoạn lịch sử. Về các lĩnh vực 
hoạt động khác của Giáo hội như: 
Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, 
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công viên mãn, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từng khẳng định: “Không 
có thứ vũ khí nào khác có đủ sức 
mạnh vô địch để chiến thắng kẻ 
thù ngoài sự đoàn kết các giai 
cấp, các dân tộc, các tôn giáo”. 
Vì vậy, vấn đề tập hợp, đoàn kết, 
và đoàn kết tôn giáo trong thời 
đại ngày nay chưa bao giờ mất đi 
ý nghĩa và vai trò quan trọng của 
nó. Điều này được thể hiện rất rõ 
qua tư tưởng của Đức Phật trong 
Kinh Trường Bộ, phẩm Kinh Đại 
Niết Bàn như sau: “Này các Tỳ 
kheo, ngày nào chư đệ tử còn hội 
họp, chung sống trong tinh thần 
đoàn kết, làm việc trong tinh thần 
đoàn kết, giải tán trong tinh thần 
đoàn kết, thì nhất định giáo pháp 
không thể suy đồi mà trái lại còn 
phồn thịnh hơn trước”.

Tinh thần nhập thế của Phật giáo 
góp phần không nhỏ vào công 
cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc và 
an sinh xã hội. Ngày nay, hòa cùng 
sự thịnh trị của đất nước, Phật 
giáo nước nhà cũng ngày càng 
phát triển, tiếp tục khẳng định 
vai trò là một thành viên tích cực 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
đã đồng hành gắn bó với khố i đạ i 
đoà n kế t toà n dân. Được sự quan 
tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự 
động viên khích lệ của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, GHPGVN sẽ 
tiế p tụ c phát huy thế mạnh sẵn 
có, phấn đấu nỗ lực cống hiến hết 
mình vì lý tưởng xây dựng một xã 
hội tình thương, an lạc và hạnh 
phúc, góp phần xây dựng Giáo 
hội trang nghiêm và khối đại đoàn 
kết toàn toàn dân tộc vững mạnh 
trong thời kỳ mới.

Chú thích:
* Thượng tọa Thích Quảng Hà - Phó Chủ 
tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường 
trực Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam.

Với tâm niệm “Phật pháp bất ly thế gian”, trên bước đường tiến tu đạo 
nghiệp Tăng Ni luôn đặt nặng trọng trách, hướng dẫn Phật tử làm theo lời 
Phật dạy. Không ngừng tu dưỡng đạo đức và trí tuệ, nêu cao tinh thần hòa 
hợp đoàn kết tôn giáo, đem đạo vào đời dìu dắt tín đồ Phật tử xây dựng 
nếp sống văn minh gia đình văn hóa, sống đúng chánh pháp và pháp luật.

văn hóa, nghi lễ và nhất là lĩnh vực 
thông tin truyền thông, hoạt động 
của các ban, viện trực thuộc Giáo 
hội. Với trọng trách của mình, Ban 
Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc các Phật sự, mạnh dạn 
nhìn nhận những mặt hoàn thiện, 
cũng như chưa hoàn thiện trong 
việc thực hiện Phật sự, tìm biện 
pháp khắc phục những khiếm 
khuyết tồn tại, vấn đề nào chưa 
hoàn thiện cần phải hoàn thiện, 
vấn đề nào dù nhỏ nhưng gây ảnh 
hưởng không tốt đến chủ trương, 
đường lối của Giáo hội cũng kịp 
thời giải quyết. Đồng thời, nhắc 
nhở Tăng Ni giữ gìn giới luật để 
làm chỗ nương dựa cho tứ chúng, 
thể hiện trọn vẹn vai trò “nhập 
thế độ sinh”. Chú trọng đến đời 
sống tu tập và đạo hạnh của mỗi 
Tăng sĩ, nhất là vấn đề nội lực và 
nội minh. Chú trọng vấn đề giáo 
dục Tăng Ni, phong đạo cách để 
một Tăng sĩ Phật giáo xứng đáng 
là “Thiên nhân chi đạo sư”. Nhờ 
đó, Giáo hội ngày càng phát triển 

ổn định, bền vững, trang nghiêm. 
Những thành quả tốt đẹp đã góp 
phần không nhỏ vào việc ổn định 
xã hội, xây dựng kinh tế trong giai 
đoạn mới, là minh chứng sâu sắc 
nhất cho truyền thống hộ quốc an 
dân của Phật giáo Việt Nam.

Truyền thống “hộ quốc an dân” 
của Phật giáo Việt Nam đã được 
GHPGVN không ngừng phát huy 
đạt được những kết quả khả quan. 
Điều đó khẳng định Phật giáo đã 
gó p phầ n xây dựng nên một cộng 
đồng xã hội lý tưởng, đầy đủ 
phẩm chất đạo đức, thuần lành, 
trong sáng, vị tha, năng động và 
tích cực gắn kết các mối quan hệ 
trong xã hội với mục đích cao cả, 
đó là cùng vì lợi ích chung của 
toàn dân tộc. Đây cũng chính là 
sự khởi đầu cho việc xây dựng 
nền móng ngôi nhà đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Hơn bao giờ hết, tinh 
thần đoàn kết luôn là chất keo gắn 
bó  tất cả các mối quan hệ trong 
cuộc sống, đưa đến một sự thành 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã 
mở ra những thời cơ, vận hội, đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều thách thức, nguy cơ. 
Trên đường phát triển, nước ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn gặp không 
ít khó khăn, một trong số đó là nguy cơ suy thoái đạo đức, lệch chuẩn về lối sống cá nhân. 
Trong tình trạng chung đó, văn hóa gia đình Việt Nam rất cần được quan tâm vì gia đình 
chính là tế bào của xã hội. 

Trước nguy cơ những giá trị đạo đức và văn hóa gia đình bị mai một bởi các tác động của 
cuộc sống hiện đại, vấn đề đặt ra là phải làm sao để gìn giữ các giá trị của gia đình Việt 
Nam trong tương quan hội nhập và phát triển. Ở bài viết này, tác giả trình bày sơ lược thực 
trạng gia đình và văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một vài phương hướng 
xây dựng, khắc phục dựa trên sự tiếp thu có chọn lọc những triết lý Phật giáo.

VẬN DỤNG TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO TRONG 
VIỆC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Như Bình
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Để thiết lập một gia đình hạnh phúc, 
tất cả các thành viên trong gia đình, 
cha mẹ và con cái đều cần nỗ lực để 
chu toàn trách nhiệm và bổn phận của 
mình với lòng kiên nhẫn kiên định.
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Tóm lại, trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc 
tế đã tác động không nhỏ tới các giá trị đạo đức 
truyền thống của dân tộc. Không ít gia đình Việt 
Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc, thậm chí tan 
vỡ đã kéo theo sự suy thoái về các định hướng giá 
trị, ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của thế 
hệ trẻ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia 
đình còn gặp không ít những khó khăn, khúc mắc và 
những vấn đề nan giải. Để tồn tại và phát triển, mỗi 
gia đình phải tìm cách thích nghi với những điều 
kiện mới và từng thành viên phải tự điều chỉnh các 
mối quan hệ trong nội bộ gia đình.

3. VẬN DỤNG LINH HOẠT VÀ TIẾP THU 
CÓ CHỌN LỌC TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 
VÀO VIỆC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ VĂN 
HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhận định, ba 
trụ cột của ý thức cộng đồng người Việt đó là gia 
đình (nhà), làng và nước. Ngày nay, để xây dựng 
một xã hội công bằng, văn minh, chúng ta phải trở 
lại với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ 
gia đình truyền thống. Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX cũng đã chỉ rõ phương hướng 
nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời 
kỳ mới: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển 
toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể 
chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng 
nhân ái, khoan dung, tôn trọng tình nghĩa, lối sống 
có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng 
đồng và toàn xã hội”. Như vậy, việc thực hiện công 
tác xây dựng gia đình trong thời đại hội nhập và phát 
triển ngày nay là vấn đề chiến lược, có vai trò sống 
còn của xã hội. Thiết nghĩ, bên cạnh những giải pháp 
lâu dài mang tầm vĩ mô, chúng ta cũng không nên bỏ 
qua những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể 
và phải vận dụng triệt để những gì ta đang có, trong 
đó có tôn giáo. Các triết lý, học thuyết của tôn giáo 
trên một phương diện nào đó là công cụ đắc lực, phục 
vụ công tác xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phật giáo hướng con người xây dựng gia đình ở 
Đạo hiếu, Đạo từ bi, Lòng kiên nhẫn và Giới - Định 
- Tuệ. Thực tế chứng minh luân lý Phật giáo phù 
hợp với đạo đức, lẽ sống của con người Việt Nam 
và đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây 
dựng, phát triển gia đình Việt cả truyền thống lẫn 
hiện đại. Ngày nay, trong bối cảnh phức tạp của xã 

Hành thiện để tu nhân tích đức, gieo hạt giống lành 
cho cha mẹ, cho con cái, cho người thân và cho 
bản thân là những điều nhà Phật khuyên làm.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ VĂN 
HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG 
PHẢI ĐỐI MẶT
Gia đình là thành tố quan trọng trong xã hội và tồn 
tại từ thuở sơ khai của xã hội loài người. Trong xã 
hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của các thành 
phần kinh tế đã tác động đến đời sống gia đình, ở 
một góc độ nào đó đã phá vỡ nề nếp, gia phong đạo 
đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Ngày nay, 
bên cạnh những mặt tích cực như có điều kiện phát 
triển kinh tế, giao lưu, học hỏi hội nhập với các nền 
văn hóa tiên tiến, văn minh của các nước trên thế 
giới, chúng ta dễ dàng nhận thấy gia đình Việt Nam 
đang phải đối mặt với những vấn đề sau:

(1) Sự bất hòa trong các gia đình nhất là gia đình trẻ 
dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có và hậu quả 
là các cuộc ly thân, ly hôn và thực tế nước ta hiện nay 
có tỷ lệ ly hôn cao. Xung đột, mâu thuẫn giữa các thế 
hệ khiến bạo lực gia đình gia tăng. Cha mẹ bỏ bê con 
cái vì lao vào công việc, con cái chạy theo những giá 
trị và lợi ích vật chất mà quên đi hiếu đạo, thậm chí 
có người đẩy cha mẹ già ra đường lang thang khất 
thực khi không còn giá trị lợi dụng.

(2) Hậu quả tiêu cực của lối sống buông thả là các 
ca nạo phá thai gây tổn hại cho sức khỏe, tinh thần 
và hạnh phúc gia đình của nhiều bạn trẻ. 

(3) Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cướp, ma 
túy, mại dâm,… đã và đang xâm nhập vào các gia 
đình, đặc biệt là tình trạng bạo lực khiến các gia 
đình đổ vỡ.
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hội, những giá trị tích cực của Phật giáo lại một lần 
nữa được minh chứng.

3.1. Đạo hiếu
Có thể nói, việc báo đáp, hiếu dưỡng công ơn cha mẹ 
là một trong những chuẩn mực đạo đức được Phật 
giáo nhấn mạnh, coi trọng và truyền tải đến các Phật 
tử, mọi người. Kinh Phật dạy: “Điều thiện tối cao 
không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì bằng 
bất hiếu, sinh ra thời không gặp Phật khéo thờ cha 
mẹ tức thờ Phật, thờ Trời, đất, quỉ, thần không bằng 
có hiếu với cha mẹ”. Hiếu là hạnh lành đứng đầu 
trong muôn hạnh: Hiếu hạnh vi tiên. Ca dao có câu: 
“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.  

Trong Kinh Phân Biệt, Đức Thế Tôn luôn nhớ đến 
công ơn của cha mẹ Ngài: “Ta trải qua nhiều kiếp 
tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là công ơn của 
cha mẹ ta”. Ngài cũng từng có bài kệ để tán thán 
công đức mẹ cha: 
“Mẹ cha gọi là Phạm Thiên,
Bậc đạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu,
Do vậy, bậc hiền triết,
Đảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp cả thân mình
Tắm rửa cả chân tay,
Với sở hành như vậy,
Đối với mẹ và cha,
Đời này người hiền khen,
Đời sau hưởng thiên lạc”.

Biết ơn và đền ơn các đấng sinh thành là điều Phật 
dạy. Phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ trọn vẹn về 
phương diện vật chất và cả tinh thần trong hiện đời là 
một công việc khó khăn, đó không chỉ là trách nhiệm, 
nghĩa vụ mà còn là niềm vui, sự tự hào, sự hãnh diện 
của người con. Sự tích Mục Kiền Liên hiếu thảo cứu 
mẹ là tấm gương để mọi người con học hỏi, noi theo. 
Và Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công 
ơn cha mẹ (tổ tiên nói chung).

Chữ Hiếu trong nhà Phật được thể hiện uyển chuyển, 

Sự tích Mục Kiền Liên hiếu thảo cứu mẹ là tấm gương 
để mọi người con học hỏi, noi theo. Và Vu Lan là ngày 
lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (tổ tiên nói 
chung). (Ảnh: phatgiao.org.vn)

linh hoạt chứ không cứng nhắc và rập khuôn. Năm 
điều chữ hiếu mà người con cần phải thực hiện được 
viết trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda 
sutta) như sau: “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng 
lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ 
gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản 
thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Thiết 
nghĩ, đạo làm con cần thực hiện hạnh hiếu như một 
việc làm lớn lao và quan trọng nhất của đời người. 

3.2. Tư tưởng bình đẳng
Tư tưởng Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật 
sẽ thành của Đức Phật Thích Ca, là minh chứng 
rõ ràng nhất cho một giá trị tôn trọng quyền bình 
đẳng tột cùng của đạo Phật. Trong Kinh Kẻ bần tiện 
(Vasalasuttam, Kinh Tập, Phẩm Rắn), Ngài dạy:
Bần tiện không vì sanh,
Phạm chí không vì sanh,
Do hành, thành bần tiện,
Do hành, thành Phạm chí. 
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Từ sự bình đẳng nam nữ trong xã hội, đạo Phật 
nêu lên sự bình đẳng của người vợ và người chồng 
trong cuộc sống hôn nhân. Đức Phật dạy trong Kinh 
Thiện Sanh rằng: 
“Lấy lễ đối đãi nhau.
Oai nghiêm không nghiệt.
Cho ăn mặc phải thời.
Cho trang sức phải thời.
Phó thác việc nhà”.

Đối lại, người vợ cũng nên:
“Dậy trước.
Ngồi sau.
Nói lời hòa nhã.
Kính nhường tùy thuận.
Đón trước ý chồng”.

Như vậy, theo quan niệm đạo Phật, vợ chồng cần tôn 
trọng nhau và đó là cách để duy trì hạnh phúc gia đình. 

Để tương xứng với người chồng, trong Kinh Các 
người vợ (Tăng Chi Bộ Kinh, Bảy Pháp, Phẩm Chư 
Thiên), Đức Phật từng nêu lên các loại người vợ. 
Trong đó, hình mẫu người vợ lý tưởng theo Đức 
Phật là: Vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như 
người bạn, vợ như người nữ tỳ. Ví như người vợ 
nào luôn luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng 
như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới 
gặp lại. Luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng. 
Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như bạn. 
Bảy là, người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng 
tánh, không sân hận, giận dỗi. Dù bị chồng đối xử 
không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái 
độ lỗ mãng, lớn tiếng. Trái lại còn biết tùy thuận để 
khuyên răn và chinh phục chồng mình.

Có thể khẳng định, hiếm có tôn giáo nào mà bổn 
phận của người chồng và người vợ được cụ thể hóa 
rõ ràng và nhân văn như đạo Phật. Đó không chỉ 
là trách nhiệm của cá nhân mà còn là trách nhiệm 
chung để xây dựng và gìn giữ gia đình an vui, hòa 
thuận. Trách nhiệm và bổn phận đó chính là sự thể 
hiện bình đẳng trong quan hệ hôn nhân của người 
chồng và người vợ.

3.3. Đạo từ bi và lòng kiên nhẫn
Đạo Phật vốn là một tôn giáo từ bi hướng thiện. 
Những giá trị tích cực đó càng được nhân lên với 
những hành động cụ thể như: bố thí, thiện nguyện 

Kinh Phật dạy: “Điều thiện 
tối cao không gì hơn hiếu, 
điều ác cùng cực không gì 
bằng bất hiếu, sinh ra thời 
không gặp Phật khéo thờ 
cha mẹ tức thờ Phật, thờ 
Trời đất quỉ thần không 
bằng có hiếu với cha mẹ”.

xã hội, cứu tế và chăm sóc cho người yếu thế… 
Hành thiện để tu nhân tích đức, gieo hạt giống lành 
cho cha mẹ, cho con cái, cho người thân và cho 
bản thân là những điều nhà Phật khuyên làm… 
Đến chùa tham bái và lắng nghe những câu kệ lời 
kinh cho lòng thanh thản, tĩnh tâm để tìm thấy ý 
nghĩa cuộc sống là những giá trị tích cực thiết thực 
góp phần giáo dục mọi người, nhất là thế hệ trẻ 
vững bước trước những cám dỗ của cuộc sống, 
khích lệ họ quan tâm đến những số phận của cộng 
đồng, sống lương thiện, coi trọng tính nhân văn, 
nhân đạo… 

Chữ Nhẫn từ ngàn xưa vẫn là phương châm thần 
diệu trong việc đối nhân xử thế, là cánh cửa dẫn 
đến mọi đức hạnh. Ông bà ta thường nói: “Một câu 
nhịn là chín câu lành hay Chữ nhẫn là chữ tương 
vàng/ Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu”. Trong 
cuộc sống, thực tế hôn nhân rất đa dạng, phần 
nhiều “nồi” và “vung” chông chênh, nghiêng ngửa 
và phải nỗ lực thật nhiều từ cả hai phía mới tìm 
được sự đồng điệu, trọn tình. Hạnh phúc hay đau 
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khổ đều do hai người tạo ra. Trong mối quan hệ gia 
đình cha mẹ và con cái, luôn có những mâu thuẫn 
và xích mích nhất định, nhất là trong bối cảnh xã 
hội, kinh tế nhiều biến động thì điều này không thể 
tránh khỏi. Để thiết lập một gia đình hạnh phúc, 
tất cả các thành viên trong gia đình, cha mẹ và con 
cái đều cần nỗ lực để chu toàn trách nhiệm và bổn 
phận của mình với lòng kiên nhẫn kiên định. Muốn 
thực hành bí quyết cho gia đình hạnh phúc theo lời 
Phật dạy như trên, tất yếu chúng ta phải rèn được 
chữ Nhẫn.

Hiện nay, có một hoạt động được Phật giáo tổ chức 
cho đôi trẻ trước khi tiến tới hôn nhân đó là lễ Hằng 
Thuận. Lễ Hằng Thuận giáo dục sự thủy chung, đạo 
lý gia đình cho mọi người tham gia khi bước vào 
cuộc sống hôn nhân. Đây là hoạt động đáng được 
khuyến khích nhân rộng trong cộng đồng xã hội, 
không chỉ giới hạn trong phạm vi Phật tử mà còn mở 
rộng cho mọi người tham gia. Ngoài ra, Phật giáo 
cũng đã mở những khóa tu tập cho giới trẻ khắp nơi 
tham gia môi trường tâm linh lành lành mạnh. Hoạt 
động này giúp họ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của 
đời sống tinh thần, bớt tham lam, vị kỷ, không chạy 
theo lối sống vật chất, tăng lòng nhân ái, tăng tính 
kiên nhẫn, biết ơn mọi người xung quanh, biết tôn 
trọng ông bà, cha mẹ. Hàng năm, các chùa đều tổ 
chức các sự kiện kỷ niệm lễ Phật giáo và lễ Vu Lan 
hướng mọi người nhớ đến công đức của ông bà tổ 
tiên, để con cháu nhớ về người đã khuất. Đây là điều 
kiện góp phần vào việc xây dựng gia đình Việt Nam 
hiện đại trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

Sự vận dụng tư tưởng từ bi và lòng kiên nhẫn trong 
triết lý Phật giáo vào việc vun đắp hạnh phúc gia 
đình là hết sức cần thiết. Theo triết lý Phật giáo, con 
người cần mở rộng tấm lòng bao dung và tha thứ đối 
với mọi người xung quanh, biết nhẫn nhịn và kiềm 
chế bản thân lúc cần thiết, nhất là người bạn đời 
của mình. Nếu trong gia đình, việc nhỏ không nhẫn 
nhục được thì khó lòng có thể giữ gìn và xây dựng 
một gia đình thuận hòa, êm ấm.

3.3. Giới - Định - Tuệ
Giới là mạng mạch của Phật pháp. Người con Phật 
luôn tôn trọng và gìn giữ giới luật, không phạm 
phải lỗi lầm về tư tưởng, lời nói và hành động. Ngũ 
giới ảnh hưởng sâu sắc đến việc xây dựng hạnh 

phúc gia đình. Nếu thực hiện đúng như lời Phật 
dạy, đặc biệt là thực hành trọn vẹn ngũ giới, có thể 
xem như những bậc thang giúp con người bước 
gần hơn đến việc gìn giữ sự thủy chung và bảo vệ 
hạnh phúc gia đình.

Định là thiền định, bài trừ tạp niệm. Tuệ là trí tuệ, 
bài trừ vô minh bao gồm: văn tuệ (học hành mà có 
được), tư tuệ (suy nghĩ mà có tuệ) và tu tuệ (thực 
hành mà có tuệ). Tựu trung lại, Giới - Định - Tuệ 
giáo dục con người tránh những lỗi lầm, tội lỗi, bài 
trừ tạp niệm, xa rời những đam mê, dục vọng làm 
rối loạn tâm trí con người. 

4. TẠM KẾT
Để xây dựng gia đình hạnh phúc trở thành tổ ấm 
theo đúng nghĩa, không chỉ là trách nhiệm của một 
người, một thành viên nào mà cần sự đóng góp 
chung tay, sự quan tâm của mọi người và của toàn 
xã hội. Dưới góc độ Phật pháp, vòng quay muôn 
đời tuân theo luật nhân quả: Ai gieo cái gì, sẽ gặt 
được cái đó. Đây chính là hạt nhân tích cực của Phật 
giáo, là động lực giúp con người ta thường xuyên 
tu dưỡng để sống tốt hơn, nhân ái hơn, bớt tham, 
sân, si. Những tư tưởng của Phật giáo trong gia đình 
Việt Nam xưa và nay có những khác biệt nhất định, 
nhưng chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc những mặt 
tích cực vào việc xây dựng văn hóa gia đình hiện 
nay. Việc kế thừa và phát huy hợp lý hạt nhân Phật 
giáo luôn gắn liền với tư tưởng sáng tạo, với thực tế 
tình hình lẫn yêu cầu của xã hội mới. Đó là nguyên 
tắc không thể bỏ qua trong quá trình kế thừa những 
giá trị truyền thống nói chung, quan niệm Phật giáo 
về gia đình nói riêng. 

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ môn Tôn giáo học (2021), Vận dụng triết lý Phật giáo đối với 
việc xây dựng đời sống gia đình tại Việt Nam trong bối cảnh hiện 
nay. Truy cập ngày 20/7/2022, https://frs.ussh.vnu.edu.vn.
2. Lam Vy (2019), Quan điểm của Phật giáo về bình đẳng và sự 
bình đẳng trong quan hệ hôn nhân. Truy cập ngày 20/7/2022, 
https://phatgiao.org.vn.
3. Nguyễn Văn Mạnh (2013), Nho giáo và Phật giáo với việc giáo 
dục đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội 
thảo Khoa học quốc tế Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên 
văn hóa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Thích Thiện Bảo (2013), Giáo lý nhà Phật là nền tảng xây dựng 
hành phúc gia đình. Truy cập ngày 20/7/2022, http://giacngo.vn.
5. Trần Thị Bình (2013), Xây dựng gia đình dưới góc độ Phật pháp. 
Truy cập ngày 20/7/2022, http://laocai.gov.vn.



56       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

ĐẶT VẤN ĐỀ
Pháp tu Tịnh Độ đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử Phật giáo và trở thành một thành tố vô cùng 
quan trọng trong Phật giáo ở Á Đông. Tại Việt Nam, kể từ khi pháp tu Tịnh Độ du nhập từ 
Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ V, dữ kiện Đàm Hoằng sang chùa Tiêu Sơn (tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay) tu tập Quán kinh được xem là thời kỳ đầu du nhập của pháp tu Tịnh Độ. Sự 
phát triển của pháp môn này trong tiến trình lịch sử Phật giáo Việt Nam gần đây được quan 
tâm sâu sắc hơn. Trước đó, phần lớn các công trình nghiên cứu, nhất là lịch sử Phật giáo Việt 
Nam đều chỉ ra rằng, Phật giáo Việt Nam là sự kết hợp giữa Thiền và Tịnh song tu; hay Thiền 
- Tịnh - Mật. Như thế, có thể thấy pháp tu Tịnh Độ có một vị trí vô cùng đặc biệt trong việc 
tu hành của các nhà tu hành đạo Phật ở Việt Nam. Nhưng cũng vì thế, thật khó phân tách rõ 
ràng đâu là Thiền, đâu là Tịnh nếu không xem xét trên các bình diện khác nhau, chẳng hạn 
lịch sử tư tưởng, lịch sử hình thành của pháp tu hay phương pháp tu tập…

Vậy, pháp tu Tịnh Độ được biểu hiện như thế nào vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. 
Từ “Hội liên xã Niệm Phật” do Tổ Bồ Đề Thích Nguyên Biểu sáng lập, bước đầu chúng 
tôi nêu ra một số suy nghĩ của mình về pháp tu Tịnh Độ ở thời kỳ này.

Nguyễn Văn Quý*

SƯ TỔ THÍCH NGUYÊN BIỂU 
VỚI “HỘI LIÊN XÃ NIỆM PHẬT” - 
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ
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Mặc dù chỉ có ba bộ kinh và một bộ luận 
triển khai giáo lý làm căn bản phương 
pháp tu tập Tịnh Độ, nhưng trong hệ 
thống Phật giáo Đại thừa cũng hết sức 
ngợi ca tư tưởng Tịnh Độ, làm cho pháp 
tu Tịnh Độ trở nên phổ biến và nổi bật 
trong lịch sử tư tưởng Phật giáo.

CUỐI THẾ KỶ XIX-
ĐẦU THẾ KỶ XX
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TỔ BỒ ĐỀ THÍCH NGUYÊN BIỂU VỚI 
PHÁP TU TỊNH ĐỘ
Tổ Bồ Đề Thích Nguyên Biểu (1836-1906) họ 
Phạm, pháp danh Thích Nguyên Biểu, hiệu Nhất 
Thiết, người ở tổng Thạch Giản, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa.

Ban đầu, ngài được gia đình đồng ý cho thế phát 
quy y tại chùa Phù Lãng (Phúc Long tự), xã Phù 
Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1852, 
Ngài được tôn sư cho sang chùa Vĩnh Nghiêm, xã 
Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tham học 
và thụ giới Sa di với Tổ Tâm Viên. Đến năm ngài 
20 tuổi (1855) thì thụ cụ túc giới và sau đó Ngài ở 
lại chùa Vĩnh Nghiêm thêm 5 năm nữa tu học. Cũng 
trong thời gian này, Ngài còn dìu dắt sư đệ Thích 
Thanh Hanh từ chùa Hòe Nhai về đây tham học.

Sau thời gian tu học ở chùa Vĩnh Nghiêm, Ngài bắt 
đầu hoằng pháp và trụ trì chùa Hạ Lôi, xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội. Đặc biệt, năm 1874, khi tới 
bến Bồ Đề, nhận thấy nơi đây cảnh sắc u nhã, lại là 
địa danh gắn với người anh hùng dân tộc Lê Lợi và 
nhân dân nơi đây thỉnh cầu, Ngài đã hưng công khởi 
dựng ngôi chùa và đặt tên là Thiên Sơn Cổ Tích Tự, 
nhưng nhân dân quanh vùng quen gọi là chùa Bồ Đề. 
Khi chùa xây xong, Ngài thuyết pháp, thu nhận đệ 
tử. Có thể kể đến những đệ tử danh tiếng của Ngài 
như: Hòa thượng Thanh Ất - Tổ đệ tam tổ đình Trung 
Hậu; Hòa thượng Thông Toàn - Tổ đệ tứ tổ đình Bà 
Đá… Đối với Tổ đình Bồ Đề, sau ngài có Hòa thượng 
Thích Thanh Trủy; Hòa thượng Thích Quảng Ích; Hòa 
thượng Thích Quảng Gia; Hòa thượng Thích Thiên 
Bản (Cao Đà); Hòa thượng Thích Tâm Tịch…

Bên cạnh việc đào tạo tăng tài cho đất nước, Tổ 
Nguyên Biểu còn có công rất lớn trong việc san 
khắc mộc bản kinh điển Phật giáo. Có thể kể đến 
bộ Nhật tụng Bồ Đề được san khắc năm 1881; bộ 
Thụ giới nghi phạm san khắc năm 1887; bộ kinh 
Hoa Nghiêm hoàn thành năm 1892… Năm 1887, 
sau một thời gian hưng công xây dựng, chùa Bồ Đề 
trở thành một tùng lâm lớn ở miền Bắc, “cũng trong 
thời kỳ hoằng pháp này, Ngài đã toàn tâm toàn trí 
xiển dương giáo lý Tịnh Độ”. Năm 1887, Ngài lập 
nên “Hội liên xã Niệm Phật” nhằm khuyên thiền 
gia thất chúng niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ với tác 
phẩm “Liên xã niệm Phật” [1]. Hội liên xã Niệm 
Phật do Tổ Nguyên Biểu sáng lập với mục đích rõ 

Trên cơ sở tiếp nối truyền thống tu tập Phật giáo Việt 
Nam, đặc biệt là từ sự ảnh hưởng trực tiếp từ tổ đình Phù 
Lãng, Vĩnh Nghiêm. Tổ Nguyên Biểu không chỉ am hiểu 
sâu sắc Phật giáo mà còn tinh thông giáo lý Tịnh Độ.

ràng như đã nêu ở trên. Và tên hội lại gợi lên suy 
nghĩ về pháp tu Tịnh Độ thuở ban đầu.

Về kinh điển, đạo Phật trong quá trình phát triển đã 
hình thành hai dòng chảy lớn là Phật giáo Nguyên 
Thủy và Phật giáo Đại thừa. Pháp tu Tịnh Độ là một 
phương pháp tu tập quan trọng thuộc Phật giáo Đại 
thừa, nhấn mạnh vào đức tin và sự cứu độ của Đức 
Phật A Di Đà dựa trên nền tảng giáo lý hình thành 
từ ba bộ kinh [2] với phương pháp tu tập chủ yếu là 
nhất niệm hồng danh Phật A Di Đà, nguyện được 
vãng sanh Tây phương Cực lạc. Có lẽ vì thế, pháp tu 
này đáp ứng được nhu cầu của mọi người, mọi giai 
tầng trong xã hội, không phân biệt người giàu người 
nghèo, bậc thượng căn hay hạ căn về cõi nơi Phật A 
Di Đà làm giáo chủ. 

Tổ Bồ Đề 
Hòa thượng Thích Nguyên Biểu 

1836 - 1906
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Về lịch sử, sự phân kỳ lịch sử hình thành và phát 
triển của Phật giáo đem đến sự nhận thức rõ ràng 
hơn và sâu sắc hơn cho mọi người về đạo Phật. Tuy 
nhiên, việc phân kỳ cũng chưa được thống nhất [3], 
nhưng cơ bản như Nguyễn Tuệ Chân phân kỳ thành 
ba giai đoạn: Giai đoạn Phật giáo Nguyên thủy, giai 
đoạn Phật giáo Bộ phái và giai đoạn Phật giáo Đại 
thừa [4]. Đối với Phật giáo Đại thừa, theo Nguyễn 
Quang Cư, “sự hình thành tư tưởng Phật giáo 
Đại thừa là phong trào phát triển một đường lối 
Phật giáo mới, hình thành từ năm 150 trước Công 
nguyên đến năm 100 sau Công nguyên. Phong trào 
này là kết quả của sự kế thừa và phát huy nhưng 
mang tính độc lập, khởi dậy từ miền Nam, miền Tây 
Bắc và miền Đông Ấn Độ. Ba đặc tính nổi bật là 
vũ trụ quan mới, kiến giải mới về Abhidhama (A tỳ 
đàm hay là giáo pháp vi diệu, thù thắng vì giúp cho 
người tự giải thoát) và quan niệm mới về Bồ tát đạo 
làm phương châm thực tiễn, từ đó phát sinh một 
cách nhìn mới về Đức Phật và Phật pháp, đưa ra 
nhiều kiến giải mới, dần cấu thành phong trào Phật 
giáo Đại thừa. Đây là một sự mở đầu cho bước phát 
triển mới trong hệ thống tư tưởng Phật giáo” [5].  

Vào thời kỳ đầu của Phật giáo Đại thừa, tư tưởng 
về tha lực, tức là nhờ vào Phật lực, Bồ tát lực… để 
được giải thoát không phải bắt nguồn từ kinh tạng 
Phật giáo Đại thừa nói chung mà từ bộ Na Tiên Tỳ 
kheo Kinh (Nagasena) thuộc kinh tạng của Phật giáo 
Nguyên thủy. Bộ này xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
I sau Công nguyên [6], điều này cũng phù hợp với 
nhận xét của Nguyễn Quang Cư về thời gian và kết 
quả của sự kế thừa, phát huy tư tưởng trước đó của 
Phật giáo Đại thừa. Đương nhiên, nội dung Kinh Na 
Tiên Tỳ Kheo là giáo nghĩa Phật giáo Nguyên thủy, 
nhưng vấn đề “tha lực” lại được xem là tư tưởng 
độc đáo của sự chuyển tiếp từ thời kỳ Phật giáo 
Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa. Chính tư tưởng 
Phật lực là khởi nguyên của tư tưởng “tha lực” 
trong giáo nghĩa các bộ kinh thuộc Phật giáo Đại 
thừa sau này. Junjiro Takakusu khi đọc Na Tiên Tỳ 
Kheo Kinh đã cho rằng “được cứu độ” là tư tưởng 
mới trong đạo Phật [7]. Tất nhiên, tư tưởng “được 
cứu độ” không đơn giản thế, bởi trong kinh tạng của 
pháp môn Tịnh Độ không chỉ dạy con người Niệm 
Phật mà còn dạy con người thọ trì Tam quy, Ngũ 
giới, hành Thập thiện, phát Bồ đề tâm, nghiên cứu 
kinh điển, học tập giáo pháp, tạo lập công đức, hộ trì 
tam bảo, phóng sinh… Nhìn chung, “chỉ với Kinh 

Pháp Hoa và Kinh A Di Đà thì tư tưởng cứu độ 
mới toàn vẹn, [..] chúng sinh được cứu giúp lên cõi 
Cực lạc. Đó là tinh thần cơ bản của tông Tịnh Độ” 
[8]. Mặc dù chỉ có ba bộ kinh và một bộ luận triển 
khai giáo lý làm căn bản phương pháp tu tập Tịnh 
Độ, nhưng trong hệ thống Phật giáo Đại thừa cũng 
hết sức ngợi ca tư tưởng Tịnh Độ, làm cho pháp tu 
Tịnh Độ trở nên phổ biến và nổi bật trong lịch sử tư 
tưởng Phật giáo.

Theo Phật giáo sử, tư tưởng Tịnh Độ gắn bó chặt 
chẽ với sự tôn thờ Phật A Di Đà của nhân dân Trung 
Quốc đã tồn tại từ thời Hán và dần dần trở nên phổ 
biến hơn nhờ vào các bản dịch của một vị hoàng tử 
nước An Tức là An Thế Cao vào năm 150. Nhưng 
về kinh điển Tịnh Độ thì phải đến thế kỷ thứ III trở 
đi mới dần xuất hiện trọn vẹn [9] nhờ các vị dịch giả 
xuất chúng. Lịch sử truyền thừa của tông này không 
rõ ràng như Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông hay 
Thiền tông. Mãi sau này, các cao tăng đời sau thường 
căn cứ vào sự đóng góp trong công cuộc xiển dương 
giáo lý Tịnh Độ, thậm chí căn cứ vào sự linh ứng lúc 
viên tịch của các cao tăng tiền bối để suy tôn; từ đó 
hình thành nên mối quan hệ truyền thừa của pháp 
môn Tịnh Độ [10] và pháp tu này ngày càng trở lên 
quan trọng không chỉ đối với tín đồ Phật tử mà còn cả 
quần chúng nhân dân mến mộ đạo Phật. 

Trong thập tam tổ (13 vị tổ) Tịnh Độ tông Trung Quốc 
đã được suy tôn thì sư Huệ Viễn (333-416) là Đệ nhất 
tổ. Sư Huệ Viễn người họ Cổ, người Nhạn Môn, tỉnh 
Sơn Tây. Sư Huệ Viễn vốn thông minh xuất chúng, 
sau khi tôn thiền sư Đạo An làm thầy, không lâu 
sau ông đã tinh thông kinh Bát nhã. Vì hoàn cảnh 
lịch sử nên ông xuống Tương Dương, sau đến Lô 
Sơn và lập chùa Đông Lâm. Ở đây, ông “vừa truyền 
Đại thừa, vừa truyền Tiểu thừa, rước các vị tăng 
Tây Vực, Thiên Trúc đến dịch kinh” [11]. Nhưng 
mặt khác, Sư Huệ Viễn cũng chủ trương xiển dương 
pháp tu niệm Phật, ẩn dật tu hành không màng thế 
sự... Năm 402, ông lập ra Hội niệm Phật tại Lô Sơn, 
lấy tên Bạch Liên xã quy tụ hơn 3.000 người, trong 
đó có 18 người nổi tiếng nhất gọi là Đông Lâm thập 
bát hiền. Họ cùng nhau thệ nguyện, rước tượng Phật 
A Di Đà cùng vãng sinh Tịnh Độ. Điều này chính 
là sự “tin tưởng và nguyện sinh về Tây phương Cực 
lạc của vị Phật A Di Đà làm giáo chủ. Phép tu cao 
nhất của Tịnh Độ là tự coi thể tính của mình là A Di 
Đà. Và nếu quán được linh ảnh của Di Đà là bằng 
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chứng chắc chắn nhất sẽ được sinh về cõi Tịnh thổ 
Cực lạc của Ngài” [12]. 

Như vậy, về hình thức, Hội liên xã Niệm Phật do 
Tổ Bồ Đề Nguyên Biểu lập năm 1887 cũng có thể 
giống như là Hội Niệm Phật ở Lô Sơn do sư Huệ 
Viễn thành lập năm 402, đây là tổ chức tập hợp 
đông đảo quần chúng ưu chuộng đạo Phật, không 
phân biệt người tại gia hay xuất gia. Về nội dung, 
cả hai vị Tổ đều triển khai xiển dương pháp tu Tịnh 
Độ. Đối với Bạch Liên xã, Phật giáo sử ghi chép hội 
niệm Phật này quy tụ hơn 3.000 người tham gia, còn 
Hội liên xã Niệm Phật do Tổ Nguyên Biểu thành lập 
thì hiện nay chúng tôi chưa rõ có bao nhiêu người, 
những rõ ràng ngài “không ẩn dật, không màng thế 
sự” như tổ Huệ Viễn, mà tích cực xiển dương pháp 
tu Tịnh Độ, đào tạo tăng tài, ấn tống kinh sách,… 
Mặt khác, việc ngài thành lập Hội liên xã Niệm Phật 
cho thấy pháp tu Tịnh Độ được đặc biệt chú trọng 
phát triển, nhiều tổ đình danh tiếng ở miền Bắc, nơi 
ngài giáo hóa, hoằng pháp đến nay pháp tu Tịnh Độ 
vẫn hiện diện.

Vậy đâu là cơ sở để ngài xiển dương pháp tu Tịnh Độ 
ở thời kỳ này. Thật tiếc, chúng tôi chưa có trước tác 
“Liên xã niệm Phật” để thấy được quan niệm hay tư 
tưởng của ngài. Song, việc ngài chú trọng phát triển 
pháp tu Tịnh Độ thông qua việc thành lập Hội liên 
xã Niệm Phật là bước tiếp nối truyền thống, nhưng ở 
mức cao hơn trong việc xiển dương pháp tu Tịnh Độ. 

Như đã đề cập ở trên, phải đến thế kỷ thứ V, pháp 
tu Tịnh Độ mới truyền nhập vào nước ta. Cao tăng 
truyện chép: “Thích Đàm Hoằng, người Hoàng 
Long, nhỏ tu giới hạnh, chuyên sành luật bộ. Trong 
khoảng Tống Vĩnh sơ (420-422) nam du Phiên 
Ngung, dừng lại ở chùa Đài, sau lại đến chùa Tiên 
Sơn của Giao Chỉ, tụng Vô lượng thọ và Quán kinh, 
lòng thề về an dưỡng. Vào năm Hiếu Kiến thứ 2 
(455), nhóm củi trên núi, lén vào trong củi lấy lửa 
tự thiêu. Đệ tử đuổi kịp, ôm giữ đem về, thì nửa mình 
đã cháy, trải tháng mới bớt chút ít. Sau đó, xóm gần 
có hội, cả chùa đều phó. Hoằng vào ngày ấy lại vào 
trong hang núi tự thiêu. Dân xóm đuổi tìm thì mạng 
Hoằng đã dứt. Do đó, họ chất củi thêm, đốt lửa cháy 
đến ngày hôm sau mới tắt. Ngày hôm đó, dân xóm 
đều thấy Hoằng thân vàng sắc vàng, cưỡi một con 
nai vàng, đi về phía tây rất nhanh, không nghỉ hỏi 
han. Tăng và tục mới hiểu thần dị, cùng lượm xương 

tro, để dựng tháp thờ” [13]. Nhưng từ sau thế kỷ 
thứ V đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ IX, không có 
tư liệu nào để lại đề cập đến Tịnh Độ. Dưới thời nhà 
Đinh (968-980) và Tiền Lê (980-1009), đất nước 
ta bước vào thời kỳ tự chủ ổn định, Phật giáo được 
triều đình ưa chuộng và phát triển hơn trước. Những 
sử liệu Phật giáo chép về thời kỳ này chủ yếu liên 
quan đến Thiền tông và các yếu tố Mật tông. Tuy 
nhiên, với sự đề cao sự cứu vớt của các vị Bồ tát, 
đặc biệt là Bồ tát Quan Thế Âm nên tư tưởng Tịnh 
Độ vẫn được bảo lưu trong sự dung hòa với Thiền 
tông, Mật tông. Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV, đây 
là thời kỳ nước ta hưng thịnh với hai triều đại Lý và 
Trần. Và đây cũng là thời kỳ Phật giáo phát triển 
nhất, gắn bó sâu sắc với các vương triều. Trong lịch 
sử Phật giáo Việt Nam thời kỳ này đã cho thấy tư 
tưởng Tịnh Độ khá phát triển, chẳng hạn vua Lý 
Thánh Tông (1023-1072) cho tạc một pho tượng 
Phật A Di Đà năm 1066, hiện được thờ phụng tại 
chùa Phật Tích (Vạn Phúc tự), tỉnh Bắc Ninh ngày 
nay; sư Trì Bát (1049-1117) tạo tác tượng Phật A Di 
Đà vào năm 1099 ở chùa Hoàng Kim, nay thuộc xã 
Hoàng Ngô, huyện Quốc Oai (Hà Nội)… 

Các thiền sư thuộc phổ hệ truyền thừa các thiền 
phái vẫn tu tập theo pháp tu Tịnh Độ như: Thiền 
sư Tịnh Lực (1112-1175), thuộc thế hệ thứ 10 dòng 
thiền Vô Ngôn Thông, chuyên kinh Viên giác, song 
“trong 12 thời sư lễ Phật sám hối, thâm nhập được 
pháp môn niệm Phật tam muội nên âm thanh trong 
trẻo như tiếng Phạm thiên”[15]; Thiền sư Trì Bát 
(1049-1117) thuộc thế hệ thứ 7 dòng thiền Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi, nhân tưởng niệm Phật A Di Đà ở thế giới 
Cực lạc, nên đã phổ khuyến đạo tục, dựng một đạo 
tràng lớn [15] ... Thời Trần, các nhà tư tưởng, uyên 
thâm Phật giáo như: Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần 
Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông… 
thường bàn về vấn đề niệm Phật dưới góc độ lý luận 
hơn là thực tiễn. Như Trần Thái Tông đã kiến giải 
sâu sắc về vấn đề niệm Phật [16], hay Tuệ Trung 
Thượng Sĩ “là một trí thức tam giáo mà Phật giáo 
trội hơn chứ không độc tôn”[17]. Do vậy, không có 
gì ngạc nhiên khi một trí thức điển hình về sự uyên 
thâm Phật pháp, đề cao “kiến tính”, tìm về bản ngã 
chân như, khai mở Phật tính trong mỗi chúng sinh 
lại có những vẫn thơ như chẳng đề cao ngồi thiền 
hay niệm Phật: 
Tự  thị  quyệ n thờ i tâm tự  tứ c 
Bấ t quan nhiế p niệ m bấ t quan thiề n 
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(Khi nào mệ t mỏ i thì tâm tự  tắ t
Chẳ ng cầ n niệ m Phậ t, chẳ ng ngồ i thiề n)

(Ngẫ u Tác).
 

 Nhưng sâu lắng bên trong tâm vẫn là sự khẳng định 
A Di Đà là bản tâm của mỗi người, với pháp thân 
bao trùm khắp chốn: 
Tâm nội Di Đà tử ma khu
Đông tây nam bắc pháp thân chu
Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt
Sát hải trừng trừng dạ mạn thu.
(Di đà vốn thực thân ta
Nam bắc đông tây khắp chói lòa
Trăng thu ngự giữa trời cao rộng
Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa) [18].

Phật giáo Trúc Lâm một mặt rất đậm tính dân tộc, 
mặt khác lại theo tư tưởng của Mã Tổ Đạo Nhất, 
nhưng phóng khoáng hơn và như thế không phải 
là không có tư tưởng Tịnh Độ như đã nói ở trên 
là minh chứng cho sự “…thích hợp với tâm linh 
tôn giáo của người Việt, hướng về tu tâm dưỡng 
tính, làm việc thiện hơn là nghiên cứu giáo lý uyên 
bác…” [19]. Cho nên, khi Phật giáo Trúc Lâm được 
thành lập thì lập tức thành dòng Phật giáo chủ lưu, 
và có lẽ vì thế mà pháp tu Tịnh Độ không trở thành 
“tông” như ở Trung Quốc hay Nhật Bản mà hòa hợp 
trong dòng chảy của Trúc Lâm Phật giáo. 

Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Nho giáo 
được đề cao và Phật giáo, Đạo giáo nói chung bị hạn 
chế. Nhưng ngay sau thế kỷ XVI, từ thời nhà Mạc, 
Phật giáo được phục hưng, nhiều quý tộc, đặc biệt 
là phụ nữ quý tộc đã có công đức lớn với chùa, song 
không có một tông phái nào nổi bật, hoặc ít được 
ghi chép. Cuộc chiến Nam-Bắc triều rồi Trịnh-
Nguyễn phân tranh đã đưa con người quay trở lại 
mạnh mẽ hơn với Phật giáo. Đây là lý do giúp cho 
các tông phái Phật giáo như Lâm Tế, Tào Động du 
nhập sâu vào xã hội Việt Nam. Đối với Tịnh Độ, xu 
hướng Thiền Tịnh song tu [20] trở thành chủ đạo 
trong tu tập của tín đồ Phật giáo Việt Nam. Hiện 
tượng này đã thấy từ thời Lý-Trần, song thời kỳ này 
nổi trội hơn cả. Nhiều tác phẩm viết về pháp tu Tịnh 
Độ, phiên âm và chú giải nhằm truyền bá cho pháp 
môn này như ngài Viên Văn Chuyết Chuyết (1590-
1644) trước tác Bồ đề yếu nghĩa, thuyết minh về Tự 
tính Di Đà; Thiền sư Hương Hải (1628-1708) vừa 
tuyên truyền tư tưởng thiền phái Trúc Lâm, đề cao 

Pháp tu Tịnh Độ là một phương pháp tu tập 
quan trọng thuộc Phật giáo Đại thừa, nhấn 
mạnh vào đức tin và sự cứu độ của Đức Phật 
A Di Đà dựa trên nền tảng giáo lý hình thành 
từ ba bộ kinh với phương pháp tu tập chủ yếu 
là nhất niệm hồng danh Phật A Di Đà, nguyện 
được vãng sanh Tây phương Cực lạc.
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Phật tại tâm vừa phiên dịch A di đà kinh sớ sao của 
Châu Hoằng; Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726) 
vốn đọc Tam tổ thực lục mà nảy tâm tu hành, nhưng 
sau khi tham vấn Thiền sư Minh Lương được trao 
tâm ấn làm tổ đời thứ 36 tông Lâm Tế. Vì vậy, ở 
thiền sư Chân Nguyên, là sự hội tụ của hai tông phái 
Trúc Lâm và Lâm Tế. Năm 1684, ngài còn dựng 
tòa Cửu phẩm liên hoa thể hiện tư tưởng Tịnh Độ 
qua điêu khắc rất độc đáo. Như vậy, Thiền sư Chân 
Nguyên còn là minh chứng rõ ràng nhất ở Việt Nam 
về Thiền Tịnh song tu thời kỳ này. Bản thân ngài 
còn trước tác, nghiên cứu sâu sắc về pháp tu Tịnh 
Độ như: Tịnh độ yếu nghĩa, Long thư Tịnh độ văn, 
Long thư Tịnh độ luận bạt hậu tự… 

Tổ Nguyên Biểu được tôn sư chùa Phù Lãng cho 
phép sang tham học và thụ giới với Tổ Tâm Viên 
tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang. Chùa Vĩnh Nghiêm gắn bó với giai đoạn các 
vị Tổ Trúc Lâm và là trung tâm Phật giáo Trúc Lâm 
lớn không chỉ ở thời Trần mà mãi về sau. Trung tâm 
Phật giáo Vĩnh Nghiêm là nơi đào tạo tăng tài, nơi 
san khắc mộc bản ấn tống kinh điển danh tiếng trong 
lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trên phương diện san 
khắc mộc bản ấn tống kinh điển Phật giáo, vào thời 
kỳ Tổ Tâm Viên trụ trì đã san khắc khá nhiều bộ 
văn sách Phật giáo như: Kính tín lục, Tây phương 
mỹ nhân truyện, Tỳ kheo ni giới kinh, Sa di ni kinh, 
Đại A Di Đà kinh (gồm: A Di Đà vấn sao biện, A Di 
Đà kinh sớ sao tục vấn, A Di Đà yếu giải, A Di Đà 
sự nghĩa, Tịnh Độ tứ thập bát vấn. Đầy đủ nhất là 
bộ A Di Đà kinh sớ sao). Trong đó, có bộ Kính tín 
lục là loại sách của Trung Quốc, có tính chất và mục 
đích khuyến thiện, trừng ác, có sức truyền cảm lớn. 
Trong lời tựa san khắc bộ sách này để lưu truyền ở 
nước ta do Cử nhân khoa Canh Tuất là Nguyễn Huy 
Tuấn viết vào năm Tự Đức thứ 29 (1876) đã cho biết 
mộc bản (ván in) lưu tại chùa Phúc Long, xã Phù 
Lãng, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Như thế, chùa 
Phúc Long hay còn gọi là chùa Phù Lãng chính là nơi 
đầu tiên Tổ Nguyên Biểu tu hành. Không chỉ có thế, 
ngoài bộ Kính tín lục còn có bộ Tây phương mỹ nhân 
truyện, ngoài bìa còn ghi tàng bản chùa Phù Lãng, 
nhưng mộc bản hiện lưu tại chùa Vĩnh Nghiêm. Như 
thế, chùa Phù Lãng và chùa Vĩnh Nghiêm cũng có 
mối liên hệ vô cùng mật thiết, mà trong lời tựa A Di 
Đà kinh sớ sao cho biết rõ điều này: “Tháng giêng 
năm Đinh Tỵ niên hiệu Tự Đức, Sa môn Thông Duệ 
chùa Phúc Long xã Phù Lãng huyện Võ Giàng phủ 

Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh phát tâm khắc in lại các bộ 
kinh Di Đà kinh sớ sao, Sự nghĩa vấn biện, Di Đà 
kinh yếu giải, Tây phương mỹ nhân truyện. Đến năm 
Mậu Ngọ, sa bà báo mãn, tịnh độ duyên thành, truyền 
y bát cho môn đệ và phó chúc việc in kinh cho môn 
đồ pháp quyến làm thay. Đệ tử là Tâm Viên vâng 
mệnh làm theo, thân tâm rất vui mừng. Trộm nghĩ ơn 
sâu tam bảo, đức nặng hai thầy, huống nữa mình và 
người cùng muốn được chân pháp, há dám chậm trễ! 
Nhưng mà thế sự vô thường, phải đến năm Đinh Mão 
mới bắt đầu khắc in lại được, đến năm Quý Dậu thì 
hoàn thành” [21].

Đối với kinh điển Tịnh Độ, văn bản A Di Đà sớ sao 
đã cho biết nguyên nhân san khắc, ấn tống kinh điển 
là để khuyến thiện, phúc báo “huống chi pháp môn 
Tịnh Độ vượt ra ngoài sinh tử luân hồi, mãi không 
thoái chuyển cho đến khi thành Phật, cho nên khuyên 
mọi người tu Tịnh Độ là thành tựu cho tất cả chúng 
sinh. Làm Phật ắt độ cho vô lượng chúng sinh, chúng 
sinh được độ đều bắt đầu từ ta, phúc báo ấy thực 
vô cùng tận. Cho nên muốn khuyên hết thảy những 
người có kiến văn hãy mở rộng tâm ấy, lấy tâm Phật 
làm tâm mình, khiến cho người người đều biết đến, 
mà hết thảy được sinh về cõi Tịnh Độ”[22].

Như thế, Tổ Nguyên Biểu đã có sự kế thừa truyền 
thống tu hành từ chùa Phù Lãng (Phúc Long tự), 
chùa Vĩnh Nghiêm. Với sự hiện diện của các bộ 
kinh luận Tịnh Độ đã cho thấy thời kỳ này vẫn theo 
xu hướng Thiền-Tịnh song tu. Song yếu tố Tịnh đã 
trội hơn Thiền. Yếu tố này theo chúng tôi bắt đầu từ 
thiền sư Chuyết Chuyết, thiền sư Hương Hải, thiền 
sư Chân Nguyên, nhưng rõ ràng hơn ở Tổ Nguyên 
Biểu với việc thành lập Hội liên xã Niệm Phật.

3. ĐÔI LỜI TẠM KẾT
Trên cơ sở tiếp nối truyền thống tu tập Phật giáo 
Việt Nam, đặc biệt là từ sự ảnh hưởng trực tiếp từ 
tổ đình Phù Lãng, Vĩnh Nghiêm. Tổ Nguyên Biểu 
không chỉ am hiểu sâu sắc Phật giáo mà còn tinh 
thông giáo lý Tịnh Độ. Bên cạnh đó, việc san khắc 
mộc bản, ấn tống kinh điển Tịnh Độ ở chùa Phù 
Lãng và chùa Vĩnh Nghiêm cùng “tâm nguyện” của 
các vị tổ như ngài Thông Duệ, Tâm Viên một mặt 
cho thấy giáo lý Tịnh Độ đã hoàn bị, nhưng sâu xa 
hơn là đáp ứng nhu cầu của tín đồ, Phật tử cùng 
đông đảo quần chúng nhân dân trong bối cảnh lịch 
sử nhiều biến động. 
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Việc Tổ Nguyên Biểu thành lập Hội liên xã Niệm 
Phật, thiết nghĩ, trước hết là việc đáp ứng nhu cầu 
đó. Với hình thức “hội” đã góp phần xiển dương 
pháp tu Tịnh Độ sâu rộng hơn trong nhiều tầng lớp. 
Góp phần đào tạo nhiều tăng tài am hiểu đạo Phật, 
am hiểu giáo lý, phương pháp tu tập Tịnh Độ, nâng 
cao hơn về mặt lý luận, và có thể thấy, thời kỳ này 
yếu tố Tịnh Độ rất được quan tâm. Tất cả góp phần 
tạo cơ sở cho phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt 
Nam sau này. Nhiều nhóm chuyên thực hành niệm 
Phật tiếp tục được thành lập như: Liên Trì xã, Niệm 
Phật liên xã, nhiều sách báo đã chuyển tải, giải thích 
tính hợp lý của việc tu tập Tịnh Độ. Đây là sự thích 
ứng của Phật giáo Việt Nam với thời đại, với xã hội 
trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

Chú thích và tài liệu tham khảo:
* Hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa 
học Xã hội Việt Nam.
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đổi nội tại nào đáng kể nữa mà tiếp tục duy trì”. Xin xem: Edward 
Conze (Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải), Lược sử Phật giáo, 
Nxb. Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tr.16.
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giáo, Hà Nội, tr.31
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Đại thừa”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (số 7), tr.36-37.
[6] Ban đầu, bản kinh này truyền sang Tích Lan và các nước theo 
Phật giáo Nguyên Thủy với tên gọi là Milindapanhà hay Di Lan Dà 
vấn kinh thuộc văn hệ Pàli. Sau đó, bản kinh này được truyền sang 
Trung Quốc và dịch sang văn hệ Hán với tên gọi là Na Tiên tỳ kheo 
kinh. Nội dung kinh Na Tiên tỳ kheo ghi lại những lời vấn đáp giữa 
Tỳ kheo Na Tiên, người Trung Ấn, sống vào khoảng nửa cuối thế 
kỷ II trước Công nguyên và vua Di Lan Đà (Milinda) tại kinh thành 
Sa Yết La (Sàkalà) thuộc thượng lưu Ngũ Hà. Trong cuộc đối thoại 
này, nổi bật quan điểm nếu ai đó từng làm việc bất thiện, nhưng khi 
lâm chung biết tưởng nhớ đến Phật sẽ được Phật lực nâng đỡ mà 
sinh lên các cõi trời. Hễ ai tin Phật và tưởng nhớ đến Phật thì khi lâm 
chung đều được Phật tiếp độ. Xin xem: Ban biên Đạo Uyển (2010), 
Từ điển Phật học, Công ty sách Thời Đại & Nxb. Thời Đại, Hà Nội. 
tr.147-148; Cao Hữu Đính soạn thuật (1996), Na Tiên tỳ kheo kinh, 
Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế ấn hành.
[7] Ông viết: “Nếu chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bản 
giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật, nghĩa 
là Đức Phật của ánh sáng vô tận (Vô lượng quang) và của tuổi thọ 
vô tận (Vô lượng thọ). Khi lý tưởng về Niết Bàn, vốn là phi không 
gian, phi thời gian, bất sinh, bất diệt, bất động được thể hiện, thì 
đất chính là Vô tận hay Vô lượng (Adiđà, Amita hay Amitabha). Sự 
mô tả về cõi Cực lạc, ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ và 
nhân cách giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả giản dị là 
những giải thích về “Vô lượng”: Xin xem: Junjiro Takakusu (Tuệ 
Sỹ dịch), Các tông phái của đạo Phật, Ban Tu thư viện Đại học Vạn 
Hạnh, tr.318.
[8] PGS. Nguyễn Duy Hinh, Triết học Phật giáo Việt Nam, Nxb. 
Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội, tr.234.
[9] Đó là Sư Khương Tăng Ngãi dịch kinh Vô lượng thọ; Cư sĩ Chí 
Khiêm dịch kinh Đại A di đà; La Thập dịch kinh A di đà (còn gọi là 
kinh Tiểu A di đà); Phật Đà Bạt Đà La (Giác Hiền) dịch kinh Tân Vô 
lượng thọ, kinh Quán Phật tam muội; Trí Nghiêm dịch Tịnh Độ tam 
muội; Cương Lương Da Xá (thế kỷ 5) dịch kinh Quán Vô lượng thọ; 

Tâm nội Di Đà tử ma khu
Đông tây nam bắc pháp thân chu
Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt
Sát hải trừng trừng dạ mạn thu.

(Di đà vốn thực thân ta
Nam bắc đông tây khắp chói lòa
Trăng thu ngự giữa trời cao rộng
Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa).
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Bồ Đề Lưu Chi (thế kỷ VI) dịch Vô lượng thọ kinh luận. Đến đây 
các bộ kinh căn bản của Tịnh Độ đã hoàn chỉnh, trong đó ba bộ kinh 
tạng được coi là nền tảng Tịnh Độ tông là Vô lượng thọ, Quán Vô 
lượng thọ và Kinh A Di Đà, sau thêm bộ Vãng sinh Tịnh Độ luận do 
ngài Thế Thân trước tác được dịch thì Tịnh Độ tông đã hoàn chỉnh 
xét trên hai phương diện chính là giáo lý và phương pháp tu tập. Hẳn 
nhiên, không chỉ có các bản kinh Tịnh Độ được dịch ở thời kỳ này, 
nhưng qua các bản dịch này đã cho thấy sự phát triển liên tục của 
Phật giáo Trung Quốc, sự thích ứng, hoà hợp, kết hợp nhịp nhàng 
với xã hội, tư tưởng, văn hoá truyền thống nơi đạo Phật truyền đến. 
Tuy nhiên, ở ngay trong chính Phật giáo Trung Quốc, việc phân 
chia để hình thành tông phái, cùng sự truyền thừa thích hợp phần 
nào đó cũng đem đến sự phát triển. Trên bình diện này, nó mang ý 
nghĩa lý luận nhiều hơn thực tiễn tôn giáo, bởi chỉ có các bậc tu hành 
uyên thâm Phật học, đức cao vọng trọng mới có thể chia thành tông 
phái khác nhau và vô hình chung đã duy trì tính liên tục của Phật 
giáo Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Còn phần lớn các tín đồ Phật 
giáo chỉ biết đến với Phật giáo với mong muốn được cứu độ, mong 
được giải thoát hay đơn giản là mong cầu bình yên sau khi lễ chùa, 
lễ Phật. Xem thêm: Edward Conze (Nguyễn Minh Tiến dịch và chú 
giải), Lược sử Phật giáo, Nxb. Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tr.174).
[10] Sự truyền thừa của Tịnh Độ tông được ghi nhận bắt đầu từ 
thời Tống (960-1279), theo tác phẩm Lịch sử Phật giáo do Nguyễn 
Tuệ Chân (biên dịch) thì Tông Hiểu (1151-1214) trong tác phẩm 
Lạc bang văn loại đã tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, ông đề cử 
Đông Tấn Lô Sơn Huệ Viễn là vị Tổ đầu tiên của Tịnh Độ tông 
cùng năm vị thứ tự là Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Tĩnh 
Thường, Tông Trạch kế thừa hình thành truyền thừa Tịnh Độ tông. 
Nhưng sau này, tăng nhân Chí Bàn viết bộ Phật tổ thống ký sửa 
lại thành bảy vị thứ tự như sau: Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thừa Viễn, 
Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Diên Thọ và Tĩnh Thường. Và từ thời 
nhà Minh (1441-1644), thời nhà Thanh (1644-1911) cho đến thời 
gian gần đây, lại trải qua nhiều lần bổ sung, suy tôn được mười ba 
vị cao tăng là tổ sư được hầu hết giới tu hành Tịnh Độ chấp thuận, 
thứ tự như sau:
1. Lô Sơn Huệ Viễn (334-416 TL) đời Đông Tấn làm sơ Tổ.
2. Quang Minh Thiện Đạo (613-681 TL) đời Tùy Đường, đệ nhị Tổ.
3. Bát Châu Thừa Viễn đời Đường, đệ tam Tổ.
4. Ngũ Hội Pháp Chiếu đời Đường, đệ tứ Tổ.
5. Đại Nham Thiếu Khang đời Đường, đệ ngũ Tổ.
6. Vĩnh Minh Diên Thọ đời Tống (?-975), đệ lục Tổ.
7. Chiêu Khánh Tĩnh Thường đời Tống, đệ thất Tổ.
8. Vân Thê Châu Hoằng (1535-1616), đời Minh, đệ bát Tổ.
9. Ngẫu Ích Trí Húc (1599-1655) đời Thanh, đệ cửu Tổ.
10. Phổ Nhãn Hành Sách tự Triệt Lưu đời Thanh, đệ thập Tổ.
11. Tiên Lâm Thất Hiền (1686-1734) đời Thanh, thập nhất Tổ.
12. Tư Phúc Tế Tỉnh đời Thanh, thập nhị Tổ. 
13. Linh Nham Ấn Quang, đầu đời Dân Quốc, thập tam Tổ.
[11] Nguyễn Duy Hinh (1999), Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr59
[12] Cư sĩ Nguyên Hòa (2014), “Nguồn gốc lịch sử, ra đời và phát 
triển của Tịnh Độ tông”, Tạp chí Nghiên cứu Phật Học, (số 3), tr.41.
[13] Dẫn theo: Lê Mạnh Thát (1999), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
tập I, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr.749.
[14] Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb. TP Hồ 
Chí Minh, tr.223.
[15] Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb. TP Hồ 
Chí Minh, tr.276.
[16] Ngài đã chia người tu hành thành ba hạng là Thượng trí giả, 
Trung trí giả và Hạ trí giả. Trong đó, người Thượng trí là thân Phật, 
người Trung trí phải nhờ vào niệm Phật, luôn chuyên cần tịnh tiến, 

tự tâm mình thuần thiện và sau khi lâm chung sẽ nhập Niết bàn, 
người Hạ trí phải luôn miệng niệm Phật, thân cầu sinh đất Phật và 
sau khi chết được sinh vào đất Phật thì lại nhờ chư Phật dạy dỗ mới 
được Phật quả… 
[17] Nguyễn Duy Hinh (1999), Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.604.
[18] Nguyễn Lang (1977), Phật giáo sử luận, Nxb. Lá Bối, tr.78.
[19] PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử đạo Phật Việt Nam, 
Nxb. Tôn Giáo và Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.463.
[20] Xu hướng này do Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975) đời Tống 
(Trung Quốc) khởi xướng, nhưng ở Việt Nam không nhất thiết ảnh 
hưởng xu hướng từ Vĩnh Minh Diên Thọ. 
[21] Nguyên văn trong quyển 4, tr.99, bộ A Di Đà kinh sớ sao hiện 
lưu giữ tại chùa Vĩnh Nghiêm: “Đại Nam Tự Đức Đinh Tỵ mạnh 
xuân, Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Phù Lãng xã Phúc 
Long tự Sa môn Thông Duệ phát tâm trùng san: Di Đà kinh sớ 
sao, Sự nghĩa vấn biện, Di Đà kinh yếu giải, Tây phương mỹ nhân 
truyện. Ư Mậu Ngọ sa bà báo mãn, Tịnh Độ duyên thành, truyền 
y bát dư ti tịnh san kinh sự, phó chúc pháp quyến đại lao. Đệ tử 
Tâm Viên đẳng phụng tự pháp ty, thân tâm biến hỉ. Thiết niệm tam 
bảo ân thâm, nhị sư đức trọng, huống tự tha dục đắc chân pháp 
đại pháp, khởi cảm trì đình. Nhiên nhi thế tướng vô thường, triển 
chuyển chí Đinh Mão sơ san, Quý Dậu khắc kính”.
[22] Trong lời dẫn quyển 4, tr.98, A Di Đà kinh sớ sao. Nguyên văn: 
Huống Tịnh Độ pháp môn siêu xuất sinh tử luân hồi, vĩnh bất thối 
chuyển, nghi chí thành Phât nhi hậu dĩ, thị khuyến nhất nhân tu Tịnh 
Độ nãi thành tựu nhất thiết chúng sinh tác Phật dã. Phàm tác Phật 
giả tất độ vô lượng chúng sinh. Tòng can độ chi chúng sinh giai do 
ngã nhi thủy. Kỳ phúc báo, tín bất khả cùng tận, Cố dục khuyến nhất 
thiết kiến giả văn giả quảng đại kỳ tâm, dĩ Phật tâm vi tâm, sử nhân 
nhân tri chi, nhi tận sinh Tịnh Độ.
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Đại & Nxb. Thời Đại, Hà Nội. 
2. Nguyễn Quảng Cư (2014), “Cơ sở hình thành tư tưởng Phật giáo 
Đại thừa”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (số 7).
3. Nguyễn Tuệ Chân (biên dịch), Lịch sử Phật giáo, Nxb. Tôn giáo, 
Hà Nội.
4. Cao Hữu Đính soạn thuật (1996), Na Tiên tỳ kheo kinh, Tỉnh hội 
Phật giáo Thừa Thiên Huế ấn hành.
5. Edward Conze (Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải), Lược sử 
Phật giáo, Nxb. Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
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triển của Tịnh Độ tông”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (số 3)
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hóa Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội
8. Nguyễn Duy Hinh (1999), Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội.
9. PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử đạo Phật Việt Nam, 
Nxb. Tôn giáo và Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
10. Nguyễn Lang (1977), Phật giáo sử luận, Nxb. Lá Bối.
11. Lê Mạnh Thát (1999), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập I, Nxb. 
Thuận Hóa, Huế.
12. Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb. TP Hồ 
Chí Minh.
13. Trần Quang Thuận, Phật giáo Trung Quốc, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội.
14. Junjiro Takakusu (Tuệ Sỹ dịch), Các tông phái của đạo Phật, 
Ban Tu thư viện Đại học Vạn Hạnh.
Và một số tư liệu điền dã của tác giả.
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  Khánh Hạ

Tôi mãi đi tìm một màu xanh thắm
Tìm lại chiếc lá trong rừng cội Sa La 
Tìm lại mình giữa ải phù du sớm tối…luỵ tàn
Bao được mất, có rồi không
Con đường trần chông chênh lắc lẻo
Có khi lạc lối bóng trầm luân.
Mắc cạn đời…
Mang nhiêu khê trói buộc ưu phiền nặng trịch
Hai gánh vai không mà lại có
Trong tâm...
Đi giữa nhân gian lắm chày gương ảo ảnh
Hoa đốm cuộc đời như khói lam loang vỡ mỏng tanh
Chẳng nắm được sợi nào…
Bóng trăng điền dã 
Ngàn năm cũ trong lời kinh truyền tiếp
Mãi còn quang chiếu tận hôm nay.
Bánh xe Pháp miệt mài
Người đi…
Giữa chốn bụi trần
Tâm theo ngàn bước lặng lẽ
Chẳng luyến ngàn mây nổi điệp trùng 
Trong giấc mơ người thường biếm hoạ
Vạn lối quay về xin một bước không…

Đi giữa nhân gian

  Ngô Thế Lâm

Ta lang bạt suốt dặm dài gió bụi
ký thác buồn vui phù phiếm thị thành
sông thanh thản một dòng mê mải
tưới xanh trong lên hiu hắt hồn mình

Phù sa ngọt vun bồi tươi cằn cỗi
câu hát gập ghềnh chở mưa nắng long đong
qua dâu bể, sông dịu dàng như thể
lòng mẹ suối nguồn dào dạt bao dung.

Đời ta hẹp, lòng sông thì rộng
cao thấp bao phen nông nổi quê người
sông như mẹ, vỗ về khờ dại
cho con nương vào trĩu một vòng ôm

Ta phiêu dạt bỗng một ngày mỏi gối
về soi bóng mình trong đục mấy dòng trôi
xin gột rửa bao ưu phiền lận đận
phía hoàng hôn, bình yên dáng mẹ ngồi!

Ơi bát ngát đời sông, đời mẹ
miền ca dao thổn thức trăng vàng
con khỏa nước khơi dòng trong tắm gội
chợt thấy mình bé nhỏ giữa mênh mang...

MẸ VÀ 
SÔNG



68       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

T hanh quy là bộ sách viết về chế độ quản lý tòng lâm tự viện của 
Thiền tông Trung Hoa. Khởi đầu tác phẩm được Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải biên soạn vào thời Đường, với tên gọi là Quy thức 

thiền môn. Vì tác phẩm được Thiền sư Bách Trượng biên soạn, nên người 
đời sau còn gọi là Bách Trượng thanh quy (Cổ quy). Nhờ có nội dung phù 
hợp với tình hình xã hội bấy giờ, nên tác phẩm trên nhanh chóng trở thành 
bộ sách điển hình về chế độ quản lý tòng lâm tự viện ở Trung Quốc. Tuy 
nhiên, từ thời Ngũ Đại trở về sau, sự phát triển mạnh mẽ của Thiền tông 
Trung Hoa, cùng với việc hình thành thêm các chi phái thuộc truyền thống 
Thiền, đã khiến tác phẩm này dần bộc lộ những hạn chế nhất định trước thời 
đại mới. Trong tình hình đó, trên nền tảng của tác phẩm Quy thức thiền môn, 
người ta bắt đầu điều chỉnh và gia giảm để nội dung của nó phù hợp với hoàn 
cảnh xã hội đương thời. 

Đến thời Tống-Nguyên, có rất nhiều dị bản thanh quy Thiền tông lưu hành, 
mà nội dung của chúng là những quy định có nguồn gốc từ Quy thức thiền 
môn của Thiền sư Bách Trượng trước đó và một số bổ sung mới. Năm Nguyên 
Thống thứ 3 (1355), vua Nguyên Thuận ra sắc lệnh cho Thiền sư Đức Huy 
(Trụ trì một ngôi chùa trên núi Bách Trượng) biên tập và bổ sung những yếu tố 
cần thiết vào tác phẩm. Theo đó, Thiền sư Đức Huy đã hiệu đính Bách Trượng 
thanh quy thành Sắc tu Bách Trượng thanh quy gồm 8 quyển. Để phân biệt với 
tác phẩm Bách trượng thanh quy có trước đó, người sau gọi tác phẩm mới do 
Thiền sư Đức Huy biên tập là Thanh quy mới (Tân quy). Bản Thanh quy mới
này có nội dung phong phú, hệ thống hoàn chỉnh, kết cấu chặt chẽ, được xem 
là bản thanh quy biên tập hoàn chỉnh nhất trong 600 năm lịch sử Thiền tông, 
trở thành tập đại thành của thanh quy Thiền tông Trung Hoa.

Văn hóa trà trong 
sinh hoạt thiền môn qua tác phẩm

Sắc tu Bách Trượng 
thanh quy

Lưu Phác Bình - Suối Thông (dịch)*
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Sắc tu Bách Trượng thanh quy kế 
thừa và hoàn thiện cách thức uống 
trà được đề cập trong thanh quy 
Thiền tông trước đó, đồng thời 
tiến thêm một bước, nghi thức hóa, 
quy cách hóa để tạo nên một chế 
độ thiền trà đặc sắc mang tính đặc 
thù. Từ thời Tống Nguyên, việc 
uống trà ở Trung Hoa rất phổ biến, 
nhưng cách pha chế khác hẳn với 
cách uống trà từ thời Minh Thanh 
trở về sau. Sắc tu Bách Trượng 
thanh quy hoàn thành vào cuối 
thời Nguyên, trước khi phong trào 
thưởng trà ở Trung Hoa bị mai một. 
Xét về tầm quan trọng, chế độ thiền 
trà được đề cập trong Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy, đã phản ánh đặc 
trưng văn hóa trà của cả thời Tống 
Nguyên. Vì thế việc nghiên cứu 
khảo sát chế độ thiền trà trong tác 
phẩm Sắc tu Bách Trượng thanh 
quy, không những giúp cho công 
tác nghiên cứu văn hóa thiền trà 
Trung Hoa trở nên sâu sắc hơn, 
mà còn tiến thêm một bước, làm rõ 

những tư liệu liên quan đến lịch sử 
của văn hóa thưởng trà thời Tống 
- Nguyên. Trong nghiên cứu này, 
người viết khảo sát nội hàm các 
khái niệm liên quan đến trà được 
phản ánh trong tác phẩm Sắc tu 
Bách Trượng thanh quy, như: “Trà 
lễ”, “trà thang”, “tiễn điểm”... Nếu 
còn chỗ nào thiếu sót, kính mong 
các bậc trí giả chỉ giáo thêm.

1. TRÀ LỄ TRONG SẮC TU 
BÁCH TRƯỢNG THANH QUY
Từ thời Đường về sau, chịu ảnh 
hưởng từ văn hóa nghi lễ Nho gia, 
Thiền tông Trung Hoa buộc phải 
hệ thống lại các loại hình nghi lễ 
dành riêng cho Phật giáo và điều 
này được thể hiện rõ trong trà lễ. 
Trong hệ thống tự viện thiền môn ở 
Trung Quốc, “Trà lễ” được đề cao 
thành “Tòng lâm thạnh lễ”, thậm 
chí còn hình thành nên quan niệm 
phổ biến “Vô trà bất thành lễ” 
[1]. Trong tác phẩm Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy, có hơn 50 quy 

định cụ thể về trà lễ, khái quát lại có 
thể chia thành hai loại lớn: (1) Trà 
lễ trong tế tự tang chế và (2) Thiền 
trà trong sinh hoạt Tăng chúng.

1.1. Trà lễ trong nghi thức tang 
chế thiền môn
Trà lễ trong cúng tế thiền môn
Phật giáo ban đầu vốn không 
đặt nặng vấn đề cúng bái, nhưng 
người Trung Hoa cổ đại lại rất 
xem trọng vấn đề này. Đối với 
quốc gia mà nói, “việc lớn của 
quốc gia chính là cúng tế và 
luyện quân” [2]. Đối với người 
dân, việc cúng tế được xem là 
một hình thức quan trọng nhằm 
thể hiện tinh thần hiếu đạo. Khi 
giải thích về chữ “Hiếu”, Khổng 
Tử đã nói rằng: “Sống, dùng lễ 
ứng xử; chết, dùng lễ chôn cất 
và cúng bái” [3]. Để thích ứng 
với bối cảnh mới khi truyền đến 
Trung Hoa, Phật giáo cũng từng 
bước tiếp nhận quan niệm trung 
hiếu của Nho gia. 

Trong tác phẩm Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy, có hơn 50 
quy định cụ thể về trà lễ, khái 
quát lại có thể chia thành hai 
loại lớn: Trà lễ trong tế tự tang 
chế và Thiền trà trong sinh 
hoạt Tăng chúng.
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Sau khi Thiền tông hình thành, 
sự tiếp nhận này đạt đến một giai 
đoạn mới. Trong Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy, bốn chương 
“Chúc ly”, “Báo ân”, “Báo bổn”, 
“Tôn tổ” thể hiện sâu sắc sự ảnh 
hưởng của quan niệm trung hiếu 
đối với Phật giáo. Từ phương diện 
nội dung, ngoài việc quy định về 
những nguyên tắc, quy phạm mà 
người xuất gia phải thực hiện 
trong việc cầu phước giải nạn cho 
hoàng thất và quốc gia, còn đề 
cập đến những nguyên tắc, chuẩn 
mực trong nghi thức cúng Phật và 
chư vị Tổ sư.

Chẳng hạn, nội dung chương 
“Chúc ly” chủ yếu quy định về 
nghi lễ chúc phúc hoàng thất, 
đứng đầu là hoàng đế, bao gồm 
các nghi thức như: “Lễ chúc 
mừng Thánh thọ Thánh hoàng”, 
“chúc tụng các ngày cảnh mạng 
và bốn ngày trì trai”, “chúc tụng 
ở tặng điện vào ngày rằm”, 
“chúc tụng mỗi ngày”, “lễ chúc 
thọ Hoàng thái tử sống lâu”, “lễ 
các tháng tốt lành”. Trong đó, 
Lễ chúc mừng Thánh thọ Thánh 
hoàng là lễ mừng sinh nhật của 
Hoàng đế. Vào dịp này mỗi 
năm, các tòng lâm tự viện đều 
thiết trí đạo tràng Kim Cang Vô 
Lượng Thọ để cầu thọ cho nhà 
vua. Trong nghi thức này, trà 
xuất hiện như một sản phẩm tế 
lễ: “Chờ chánh điện bày hương, 
nến, nước trà, chuông linh, lư 
hương cầm tay... Gióng chuông 
trước Tăng đường, tập hợp 
chúng sắp hàng trên chánh điện 
đứng hướng về phía Phật. Vị 
Trụ trì lên chánh điện dâng trà, 
Thượng thủ và Tri sự đón nhận 
và đưa cho Thị giả đốt hương 
đến trước tòa Phật châm trà. 
Dâng trà xong, thầy Trụ trì quay 
về vị trí của mình mà đứng” [4]. 

Chương “Báo ân” chủ yếu đưa 
ra những quy định về nghi lễ cầu 
phước trừ nạn cho đất nước, gồm 
có hai nghi lễ: “Quốc kị” và “Cầu 
thọ”. Trong nghi thức “Quốc kị” 
ghi: “Đến giờ, thỉnh chuông ở 
Tăng đường tập hợp đại chúng, 
chờ Trụ trì đến thắp hương, dâng 
trà cúng” [5].

Chương “Báo bổn” quy định nghi 
thức cúng bái đối với đức Phật 
trong ba dịp lễ: Phật đản, Phật 
thành đạo, Phật nhập Niết-bàn và 
thầy của vua khi qua đời. Mùng 
8 tháng 4 là ngày Phật Đản sinh, 
mọi tòng lâm tự viện đều “chuẩn 
bị chu đáo và trang nghiêm hương 
hoa, đèn nến, trà quả, thức ăn 
tươi mới bày ra cúng dường” [6]. 
Trong buổi lễ, vị Trụ trì phải lạy 3 
lạy, sau đó dâng hương, cúi xuống 
châm trà. Ngày mùng 8 tháng 
Chạp và ngày 15 tháng 2 âm lịch, 
lần lượt là ngày Đức Thích Ca 
Mâu Ni thành đạo và nhập Niết-
bàn, các chùa viện cũng chuẩn bị 
phần lễ như ngày Khánh đản. Vào 
lễ kỷ niệm ngày thầy của vua mất, 

ngoài việc “chuẩn bị hương hoa, 
đèn nến, trà quả, món ăn trang 
nghiêm dâng lên cúng dường”, vị 
Trụ trì “dâng trà, lễ bái xong”, thì 
“thắp hương thuyết pháp” [7].

Chương “Tôn tổ” quy định những 
nghi thức cúng bái trong ngày 
húy kỵ chư vị Tổ sư thiền môn 
nhiều đời, bao gồm 4 lễ: “Giỗ kỵ 
Đạt-ma”, “Giỗ kỵ Bách Trượng”, 
“Giỗ kỵ các bậc Tổ sư khai sơn”, 
“Giỗ kỵ các bậc thầy truyền 
pháp”. Trong nghi thức các ngày 
giỗ kỵ này, trà được nhắc đến 
rất nhiều lần. Như phần “Giỗ kị 
Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma” viết: “Vào 
giữa giờ cháo sáng và cơm trưa, 
thỉnh chuông ở Tăng đường tập 
hợp đại chúng, đứng xếp hàng 
hướng về chân dung Tổ sư. Trụ 
trì dâng hương lạy ba lạy, không 
cuốn thâu tọa cụ, tiến tới trước 
lư hương, dâng bày trà nước và 
cơm cúng. Thị giả thỉnh khách, 
đốt hương đứng bên cạnh bàn 
Tổ, vị bưng đồ cúng dâng lên 
đặt trên bàn, Trụ trì thoái lui về 
vị trí lạy ba lạy, lại tiến tới trước 

Sắc tu Bách Trượng thanh quy kế thừa và hoàn thiện cách thức uống 
trà được đề cập trong thanh quy Thiền tông trước đó, đồng thời tiến 
thêm một bước, nghi thức hóa, quy cách hóa để tạo nên một chế độ 

thiền trà đặc sắc mang tính đặc thù.
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đốt hương ban phát tài vật bố thí 
xong lạy ba lạy, cuốn thâu tọa cụ, 
đánh trống rồi dâng trà cúng Tổ. 
Xong đâu đó, Trụ trì dâng hương 
và tuyên pháp ngữ” [8].

Phần “Giỗ kỵ Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải” ghi lại: “Đúng 
ngày lễ chính, bày lễ vật ra cúng 
giỗ, đặc biệt dọn trà thang, dâng 
hương đọc sớ” [9]. Ở phần “Giỗ 
kỵ các bậc Tổ sư khai sơn” thì 
viết: “Giỗ kỵ các bậc khai sáng 
chùa cúng các bậc đạo hạnh cao 
dày và các bậc có công lao to lớn 
với chùa. Cách đó một đêm, bày 
biện trang trí trên pháp đường, lễ 
nghi cùng với lễ giỗ kỵ Thiền sư 
Bách Trượng giống nhau, nhưng 
có thể không có đọc sớ. Khố ty 
cúng dường đầy đủ. Nếu là giỗ kỵ 
Tổ sư các đời thì không cần dâng 
sớ, cũng không hiến dâng trà 
thang” [10]. Phần “Giỗ kỵ các 
bậc thầy truyền pháp” miêu tả: 
“Trụ trì dâng cơm cúng, tiến hành 
lễ dâng trà, dâng hương (giống 
như ở lễ giỗ kị Tổ sư Đạt-ma). 
Lưỡng tự dâng hương, đại chúng 
cùng lễ bái (do dưới Thượng tọa 
trở xuống đều gọi là người tham 
học). Vào giờ thọ trai, vị Trụ trì 
vào Tăng đường thắp hương, trải 
tọa cụ, lạy ba lạy rồi lui về vị trí. 
Thị giả tặng tài vật bố thí (có nơi 
nhân lúc tề tựu pháp đường tụng 
kinh và tặng phát tài vật luôn, là 
không đúng lễ). Thọ trai xong, 
tề tựu pháp tòa dâng trà, thắp 
hương, Thị giả hành lễ” [11].

Trà lễ trong tang chế thiền môn
Tuy Phật giáo quan niệm tất cả 
chúng sanh bình đẳng, nhưng 
việc cúng tế dành cho người xuất 
gia lớn và nhỏ không đồng nhau, 
quy cách tổ chức tang lễ cũng có 
chỗ khác biệt. Chịu ảnh hưởng từ 
quan niệm cấp bậc trong nghi lễ 

tang ma của Nho gia, Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy đưa ra những 
quy định có phần khác biệt giữa 
tang lễ của người làm Trụ trì và 
những vị Tăng nhân bình thường.

Tang lễ vị Trụ trì có tiêu chuẩn 
cao, trình tự tương đối phức tạp, 
gồm: Nhập liệm (nhập kim quan); 
mời người làm chủ tang lễ; người 
lo việc tang lễ; lo tang phục; lo 
các Phật sự; đưa áo quan đi; lập 
di ảnh cúng trà nước; sắp xếp việc 
nghe pháp; tụng niệm; cúng tế trà 
nước cho người mất; sắp xếp thứ 
tự tế cúng; xuất tang treo di ảnh 
cúng trà nước; hỏa thiêu; nhập 
tháp; xướng y; trình di thư; chiêu 
đãi người chủ tang và nhân viên 
ban lo liệu đám tang... Ngoài nghi 
thức Lập di ảnh ở pháp đường; 
sắp xếp việc nghe pháp cho người 
mất; sơn môn thọ tang và treo di 
ảnh phải ngưng việc “cúng trà” ra, 
các nghi thức khác hầu như đều 
dùng đến trà. Chẳng hạn như khi 
nhập kim quan, phải “dâng trà ba 
thời vào các buổi sáng chiều và 
tối” [12]; lúc di quan thì “dâng 
trà, cơm cháo hai thời” [13];  khi 
đưa tro cốt vào tháp “quan tài đến 
tháp, các chùa đều dâng hương 
cúng trà … Trà dâng ba chén, 
hương đốt một lò…  Mỗi ngày 
cúng ba lần, hợp chúng lại tụng 
kinh” [14]. Lúc “Trình di thư” 
thì: “Thắp hương uống trà xong, 
đợi hai bên chấp sự đến, Chuyên 
sứ đứng dậy trước lư hương mời 
trà cảm tạ thâm tình... Uống trà 
xong, mọi người đứng dậy. ... 
Mỗi áng vị Phương trượng mời 
chuyên sứ dùng trà. ... Chuyên sứ 
hướng về vị Trụ trì xá chào vấn 
an xong, lui về đứng phía sau ban 
Tri khách. Lúc bấy giờ, vị Trụ trì 
cử hành nghi thức lên tòa thuyết 
pháp. Xong xuống tòa đến trước 
bàn cúng linh đốt hương, bày trà 

lên cúng, sau đó rót trà, trải tọa 
cụ xuống nền dập đầu lạy ba lạy 
thể hiện lòng thành kính” [15]. 
Khi chiêu đãi người đứng ra chủ 
trì việc mai táng và các nhân viên 
phụ tá, “sau buổi mời trà, thỉnh 
chuông tập hợp chúng đứng ra 
xếp hàng ở cổng chánh của chùa 
để tiễn họ ra về” [16].

Nếu là tang lễ của Tăng chúng thì 
nghi thức đơn giản hơn, thường 
chỉ bao gồm các nghi lễ như: Ghi 
chép lưu giữ y bát; thỉnh người lo 
Phật sự; định giá di vật của người 
qua đời; tụng niệm ban đêm; đưa 
vong; trà tỳ; xướng y; nhập tháp. 
Tất cả các nghi thức này đều liên 
quan đến trà. Như trong nghi thức 
ghi chép lưu giữ y bát, “Người 
canh linh cữu hằng ngày dâng 
cơm cháo, còn Tri sự mỗi ngày 
cúng trà nước ba lần” [17]. Trong 
phần “Các nghi thức dành cho 
người qua đời” ghi: “Nếu người 
mất là Tây đường, Đơn liêu, Cần 
cựu y bát hơi nhiều, thì cần thêm 
các nghi lễ khác như dâng trà 
nước, chuyển trang thờ, chuyển 
cốt,...” [18]. Khi ban đêm, “sau 
giờ nghỉ ngơi, đánh chuông tại 
Tăng đường, tập hợp đại chúng, 
đến trước kim quan tụng niệm. 
Trước hết vị Tri sự bước ra, đốt 
hương dâng trà...” [19]. Trong 
lễ Trà tỳ, “Chờ đến lúc đọc đến 
câu dâng trà, đốt hương, vị Tri sự 
trịnh trọng bước ra dâng trà và 
đốt hương để tiến hành thực hiện 
nghi lễ của sơn môn” [20]. 

1.2.  Thiền trà trong sinh hoạt 
Tăng chúng
So với trà lễ trong tang chế 
thiền môn, những ghi chép của 
Sắc tu Bách Trượng thanh quy 
về trà trong sinh hoạt của Tăng 
chúng càng chi tiết hơn. Ở những 
chương “Trụ trì”, “Lưỡng tự”, 
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“Đại chúng”, “Tiết lạp” đều có 
không ít những quy định về thiền 
trà trong các hoạt động của Tăng 
chúng. Đối với những buổi thiền 
trà quan trọng, đều được cụ thể 
hóa bằng một lộ trình rất trình 
tự và đồng nhất. Trong giai đoạn 
chuẩn bị, phải dán bảng “danh 
mục trà” hoặc gửi tên các loại 
trà đến những vị được mời tham 
dự, sắp xếp nơi diễn ra hoạt động 
và chuẩn bị trà nước. Khi buổi 
thiền trà chính thức diễn ra, chủ 
yếu có các nội dung như: Cung 
nghinh, thỉnh an tọa, thắp hương, 
thưởng hương, châm trà, thưởng 
trà, châm thêm trà, thu ấm chén, 
châm nước trắng, tiễn khách. 
Để buổi thiền trà diễn ra trang 
nghiêm, nhịp nhàng và tránh 
tình trạng chộn rộn, Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy còn vẽ nhiều sơ 
đồ buổi sinh hoạt dán những nơi 
công cộng, giúp người tham gia 
am tường tổng thể trước khi tham 
gia hoạt động này. Các buổi thiền 
trà được tổ chức, đều có tên gọi 
và mục tiêu riêng, các nghi thức 
và nội dung diễn ra trong buổi lễ 
chính là quá trình thực hiện mục 
tiêu đó. Thông qua những buổi trà 
lễ nơi tòng lâm như vậy, không 
chỉ khiến các hoạt động giao tế có 
quy định lễ nghi cụ thể, gia tăng 
tính quy phạm và nghiêm túc, mà 
còn giúp hiệu suất làm việc trong 
chốn tòng lâm tự viện được nâng 
cao hơn [21].

Việc bổ nhiệm, miễn chức Trụ 
trì và thiền trà thường ngày
Nội dung chương “Trụ trì” của 
Sắc tu Bách Trượng thanh quy đề 
cập vấn đề bổ nhiệm, bãi nhiệm 
và các chức trách của vị Trụ trì. 
Theo trình tự, vị Trụ trì mới sẽ 
do tự viện tiến cử, sau khi được 
các bộ phận liên quan phê chuẩn 
xong, tự viện phải tổ chức nghi 

thức rước đón Trụ trì mới và nghi 
thức Trụ trì mới nhận nhiệm vụ. 
Trong các buổi lễ này, trà là yếu tố 
không thể thiếu. Như trong “Sơn 
môn đặc vi tân mệnh trà thang” 
(nhà chùa đặc biệt khoản đãi trà 
và thang thủy cho Trụ trì mới) 
chép: “Bảng hiệu báo khoản đãi 
trà thang tân thọ mạng Trụ trì 
được treo hai bên phải trái trước 
Tăng đường (Vân đường). Khố 
ty chuẩn bị văn trạng thỉnh mời, 
chuẩn bị  mâm gỗ có trải khăn vải 
đặt lư hương và đèn cầy lên trên 
đó, đến thất Phương trượng thắp 
hương bái thỉnh. Nếu được Trụ trì 
miễn lễ thì gập tọa cụ xuống nền, 
biểu thị kính ý rồi bẩm bạch: ‘Sau 
buổi ngọ trai, thỉnh Hòa thượng 
Trụ trì đến vân đường để đặc biệt 
đãi trà ngài. Cúi xin Hòa thượng 
từ bi hạ mình long trọng đến dự!’ 
Bẩm bạch xong, đệ trình văn 
trạng thỉnh mời. Liền đó, Trụ trì 
lệnh cho Khách đầu thỉnh mời tôn 
túc hai tự, cần cựu và toàn thể đại 
chúng quang lâm bầu bạn. Treo 
bảng hiệu đãi trà thang để thông 
báo đại chúng, trong Tăng đường 
bày biện vị trí ngồi của Trụ trì. 
(Mấy lúc gần đây đang buổi độ 
trai nghe tiếng đánh bản một hồi 
dài thì trị sự vào Tăng đường 
đốt hương, trải tọa cụ dập đầu 
lạy ba lạy, đi vòng Tăng đường 
khắp lượt mời uống trà, rồi đặc 
biệt trần tình lời chúc mừng tân 
thọ mạng Trụ trì. Theo quy định 
xưa thì khỏi phải cử hành lễ đi 
khắp Tăng đường để thỉnh mời 
đại chúng. Nay nếu trừ lễ này thì 
cũng nên đấy!) .... Hành giả rót 
trà khắp lượt rồi đưa bình trà ra 
ngoài, đến trước Trụ trì thăm hỏi 
vấn an, rồi rút lui. Tri sự từ phía 
bên phải tượng Thánh tăng bước 
ra đốt hương, trải tọa cụ dập đầu 
lạy ba lạy. Xong đứng lên hướng 
dẫn toàn ban đến trước Trụ trì 

trải tọa cụ dập đầu lạy ba lạy đại 
lễ hai lần, đoạn cung kính tiễn 
đưa Trụ trì ra ngoài rồi quay lại 
bên trong Tăng đường đốt hương, 
thăm hỏi vấn an hai dãy phải trái 
của Tăng đường, thu dọn chén 
trà rồi tháo lui khỏi pháp tòa. Lễ 
khoản đãi nước uống cũng giống 
như lễ đãi trà, nhưng không có 
khoản tiễn đưa Trụ trì ra khỏi 
Tăng đường. Dùng nước xong, 
ngồi lại dùng cơm chiều” [22]. 
Khi Trụ trì muốn tập hợp đại 
chúng để thuyết giảng, tổ chức 
Pháp hội hay quản lý sinh hoạt 
hằng ngày của Tăng chúng trong 
tự viện, phần lớn đều thông qua 
những buổi uống trà để sắp xếp 
và kiểm tra tiến độ thực hiện. 

Như trong mục “Thượng đường” 
có ghi: “Như bàn công việc nhà 
chùa, thì Phương trượng mời trà 
Lưỡng tự và Thủ tọa, rồi cùng nghị 
luận” [23]. Sau mỗi buổi thượng 
đường thuyết pháp, thường sẽ có 
“Tuần đường trà” dành cho Tăng 
chúng. Khi tổ chức Pháp hội tụng 
chú Lăng nghiêm thì, “Trụ trì đến 
trước điện Phật đốt hương, dâng 
cúng trà nước, rồi trở về vị trí” 
[24]. Quan phương cử Chuyên sứ 
đến, hay khi có khách quan trọng 
viếng thăm, vị Trụ trì phải đích 
thân đón chào, rồi tổ chức trà lễ 
để tiếp đãi. Như đối với Chuyên 
sứ đến đưa pháp y, “Trước tiên 
gặp Tri khách để thông báo lại ý 
rồi cùng đến Thị ty để phiền nơi 
này bẩm báo lại Phương trượng. 
Trụ trì hoặc tiếp kiến liền lúc đó, 
hoặc sắp xếp vào sáng mai mới 
tiếp kiến. Trước buổi tiếp kiến, Thị 
giả bảo hành giả khách đầu thông 
báo mời Lưỡng tự đến. Chuyên 
sứ theo lễ thường thắp hương ra 
mắt (riêng nhà chùa thì chuẩn bị 
đãi trà cho Chuyên sứ). Chuyên 
sứ cảm tạ đãi trà xong, lại thắp 
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hương, trải tọa cụ dập đầu lạy ba 
lạy hai lần. ... Dùng trà xong, kế 
đến đãi thang thủy. Dùng thang 
thủy xong, Lưỡng tự đưa Chuyên 
sứ đến chỗ nghỉ ngơi” [25]. Khi 
có bậc tôn túc ghé thăm, “phải 
treo bài hiệu tiếp tôn túc, gióng 
chuông tập hợp đại chúng, ra 
đứng tận cổng mà nghinh tiếp. 
Nếu bậc tôn túc nào thích giản dị 
thì âm thầm vào chùa mà không 
báo trước. Trong trường hợp này, 
Trụ trì phải bày trí đầy đủ hương 
đèn để tiếp đón, gióng chuông 
tại Tăng đường tỏ ý kính trọng. 
Người phụ trách tiếp khách phải 
bẩm báo thủ tọa hướng dẫn đại 
chúng thắp hương vái chào vấn 
an. Xong lễ, chúng Tăng lui ra, 
còn Lưỡng tự và Chấp sự tăng đã 
thoái chức hiện trú ngụ tại chùa 
thì ngồi lại bầu bạn. Thắp hương, 
uống trà xong, Thị giả mới đến 
dâng hương lễ bái. ... Qua sáng 

hôm sau, thỉnh mời dùng nước. 
Thị giả thắp hương, hành giả vái 
chào vấn an. Người phụ việc lui 
tới sẵn sàng chờ sai bảo, Trụ trì 
bầu bạn với tôn túc dùng cháo. 
Dùng cháo xong, mời dùng trà” 
[26]. 

Khi thí chủ thỉnh dự trai tăng, 
“thí chủ đến cổng chùa, tri khách 
tiếp kiến dẫn lên thất phương 
trượng đãi trà nước rồi đưa về 
phòng khách nghỉ ngơi” [27]. 
Đối với những khách Tăng lưu 
trú qua đêm, Trụ trì cũng dùng trà 
lễ tiếp đãi, và treo bảng “Trà đãi 
khách lưu trú qua đêm”. Nếu số 
lượng khách Tăng xin ở qua đêm 
nhiều, Trụ trì có thể dùng hình 
thức “ra mắt tập thể” để tiếp kiến. 
Trong chương “Đại chúng”, phần 
“Ra mắt tập thể” có viết: “Kế đó 
cảm tạ thị giả. Sáng hôm sau, đến 
thất Phương trượng dùng trà cầu 

xin ghi tên ở lại chùa” [28]. Điều 
này cho thấy, khi ra mắt tập thể, 
vị Trụ trì cũng tổ chức trà lễ để 
tiếp đón. 

Để thiết lập sự liên kết gắn bó 
trong chốn sơn môn, vào bốn ngày 
lễ lớn của năm, gồm: Mỗi kỳ An 
cư kiết hạ, giải hạ, đông chí và lễ 
tết, vị sư Trụ trì đều sẽ tổ chức tiệc 
trà chiêu đãi Thủ tọa và đại chúng, 
Phương trượng cũng mời trà đại 
chúng. Ngày mùng một và rằm, 
phương trượng đãi trà cho những 
người làm công việc hành đường 
ở chùa. Những buổi uống trà do vị 
Trụ trì tổ chức, đa số dùng để thảo 
luận những công việc quan trọng 
trong tự viện, nên rất được chúng 
Tăng quan tâm. Những người lười 
biếng không tham gia các buổi 
thiền trà này, không nắm rõ tình 
hình, rất dễ xảy ra sai sót và bị 
đuổi khỏi tự viện.

Từ thời Đường về sau, chịu 
ảnh hưởng từ văn hóa nghi lễ 
Nho gia, Thiền tông Trung Hoa 
buộc phải hệ thống lại các loại 
hình nghi lễ dành riêng cho 
Phật giáo và điều này được thể 
hiện rõ trong trà lễ.
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Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm 
Lưỡng tự và thiền trà trong sinh 
hoạt Tăng chúng
Trong chốn tòng lâm tự viện, 
dưới Trụ trì có Đông Tây “Lưỡng 
tự” chia nhau quản lý công việc 
thiền môn. Trong đó, “Tây tự” 
phân thành 6 đầu thủ, gồm: Thủ 
tòa (phân thành Tiền đường Thủ 
tòa và Hậu đường Thủ tòa), Thư 
ký, Tri tàng, Tri khách, Tri điện 
và Tri cốc. “Tây đường” gồm 5 
bộ phận: Giám tự, Duy na, Phó 
tự, Điển tòa, Trực tuế. Ngoài ra, 
còn có Nhiên đăng, Thư trạng, 
Thỉnh khách, Y bát, Thang dược, 
Thị giả Thánh tăng và các trợ lý 
chuyên hỗ trợ Trụ trì xử lý công 
tác hằng ngày. Thông qua sự hỗ 
trợ của Đầu thủ, Chức sự và Thị 
giả, vị Trụ trì có thể thuận lợi 
quản lý tốt chốn tòng lâm tự viện 
mà mình phụ trách. Vì vậy, Sắc 
tu Bách Trượng thanh quy rất 
xem trọng vấn đề bổ nhiệm, miễn 
nhiệm những vị trí này. Trong 
nghi thức bổ nhiệm và miễn 
nhiệm, đều có những buổi thiền 
trà khá long trọng. 

Trong chương “Lưỡng tự”, các 
buổi thiền trà tương đối quan trọng 
có: Đường ty đặc biệt đãi trà nước 
Thị giả cũ và mới; Phương trượng 
đặc biệt đãi trà tân Thủ tọa; tân 
Thủ tọa đặc biệt đãi trà Thủ tọa 
và đại chúng ở hậu đường; Trụ trì 
thăm hỏi Đầu thủ đãi trà; Tiệc trà 
đãi Lưỡng tự giao nhận chức vụ; 
Đãi trà vào liêu ra liêu; Đầu thủ 
vào Tăng đường đãi trà,... Trong 
“Tiệc trà đãi Lưỡng tự giao nhận 
chức vụ” viết: “Theo dõi Phương 
trượng đặc biệt đãi trà tân Thủ tọa 
xong, theo thứ lớp các tân chức sự 
oai nghi tề chỉnh, cầm hương đi 
đến liêu các người được thay thế, 
thắp hương giáp mặt giập tọa cụ 
xuống nền lạy một lạy, mời thỉnh 

rằng: ‘Sau buổi độ trai, bái thỉnh 
ngài hạ mình đến liêu đãi trà!’ 
Tiếp đó bảo Trà đầu mời Lưỡng 
tự mỗi nơi một người, cần cựu ở 
Đông Tây tự mỗi nơi một người 
quang lâm bầu bạn. (Nếu mời trà 
Tây tự thì Tri sự ngồi hai bên đối 
mặt nhau, đối với các Đầu thủ 
đồng hàng, thỉnh bậc dưới một 
người quang lâm bầu bạn, người 
bậc trên đến dự có điều không 
tiện. Mời trà Đông tự thì Đầu thủ 
ngồi hai bên giáp mặt nhau, nếu 
như Duy na hiện cư vị ở Đông tự 
thì lúc mời trà, mời bậc nhỏ hơn 
là Phó tự đến dự). Phía dưới nội 
trong liêu thiết đặt chỗ ngồi, chủ 
tịnh ngồi hai hàng giáp mặt nhau, 
hai bên phải trái là vị trí của 
người quang lâm bầu bạn. Sau 
buổi độ trai, đánh vân bảng trước 
liêu, tiếp đón người được mời, kế 
đón người quang lâm bầu bạn. 
Vào vị trí rồi thị giả vái chào mời 
ngồi, đốt hương mời những người 
quang lâm bầu bạn thắp hương. 
Vào tòa bày trà khoản đãi. Đãi trà 
xong, người được thay thế đứng 
dậy, thỉnh hương cắm vào lư, giập 
tọa cụ xuống đất bái tạ rồi lui 
ra. Ngày hôm sau, bảo hành giả 
Đường ty (liêu Duy na) mời hai 
bên giao và nhận chức vụ dùng 
điểm tâm. ... Phàm Thị giả giao 
nhận nhiệm vụ, đãi trà và điểm 
tâm nên thỉnh mời Duy na quang 
lâm bầu bạn, (thiết bày và hành lễ 
cũng giống như các chức vụ khác 
giao nhận)” [29]. Sắp đặt những 
buổi thiền trà như trên, không chỉ 
thể hiện sự quan trọng của Lưỡng 
tự khi nhận nhiệm vụ, thái độ trân 
trọng đối với người cũ và mới, 
mà còn để cho sự chuyển đổi diễn 
ra theo trình tự nhịp nhàng, giúp 
việc giao nhận nhiệm vụ được 
thuận lợi, tránh những mâu thuẫn 
và khúc mắc không cần thiết giữa 
đôi bên.

Đầu thủ Lưỡng tự coi sóc và quản 
lý tự viện, hàng ngày cũng phải có 
những buổi trà đàm lớn nhỏ khác 
nhau để thông suốt công việc. 
Như gặp khi tự viện thiếu vắng 
vị trí Trụ trì, thì “Lưỡng tự phải 
đến uống trà và thông báo với cơ 
quan chủ quản sở ty. Cùng nhau 
bàn luận việc mời Trụ trì mới” 
[30]. Khi nghinh đón Trụ trì tuần 
liêu, “trước Tăng đường phải 
treo bảng tuần liêu thông báo 
đại chúng. Các liêu bày trí chỗ 
ngồi, chuẩn bị hương và nước” 
[31]. Tri khách của Tây tự phụ 
trách việc tiếp đón khách thập 
phương, “phàm có quan viên, thí 
chủ, các bậc tiền bối chốn Thiền 
lâm hay nhân sĩ nổi tiếng các nơi 
đến viếng chùa thì tri khách phải 
chuẩn bị đầy đủ nhang, trà nghinh 
đón tiếp đãi, rồi bảo Hành giả 
thông báo với Phương trượng. 
Sau đó hướng dẫn khách đến thất 
Phương trượng gặp mặt Trụ trì, 
rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho 
khách” [32]. Vì đã có quy định rõ 
ràng, nên bất kỳ vị khách nào đến 
chùa cũng đều được mời trà biểu 
thị sự kính trọng. Đối với khách 
Tăng đến cầu học, Tri khách tiếp 
đón, tuần tự chào hỏi xong, “mời 
thắp hương, mời ngồi, kế mời 
uống trà, rồi hỏi thăm một cách 
khái quát lý lịch các vị Tăng du 
phương” [33].

Để chia sẻ và kết nối thâm tình 
chốn sơn môn, trong 4 ngày lễ tết 
hằng năm, Khố ty đều có tiệc trà 
đặc biệt thiết đãi Thủ tọa và đại 
chúng. “Vào ngày thứ hai sau ngày 
lễ chính, khi kết thúc bữa cháo 
sáng, Khố ty soạn bảng thông báo 
về việc mời dùng trà (giống như 
bảng thông báo mời uống nước), 
rồi đi mời ẩm khách. Thông báo 
với đại chúng và treo thiệp mời 
dùng trà. Hành giả đánh một hồi 
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bảng dài, đại chúng vân tập vào 
Tăng đường, mời uống trà,... Các 
việc này giống như công việc của 
Thị giả đã nói ở trước. Sau bữa 
thọ trai chấm dứt, hành giả đem 
trưng bày thiệp mời, thiết lập vị 
trí, đánh một hồi trống tập hợp đại 
chúng. Khố ty vái chào, mời Tăng 
chúng ngồi, mời thắp hương, mời 
dùng trà, đi tuần hành vấn an, 
rồi đến Trụ trì đảnh lễ, bày tỏ lời 
cảm tạ một cách chí thành. Các 
việc này giống như lễ đãi nước 
đã nói ở trước” [34]. Tiền đường 
trong những ngày lễ tết cũng tổ 
chức tiệc trà đặc biệt chiêu đãi 
Hậu đường và đại chúng. “Ngày 
thứ ba sau ngày lễ chính, Thủ 
tọa Tiền đường soạn thiệp mời 
uống trà. Đi đến liêu Thủ tọa Hậu 
đường, liêu Phương trượng thỉnh 
mời dùng trà. Về thứ lớp các nghi 
thức được tiến hành giống như 
việc đãi trà của Khố ty, chỉ khác 
là phải thiết lập thêm vị trí của Tri 
sự” [35]. Dịp này, Đầu thủ Khố ty 
cũng đãi trà cho các vị làm trong 
ban Hành đường: “Khố ty chờ 
Phương trượng đãi trà xong, Tri 
sự mới đến hành đường đãi trà. 
Tri sự ngồi ở vị trí Chủ tọa, Điển 
tọa ngồi bên cạnh (còn cách hành 
lễ thì giống như Thị giả, Phương 
trượng đã làm ở các phần trước). 
Khi tiễn khách mời ra tới cửa, Thị 
giả thông báo rằng: ‘Tham đầu 
đại chúng đến Khố ty cảm tạ về 
việc đãi trà.’ Thế rồi khách đầu 
của Khố ty cũng thông báo: ‘Tri 
sự có lời dạy rằng: Miễn việc cảm 
tạ về sự đãi trà’. Đầu thủ chờ việc 
đãi trà tại Tăng đường xong, lệnh 
cho hành giả Đường ty báo với 
Tham đầu, treo bảng thông báo để 
đại chúng biết, rồi mời Điển tọa 
cùng đến tham dự. (các nghi thức 
như cảm tạ, miễn sự cảm tạ, tiễn 
khách mới ra cửa đều giống như 
việc Khố ty đãi trà)” [36].

1.3.  Yêu cầu về thiền trà đối với 
Tăng chúng
Thiền trà là một trong những hoạt 
động quan trọng trong chốn tòng 
lâm tự viện. Một Tăng chúng 
bình thường tuy không phải là 
người đứng ra tổ chức, nhưng khi 
được mời, nhất định phải nghiêm 
túc tham gia. Trong chương “Đại 
chúng”, mục “Tham dự tiệc trà 
nước” quy định: “Hễ Trụ trì, 
Đông Tây tự đặc biệt mời dự tiệc 
trà thì phải kính cẩn trân trọng, 
không được xem thường. Người 
nào đã được mời thì phải đến dự 
đúng giờ. Trước khi vào, phải xem 
kỹ vị trí ngồi ghi trong thư mời để 
lúc đến không lúng túng. Như có 
bệnh hoạn cấp bách không đến 
dự kịp thì nhờ người cùng được 
mời thưa cho Trụ trì biết. Duy chỉ 
Trụ trì mời dự tiệc trà thì không 
được vắng mặt, nếu người nào 
xem thường không đến thì đuổi ra 
khỏi chúng” [37]. Trong tiệc trà, 
oai nghi của những người tham 
dự cũng được Sắc tu Bách Trượng 
thanh quy quy định rõ ràng và cụ 
thể: “Khi ngồi uống trà, chớ để y 
rũ xuống. Không được chụm đầu 
nói cười, không được dùng một 
tay chào người, không được cất 
giấu trà vụn” [38].

2. “TRÀ THANG” VÀ “TIỄN 
ĐIỂM” TRONG SẮC TU 
BÁCH TRƯỢNG THANH QUY
2.1. Hàm nghĩa của “trà thang” 
（茶汤）
Trong Sắc tu Bách Trượng 
thanh quy, trà và thang thủy [39] 
thường được sử dụng kết hợp với 
nhau. Khảo sát toàn văn tác phẩm 
này, từ “trà thang” xuất hiện tổng 
cộng 65 lần. Lấy “trà thang” làm 
tiêu đề cho một chương mục cũng 
không ít, như trong chương “Trụ 
trì”, mục “Mời tân Trụ trì” ghi: 
“Vị Trụ trì mới nhận nhiệm vụ từ 

biệt chúng Thượng đường dùng 
trà thang”, “người được mời 
thỉnh thọ mạng tân Trụ trì từ biệt 
chúng lên tòa dự trà thang” [40]. 
Trong mục “Tân Trụ trì nhập tự 
viện” có nghi lễ “Chùa nhà đặc 
biệt khoản đãi trà và thang thủy 
tân Trụ trì”. Trong tang lễ của Trụ 
trì, phần “Đưa quan tài đi”, có các 
nghi thức như: Treo chân tượng 
(di ảnh), cử ai và dâng cúng trà 
thang; các nghi thức tiểu tham 
trước linh cửu; dâng cúng trà 
thang tụng niệm kinh kệ và trí tế; 
xuất tang treo di ảnh, dâng cúng 
trà thang. Ở chương “Đại chúng” 
có mục “Tham dự tiệc trà thang”. 
Trong Sắc tu Bách Trượng thanh 
quy, tùy theo ngữ cảnh khác nhau 
mà hai chữ “trà thang” mang ý 
nghĩa khác nhau.

“Trà thang” （茶汤）chỉ cho 
hai loại thức uống là trà và 
nước 
Trong Sắc tu Bách Trượng thanh 
quy, có khi “trà thang” được hiểu là 
hai loại thức uống, là trà và nước. 
Ví dụ như trong phần “Trụ trì 
mới nhận nhiệm vụ từ biệt chúng 
thượng đường dùng trà thang” có 
ghi: “Đến ngày lên đường rời bổn 
tự, Chuyên sứ đến các liêu chúng 
nói lời giã biệt. Trụ trì mới nhận 
nhiệm vụ đến pháp đường thăng 
tòa, cảm tạ Chấp sự hai tự, các 
vị cần cựu và toàn thể đại chúng. 
Sau khi Trụ trì xuống pháp tòa 
thì ba tiếng trống gióng lên, Ngài 
đứng hướng mặt về phía pháp tòa, 
cùng đại chúng dập tọa cụ xuống 
nền để lạy ba lạy, sau đó theo 
xuống hành lang mà ra ngoài. Lúc 
bấy giờ, gióng đại hồng chung và 
đồng loạt trỗi các loại pháp khí. 
Đại chúng đều đứng dậy cung 
kính đưa ra tận sơn môn. Những 
người phụ việc đứng sắp hàng 
hầu ngoài sơn môn. Ngoài cửa 
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sơn môn đã chuẩn bị sẵn dựng rạp 
che màn, trong trướng bày trí tòa 
cao hướng về bên trong (hướng 
về bên ngoài cũng bài trí một tọa 
vị tương ứng với tòa hướng về 
bên trong). Vị Thủ tọa hướng về 
bên ngoài tạm an tọa. Các vị Tây 
đường và Cần cựu ngồi đối diện 
quang lâm bầu bạn. Chấp sự tăng 
hai tự Đông Tây chia ra hai bên 
ngồi đối diện nhau. Một vị Tri sự 
tăng có tư cách cao (Thượng thủ 
Tri sự) hành lễ, vái chào mời Trụ 
trì và mọi người vào bên trong tòa 
ngồi. Sau đó vái chào mời mọi 
người thắp hương rồi quay về vị 
trí cũ dâng trà, đoạn thu dọn chén 
trà rồi lại đứng dậy đốt hương vái 
chào, mời mọi người thắp hương, 
đoạn quay về vị trí cũ dâng bày 
thang thủy. Dùng thang thủy xong, 
Trụ trì mới nhận nhiệm vụ đứng 
dậy cảm tạ mọi người rồi lên kiệu. 
Các Chấp sự tăng hai tự và các 
vị Cần cựu cũng chuẩn bị kiệu để 
lên đường đưa tiễn. Vị tân Trụ trì 
phải hết sức ngăn cản. Lúc này 
phải gióng đại hồng chung để tỏ 
lòng cung kính, cho đến khi kiệu 
Trụ trì mới nhận nhiệm vụ đã đi 
thật xa mới thôi” [41]. Đoạn văn 
trên miêu tả nghi thức vị tân Trụ trì 
từ biệt Tăng chúng cũ để đến ngôi 
chùa mình sẽ Trụ trì. Trong nghi 
thức đó, đề cập việc dùng “trà”, 
sau đó dùng “thang”, nên ta có thể 
hiểu “trà” và “nước” ở đây là hai 
thức uống khác nhau. Theo trình 
tự nghi thức, trước dâng “trà”, sau 
đến “nước”, điều này phù hợp với 
tập tục đãi khách của dân tộc Hán 
thời Tống - Nguyên. Tác phẩm 
khuyết danh Nam song kỉ đàm 
nhà Tống ghi rằng: “Khách đến 
thì mời trà, rời đi thì mời nước, 
không biết bắt nguồn từ khi nào, 
nhưng trên từ quan phủ đến dưới 
chốn thôn quê hẻo lánh, không ai 
là không làm theo”. Điều này cho 

thấy, trà dùng để đón khách, nước 
dùng để tiễn khách, cho nên khi 
đãi khách, dùng trà trước rồi mới 
đến nước. Chịu ảnh hưởng bởi 
phong tục tiếp khách của người 
Hán, nên trong nghi thức từ biệt 
của vị tân Trụ trì, cũng hành “trà 
lễ” trước, sau đó mới hành “thang 
lễ”. Trong nghi thức “Sơn môn 
đặc biệt khoản đãi trà và nước cho 
Trụ trì mới” cũng theo trình tự sắp 
xếp trên.

Tuy vậy, trong một số nghi thức 
khác lại dùng nước trước, trà sau. 
Như trong mục “Đường ty đặc 
biệt đãi trà nước Thị giả mới cũ” 
ghi rằng: “Buổi cơm sơ sài xong, 
Duy na bảo hành giả Đường ty 
(liêu Duy na) thỉnh mời Thị giả 
mới cũ cùng với Thị giả của tượng 
Thánh tăng trước buổi tiểu tham, 
đến liêu Duy na đãi nước. Đường 
ty bày biện vị trí ngồi, treo bảng 

nêu vị trí, thỉnh người chung liêu 
quang lâm bầu bạn. Đánh vân 
bản trước liêu, tiếp rước khách 
vào mời ngồi (lễ cũng giống như 
của Khách ty chiêu đãi). Nên đãi 
nước trước thất Phương trượng 
để không phương hại đến việc 
hành lễ. Đợi cho Phương trượng 
đặc biệt đãi tân Thủ tọa dùng trà 
xong, thì Khố ty cũng đặc biệt 
mời thỉnh Thị giả cũ mới dùng 
trà. Qua ngày hôm sau, những 
người được chiêu đãi phải đến tạ 
hai nơi” [42]. Tập tục “tiên thang 
hậu trà” từng được lưu hành phổ 
biến trong tộc người Khiết Đan 
phương Bắc. Tác phẩm Bình 
châu khả đàm của một người 
Tống, tên Chu Úc quyển 1 ghi: 
“Người Liêu khi gặp nhau, có tập 
tục mời nước trước, trà sau. Đến 
yến tiệc cũng uống nước trước, 
sau đó mới thưởng thức các món 
ăn”. Tập tục uống nước trước, 

Thiền trà là một trong những 
hoạt động quan trọng trong 
chốn tòng lâm tự viện.
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dùng trà sau cũng được phản 
ánh trong phần “Tống sứ kiến 
Hoàng thái hậu”, mục “Lễ chí” 
trong Liêu sử cũng ghi lại trình 
tự “mọi người ngồi xuống, dùng 
nước rồi thưởng trà”. Trong “Hạ 
sanh thần chánh đán Tống sứ 
triều từ Thái hậu” cũng nghi lại 
nội dung tương tự: “Dùng nước, 
thưởng trà xong, các nước chư 
hầu ngồi nhưng Nam sứ đứng lên 
cúi chào”. Vào thời Nguyên, tộc 
người Mông Cổ dù kiến lập chính 
quyền, nhưng cũng như tộc người 
Khiết Đan, đều thuộc dân tộc du 
mục. Họ kế thừa tập tục “tiên 
trà hậu thang” của người Hán, 
nhưng đồng thời cũng không 
phản đối tập tục “tiên thang hậu 
trà” của người Khiết Đan. Vì vậy 
nghi lễ trong Sắc tu Bách Trượng 
thanh quy cũng có những tình 
huống dùng “tiên thang hậu trà”.

“Trà thang” chỉ chung cho 
nước trà 
Trong Sắc tu Bách Trượng thanh 
quy, đa số trường hợp “trà thang” 
dùng để chỉ chung cho một loại 
thức uống, là nước trà. Như ở 
quyển 3, chương “Trụ trì”, “trà 
thang” được đề cập trong các mục 
như: “Đưa quan tài đi”; “Nghi 
thức treo di ảnh”, “Cử ai và dâng 
cúng trà nước”, “Các nghi thức 
tiểu tham trước linh cửu, dâng 
cúng trà nước tụng niệm kinh kệ 
và cúng tế”, “Xuất tang treo di 
ảnh, dâng cúng trà nước”, đều 
chỉ chung cho một loại nước trà. 
Trong nghi lễ Nhập liệm và lễ 
Trà tỳ, đều ghi chú “dâng cúng 
cơm cháo mỗi ngày hai lần, dâng 
cúng trà nước mỗi ngày ba lần”. 
Phần Nghi thức Nhập tháp viết 
rõ: “Mỗi ngày ba lần dâng cúng 
trà nước, đại chúng vân tập tụng 
kinh”. Phần “trà nước” ở đây nên 
được hiểu là nước trà vậy. 

2.2. Hàm nghĩa của “Tiễn 
điểm” (煎点)
Khảo sát toàn văn Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy, từ “tiễn điểm” 
xuất hiện tổng cộng 26 lần, chủ 
yếu ở chương “Trụ trì” quyển 3. 
Trong chương này, mục “Nhận 
sự cúng dường (trai phạn) của 
người nối pháp”, “Chuyên sứ 
đặc biệt tổ chức tiệc chay khoản 
đãi tân Trụ trì”, “Tân Trụ trì 
nhận Lưỡng tự và Cần cựu mời 
tiệc chay”, từ “tiễn điểm” ở đây 
có nghĩa là tổ chức một buổi tiệc 
trà nước. Lấy phần “Tân Trụ trì 
nhận Lưỡng tự và Cần cựu mời 
tiệc chay” làm ví dụ: “Đến ngày 
lễ, Thủ tọa, Tri sự và Cần cựu 
cùng đến thất Phương trượng 
thắp hương bái thỉnh Trụ trì 
tham dự tiệc, sau đó mời Thị giả 
và đệ tử Trụ trì (tiểu sư). Bày trí 
chỗ ngồi của Trụ trì ngay chính 
giữa Tẩm đường. Riêng tọa vị 
của Lưỡng tự và Cần cựu thì đặt 
ở hai nơi như thường lệ, Thị giả 
dẫn hành giả và tiểu sư vái chào 
vấn an Trụ trì xong, Lưỡng tự và 
Cần cựu ngồi ở phía dưới cuối. 
Đến giờ, Thủ tọa thỉnh Trụ trì 
ra, chào hỏi mời ngài ngồi rồi 
hành lễ. Nếu Trụ trì miễn lễ thì 
chỉ cần đốt hương tiến tới trước 
mặt thăm hỏi và dâng lễ vật cúng 
dường. Trong nghi thức dâng lễ 
vật cúng dường này thì Thủ tọa, 
Tri sự và Cần cựu đứng đầu. Ba 
người này thăm chào vấn an 
xong, quay về vị trí của mình. 
Dùng cơm chay xong, Thủ tọa 
đứng lên đốt hương. Như Trụ trì 
miễn lễ thì mọi người ngồi lại tại 
chỗ uống trà. Tôn túc các chùa 
bạn, đồng đạo cũ và các đồng 
đạo đang tham học cùng tiểu 
sư thì nghi thức mời mọc cùng 
với nghi thức mời độ trai tại tẩm 
đường Trụ trì giống nhau. Tuy 
nhiên, người được mời dùng cơm 

ngồi ở vị trí cao thấp thì có thể 
tùy nghi châm chước” [43]. Từ 
đoạn văn trên, có thể thấy trong 
buổi tiệc mà Lưỡng tự và Cần 
cựu mời tân Trụ trì, quy định rất 
rõ quy cách và trình tự để Thủ 
tọa, Tri sự và Cần cựu bái kiến, 
chính thức ra mắt vị tân Trụ trì. 
Trong trình tự nghi lễ này, sau 
khi chào hỏi, việc đôi bên ngồi 
xuống uống trà, tất nhiên không 
thể thiếu.

“Đãi tiệc” ở đây chủ yếu là tiệc 
trà, thông qua phong cách sử 
dụng ngôn từ để cảm tạ mà tác 
phẩm đề cập, cho phép chúng ta 
khẳng định điều này. Như trong 
phần “Phương trượng đặc biệt 
đãi trà tân Thủ tọa”, vị tân Thủ 
tọa đã cảm tạ Phương trượng vì 
mình mà thiết đãi tiệc trà rằng: 
“Hôm nay, đặc biệt được dự lễ 
khoản đãi trà, ý tứ quá ân cần, 
trong lòng hết sức cảm kích 
hổ thẹn” [44]. Còn trong phần 
“Du phương tham học”, lời 
cảm tạ buổi tiệc trà của vị Tăng 
du phương tham học như sau: 
“Chúng con thừa mong chiêu 
đãi uống trà nên riêng đáp tạ, 
trong lòng luống những cảm 
kích vô cùng” [45].  Trong phần 
“Phương trượng đặc biệt đãi trà 
các người mới được ghi tên cho ở 
lại chùa”, những vị khách Tăng 
cảm tạ như sau: “Chúng con 
hôm nay được Trụ trì khoản đãi 
trà trọng hậu nên riêng bái tạ, 
mà trong lòng thật vô cùng cảm 
kích” [46]. Trong mục “Phương 
trượng đãi trà cho Thủ tọa và 
đại chúng vào dịp bốn ngày lễ 
lớn trong năm”, khi kết thúc, vị 
Thủ tọa cũng có lời cảm tạ Trụ 
trì rằng: “Hôm nay con rất vinh 
hạnh được Hòa thượng đãi trà, 
khiến cho lòng con vô cùng cảm 
kích” [47]. 
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Nhà nghiên cứu Lý Kế Vũ ở Sở 
Nghiên cứu Tôn giáo thuộc viện 
Khoa học Xã hội tỉnh Thiểm Tây 
cho rằng: “Vì trong tiệc trà nước 
thường hay đính kèm thức ăn nhẹ, 
nên trong Thanh quy dùng 2 chữ 
‘Tiễn điểm’ để gọi chung cho hoạt 
động này” [48]. Người viết cho 
rằng hai chữ “Tiễn điểm” dùng để 
gọi chung cho nghi thức trà nước 
là rất chính xác, nhưng nếu lấy chữ 
“điểm” giải thích là “điểm tâm” dễ 
tạo ra sự hiểu lầm đối với toàn văn. 
Chữ “điểm” trong “tiễn điểm” 
nên được hiểu theo nghĩa “điểm 
trà”, tức pha trà thì hợp với văn 
nghĩa tác phẩm hơn. Trong thời 
Đường mà Thiền sư Bách Trượng 
Hoài Hải sinh sống, người ta gọi 
phương pháp nấu trà là “tiễn trà”, 
tức là trước nấu nước cho sôi lên, 
sau cho trà vào đun tiếp. Đến thời 
Tống, phương pháp “pha trà” trở 

nên thịnh hành, dần thay thế cách 
“nấu trà” trước đó. Lúc pha trà, lấy 
bột hoặc lá trà đặt vào trong tách, 
sau đó lấy ít nước sôi đổ vào tách 
khuấy đều, rồi bắt đầu pha nước 
sôi với nước trà trong tách ra bình 
để châm uống. Thời Nguyên, cách 
pha trà này vẫn còn thịnh hành. 
Thời Tống Nguyên, ảnh hưởng về 
mặt ngôn từ “điểm trà”, có người 
còn gọi là “điểm thang”. Như trong 
quyển 6 của tác phẩm Úng dũ 
nhàn bình của Viên Văn thời này 
có viết: “Người xưa, khách đến 
nhà thì pha trà, uống trà xong thì 
châm nước mời. Đây là lễ thường 
vậy”. Tạp kịch Đống Tô Tần thời 
Nguyên miêu tả Tô Tần sau khi sa 
sút đến thăm Thừa tướng Trương 
Nghị, nghe Trương bảo người hầu 
châm nước, Tô Tần liền lên tiếng: 
“Châm nước là đuổi khách, thôi 
tôi về vậy”. Trong chương 2 của 

tác phẩm Ngọc xán đăng lâu của 
Trịnh Quang Tổ cũng đề cập đến 
nội dung tương tự: “Châm nước để 
tiễn khách, có ai không chịu về”. 
Trong màn thứ 3 “Vân Phong hội” 
vở hý khúc nổi tiếng của La Quán 
Trung cũng nhắc đến việc điểm 
trà. Có thể thấy, bất luận là “nấu” 
hay “pha”, thì cũng là phương 
thức chế trà vậy. Sắc tu Bách 
Trượng thanh quy dùng từ “tiễn 
điểm” để chỉ cho nghi lễ trà thang 
nói chung, đã phản ánh chân thật 
quá trình biến đổi cách pha chế trà 
trong lịch sử. Trên thực tế từ thời 
Tống, hai chữ “tiễn điểm” đã được 
dùng chung với ý nghĩa chiêu đãi 
rồi. Như trong “Đông kinh mộng 
hoa lục” của Mạnh Nguyên Lão 
quyển 3 viết: “Mỗi ngày đến canh 
năm ... đều có người bán nước rửa 
mặt, thiết đãi trà thuốc đến tận khi 
trời sáng”. 
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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



80       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

Tóm tắt:
Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Sài Gòn, những ngôi chùa ở Gia Định luôn 
có những đóng góp đối với tiến trình phát triển lịch sử của Sài Gòn - Gia Định cũng như 
tiến trình phát triển tôn giáo ở Nam Bộ. Các tác giả muốn nói đến các ngôi chùa nằm 
trong hệ thống phòng tuyến các chùa của liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Sài Gòn ở 
những năm đầu đánh Pháp, kéo dài từ chùa Barbet, chùa Mares, chùa Clochetons và 
chùa Cây Mai. Các tác giả xin giới thiệu kết quả khảo sát chùa Clochetons, tức chùa 
Kiểng Phước, một trong những cứ điểm phòng ngự quan trọng của liên quân trước sự 
tấn công của quân thứ Gia Định. 

Giữa năm 1860, để chống việc quân thứ Gia Định tổ chức tấn công và chia cắt giữa hai 
vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã thiết lập một phòng tuyến 
nhằm đối đầu với đại đồn Chí Hòa và được người Pháp đặt tên là lignes des pagodes [1] 
(phòng tuyến các chùa) nổi tiếng kéo dài từ chùa Khải Tường về chùa Cây Mai: “Tôi tin 
rằng trước đây tôi đã cho anh số lượng người bảo vệ Sài Gòn và bố trí đơn vị đồn trú 
của nó. Khi tập hợp tất cả các quân đoàn lại, vẫn còn 860 lính, bao gồm 2 đại đội tagals 
(người bản địa Tây Ban Nha ở Manila) và 1 đại đội người An Nam do chúng tôi đã thành 
lập, cũng như 2 đại đội đổ bộ, các lực lượng này nằm rải rác khắp 4 ngôi chùa đã được 
cố thủ hết sức có thể. Những ngôi chùa này nằm trên cùng một tuyến, trong phạm vi 6 cây 
số và bao phủ thành phố người Hoa được cung cấp dồi dào các loại hàng tiếp tế, đồ dùng 
cần thiết của người An Nam, kẻ thù của chúng ta. Có những cây thông, để phủ kín Sài 
Gòn, một trại mang tên Trường Thi, nơi hiện nay tôi đang làm nhiệm vụ canh gác” [2]. 
Phòng tuyến các chùa là các cứ điểm phòng thủ tại các ngôi chùa kéo dài từ Sài Gòn về 
Chợ Lớn, bao gồm chùa Khải Tường (chùa Barbet), chùa Ao (chùa Mares), chùa Kiểng 
Phước (chùa Clochetons) và chùa Cây Mai. Lần lượt các tác giả xin khảo sát từng ngôi 
chùa nằm trong phòng tuyến các chùa trong lịch sử.

Chùa Kiểng Phước, tên chữ Hán là 景福寺 [3], mà người Pháp gọi là chùa Clochetons 
(chùa Tháp Chuông), nằm ở phía bắc phố Sài Gòn ở Chợ Lớn. Chùa Clochetons nằm ở 
vị trí chiến lược khi ngăn cách vùng Bến Nghé và vùng Chợ Lớn, chính vì điều này nên 
quân Việt đã xây dựng tuyến lũy đôi đi qua chùa nhằm chia cắt hai vùng này: “Vào tháng 6 

Chùa Kiểng Phước
trong lịch sử ở Chợ Lớn

Cù Thị Dung, Trường Thành*
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năm 1860, một đường hào đôi bắt 
đầu từ góc phía nam của cứ điểm 
phòng thủ được mở ra và hướng 
thẳng về phía chùa Clochetons 
(Kiểng Phước tự) ở cửa ngõ Chợ 
Lớn. Nó được yểm trợ bằng các 
công sự đóng vai trò như những 
nơi chứa vũ khí ở từng đoạn một. 
Với số lượng người mà Lãnh binh 
Thăng có trong tay và đất đã sũng 
nước bởi những cơn mưa đầu mùa, 
thì đường tiến quân vây đánh đối 
phương được thực hiện rất nhanh. 
Mục đích của hào lũy này là nhằm 
chia cắt chúng tôi khỏi chùa Cây 
Mai và buộc phải bỏ từ nó với 
thành phố Chợ Lớn” [4]. Như vậy, 
xác định vị trí chùa Clochetons 
nằm về phía đông chùa Cây Mai, 
theo một số bản đồ đương thời thì 
chùa nằm phía bắc phố Sài Gòn cũ 
ở Chợ Lớn. Về mặt địa giới chùa ở 
làng Long Kiểng, theo mô tả của 
A. Benoist d’Azy vào năm 1861: 
“Việc triển khai hành động đã bị … 
cản trợ bằng mọi cách. Vào ngày 
4 tháng 7, ông ta quyết định chấm 
dứt hoàn toàn việc đó bằng cách 
cắt đứt đường liên lạc của chúng 
tôi với vùng ngoại ô Long Kiểng. 
Hai mươi lăm nghìn người Hoa 

sống ở vùng ngoại ô này độc quyền 
buôn bán và trả cho quan lại những 
khoản hối lộ đáng kể, để tạo điều 
kiện dễ dàng cho họ. Vì vậy, chính 
quyền An Nam đã quan tâm đến 
việc tái chiếm thị trường này, mà 
bản thân chúng ta cũng muốn giữ 
lại. Để kết nối chắc chắn hơn với 
điểm quan trọng này, một đồn đã 
được thiết lập trong một ngôi chùa 
mang tên chùa Clochetons, cái tên 
được đặt theo cấu trúc xây dựng 
của nó, nằm ở vị trí trung gian giữa 
Long Kiểng và thành phố. Chúng 
tôi tập trung vào việc củng cố nó. 
Ông Mallet, trung úy công binh, đã 
hoàn thành hệ thống phòng thủ ở 
một bên; ba mặt còn lại chỉ được 
bảo vệ bằng tre. Đồn được chỉ huy 
bởi đại úy Fernandez, người có 
hàng trăm lính tagal dưới quyền, 
các ông Narac và Gervais với 50 
lính” [5]. Làng Long Kiểng có thể 
là một ấp nhỏ của thôn An Điềm, 
năm 1836 là thôn An Điềm [6], 
tổng Tân Phong Thượng, huyện 
Tân Long, phủ Tân Bình; trước 
đó vào năm 1820, theo Trịnh Hoài 
Đức là Tân An thôn Đông giáp [7] 
thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân 
Long, phủ Tân Bình.

Xác định thời gian liên quân chiếm 
ngôi chùa này là vào khoảng cuối 
tháng 6 đầu tháng 7, cụ thể theo 
bức thư đề ngày 14/7/1860 của L. 
Piaud cho biết thời gian chiếm chùa 
khoảng ngày 30/6/1860: “Chùa 
này bị chiếm đóng cách 4-5 ngày 
và các công trình phòng thủ đầu 
tiên vừa được khởi công ở đó thì 
vào đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4 
tháng 7, quân An nam, với số lượng 
5.000 người (mỗi bên 1.200), đến 
tấn công chùa vào lúc gần một giờ 
sáng” [8]; tuy nhiên theo đại úy 
Lucien de Grammont trong Onze 
mois de sous-préfecture en Basse-
Cochinchine contenant en outre thì 
cho đó là ngày 02/7/1860: “Trên 
thực tế, những người An Nam, 
được khuyến khích bởi sự bất động 
của chúng tôi, đánh giá rất tốt phần 
yếu điểm ở trung tâm của chúng 
tôi, đã quyết định nỗ lực thực hiện 
ở đó một chiến dịch tiến về phía 
trước được thực hiện tại chùa 
Clochetons, vốn ít nhiều chiếm 
giữ khu vực giữa phòng tuyến này. 
Hành động này nếu thành công, sẽ 
cắt đứt chúng tôi khỏi thành phố 
người Hoa bằng đường bộ và ném 
chúng tôi hoàn toàn trở lại Sài Gòn 

Tranh khắc chùa Kiểng Phước (chùa Chuông) (Ảnh: sưu tầm)
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cũ, siết chặt sự chiếm đóng của 
chúng tôi ở hai bờ sông và rạch. 
Để tránh thất bại nghiêm trọng 
này, chỉ huy Ariès với sự hiểu biết 
nhanh chóng về tình hình, đã cho 
chiếm lấy chùa Clochetons và chùa 
Mares vào ngày 2 tháng 7 năm 
1860 (một ngày trước cuộc hành 
quân theo kế hoạch của người An 
Nam)” [9]. Rất có thể thông tin 
của đại úy Lucien de Grammont 
không thể chuẩn xác bằng thông 
tin từ bức thư đề ngày 14/7/1860, 
đó là người tham chiến trận đánh 
tường thuật lại. Như vậy, qua đây 
chúng ta biết liên quân Pháp - Tây 
Ban Nha chiếm chùa Clochetons 
và chùa Mares vào khoảng ngày 
30/6/1860. Lúc này đại đồn Chí 
Hòa chưa thất thủ và đang được 
Nguyễn Tri Phương đẩy mạnh xây 
dựng để sẵn sàng phòng ngự và tổ 
chức tấn công liên quân, lúc này đã 
có một tuyến lũy đôi do quân triều 
đình xây đắp và nối thẳng từ đồn 
Tả (tức đồn ở làng Phú Thọ [10]) 
áp sát về phía bắc chùa Clochetons. 
Để chống lại việc này, liên quân 
Pháp - Tây Ban Nha đã lập nên 
phòng tuyến các chùa nổi tiếng.

Trong các ghi chép thư tịch cổ của 
người Việt không thấy có thông 
tin về ngôi chùa này. Tuy nhiên, 
trong các tư liệu người Pháp, chùa 
Clochetons khá nổi tiếng bởi đây 
là một trong những ngôi chùa nằm 
trong phòng tuyến các chùa mà liên 
quân Pháp - Tây Ban Nha lập ra 
kéo dài từ chùa Khải Tường (chùa 
Barbet) ở Bến Nghé đến chùa Cây 
Mai ở Chợ Lớn. Một mức độ tương 
đối khi dựa vào tuyến đường thiên lý 
đi qua khu vực, xác định vị trí chùa 
Kiểng Phước khi căn cứ mô tả của 
Prudhomme vào năm 1861-1862: 
“Nằm cách phía bên kia đường 
chính 500 mét là chùa Clochetons, 
nổi tiếng với sự anh dũng của một 

trung úy người Tây Ban Nha, người 
đã cùng một số binh sĩ đẩy lùi cuộc 
tấn công ban đêm của vô số người 
An Nam, trong cuộc phong tỏa Sài 
Gòn (1860-1861)” [11]. Qua đây có 
thể biết, chùa nằm cách đường thiên 
lý 500m, ngoài ra tác giả còn cho 
biết thêm, viên trung úy người Tây 
Ban Nha góp phần đẩy lùi cuộc tấn 
công ban đêm duy nhất của người 
An Nam vào chùa Clochetons, theo 
Léopold Pallu và một số tư liệu 
khác cho biết đó là rạng sáng ngày 
04/7/1860: “Trong đêm ngày 3 
rạng ngày 4 tháng 7, quân An Nam 
có ít nhất cũng đến 2.000 người, 
yên lặng vượt khỏi thành bao vây 
chùa, trong khi đó chùa chưa biến 
hẳn thành đồn. Họ xông thẳng vào 
chùa, hò hét vang lừng. Hỏa pháo 
… cũng bắn vào các chùa khác để 
nghi binh và đồng thời cũng bắn cả 
vào chùa Clochetons, quân thì bắn 
xối xả vào người Pháp, người Tây 
Ban Nha và người An Nam trong 
đồn. Ðánh giết nhau suốt một giờ 
đồng hồ, nhờ viện binh từ Sài Gòn 

kéo lên mới chấm dứt được trận 
chiến. Đối phương bỏ lại 100 xác 
chết” [12]. 

Một mô tả khác đương thời cho 
thấy chi tiết hơn về trận đánh này: 
“Chùa này bị chiếm đóng cách 
nay 4-5 ngày, và các công trình 
phòng thủ đầu tiên vừa được khởi 
công ở đó thì vào đêm ngày 3 rạng 
sáng ngày 4 tháng 7, quân An nam 
với số lượng 5.000 người (mỗi bên 
1.200) đến tấn công chùa vào lúc 
gần 1h giờ sáng, họ được yểm trợ 
bằng đại pháo trên đồn. Họ đến 
rất lặng lẽ và không gây ra tiếng 
ồn, bằng cách tiến vào các bụi rậm 
dẫn vào đồn. May mắn thay hôm 
đó trời có trăng tròn, mặc dù vậy 
khi những kẻ tấn công đầu tiên bị 
phát hiện, chúng chỉ ở cách lính 
canh hơn 20 bước chân, những 
người này đã bắn vào chúng đồng 
thời rút lui vào đồn. Ở những 
phát súng đầu tiên, hầu như tất cả 
những người lính đang mặc quần 
áo ngủ, đều có mặt tại chốt phòng 

Họa đồ toàn cảnh Sài Gòn năm 1898 do Gaston Pusch vẽ (Ảnh: Mạnh Hải Flickr)
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thủ của họ, và bắt đầu bắn súng 
đẩy lùi quân An Nam. Tuy nhiên, 
vì những kẻ tấn công đầu tiên là 
những tên xác định đã từng tuyên 
thệ sẽ chiếm ngôi chùa hay bị giết, 
chúng tiến vào bên trong tường 
bao; và cuộc tấn công diễn ra bằng 
lưỡi lê, khi 2 đại pháo, được trang 
bị đạn và khai hỏa một cách phù 
hợp, đã làm cân bằng sự không 
đồng đều về lực lượng, đồng thời 
ném khoảng 30 kẻ tấn công táo bạo 
nhất xuống đất. Sau đó có sự do 
dự, người Nam Kỳ đã thử đánh lạc 
hướng trên một mặt khác, nơi loạt 
đạn đã ngăn chúng lại. Đạn vẫn 
tiếp tục bắn và các khẩu pháo đã 
bắn phá ở cả hai bên trong khoảng 
nửa giờ đồng hồ và vì nghĩ rằng vụ 
việc rất nghiêm trọng, nên người 
ta đã cử một biệt đội gồm 120 lính 
cùng với 2 đại pháo từ Sài Gòn 
đến. Biệt đội này mà tôi có tham 
gia, không thể đến nơi diễn ra cuộc 
chiến lúc 3 giờ sáng, bất chấp mọi 
nỗ lực có thể. Cho đến 7 giờ, đạn 
bắn vẫn không ngừng và chỉ khi 
nghe âm thanh của tiếng kèn báo 
hiệu chúng tôi đã đến, quân Nam 
Kỳ mới rút lui và ngừng bắn. Kể từ 
thời điểm đó, cuộc chiến mà chúng 
tiến hành đã thất bại và chúng đã 
tin chắc vào sự vượt trội về mặt 
vũ khí của chúng tôi khi nhìn thấy 
140 người, bị 5.000 người trong số 
chúng tấn công, đã có thể chống 
lại trong 6 giờ đồng hồ chiến đấu 
không ngừng” [13]. 

Tác giả tiếp tục cho biết thêm kết 
quả trận đánh liên quân chỉ bị 
thương 4 người và người An Nam 
để lại 90 xác chết quanh chùa vì 
không thể mang đi, đồng thời còn 
cho biết sau đó ông ta nghe đã có 
300 người chết và chừng ấy người 
bị thương: “Chúng tôi không thể 
vào trong chùa mà chúng tôi vừa 
mới đến để tiếp viện mà không 

dẫm phải vô số xác chết chặn lối 
vào. Số lượng người chết chứng tỏ 
mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn 
công. Buổi sáng ngay khi trời vừa 
ló dạng, chúng tôi đã đếm được 
90 xác chết xung quanh chùa. Vì 
người An Nam luôn mang theo 
người chết của họ, 90 người này 
có thể được coi là phần còn lại 
của những người không thể được 
mang đi, vì chúng ở quá gần với 
tường bao nên không thể tiếp cận. 
Ngày nay chúng ta biết chính xác 
số lượng người của họ, người ta 
nói rằng đã có 300 người chết và 
300 người bị thương. Nhưng điều 
làm bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 
chúng tôi chỉ có 4 người bị thương 
trong toàn bộ cuộc chiến này. 
Người ta nói rằng đó là sự thật, 
người An Nam được trang bị vũ khí 
kém và thậm chí bắn rất tệ. Người 
ta sẽ phải thừa nhận, chúng ta chỉ 
có 4 người bị thương và chính tôi 
đã đếm được 90 xác người Nam Kỳ 
bị bỏ lại trên thềm” [14]. 

Rất có thể đó chính là cuộc tấn 
công do Lãnh binh Thăng tổ 
chức tấn công vào chùa Kiểng 
Phước vào nửa đêm ngày 13/5 
năm Canh Thân (1860), thông tin 
theo Michel Đức Chaigneau [15] 
chép lại vào năm 1876 trong tác 
phẩm Thơ Nam Kỳ: “Canh Thân 
tướng sĩ cứng gân. Tháng năm cọp 
dữ lãnh Thăng xuất hành. Mười 
ba, giờ Tý vừa thành. Hãm vây 
Kiểng Phước tung hoành chiến 
tranh. Lính quân tử trận nhiều 
anh. Lãnh Thăng vong mạng hết 
danh cọp hùm” [16]. Ở đây, có sự 
chênh lệch khi chuyển đổi ngày 
03/7/1860 qua âm lịch là ngày 
15/5 năm Canh Thân, có nghĩa 
theo dân gian thì trận đánh này 
diễn ra vào ngày 13, sớm hơn ghi 
chép người Pháp đến tận hai ngày. 
Đây là trận đánh chưa được chính 

sử Việt ghi chép nên chưa rõ thân 
thế Lãnh binh Thăng, tuy nhiên rất 
có thể vì Lãnh binh Thăng hy sinh 
ở chùa Kiểng Phước mà về sau đặt 
tên đường Lãnh binh Thăng nằm 
trong khu vực này. Điều này được 
xác nhận lại của người đời sau, 
theo tác giả Lê Văn Phát trong báo 
L’Écho annamite vào năm 1923 
(tức hơn 60 năm sau) với bài “La 
prise de Chi-hoa telle qu’elle est 
racontée par des Annamites”, cho 
biết đó chính là Lãnh binh Thăng 
phụ trách trận tấn công chùa Kiểng 
Phước vào đêm ngày 03/7/1860: 
“Để cắt đứt liên lạc giữa Sài Gòn 
với Chợ Lớn và do đó cô lập chùa 
Cây Mai, nơi có một toán lính đồn 
trú, Nguyễn Tri Phương đã ra lệnh 
tấn công dữ dội chùa Kiểng Phước 
vào ban đêm. Đó là ngày 03 tháng 
7 năm 1860. Lãnh binh Thăng phụ 
trách trận này. Vào cuối canh 02, 
thành phố chìm trong giấc ngủ 
và dân số đã giảm đi đáng kể bởi 
những cuộc di cư liên tiếp của tầng 
lớp giàu có đến Bà Quẹo, Bà Điểm 
(Gia Định), Bà Hom (Chợ Lớn) 
sau khi chiếm được tòa thành và 
cũng vì hành động cướp bóc của 
các băng nhóm người Hoa đã bị 
đánh thức bởi tiếng la ó của cuộc 
chiến và tiếng trống thúc quân. Từ 
xa, ở hướng chùa Kiểng Phước, 
chúng tôi thấy những ánh sáng 
lờ mờ, mà không nghe thấy tiếng 
trống và những tiếng lo ó dễ nhận 
biết, chúng tôi tưởng như chùa bị 
đốt. Đó là Đèn Sào và Hỏa Hổ, 
những ngọn lửa hỏa hổ (hỏa tiễn) 
chiếu sáng phía bên này bầu trời. 
Những thiết bị có tác dụng hủy diệt 
này, không giống với những chiếc 
súng phun lửa của người Đức, 
tuy nhiên đã mang lại nhiều hiệu 
quả trong các cuộc chiến trước 
đây chống lại những người Chân 
Lạp có thói quen cởi trần chiến 
đấu” [17] và ở trận này Lãnh binh 
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Thăng đã bị tử trận một cách vinh 
quang: “Tại đây người lính dũng 
cảm Lãnh binh Thăng đã hoàn 
thành ước nguyện của mình, ông 
ta đã từng thề sẽ lấy lại ngôi chùa 
hoặc chết trước ngôi chùa. Ông ta 
đã tìm đến cái chết một cách vinh 
quang” [18]. Như vậy, chắc chắn 
đây là Lãnh binh Thăng, người chỉ 
huy và hy sinh trong trận tấn công 
chùa Kiểng Phước vào tối ngày 
3 rạng sáng ngày 4 tháng 7 năm 
1860. Rà soát các tư liệu cho thấy 
đây có lẽ là Lãnh binh Nguyễn 
Văn Thăng ở Gia Định: “[Tháng 
1 năm Kỷ Mùi (1859)] Trước đây, 
vua được tin quân của Tây dương 
tiến sát đến thành Gia Định, lập 
tức muốn dự phòng trước. Đã sai 
Tuần phủ Hà Tiên là Nguyễn Công 
Nhàn đem quân Vĩnh Long (2 cơ), 
Định Tường (1 cơ) đến ngay để 
phòng giữ và đánh giặc, mà cho 
Đề đốc An Giang (Chưởng vệ 
quyền Chưởng đề đốc) là Nguyễn 
Đình Thưởng lập tức đến Hà Tiên 
quyền lĩnh quan phòng Tuần phủ 
làm việc. Lại cho Thượng thư bộ 
Hộ là Tôn Thất Cáp làm Thống 

đốc tiễu bộ quân vụ đại thần; Bố 
chính Quảng Ngãi là Phan Tĩnh 
làm Tham tán; Vệ úy hiệp lĩnh 
Thị vệ là Hoàng Ngọc Chung làm 
Tán tương, đem theo Lãnh binh là 
Nguyễn Văn Thăng (Hiệp quản ở 
quân thứ mới được thăng thụ Lãnh 
binh), Vệ úy là Tôn Thất Điển đi 
đến ngay để đánh giặc. Lại phái 1 
vệ lính ở Trung bảo, 30 lính Cảnh 
tất dinh Thần cơ và lấy lính ở Bình 
Định, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 1 vệ 
cho đi theo. Mới đi được vài ngày, 
thì tin báo thành Gia Định thất thủ 
đã đến nơi” [19]. Khảo sát tiếp 
hành trạng của Lãnh binh Nguyễn 
Văn Thăng thì hầu như chưa có 
thêm thông tin, tuy nhiên hiện nay 
lại có đền thờ Lãnh binh Nguyễn 
Ngọc Thăng ở tỉnh Bến Tre, ông 
được cho là mất vào năm 1866. 
Tuy tên và hành trạng chưa trùng 
khớp, nhưng ngày giỗ của Lãnh 
binh Nguyễn Ngọc Thăng (vào 
ngày 15 tháng 5 âm lịch) lại phù 
hợp với ngày mất của Lãnh binh 
Thăng (mất ngày 03/7 dương lịch, 
tức ngày 15 tháng 5 âm lịch). Như 
vậy, rất có thể Lãnh binh Thăng 

chính là Lãnh binh Nguyễn Văn 
Thăng ở quân thứ Gia Định năm 
1859 và cũng chính là Lãnh binh 
Nguyễn Ngọc Thăng ở Bến Tre, 
cần nhiều nghiên cứu sâu hơn để 
có kết luận cuối cùng.

Xác định vị trí tọa lạc của chùa 
Clochetons (tức chùa Kiểng 
Phước) trên thực địa ngày nay, 
dựa vào bản đồ Plan de Saigon 
et des lignes de Ki-Hoa, faisant 
voir la marche des attaques des 
24 et 25 février 1861 [20], so với 
bản đồ hiện đại cho thấy vị trí 
chùa Clochetons nằm ở khu vực 
phía bắc đường Phù Đổng Thiên 
Vương, ngày nay được bao quanh 
bởi 4 tuyến đường Lý Thường 
Kiệt, Bà Triệu, Nguyễn Kim và 
Nguyễn Chí Thanh; tương ứng 
với 4 tuyến đường thời Pháp là 
Maréchal Foch, Merlande, Béliad 
và Armand Rousseau. Thực tế đo 
đạc từ đường Nguyễn Trãi ngày 
nay về phía bắc đến giữa khu vực 
chùa là đường Tăng Bạt Hổ cũng 
là 500 mét, thỏa mãn theo mô tả 
của Prudhomme là cách đường 

Họa đồ “phòng tuyến chùa” (4 ô vàng nhỏ) nằm trên trục đường Sài Gòn đi Mỹ Tho, chạy song song với kênh 
Tàu Hủ. Cách đó không xa là đại đồn Chí Hòa (fort de Ki-hoa), ô vàng lớn (Ảnh: Mạnh Hải Flickr)
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thiên lý 500 mét. Đường Phù 
Đổng Thiên Vương nối vào đường 
Lý Thường Kiệt, thời Pháp thuộc 
được gọi là rue des Clochetons, 
tức đường chùa Chuông. Chùa 
Clochetons đến năm 1866 vẫn 
còn được trung úy pháo binh hải 
quân P. C. Richard nhắc đến cùng 
với chùa Cây Mai khi mô tả vùng 
Chợ Lớn: “Gần Chợ Lớn có chùa 
Clochetons và đồn Cây Mai, hai 
địa danh  được nhắc đến trong trận 
đánh Kỳ Hòa” [21]; tuy nhiên, đến 
năm 1869 nhà nghiên cứu Charles 
Lemire khi mô tả vùng Chợ Lớn, 
đã hoàn toàn không nhắc gì đến 
chùa Clochetons, cho dù ông ta 
mô tả nhiều đền chùa khác trải dài 
theo tuyến đường thiên lý, bắt đầu 
từ chùa Kim Chương (vì ông ta 
cho là nơi vua Gia Long cưới mẹ 
vua Minh Mạng), đến chùa Mares, 
rồi chùa Quan Thánh, chùa Quảng 
Đông, và đặc biệt mô tả rất chi tiết 
chùa Cây Mai. Như vậy, quãng thời 
gian biến mất của chùa Clochetons 
diễn ra từ sau năm 1866 đến năm 
1869, rất có thể sau đó nếu còn thì 
chỉ là tàn tích và điều này được xác 
nhận bởi người đời sau qua một 
mô tả về vị trí chùa này năm 1923: 
“Chùa Clochetons được người An 
Nam biết đến nhiều hơn với tên cũ 
là “Kiểng Phước tự”. Chùa bị phá 
hủy hoàn toàn. Dấu tích duy nhất 
mà nó để lại, giống như chùa Cây 
Mai là vị trí của nó cao hơn so với 
mặt bằng xung quanh, có một số 
bảo tháp và một số cây xoài, những 
nhân chứng thầm lặng của cuộc 
tấn công vào chùa vừa qua của 
người An Nam. Chùa Clochetons 
ở cách một đoạn và phía sau Sở 
Tham biện Chợ Lớn” [22].

Trên đây là kết quả khảo sát một 
ngôi chùa nổi tiếng trên đất Gia 
Định xưa ở Chợ Lớn. Những thông 
tin trên sẽ góp phần giúp chúng ta 

hiểu hơn về diễn trình phát triển 
một vùng đất, đặc biệt trong giai 
đoạn khói lửa của công cuộc chống 
thực dân Pháp xâm lược thuở ban 
đầu. Với những thông tin đã khảo 
sát, chúng ta biết được vị trí tọa lạc, 
những thông tin lịch sử liên quan 
đến ngôi chùa Kiểng Phước. Đặc 
biệt hình ảnh Lãnh binh Thăng, 
tướng chỉ huy trận đánh vào chùa 
năm 1860, đã hy sinh anh dũng tại 
đây giúp chúng ta tường tận hơn 
hành trạng một vị tướng trong buổi 
đầu kháng Pháp.
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TP HCM có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng về quy mô, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, 
như: Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc tự, Xá Lợi, Ấn Quang,... Tuy nhiên, một trong 
những ngôi chùa lâu đời nhất, từng được sắc phong của nhà vua và là nơi chứng 
kiến vua Minh Mạng chào đời, đến nay lại gần như không còn dấu vết sau bao 
biến động của thời cuộc. Đó là ngôi chùa Quốc ân Khải Tường tự của đất Gia 
Định xưa. 

NƠI VUA MINH MẠNG CHÀO ĐỜI
Thiền sư Phật Ý-Linh Nhạc (1725-1821, là người đem chi phái Lâm Tế dòng đạo 
Bổn Nguyên vào miền Nam nước ta), vâng lời thầy theo lớp người lưu dân từ 
Đồng Nai xuống phía Nam. Trên đường đi, nhà sư gặp một tăng sĩ không rõ họ 
tên, cùng lứa tuổi và họ đã kết thành huynh đệ. Khoảng năm 1744, khi đến nơi ở 
mới là làng Tân Lộc (có tư liệu viết là làng Hoạt Lộc hay xóm Chợ Đũi), hai nhà 
sư cùng khai phá rừng và dựng lên am lá thờ Phật, gọi là chùa Khải Tường (ngụ 
ý mở rộng phước lành cho bá tánh). Sau này, vị tăng sĩ kết nghĩa huynh đệ với tổ 
Phật Ý (nay không còn biết tên) đã dựng nên ngôi chùa thứ hai, lấy tên là Từ Ân 
(ngụ ý nhờ lòng từ bi và ân huệ của Đức Phật mà dân chúng được bình an, tạo 
dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc nơi vùng đất mới), vị trí ngày nay nằm trong 
công viên văn hóa Tao Đàn [1].

Tháng 9/1788, sau khi giành lại thành Gia Định, Nguyễn Ánh tập trung củng cố 
lực lượng, xây dựng thành trì, biến nơi đây thành trung tâm chính trị của triều 
Nguyễn sau này. Đến năm 1790, trong lúc thành Gia Định mới được xây dựng, 
hoàng gia và bộ máy quan lại phải tá túc ở hai ngôi chùa lớn nằm cạnh nhau là 
chùa Từ Ân và Khải Tường. 

Tương truyền, lúc này, Nhị phi Trần Thị Đang (Thuận Thiên Cao Hoàng hậu) một 
đêm nằm mộng nhận được từ thần nhân một cái tỷ (ấn vua) sắc đỏ sáng như mặt trời 

Quốc ân Khải Tường tự:
Dấu xưa còn lại chút này

Lam Phương
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Tượng Phật chùa Khải Tường hiện trưng bày ở Bảo tàng LSVN (TP HCM)
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và hai ấn (ấn quan) một cái sắc tía 
một cái sắc nhạt. Và cũng trong 
năm đó, ngày 25/5/1791, chính 
tại hậu liêu chùa Khải Tường, bà 
đã hạ sinh hoàng tử Nguyễn Phúc 
Đảm, người về sau trở thành vua 
Minh Mạng.

Sách Lược khảo Phật giáo sử Việt 
Nam của Vân Thanh, xuất bản 
tháng 3/1975, viết: “... chùa Khải 
Tường, Thôn Hoạt Lột, huyện 
Bình Dương, xây cất năm Tân 
Hợi (1791), hiện nay nền chùa 
là Trường Đại Học Y Khoa cũ, 
đường Trần Quý Cáp, do Nguyễn 
Vương Phúc Ánh kiến tạo để kỷ 
niệm nơi sinh Hòang tử Đởm 
(hay Đảm, tên vua Minh Mạng)”.

Tương tự, nhà nghiên cứu Vương 
Hồng Sển trong cuốn Sài Gòn 
năm xưa cũng cho rằng: “Chùa 
nầy có dật sử chính hoàng tử 
Đảm (sau lên ngôi là Đức Minh 
Mạng) sanh nơi hậu liêu vào năm 
Tân Hợi (1791) giữa cơn tị nạn 
Bình Tây Sơn. Qua năm 1804, 
Cao Hoàng nhớ tích cũ, để tạ ơn 
Phật dày công che chở mấy năm 
bôn tẩu nên gởi tặng chùa một 
cốt Phật Thích Ca thật lớn bằng 
gỗ mít, thếp vàng tuyệt kỹ” [2].

Do vậy, sau khi lên ngôi, vào năm 
Nhâm Thìn (Minh Mạng thứ 13, 
1832), nhân bàn về mồ mả của 
tổ tiên, vua Minh Mạng đã lệnh 
cho bộ Lễ: “... Nhân đó nghĩ đến 
chỗ ta ở, chỗ nhà cũ của Tổng 
quốc công phu nhân tại ngoại 
thành Gia Định, vậy sai quan địa 
phương tìm hiểu xem...
... Đến đây, quan thành Gia Định 
tìm hỏi được di chỉ ở làng Tân 
Lộc, vẽ địa đồ dâng lên... Vua dụ 
rằng: “Làng Tân Lộc ở phía hữu 
thành Gia Định, khi trước Hoàng 
thái hậu ta theo Hoàng Khảo Thế 

Tổ Cao Hoàng đế ta vào Nam, 
từng đóng lại ở nơi ấy. Thực là 
hợp với điềm tốt: “Cầu vồng trôi 
ở bến hoa” [3] nghĩ đến đất quý 
phát phúc càng nên giữ mãi dấu 
tích để khuyến khích sau này. Vậy 
nên dựng ngôi chùa ở ngay chỗ 
đất ấy, gọi là chùa Khải Tường, 
để ghi sự tốt lành to tát chứng tỏ 
nơi phát phúc lâu dài”.
... Vua bèn lấy của kho 300 lạng 
bạc, giao cho quan địa phương, 
theo cách thức đã định của Bộ 
Công, gọi thợ xây dụng. Lại mộ 
các sư đến ở, hạn là 20 người. 
Các lễ tiết hàng năm, có ruộng tự 
điền được đặt để sung cấp. Phàm 
gặp tiết Thánh thọ, tiết Vạn thọ 
và các lễ: ngày trừ tịch trồng cây 
nêu, Tết Nguyên đán, Tết Đoan 
dương, tiết Tam nguyên, ngày 
sóc, ngày vọng đều dâng đồ cúng 
chay và hương nến” [4].

Theo bài viết của Thiền Hòa Tử 
Huệ Chí đã dẫn, chùa Khải Tường 
được sắc tứ là  “Quốc ân Khải 
Tường tự”, mang ý nghĩa một 
ngôi chùa được tiếp nhận ân đức 
từ bậc quân vương và khai bày 
điều tốt lành. Quy mô của chùa 
Quốc ân Khải Tường từ ngoài vào 
trong gồm có lầu chuông trống ba 
gian hai chái; tiếp đến điện Phật 
ba gian; hai bên có hai hành lang 
dài nối với Tăng xá và nhà ăn đều 
ba gian hai chái. 

Chùa làm xong được ngài Tế Tín 
(hiệu là Chánh Trực Hòa thượng) 
làm trụ trì cùng 18 Tăng chúng 
chịu trách nhiệm cai quản và trông 
nom. Đồng thời, vua còn cấp cho 
chùa 20 mẫu ruộng miễn thuế để 
chư Tăng tự canh tác, lấy hoa lợi 
thực hiện Phật sự vua giao. Đến 
khoảng năm Quý Mão (năm 1843) 
tức năm Thiệu Trị thứ ba, Giáo 
thọ Như Quang vận động các vị 

hoàng thân quốc thích, đồng bào 
Phật tử ủng hộ chỉnh trang nên 
chùa có quy mô tráng lệ hơn. Tại 
đây, các vị cao tăng hoằng dương 
đạo pháp, được triều đình bảo hộ 
nên Khải Tường tự trở thành ngôi 
chùa tiêu biểu, có ảnh hưởng rộng 
lớn đến quần chúng đạo Phật khắp 
Nam Kỳ lục tỉnh cho đến ngày Gia 
Định thất thủ.

Sau này, khi tấn công Gia Định, 
thực dân Pháp chia quân đóng 
rải rác tại Trường Thi, đền Hiển 
Trung (pagode aux Mares) và 
các chùa: Khải Tường (pagode 
Barbé), Kiểng Phước (pagode 
des Clochetons), Cây Mai 
(pagode des Pruniers). Trong đó, 
chùa Khải Tường do Trung úy 
Barbé (thuộc Trung đoàn đệ tam 
Thủy quân lục chiến) làm đồn 
trưởng. Barbé đem tượng Phật 
bỏ ngoài sân, cưỡng bức các sư 
phải rời chùa. Khi ấy, quan Kinh 
lược Nguyễn Tri Phương được 
triều đình cử vào Nam lập Đại 
đồn Chí Hòa chống Pháp. Đêm 
7/12/1860, Barbé đã bị nghĩa 
quân Trương Định phục kích 
giết chết khi đang đi từ đồn chùa 
Khải Tường đến đền Hiển Trung 
(nay được cho là ngã ba Võ Văn 
Tần - Trần Quốc Thảo). 

Trong tiểu luận tiếng Pháp xuất 
bản tại Sài Gòn năm 1934 có nhan 
đề La Pagode des Clochetons et 
la pagode Barbet (Contribution 
à l’histoire de Saïgon - Cholon) 
(chùa Chuông (tức Kiểng Phước) 
và chùa Barbet (đóng góp vào 
lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn), tác 
giả P.Midan viết: “Hiện nay 
chùa Barbet không còn dấu vết 
gì nữa” (tr.2). Dựa trên phương 
pháp chồng bản đồ, Midan cho 
rằng năm 1867 chùa Khải Tường 
thuộc sở hữu của công binh Pháp.
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Sau đó, chùa được trưng dụng 
tạm thời làm nơi ở cho lính Pháp. 
Nghị định của đề đốc G.Ohier ký 
ngày 10/9/1869 đăng trên Bulletin 
de la Cochinchine (Tập san Nam 
kỳ) năm 1869 (tr.314) có ghi: 
Điều 1: “Chùa Barbet (nguyên 
văn: pagode Barbet) cùng pháo 
đài nhỏ bên cạnh và tất cả gian 
nhà nằm trên khu đất ấy sẽ được 
chuyển cho chính quyền địa 
phương”; Điều 2: “Dải đất nằm 
giữa đường l’Impératrice nối dài 
(nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và 
đất của nhà Lanneau dành để sau 
này xây dựng đồn hiến binh”; 
Điều 3: “Trong thời gian chờ đợi 
ngân sách của chính quyền thuộc 
địa dành cho việc xây dựng (đồn 
hiến binh), chùa Barbet cùng các 
gian nhà nằm trong pháo đài sẽ 
được trưng dụng làm chỗ ở cho 
hai lữ đoàn hiến binh”.

Tiếp đến, chùa được chuyển 
thành trường sư phạm trong nghị 
định ngày 12/8/1871: “Chùa 
Barbet và các tòa nhà liên quan 
sẽ được sử dụng làm trường Sư 
phạm Thuộc địa, bắt đầu thực 

hiện từ ngày 15/8/1871”. Như 
vậy, kể từ năm 1871, chùa Barbet 
được sử dụng làm cơ sở giáo dục. 
Trong phần chú thích, Midan còn 
cung cấp thêm nghị định ngày 
17/11/1874 (điều 15) về việc 
chuyển Trường Sư phạm Thuộc 
địa thành Trường trung học Bản 
xứ (Collège Indigène) [6].

Thời gian sau, trên nền chùa bỏ 
hoang này, người Pháp cho xây 
một dinh thự dành cho quan chức 
trong bộ máy cai trị. Trước năm 
1963 dùng làm trường Đại học Y 
Dược, sau khi chế độ Ngô Đình 
Diệm bị lật đổ, các tướng lãnh 
cho các cố vấn quân sự đến trú 
đóng. Sau ngày năm 1975, nơi 
đây được dùng làm Bảo tàng 
Chứng tích chiến tranh [7].

BỨC TƯỢNG PHẬT CÒN 
SÓT LẠI
Ngày lạc thành Khải Tường tự sau 
khi trùng tu, vua Minh Mạng đã 
dâng cúng một pho tượng Phật Di 
Đà ngồi kiết già trên tòa sen, trong 
tư thế Vajrasana (bảo tòa kim 
cương), được sơn son thếp vàng 

độc đáo, với hai tay chắp lại, hai 
ngón tay dính nhau và trên ngực có 
chạm hình chữ Vạn (Svastika). 

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình 
Sơn, tượng tạc bằng gỗ mít, sơn 
son thếp vàng, cao gần 2m. Đây 
là pho tượng Phật lớn nhất ở 
miền Nam đương thời, nên dân 
gian còn gọi chùa Khải Tường là 
“chùa Phật lớn” hay “chùa ông 
Phúc”. Tượng Phật chùa Khải 
Tường mang đậm phong thái 
người Việt. Với những đường 
nét cơ bản khắc họa những hình 
tướng tốt của một vị Phật, tượng 
như càng gần gũi với con người 
Việt Nam ngay từ hình thể, tư thế 
tự tại và nụ cười an nhiên “tùy sở 
trú xứ thường an lạc” (thuận theo 
nơi chốn mình đang ở mà giữ cái 
tâm luôn luôn yên vui).

Còn theo nghiên cứu về bảo 
tượng chùa Khải Tường, tiến sĩ 
Hồ Ngọc Liên (nguyên cán bộ 
Bảo tàng Lịch sử TP HCM) cho 
biết: Tượng tạc trong tư thế ngồi 
thiền kiết già, cao 1,96 m, gồm 
phần tượng và bệ sen, chất liệu 

Chùa Khải Tường xưa (ảnh do Emile Gsell chụp trong khoảng những năm 1871-1874)
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bằng gỗ được sơn son thếp vàng, 
tóc xoăn khu ốc, hai dái tai dài, 
khuôn mặt tròn, hai tay để ngửa, 
có khắc chữ Vạn ở ngực. Đây là 
tác phẩm của các nghệ nhân cung 
đình ở Huế tạc vào đầu thế kỷ 
XIX. Căn cứ vào các nguồn sử 
liệu ghi chép và đặc điểm tượng 
cho thấy, đây là tượng do chính 
vua Minh Mệnh dâng cúng vào 
chùa Khải Tường và được đặt 
tại nơi trang trọng nhất trên Phật 
điện [8]. Bên cạnh tấm biển đang 
được lưu giữ tại chùa Từ Ân, 
tượng Phật này chính là hiện vật 
hiếm hoi minh chứng cho sự tồn 
tại trong lịch sử của “Quốc ân 
Khải Tường tự”.

Điều đáng chú ý là tượng Phật 
chùa Khải Tường chứa đựng 
những câu chuyện kỳ bí về sự 
tồn tại của mình. Sau khi chùa bị 
giặc Pháp phá hủy, tưởng chừng 
tất cả tượng và đồ tế tự của chùa 
sẽ bị chịu chung số phận. Tuy 
nhiên, khi ra tay đụng chạm đến 
tượng Phật quý, đã có nhiều binh 
lính và sĩ quan Pháp gặp phải tai 

ương và điều này được báo cáo 
lên Phủ toàn quyền của Pháp. 
Sau khi kiểm tra toàn bộ thông 
tin liên quan đến pho tượng, 
người Pháp đã nhận ra đây là bảo 
vật, cần giữ gìn cẩn trọng và đưa 
về bảo quản trong kho của Phủ 
toàn quyền Sài Gòn.

Có thể nói, chùa Quốc ân Khải 
Tường là ngôi già lam cổ nhất nhì 
ở vùng đất Sài Gòn – Gia Định, 
nhưng đã bị phá hủy dưới thời 
Pháp thuộc. Đến nay, sau gần 300 
năm thành lập, chùa chỉ còn vết 
tích trong những trang sử sách và 
lưu lại một vài hiện vật quý báu. 
Nhưng chắc chắn nó sẽ còn được 
nhắc đến bởi không chỉ chứng 
kiến sự ra đời của vua Minh 
Mạng, mà còn là nơi ghi dấu sự 
kiện thực dân Pháp nổ súng xâm 
chiếm Nam Kỳ. Qua đó, góp 
phần minh chứng cho việc Phật 
giáo Nam bộ nói riêng và Phật 
giáo Việt Nam nói chung đã gắn 
liền với vận mệnh dân tộc trong 
suốt quá trình đấu tranh chống 
thực dân Pháp xâm lược. 

Chú thích:
[1] Theo Thiền Hòa tử Huệ Chí (1983), Lịch 
sử chùa Tổ đình Giác Lâm, Bản đánh máy 
của chùa Giác Lâm.
[2] Vương Hồng Sển (2013, tái bản), Sài 
Gòn năm xưa, Nxb. Tổng hợp TP HCM, 
tr.198.
[3] Cầu vồng trôi ở bến Hoa: Nữ Ngung, 
đời Hoàng Đế, nằm mộng thấy sao lớn trên 
cầu vồng sa xuống trôi ở bến Hoa Chử. Nữ 
Ngung gặp sao ấy mà sinh ra Thiếu Hiệu.
[4] Quốc sử quán triều Nguyễn (1961), Đại 
Nam thực lục chính biên, Đệ nhị kỷ, bản 
dịch của Viện Sử học Hà Nội (tập XI), Nxb. 
Khoa học Xã hội, tr.173-174.
[5] Huỳnh Ngọc Trảng (2018), Sài Gòn – 
Gia Định, Ký ức lịch sử văn hóa, Nxb. Tổng 
hợp TP HCM, tr.81.
[6] Nguyễn Quang Diệu, Lê Công Sơn 
(2021), ‘Phòng tuyến chùa’ có một không 
hai tại Nam kỳ: Ngôi chùa nơi vua Minh 
Mạng chào đời, https://thanhnien.vn/
ngoi-chua-noi-vua-minh-mang-chao-doi-
post1099919.html
[7] Lý Nhân Phan Thứ Lang (2015), Sài 
Gòn - Gia Định một thời để nhớ, Nxb. Công 
An Nhân dân, tr.58.
[8] Lương Chánh Tòng (2016), Cổ vật 
kỳ sự: Tượng quý vua dâng chùa Khải 
Tường, https://thanhnien.vn/co-vat-ky-
su-tuong-quy-vua-dang-chua-khai-tuong-
post591557.html

Bảo tàng Chứng tích 
chiến tranh được xây 
dựng trên nền chùa 
Khải Tường khi xưa.
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  Nhật Quang

Con về nhặt sợi nắng vàng
Thân cò dầm dãi chang chang dáng gầy
Ruộng vườn lam lũ tháng ngày
Mồ hôi ướt đẫm luống cày sớm trưa

Con về nhặt những hạt mưa
Vai mẹ đẫm ướt tưới mùa lúa xanh
Chợ xa gồng gánh tròng trành
Chắt chiu năm tháng dụm dành nuôi con

Con về nhặt những héo hon
Gian lao mẹ trải lối mòn bể dâu
Cho con mơ ước thắm màu
Tóc xanh nhuốm bạc, áo nhàu gian nan

Chiều nay con nhặt lá vàng
Lối về xào xạc, nắng tàn nghiêng rơi
Cau khô, trầu héo rã rời
Bên hiên dáng mẹ đã vời vợi xa

Khói hương di ảnh nhạt nhòa
Thành tâm dâng mẹ thiết tha vơi đầy
Rưng rưng mắt lệ đắng cay
Vu Lan con thắp lòng này báo ân

  Minh Phạm

Giữa cuộc đời có muôn vạn niềm đau
Ta hãy gắng học từ: “Buông xả”
Vạn nỗi khổ của muôn người vạn ngả 
Chỉ một từ - giải hóa buồn vui 

Đạo dạy ta biết: Văn - Tư - Tu
Văn là: Nghe - nghe rồi gắng hiểu 
Tư là: Suy nghĩ thấu đạt tình
Tu là: ứng dụng tại tâm mình
Lợi pháp giới , chúng sinh an lạc 

Học để biết tránh lời ngoại cảnh
Không chi phối mình trước những khen ,chê 
Bỏ bám chấp sẽ bớt đi khổ lụy
Pháp xả ly là pháp quay về 

Đời có lúc làm ta mỏi mệt 
Nhưng chính là cho ta cách vươn lên
Đạo xoa dịu những xoay vần bản ngã  
Để ta vui sau những muộn phiền 

Ngày hôm qua chỉ là hoài niệm 
Đâu có gì ghê gớm để sầu bi
Dẫu sáng lạng thì ngày mai chưa đến 
Bởi qua đêm, ai biết trước điều gì...

Và hôm nay mới quan trọng nhất 
Là những gì ta đang có trong tay 
Ta sở hữu dòng thời gian hiện hữu 
Cuộc đến - đi... tất cả chỉ một ngày

Vu Lan 
báo ân Tìm về 

buông xả
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Cuộc đời của mỗi con 
người ngay từ khi hoài 
thai cho đến lúc phải đớn 

đau cài lên ngực bông hồng màu 
trắng tang thương, có lẽ, đều 
được ghi dấu bằng những lần 
đếm ngược của mẹ.

Khi còn là một hình hài nhỏ 
xíu nằm trong bọc ối với món 
đồ chơi duy nhất là chiếc dây 
rốn, dường như em bé nào cũng 
đã quen tai nghe những lời rủ 
rỉ rù rì vô cùng trìu mến: Còn 
bốn tháng nữa… Còn hai tháng 
nữa… Hơn tháng nữa thôi là bé 
con của mẹ chào đời... Hết đếm 
được tháng, mẹ lại đếm tuần: 
Còn ba tuần… Hai tuần nữa 
là mẹ được ẵm bồng con trên 
tay. Rồi nửa tháng cuối cùng 
của thai kỳ cũng đến, mẹ mòn 
mỏi đếm từng ngày theo mốc 
dự sinh đợi hình hài nhỏ bé ra 
đời, để uống dòng sữa mát thơm 
ngọt lành của mẹ, để mẹ được 
ôm ấp trong tay và ru hỡi ru 
hời về cái cò cái vạc... Đến lúc 
lên bàn sinh, nhớ lời bà ngoại 
dặn, phải cố gắng rặn chừng ba 
hơi thật khỏe, thật dứt khoát là 
con chào đời, mẹ cũng lại gồng 
mình cắn môi đếm thầm từng 
cơn rặn... Đều là đếm ngược!

Sau khi ta chào đời, mẹ lại đếm 
ngược mỗi lần ta cán một cột mốc 
nào đó trên chặng đường phát 
triển: “Năm ngày nữa đầy tháng. 
Gái hơn hai, trai hơn một. Các 
cụ ngày xưa đã dạy, con gái phải 
cúng Mụ trước khi tròn tháng hai 
ngày, con trai cúng trước một 
ngày”. Hay: “Ba ngày nữa tròn 
một trăm ngày tuổi, phải rơ lưỡi 
rơ hàm bằng lá hẹ để mai mốt 
mọc răng không sốt”. Rồi: “Ba 
tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,
chín tháng lò dò biết đi”, mẹ lại 
lần lượt đếm ngược từng ngày, 
từng tháng mong con khôn lớn.

Khi ta lên ba, mẹ đếm ngược để 
mong mau đến ngày đôi chân lon 
ton của ta bước qua cổng trường 
mẫu giáo - nơi ta sẽ trưởng thành 
hơn khi không có vòng tay mẹ ôm 
ấp, cưng nựng. Rồi mỗi ngày, mẹ 
đều tất tả đếm ngược thời gian để 
kịp đón ta trước cánh cổng trường 
ấy, sợ đến trễ, đón muộn một xíu, 
các bạn về hết, con của mẹ sẽ bơ 
vơ, tủi thân. 

Sáu tuổi, mẹ đếm ngược đợi 
ngày đưa ta vào lớp 1 để bắt đầu 
chặng đường dài hướng đến một 
tương lai tươi sáng mà mẹ nói là 
sẽ “không như đời mẹ”. Rồi suốt 

12 năm sau đó, không ai khác 
ngoài mẹ đếm ngược lo lắng 
trước mỗi kỳ thi.

Mười tám tuổi, mẹ đếm ngược, 
nôn nao trước ngày ta bước chân 
vào phòng thi tốt nghiệp; sau đó 
hồi hộp đếm ngược chờ ngày 
công bố điểm chuẩn xem ta có 
toại chí thỏa lòng hay không; rồi 
lại đếm ngược thời gian đến ngày 
ta chính thức rời xa gia đình, tay 
xách nách mang, rời nhà đi trọ 
học; để rồi suốt những năm sau 
đó, mẹ lại chạy đôn chạy đáo mỗi 
lần đếm ngược trước kỳ đóng tiền 
phòng trọ hay đóng học phí cho 
ta… Cứ thế cứ thế, chú chim non 
“ra ràng”, lớn lên, đủ cánh đủ lông 

Đếm ngược
Minh Tâm
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và tung bay khắp bốn phương từ 
vô số lần đếm ngược của mẹ.

Những tưởng như thế đã xong, 
mẹ không còn phải lao tâm khổ 
tứ đếm ngược hết lần này đến lần 
khác nữa khi con đã lớn. Mẹ đã 
đến sườn dốc bên kia của cuộc 
đời rồi, đến lúc cần nghỉ ngơi, 
thảnh thơi cả thân lẫn tâm. Vậy 
mà… dường như “đếm ngược” là 
chức năng đã lập trình sẵn dành 
cho người mẹ!

Con cái trưởng thành, mỗi đứa 
một nơi, công việc bộn bề, mưu 
sinh tất bật… mẹ vò võ nơi quê 
nhà, ứa nước mắt đếm ngược từng 
ngày chờ Tết đến xuân về để các 

con quây quần, đoàn tụ. Mẹ chỉ 
mong mỗi năm có vài ba cái Tết, 
vì không phải là Tết, dễ gì các con 
về. Mẹ mong các con còn hơn cả 
ngày nào đỏ hỏn con thèm hơi mẹ!

Lúc con còn độc thân thì mẹ bấm 
tay tính tuổi, giục giã lập gia đình 
để yên bề gia thất, để mẹ sớm có 
cháu ẵm bồng. Rồi bao nhiêu đứa 
con thì bấy nhiêu lần mẹ đếm 
ngược đến ngày lo cho nó đám 
cưới, không hơn thì cũng bằng 
người, thỏa mãn ước ao chu toàn 
cho con của mẹ. Con có cặp có 
đôi rồi, đến lúc con dâu, con gái 
mang thai thì mẹ lại thấp thỏm 
đếm ngược từng tháng, từng 
ngày để được đón cháu chào đời, 

nâng niu cháu nội, cháu ngoại 
như chính mẹ là người mang thai 
vậy. Rồi không ai khác, vẫn là 
mẹ tự mình đếm ngược để nhắc 
con gái, con dâu mình: “Gái hơn 
hai, trai hơn một. Các cụ ngày 
xưa đã dạy rồi, chớ có làm khác 
mà phải tội. Còn ba ngày nữa 
cúng Mụ cho thằng Tí”...

Vậy đó! Cả đời mẹ đếm ngược 
để mong con cháu thuận xuôi. 
Nhưng cũng bởi đã quá quen với 
những lần bấm tay đếm ngược 
tháng ngược ngày của mẹ, nên ta 
ỷ y, vô tâm, quên ngày tháng vẫn 
âm thầm trôi nhanh như bóng câu 
qua cửa sổ. Lúc còn nhỏ, ta như 
chú chim non vô tư rúc vào ngực 
mẹ để được chở che mà không 
cần biết mẹ đói hay no, lạnh hay 
nóng, vui hay buồn... Lớn hơn, ta 
vùi mình vào chuyện học hành, 
thi cử. Ta yên chí luôn có mẹ ở 
đó, sẵn sàng chu cấp, sẵn sàng 
đáp ứng mọi thứ ta cần mà không 
hay biết mẹ phải vất vả, cực nhọc 
thế nào, đổ mồ hôi, sôi nước mắt 
ra sao... Đến khi trưởng thành, ta 
mê mải chạy theo tiền tài, danh 
vọng. Ta chìm nổi lênh đênh vì 
cơm áo gạo tiền. Ta hẹn lần hẹn 
lữa những giờ phút trọn vẹn bên 
mẹ, dành sự yêu thương, chăm 
chút cho mẹ mà không biết tâm 
mẹ cô đơn, buồn tủi, thân mẹ 
đau nhức, rệu rã thế nào… Đến 
một ngày, mẹ bệnh nằm đó, ta 
mới hoảng hốt tìm về. Khi mẹ 
tỉnh tỉnh mê mê nhưng vẫn đếm 
ngược tính ngày cúng giỗ tổ tiên, 
ta mới giật mình nhận ra, ta sắp 
phải tự mình đếm ngược. (Mà 
liệu trên đời này có mấy người 
không sợ hãi khi đếm ngược 
những ngày còn bên mẹ?).

Nước mắt chảy xuôi nên suốt đời 
mẹ đếm ngược. Mẹ ơi...
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T ừ  đầu thế kỷ XX, các di tí ch Phật giáo của vương quốc cổ Champa tạ i 
vùng Thừa Thiên-Huế  đã được các học giả thuộc Trường Viễn đông Bác 
cổ tại Hà Nội lưu ý, tiêu biểu là  bốn pho tượng bằng đồng thể hiện hình 

tượng Bồ Tát được phát hiện trong vùng phía bắc đèo Hải Vân. 

Cả bốn pho tượng quý bằng hợp kim này hiện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP 
Hồ Chí Minh. Trong đó, tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thuỷ Cam, bằng đồng, 
cao 23cm, ký hiệu BTLS.591, tìm thấy tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Theo Jean Boisselier (1963: 80-81), 
đây có thể xem là tác phẩm tiêu biểu của Phật giáo Champa về chân dung đức 
Quán Thế Âm, tượng được tìm thấy trong tình trạng bảo quản tốt, mặc dù một 
số chi tiết đã bị thất lạc. Cụ thể, tạo hình vầng hào quang lớn đặt sau lưng tượng 
đã mất, chỉ còn lại chố t trò n nhỏ  để  gắn hào quang đặt sau tóc của tượng và một 
phần chi tiết còn sót lại gắn vào bệ sen dưới chân tượng. 

Về thủ pháp nghệ thuật, Bồ Tát có khuôn mặt tròn đầy đặn, đôi mắt khép hờ có 
điểm nhãn với hướng nhìn từ trên cao xuống biểu trưng của ánh nhìn từ bi; dườ ng 
như mộ t hà ng ria mé p mỏ ng mờ , đặ t bên trên đôi môi mỉm cười nhẹ mang dáng 
vẻ bình yên và chiêm nghiệm. Đôi lông mày không còn rõ nét nhưng có thể nhận 
thấy xương cung mày nổi cao giữa trán. Phần tóc tạo hình như vương miện hai 
tầng kiểu jaṭāmukuṭa, phần tóc được chải kỹ và bệ n lạ i, tạo thành hình trụ với 
các lọn tóc nhỏ sắp xếp nghệ thuật đặt hai bên búi tóc cao, tạo thành ô vuông ôm 
trọn hình ảnh Đức Phật trong tư thế thiền định trên búi tóc. Phần giữa chân tóc và 

Giới thiệu pho tượng đồng
Bồ Tát Quán Thế Âm

Thủy Cam

Nguyễn Tú Anh, Trần Kỳ Phương
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Bồ  Tá t Quán Thế Âm Thủ y 
Cam, hợp kim đồ ng, cao 23 
cm. (Ả nh: BTLS-TP HCM) 
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trán có đeo trang sức hình tam giác giống với vòng 
đeo ở cánh tay. Đôi hoa tai to nặng ké o dà i chạ m vai, 
gắn liền với hai lọn tóc xoăn, Boisselier (1963: 79) 
ghi nhận hai thùy tai và lọn tóc nối liền nhau là điểm 
khác biệt với nghệ thuật Ấn-Java (l’art indo-javanais) 
trong cùng thời điể m, bở i chú ng thường được là m 
tách rời nhau. 

Đôi vai ngang nở rộng nhưng mảnh mai cân đối với 
phầ n ‘eo sư tử ’ (Chapin, 1944: 143), bắp tay đeo trang 
sức trang trí hoa văn dạng tam giác, bốn cánh tay chỉ 
bắt đầu xuất hiện từ khuỷu tay nhưng vẫn giữ sự cân 
đối với bắp tay ở trên, bốn cổ tay đều đeo vòng không 
trang trí hoa văn. Mỗi bàn tay cầm một pháp khí gắn 
liền với Quán Thế Âm tứ thủ như hoa sen (padma), 
tràng hạt (akṣamālā) ở hai bàn tay giơ cao, bình cam 
lồ/tịnh bình (kamaṇḍalu) và quyển kinh (pustaka) ở 
hai tay thấp hơn. Quyển kinh này có thể nhận định là 
Tâm kinh Bát-nhã Ba-la-mật (Prajñāpāramitāhṛdaya 
Sūtra) vì chính đức Quán Thế Âm hay Quán tự tại 
đã thuyết giảng kinh này (Suzuki và Tuệ Sỹ, 2015: 
30-2). Bốn pháp khí của Quán Thế Âm cũng như 
kiểu tóc jaṭāmukuṭa của Ngài được xem là tương tự 
với của thần Sáng tạo Brahmā (de Mallmann, 1948: 
105, 266-75); bởi Brahmā được sinh ra từ hai vai 
của Quán Thế Âm theo kinh Đại thừa Trang nghiêm 
Bảo vương (Kāraṇḍavyūha Sūtra) cho biết (Gudrun, 
2012: 337-59).   

Nửa thân trên của tượng để trần nhưng được tô điểm 
với nhiều trang sức ở cổ và vòng ngực kiể u cá ch cầ u 
kỳ ; trang phục thân dưới dạ ng khố (dhoti) dài gầ n 
mắt cá chân ôm sát ngườ i mặ c, mang phong cá ch 
nghệ  thuậ t Ấ n Độ  (Chapin, 1944: 143), với nhiều 
nếp gấp buông dài giữa hai chân, có thể nhậ n đị nh 
đây là loại vải mỏng và  rũ  nên các nếp gấp mịn ôm 
sát hai ống chân, phần đai hông được tạo hình trang 
nhã với hai vòng đai chữ U buông lơi phía trước, 
vớ i cá c nhóm ba vạch hơi xiên như xương cá, ở 
trước và sau lưng tượ ng. Về  tạo hình, tôn tượng Bồ 
Tát được thể hiện mềm mại và thanh thoát, trong 
nhân dạng nam thần đứng trên bệ sen hai tầng cá nh, 
tư thế hơi nghiêng về bên trái, phần hông phải nhẹ 
nâng cao, dáng điệu dịu dàng hiển lộ vẻ đẹp cao quý 
và đức từ bi của ngài. Toà n bộ  tượ ng từ ng đượ c dá t 
và ng nhưng nay chỉ  cò n cá c vế t bá m mỏ ng só t lạ i 
trên tượ ng. Niên đại của bức tượng này được nhận 
định vào khoảng nửa sau thế kỷ VIII, kết luận này 
dự a trên nhữ ng so sánh với di vật tượng tự có niên 

Tranh Quán Âm Thủ y Nguyệ t, Hang Mogao số  17, 
gầ n di tí ch Đôn Hoà ng, thế  kỷ  X. Bả o tà ng Anh 
(The British Museum). (Nguồ n: bmimages.com)
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đại vào khoảng năm 775 được 
tìm thấy phổ biến ở khu vực bán 
đảo Mã Lai và ở vùng Nakhon Si 
Thammarat thuộc bán đảo miền 
nam Thái Lan ngày nay; vào thời 
điểm đó, toàn bộ khu vực này 
nằm dưới tầm ảnh hưởng của 
vương triều Srivijaya (Boisselier, 
1963: 81). 

TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM 
THỦY CAM TRONG MỐI 
QUAN HỆ NGHỆ THUẬT 
VỚI CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ 
PHẬT GIÁO TRONG VÙNG
Để nhận định các đặc điểm tạo 
hình độc đáo của nghệ thuật 
Champa, trong đó trang sức và y 
phục của Bồ Tát sẽ được xem xét 
trước tiên. Trên tượng Quán Thế 
Âm Thủy Cam, trang sức được 
đeo sát cổ và tạo hình cầu kỳ, cùng 
với đó là vòng ngực dường như 
dính liền với vòng cổ. Đặc điểm 
này của điêu khắc Champa khác 
với chân dung các vị Bồ Tát được 
thể hiện trong nghệ thuật Phật giáo 
của các nước láng giềng.

Về  ý  tưở ng nghệ thuật tạo hình 
cá c vị  Bồ  Tá t giai đoạn sớm, trong 
Phật giáo Ấn Độ và Nam Á nói 
chung đề u ghi nhậ n Quán Thế 
Âm là một vị nam thần (Dayal, 
1932: 54). Nhìn chung, trong cá c 
tá c phẩ m nghệ  thuậ t, hì nh ả nh củ a 
chư vị Bồ Tát đề u để  ngực để trần 
vạ m vỡ , nổ i rõ  cơ bắ p rắ n rỏ i như 
một đặc trưng của nghệ thuật tạo 
hình Gandhara, tại Pakistan ngày 
nay, vào thế kỷ IV-V (Huntington 
và Bangdel, 2004: 180). Trang 
phụ c củ a Bồ  Tá t hầ u hế t đượ c diễ n 
tả  bằ ng thủ thuậ t tạ o hì nh cầu kỳ, 
cù ng nhiề u đồ trang sức đem đế n 
cả m nhậ n về  sự  nặng nề do kí ch 
thướ c lớ n củ a chú ng, mái tóc dài 
bồng bềnh như các hoàng tử được 
cuộn gọ n trên đỉnh đầu. Đó là biể u 

trưng cho nếp sống của một bậc 
khổ hạnh lấy tâm từ  bi là m cố t lõ i 
để tạo nên hì nh tượ ng Bồ  Tá t chứ 
không phả i sự  phô trương vẻ  đẹp 
rự c rỡ  bề ngoà i, mộ t đứ c tí nh cao 
quý thườ ng được ca ngợi trong 
kinh điể n Phậ t giá o; hoặ c, hình 
tượng đôi hoa tai có kích thước lớn 
vớ i hoa văn tối giản như được thể 
hiện trong phong cách nghệ thuật 
Phật giáo Kashmir, thì nhữ ng yế u 
tố  đó , dường như, nhằm tôn vinh 
những biểu trưng của một đấng 
giác ngộ (Lucic, 2015: 15). Bồ Tát 
nói chung được biết đến như mộ t 
thà nh viên thuộ c hoàng tộ c và  là 
“người được thừa kế thánh hiến 
của Đức Phật”, có  lẽ  vì  vậ y mà  
dáng vẻ bề  ngoà i củ a ngà i “trẻ 
mãi không già” (Dayal, 1932: 46). 

Trong sơ kỳ Phật giáo, nghệ thuật 
tạo hình diễn tả Bồ Tát mặc chiếc 
khố (dhoti) không trang trí  hoa 
văn, với nhiều nếp gấp buông 
xuôi theo thân người và một tấm 
da linh dương màu đen vắ t trên vai 
trá i để  trầ n; tấm da linh dương là  
biể u tượ ng kết nối giữ a Bồ  Tá t và  
đấ ng Giá c ngộ  (Lucic, 2015: 15). 
Bởi theo kinh điể n Ấ n Độ , linh 
dương là hiện thân cho tâm đại bi, 
do vậy tấm da linh dương thường 
đượ c các bậc đạo sư du già Ấn Độ 
dùng làm toạ cụ khi thiền định; nó 
tượng trưng cho huyền lực được 
truyền đạt đến các bậc khổ hạnh 
hoặc vương quyền trước khi họ cử 
hành lễ phụng hiến hoặc lễ đăng 
quang (de Mallmann, 1948: 219; 
Lucic, 2015: 15). Trong triế t họ c 
sơ kỳ Phậ t giá o, da linh dương là 
một biểu tượng của sự khổ hạnh, 
sự  đoạ n tuyệ t vớ i mọ i cám dỗ vậ t 
chấ t, để tâm trí được thuần khiết 
và thánh thiện, một đức tính gắn 
liền với hình ảnh Quán Thế Âm 
(Huntington và Bangdel, 2004: 
180). 

VỀ NHÂN DẠ NG NAM VÀ 
NỮ CỦ A BỒ  TÁ T QUÁ N 
THẾ  ÂM 
Nhân dạng nam thân củ a Bồ  Tá t 
Quán Thế Âm tiếp tục phổ biến 
khi tín ngưỡng Bồ Tát được 
truyền bá đến nhiều quốc gia 
khác ở châu Á. Minh chứng sinh 
động cho điều này là các bức bích 
họa của các hang động tại di tích 
Đôn Hoàng niên đại khoảng thế 
kỷ IX-X, những hình ảnh của 
Quán Thế Âm đều được vẽ có ria 
mép (Huang, 2019: 1-2). Chân 
dung Bồ Tát bắt đầu có nhiều 
thay đổi từ  nam sang nữ trong 
khoảng từ cuối thời Đường đế n 
đầu thời Tống tại Trung Hoa. 
Tuy nhiên, những tác phẩm tiêu 
biể u mang hình tượng Quán Thế 
Âm (Guanyin) bắt đầu được nhận 
thấy với các đặc tính nữ xuất hiện 
vào khoảng thế kỷ XI; cho đến 
khoảng thời Nguyên (1271-1368) 
quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, 
Quán Thế Âm thể hiện hoàn toàn 
với nhân dạng nữ (Yu, 2012: 17). 

Quá  trì nh chuyể n đổ i nhân dạ ng 
hì nh tượ ng Bồ  Tá t từ  nam sang nữ  
trong nghệ  thuậ t Phậ t giá o Trung 
Hoa, sẽ  đượ c trì nh bà y tó m tắ t qua 
bứ c tranh ‘Quá n Âm Thủ y nguyệ t’ 
phát hiện tạ i di tí ch Đôn Hoà ng. Về  
tên gọ i ‘Quán Âm Thủ y nguyệ t’, 
theo Chun-fang Yu (2001: 233) là  
do hì nh tượ ng củ a Bồ  Tá t Quá n 
Âm đượ c khắ c họ a khi đang ngắ m 
bó ng trăng trong nướ c, như đề  cậ p 
đế n trong một bộ  kinh đượ c Đứ c 
Phậ t thuyế t giả ng, đượ c tì m thấ y 
tạ i hang số  17, di tí ch Magao gầ n 
Đôn Hoà ng, niên đạ i khoả ng giữ a 
thế  kỷ  X. Đứ c Quá n Âm đượ c diễ n 
tả  ngồ i trên mộ t mỏ m đá  nhô lên 
từ  mặ t nướ c, chân phả i co đặ t dướ i 
chân trá i đang buông thõ ng vớ i bà n 
chân đặ t trên mộ t hoa sen vươn cao 
khỏ i mặ t nướ c, mộ t biể u trưng cho 
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sự  thanh khiế t củ a Quá n Âm; tư thế  
ngồ i đượ c biế t đế n vớ i tên gọ i ‘tư 
thế  vương tọ a’ (lalitāsana). 

Trướ c hế t trong tạ o hì nh nghệ  
thuậ t, hà ng ria mé p có  thể  xem 
là  mộ t trong cá c dấ u hiệ u nhằ m 
phân biệ t giớ i tí nh giữ a nam và  
nữ . Nhiề u ý  kiế n cho rằ ng chi tiế t 
ria mé p xuấ t hiệ n đầ u tiên trong 
nghệ  thuậ t Phậ t giá o Trung Hoa 
qua hì nh tượ ng Quá n Âm, nhưng 
Margaret Reid (1997: 23) lậ p 
luậ n rằ ng tạ o hì nh ria mé p là  mộ t 
trong nhữ ng yế u tố  nghệ  thuậ t 
chị u ả nh hưở ng củ a nghệ  thuậ t 
Iran qua hì nh tượ ng Quá n Thế  
Âm thờ i kỳ  Kushan (Quý Sương 
貴霜) ở tây bắc Ấn Độ, khoả ng 
thế  kỷ  I-III. Tuy nhiên, hì nh 
tượ ng Quá n Thế  Âm vớ i hà ng ria 
mé p mỏ ng chỉ  đượ c ghi nhậ n và o 
đầ u thời Đườ ng, cù ng vớ i trang 
phụ c và  cá c đườ ng né t mang né t 
nữ  tí nh nhiề u hơn. Như vậ y, thủ 
pháp tạ o hì nh Quá n Âm củ a nghệ  
thuậ t Phậ t giá o Trung Hoa có  thể  
đã  chị u ả nh hưở ng mạ nh mẽ  từ  
nghệ  thuậ t Ấ n Độ . 

Mộ t minh chứ ng cho sự  biế n đổ i 
hoà n toà n hì nh ả nh bồ  tá t trong 
hì nh dá ng nữ  sau thờ i Đườ ng, đó  là  
hì nh tượ ng Bạ ch y Quá n Thế  Âm, 
vớ i đặ c điể m á o choà ng trắ ng tượng 
trưng cho Không tính (Śūnyata) 
của tư tưởng Đại thừa. Hình tượng 
của nữ Bồ Tát mặc y phục trắng 
bắt nguồn từ Bạch y Phật mẫu 
(Pāṇḍaravāsinī). Yu (2001: 248-
55) chỉ  ra rằ ng chiế c á o choà ng 
trắ ng là  biể u trưng cho ‘tâm giá c 
ngộ ’, đó  cũ ng là  khá i niệ m luôn có  
ở  cá c vị  bồ  tá t trong Phậ t giá o nó i 
chung; do vậ y tí n ngưỡ ng thờ  Bạ ch 
y Quá n Thế  Âm cũ ng từ ng rấ t phổ  
biế n củ a Thiề n tông trong Phậ t giá o 
vào thế  kỷ  XI-XII. Cá c chủ  điể m 
trên đã  lý  giả i cho sự  biế n đổ i ngoạ i 

hì nh củ a đấ ng bồ  tá t từ  nhân dạ ng 
nam đến hoàn toàn nhân dạ ng nữ . 
Điều đó  đã  trở  thà nh là  mộ t yế u tố  
đặ c trưng củ a nghệ  thuậ t Phậ t giá o 
Trung Hoa.

Củ ng cố  thêm cho cá c lậ p luậ n 
trên, Kenneth Ch’en (1964: 
341-2) cũ ng tì m thấ y nhữ ng lờ i 
dạ y trong Kinh Diệu pháp Liên 
hoa (Phẩm Phổ Môn) rằ ng, đứ c 
Quá n Thế Âm có  thể  hiệ n thân 
trong bấ t kỳ  hì nh dạ ng nà o, để 
phù  hợ p vớ i mụ c đí ch cứu độ 
chú ng sinh. Như vậ y, Kinh Phá p 
hoa là  mộ t trong nhữ ng minh 
chứ ng vữ ng chắ c lý  giả i cho sự  
hiệ n thân củ a đứ c Quá n Thế Âm 
trong hì nh dạ ng nữ . Daisetz T. 
Suzuki giải thích thuyết phục 
rằng, sự diễn đạt hình tướng nam 
thân của Quá n Thế Âm là theo 
“giáo thuyết” Bồ Tát; còn sự diễn 
đạt hình tướng nữ thân của ngài 
là theo “dân gian” (Williams, 
2009: 223). 

Quá  trì nh chuyể n đổ i thị hiện của 
Bồ  Tá t từ  nhân dạ ng nam sang 
nữ  trì nh bà y nêu trên nhằ m mụ c 
đí ch: xá c đị nh hì nh ả nh Quá n Thế 
Âm đượ c thể  hiệ n hì nh dạ ng nữ  
phổ  biế n trong nghệ  thuậ t Phậ t 
giá o Trung Hoa từ  khoả ng thế  
kỷ  X trở đi; tuy nhiên, trong Phậ t 
giá o Champa vào giai đoạ n nà y 
vẫn chưa ghi nhậ n sự  xuấ t hiệ n 
nào củ a hì nh ả nh Quá n Thế Âm 
trong hì nh dá ng nữ . Về  tạ o hì nh, 
cá c tuyệ t tá c thể  hiệ n hì nh ả nh 
Quá n Thế  Âm của nghệ thuật 
Champa tương đố i giố ng nhau 
qua dá ng vẻ  bề  ngoà i, mặ c dù  xé t 
về  chi tiế t thì  cá c yế u tố  thể hiện 
trên mỗ i di vậ t đề u khá  khác biệ t. 
Qua cá c chi tiế t hì nh ả nh biể u thị  
rõ  hì nh tượ ng nam giớ i củ a đấ ng 
Bồ  Tá t, có  thể  xem đó  là  hì nh ả nh 
củ a Quán Thế Âm phổ  biế n quen 

thuộ c vớ i cá c tí n đồ  Phậ t giá o của 
vương quốc cổ Champa. 
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  Nguyễn Thánh Ngã

ngôi làng nhỏ nằm bên mé nước
gió lùa đám lá tre
lăn tăn vàng chao sóng

những đứa trẻ
chiều chiều chúng dắt trâu xuống tắm
bà cụ lội qua giữa dòng…

ngôi làng nhỏ
không có gì đáng nói
người người chào nhau bằng ánh mắt cười
nỗi buồn như làn mây trắng
kéo qua đáy nước rồi tan

chỉ có tôi thường trôi ngược
theo cái trăng lưỡi liềm
và thả những câu thơ vô nghĩ
lãng đãng tà dương…

ngôi làng nhỏ
những con người bé nhỏ
gần gũi, vô danh như hoa cỏ ngoài đồng

mắt họ như vì sao 
lòng như vị Phật
luôn hướng về điều lành...

  Nguyễn Quỳnh Anh

Mai ta về với chợ Xanh
Nhớ người còn nẻo thị thành xa xôi
Bánh đa bánh đúc đầy vơi
Tán bàng xanh cả khoảng trời chợ quê

Mẹ ta vẫn chiếc nón mê
Mớ rau héo cả lối về chiều nay
Vẫn đầy một mẹt trầu cay
Mặn mà vôi vỏ làm say bao người

Tiếng chuông chùa Đọ đổ hồi
Mái đình hàng tổng bồi hồi nhớ xưa
Vại cà nén bó cải dưa
Đi qua năm tháng nắng mưa quê nghèo

Hội làng thêm những tích chèo
Í a câu hát còn theo đến giờ
Cầu Âu cầu Gỗ ai chờ
Ta về tìm lại tuổi thơ thuở nào.

Ngôi làng nhỏ

Về với 
chợ Xanh



KHOA HỌC
& TRIẾT LÝ
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Tóm tắt: Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam luôn coi 
trọng các giá trị truyền thống đạo đức, các chuẩn 
mực xã hội, luân thường đạo lý; trong đó Hiếu đạo 
được xem là truyền thống quý báu, tốt đẹp của mỗi 
người. Vốn là một tôn giáo mang tư tưởng sâu sắc 
của sự tri ân và báo ân - Phật giáo đã hòa quyện 
cùng truyền thống tư tưởng dân tộc để phát huy việc 
hiếu dưỡng đối với đấng sinh thành. Đồng thời, qua 
đó hình thành nên thước đo nhân cách con người 
và chuyển tải nhiều ý nghĩa trong văn hóa ứng xử 
truyền thống của dân tộc; hướng mỗi cá nhân vươn 
tới chân - thiện - mỹ.

CÁC QUAN NIỆM VỀ CHỮ HIẾU
Theo quan niệm Nho giáo:
Truyền thống phương Đông vốn coi trọng các giá 
trị đạo đức truyền thống và tác phong ứng xử trong 
gia đình cũng như ngoài xã hội đều được hoạch 
định trong vòng luân thường đạo lý. Mối quan hệ 

gia đình là yếu tố được đề cao, vì đó là nguồn gốc, 
là nền tảng cho việc xây dựng các mối quan hệ nòng 
cốt khác. Trong phạm vi gia đình, Hiếu đạo đóng 
vai trò vô cùng quan trọng; nó không chỉ đơn thuần 
là hành vi ứng xử đạo đức của con cái đối với cha 
mẹ mà mở rộng ra chữ Hiếu còn bao gồm các mối 
quan hệ giữa các thế hệ trong dòng tộc, là sự nhớ 
tưởng của con cháu đối với thế hệ trước.

Về luân lý đạo đức, Nho giáo chủ trương “tu thân, 
tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” để làm kim chỉ nam 
cho việc tu dưỡng tâm. Khổng Tử và Mạnh Tử cho 
ra đời các luận thuyết đều không nằm ngoài vấn đề 
luân lý đạo đức như Tam cương ngũ thường, chính 
danh, trung dung… Đặc biệt, ông nói nhiều về cách 
ứng xử hợp đạo lý của các mối quan hệ giữa vua 
và bề tôi, con cái đối với ông bà cha mẹ, vợ đối với 
chồng… Hiếu đạo cùng với các mỹ tục tưởng nhớ 
tổ tiên, ông bà đặc biệt được lưu tâm và trở thành 

Hiếu đạo
qua góc nhìn Phật giáo

SC. Thích Nữ Tuệ Phương, Nguyễn Thị Ngọc Mai*
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một nét văn hóa tốt đẹp. Như vậy, Nho giáo và Phật 
giáo cũng có nét tương đồng về chữ Hiếu. Chúng ta 
có thể tìm thấy rất nhiều những bản kinh ghi chép 
lại sự hiếu thuận của Phật giáo. Và trong các sách 
của Nho giáo, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện dày 
đặc của vấn đề Hiếu đạo như: Nhị thập tứ hiếu, Tứ 
thư ngũ kinh, Luận ngữ, Kinh thi, Mạnh tử… Trong 
Hiếu kinh có dạy: “Người có nết Hiếu, nết Lễ; ít ai 
ưa trái nghịch với bề trên. Đã không ưa trái nghịch 
với bề trên, lại còn thích gây ra phản loạn, người 
như thế ta chưa từng thấy”. Cũng chính bởi, Khổng 
gia chủ trương tinh thần nhập thế nên rất chú trọng 
đến việc tu dưỡng đạo đức. Khổng Tử nói: “Từ 
thiên tử cho đến thứ dân đều phải lấy sự sửa mình 
làm gốc” (Đại học). Người giữ đạo Hiếu từ việc sửa 
và xây dựng được cái gốc tốt đẹp sẽ xây dựng nên 
cái Đức: “Hiếu là gốc của Đức, người ta có trăm 
nết, Hiếu đứng đầu. Đạo Hiếu đã không rõ thì con 
người không đáng để làm gì” [1, tr.150]. Hay: “Kẻ 
đệ tử khi vào thì thảo với cha mẹ, khi ra thì kính anh 
chị và người lớn tuổi… làm bao nhiêu việc đó trước 
đã; nếu còn dư sức, hãy học qua văn chương và lục 
nghệ” (Luận Ngữ - Học Nhi).

THEO QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG CỦA 
DÂN TỘC VIỆT NAM
Hiếu thảo từ lâu đã trở thành đặc trưng trong nét đẹp 
văn hóa và chuẩn mực đạo đức của dân tộc Việt, tùy 
từng nơi và gia đình mà có sự thể hiện và mức độ 
khác nhau. Gia đình là một nhân tố hình thành nên 
xã hội; trong tiến trình hình thành và phát triển văn 
hóa gia đình, chữ Hiếu là sợi dây xuyên suốt, kết nối 
các thế hệ lại với nhau. 

Thời các vua Hùng, khi xã hội nước ta chuyển từ 
chế độ mẫu hệ sang phụ hệ, cấu trúc gia đình được 

thay đổi và hoàn thiện, vai trò của các thành viên 
và các quan hệ luân lý được củng cố. Truyền thống 
hiếu đạo thời kỳ này được thể hiện qua các truyền 
thuyết, thần thoại như Sự tích Bánh chưng - Bánh 
dày, Sự tích Quả dưa hấu, Sơn Tinh - Thủy Tinh... 
Bên cạnh đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên xuất hiện 
ở các cộng đồng Bách Việt thời tiền sử là một minh 
chứng cho việc Hiếu đạo đã xuất hiện từ rất sớm 
trong cộng đồng cư dân Việt. Đạo Hiếu gắn liền 
với sự phát triển chung của xã hội, do vậy chịu ảnh 
hưởng trực tiếp từ cơ cấu, tính chất gia đình và xã 
hội. Trong truyền thống xã hội Việt Nam, lợi ích 
gia đình được đặt ngang tầm với lợi ích chung của 
làng xã. Nó hợp nhất với Trung, Nghĩa, Lễ và đồng 
thời lấy lợi ích quốc gia, xã hội; chủ nghĩa yêu nước 
làm trọng yếu. Trong tín ngưỡng tôn giáo, tinh thần 
Hiếu đạo được thể hiện thông qua tín ngưỡng thờ tổ 
tiên, thờ tổ mẫu, quốc tổ.

Như vậy, chữ Hiếu chính là đạo làm người. Nó đã 
hình thành và tồn tại, phát triển trong mỗi người như 
bản tính tự nhiên. Ắt hẳn từ tấm bé, mỗi người Việt 
Nam, không ai là không cảm thấy quen thuộc với 
những câu câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ thể hiện 
lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Từ khi đến với cuộc sống, chính cha mẹ là người thầy 
đầu tiên dạy dỗ chúng ta những kiến thức về thế giới 
xung quanh, về các mối quan hệ tình người. Và rồi 
hạt giống yêu thương được đâm chồi nảy lộc. Chính 
những kiến thức tốt đẹp này đã hình thành nên ý thức 
và xây dựng nhân cách về trách nhiệm, bổn phận, 

“Thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên”. 
Nghĩa là: “Ngàn quyển kinh vạn quyển sách đều 

lấy chữ hiếu làm đầu” và “Hiếu tâm tức Phật tâm, 
hiếu hạnh tức Phật hạnh”.



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022       103

thái độ biết ơn… Trong đó, khởi đầu chính là đền đáp 
công ơn của hai đấng sinh thành. Cha mẹ còn, đó là 
niềm hạnh phúc lớn lao, một mai khi cha mẹ khuất 
núi, đó là sự mất mát không gì bù đắp được:
“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.
Hoặc:
“Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng”.

Tình thương bao la biển trời của cha mẹ dành cho 
con cái là vô bờ bến. Không chỉ là tình yêu thương 
vô điều kiện, bao trùm trong đó còn có sự hy sinh tất 
cả cho con cái. Công lao cha mẹ cao dày, chính vì 
thế, phận làm con phải làm như thế nào để đền đáp 
được công ơn trời bể đó. Hiếu thảo với cha mẹ là cái 
gốc để làm người lương thiện. Muốn làm người tốt 
để bước chân ra xã hội thì bước đầu tiên, bản thân 
phải là một người con hiếu thảo cha mẹ. Bước đầu 
xây dựng một gia đình tốt đẹp sẽ là đòn bẩy kiến 
thiết một xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh.

TƯ TƯỞNG HIẾU ĐẠO THEO QUAN NIỆM 
PHẬT GIÁO
Theo quan niệm của Phật giáo, “Hiếu là hiếu kính, 
hiếu thuận, hiếu dưỡng. Đạo là lẽ tất nhiên, hoặc là 
con đường nhất định phải đi qua. Hợp cả hai lại: 
Hiếu đạo là chánh đạo mà người con, người đệ tử 
đối với cha mẹ, sư trưởng phải cung kính, thuận 
theo, cúng dường và phụng dưỡng” [3, tr.66]. Theo 
Phật Quang đại từ điển: Hiếu là lòng kính yêu và 
biết ơn cha mẹ. Hiếu còn gọi là hiếu thuận, hiếu 
dưỡng. Phật giáo cho rằng: Hiếu chính là hướng 
dẫn cha mẹ sống đời đạo đức, thực hành mười hạnh 
lành, loại trừ tam độc để hướng đến giải thoát. Phật 
dạy: “Hiếu xuất thế gian là cắt ái từ thân, thâm 
nhập vào vô vi chi lý, thượng thù võng cực chi ân, 
hạ tế tam đồ chi khổ”.

Nghĩa: “Hiếu hạnh của người xuất gia là cắt đứt 
tình thương trong lục thân quyến thuộc, xa lìa cha 
mẹ đi sâu vào lý vô vi, trên đền bốn ân, dưới cứu 
giúp ba đường”.

Trong các kinh điển đều nêu rõ bổn phận làm con 
phải biết cung phụng thực dưỡng cho cha mẹ, khi 
cha mẹ đau ốm phải lo thuốc thang, chữa trị đầy 
đủ. Khi ra ngoài xã hội, cần giữ đúng tác phong, 
cử chỉ của mình để không làm hổ danh đến truyền 

“Hiếu hạnh của người xuất gia 
là cắt đứt tình thương trong lục 
thân quyến thuộc, xa lìa cha mẹ 
đi sâu vào lý vô vi, trên đền bốn 
ân, dưới cứu giúp ba đường”.
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thống và nề nếp của gia đình. Cao hơn cả là dành 
thời gian hướng dẫn song thân sống đời thanh bạch, 
lương thiện, quy hướng về Tam Bảo. “Nếu cha mẹ 
ương ngạnh, si mê tà kiến, không tin Tam Bảo, hung 
hiểm bạo ngược, tàn ác bất nhân, gây nhiều nghiệp 
dữ, người con có hiếu phải biết khuyên can cha mẹ, 
khiến sinh tín tâm, quay về chính đạo, gần gũi bạn 
lành, mở lòng bồ đề, tu thiền niệm Phật, làm cho 
cha mẹ thường được an ổn” [8, tr.142]. Hiếu đạo 
theo thế gian chỉ báo đáp trong một đời, còn Hiếu 
theo Phật giáo là nhiều đời nhiều kiếp và hướng 
thiện cha mẹ, nhờ vậy cha mẹ được phước thọ vô 
cùng, đó là đại hiếu.

Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, lòng từ bi xuất 
phát từ tình thương trong mối quan hệ sâu đậm của 
con cái đối với cha mẹ. Tình cảm thiêng liêng, sâu 
xa nhất ấy đã ăn sâu vào tâm tư của mỗi con người. 
Vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm, Phật giáo xem 
đó là tháng dụng công phu tu tập để báo đền ân đức 
cha mẹ. Mùa Vu Lan hay còn được gọi là “Mùa báo 
hiếu” với hình ảnh đức Mục Kiền Liên cứu mẹ. Từ 
hình tượng đó, mỗi người con đều nguyện noi theo 

“Kẻ đệ tử khi vào thì thảo với 
cha mẹ, khi ra thì kính anh chị và 
người lớn tuổi… làm bao nhiêu 
việc đó trước đã; nếu còn dư sức, 
hãy học qua văn chương và lục 
nghệ” (Luận Ngữ - Học Nhi).

gương hiếu hạnh của Ngài để đền đáp công ơn sinh 
thành. Nói như vậy, không phải cho rằng Phật giáo 
chỉ có khoảng thời gian đó để thực hành báo ân. 
Trên thực tế, tinh thần hiếu đạo ngày của Phật giáo 
được phổ khắp chứ không riêng vào mùa Vu Lan 
mới được thể hiện.

Lại nói trải qua bao lần sinh tử, trôi lăn luân hồi, 
cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không 
thể nào biết hết được. Vì thế, Hiếu đạo theo tinh 
thần Phật giáo được mở rộng phạm vi: “Thực hành 
Hiếu đạo không những hiếu dưỡng với cha mẹ mình 
mà còn mở rộng hiếu dưỡng với cha mẹ mọi người 
trong thiên hạ” [3, tr.12]. Tinh thần báo ân cha mẹ 
lúc bấy giờ không còn giới hạn trong đời này mà 
trong vô lượng vô số kiếp thuộc quá khứ, phổ khắp 
chúng sinh. Bởi lẽ, tất cả chúng sinh đều có thể là 
cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình.

Qua tinh thần Hiếu đạo của Phật giáo, chúng ta 
hiểu được rằng hành động hiếu thuận của người 
con phải được thiết lập trên nền tảng đạo đức nhân 
quả. Người con hiếu thảo, có trí tuệ sẽ biết thực 
hành những phương thức tạo ruộng phước có lợi 
cho cha mẹ và bản thân. Đồng thời không gây tổn 
hại nào cho mọi người. Đó chính là “Tự tha lưỡng 
lợi”: “Này Mahanam, người con hiếu với những tài 
sản mà mình đã nỗ lực thâu hoạch được, do sức 
mạnh của đôi tay, bằng những giọt mồ hôi đổ ra 
một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường cha mẹ với thiện ý thì sẽ được cha mẹ 
hoan hỷ, thương tưởng và hằng cầu mong cho con 
được sống lâu, mạnh giỏi” [2, tr.69].

BIỂU HIỆN CỦA CHỮ HIẾU QUA MỘT SỐ 
KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
Ðịa Tạng Bồ Tát nói tội nặng hạng nhất chính là “bất 
hiếu với cha mẹ”. Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh 
hiển thị cho chúng ta về Hiếu đạo, Ðịa Tạng Bồ Tát 
đời đời kiếp kiếp thị hiện, phát thệ nguyện sâu nặng 
đều vì muốn báo ân cha mẹ, đều vì làm trọn hiếu 
mới phát hoằng nguyện, thế nên ngài nói bất hiếu 
là tội hạng nhất. Pháp sư Thanh Liên - người trước 
tác “Ðịa Tạng Kinh khoa chú” đã trích dẫn rất nhiều 
Kinh, Luận để viết chú giải này. Trong phần “Chánh 
pháp niệm Kinh”, Phật giảng bốn thứ ân, bốn ân khó 
báo. Ân thứ nhất là “ân mẹ”, thứ hai là “ân cha”, thứ 
ba là “ân Như Lai”, thứ tư là “ân thuyết pháp sư” 
(pháp sư giảng kinh thuyết pháp); bốn ân này khó 
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báo. Học Phật phải học từ việc biết hiếu thuận cha 
mẹ, tôn kính thầy giáo [9, tr.126]. Kinh Phạm Võng 
đã dạy rằng: “Hiếu thuận là phé p chí đạo cho nên lấy 
hiếu làm giới”. Kinh Mạ Ý dạy: “Giữ giới chính là để 
hiếu thuận báo ơn cha mẹ” [6, tr.37].

Trong Kinh Mục Liên Sám Pháp, dịch giả Phúc Tuệ 
có ghi: “Công ơn của Mẹ làm sao kể hết từ khi mang 
thai, sinh con ra bú mớm ẵ m bồng, đêm ngày lo lắng 
săn sóc từng miếng ăn, nuôi nấng chúng ta từ lúc thơ 
bé  đến khi thành người khôn ngoan, chịu đựng bao 
nhiêu cực nhọc” [8, tr.129]. Hay: “Lễ  kính chư Phật, 
khen ngợi Như Lai, học theo pháp Phật, tùy thuận 
chúng sinh, khuyên người hiếu hạnh, phát tâm báo 
ân. Đó chính là thiện” [8, tr.65-66]. Chính vậy, cha 
mẹ có công sinh thành, rồi chăm bẵm nuôi nấng, cù 
lao chín chữ phải ghi lòng tạc dạ, cũng chưa trả nổi 
ân đức cao dày đó. Huống gì những người làm con 
mà không biết ơn cha mẹ, bất hiếu: “Ai thành tựu 
thân làm ác với cha mẹ, lời nói ác đối với cha mẹ, ý 
nghĩ ác đối với cha mẹ; không biết ơn, không trả ơn, 
sẽ  tương xứng rơi vào địa ngục và hiện đời sẽ  bị đau 
khổ” [2, tr.637]. Đức Phật từng giảng dạy trong bộ 
Kinh Tương Ưng rằng:
“Giữa các loài hai chân
Chánh giác là tối thắng
Trong các loài con cái
Hiếu thuận là tối thắng” [10, tr.8].

“Thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên”. Nghĩa là: 
“Ngàn quyển kinh vạn quyển sách đều lấy chữ hiếu 
làm đầu” và “Hiếu tâm tức Phật tâm, hiếu hạnh tức 
Phật hạnh”. Như vậy, người con đối với cha mẹ phải: 
“Được nuôi dưỡ ng, tôi sẽ  nuôi dưỡ ng lại cha mẹ, tôi 
sẽ  làm bổn phận đối với cha mẹ, tôi sẽ  giữ gìn gia 
đình và truyền thống, tôi bảo vệ tài sản thừa tự, tôi sẽ  
làm tang lễ  khi cha mẹ qua đời” [4, tr.542].

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Kinh Báo Ân… Đức 
Thế Tôn có dạy: “Lại nếu có người vai phải cõ ng cha, 
vai trái cõ ng mẹ đến ngàn vạn năm, lo y phục, thức ăn, 
giường nằ m, thuốc men trị bệnh, dù cha mẹ tiểu tiện ở 
trên vai, người ấy vẫn chẳ ng thể báo ân được. Tỳ kheo 
nên biết, cha mẹ ân nặng, bồng ẵ m, nuôi nấng, tùy lúc 
gìn giữ chẳ ng lỡ  thời tiết như được thấy mặt trời, mặt 
trăng. Dùng phương tiện này, biết ân này khó báo. Thế 
nên các Tỳ kheo cúng dường cha mẹ, thường nên hiếu 
thuận, chẳ ng bỏ  lỡ  thời tiết” [11, tr.349]. Hay: Kinh 
Tăng Nhất A Hàm có nói như sau: “Có hai pháp khiến 

người sinh trong nhà hào tộc. Thế nào là hai pháp? 
Cung kính cha mẹ, anh em, thân thuộc, đem của cải 
nhà mình bố thí” [11, tr.145]. 

Phẩm Thiện Trí Thức trong Kinh A Hàm, Đức Phật 
dạy: “Có hai pháp dành cho người phàm phu, được 
công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam lồ, 
đến chỗ  vô vi. Đó là cúng dường cha và mẹ” [11, 
tr.21]. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới có dạy: “Hiếu 
thuận với cha mẹ thời những điều ác về thế gian dứt, 
mà những điều lành về thế gian tăng trưởng. Hiếu 
thuận với Sư Tăng, Tam Bảo thời những điều ác của 
thế gian và xuất thế gian dứt diệt, những điều lành 
về thế gian và xuất thế gian phát sinh cho đến viên 
mãn thành tựu. Vì ý nghĩa ấy nên hiếu thuận là cốt 
tủy của Bồ Tát giới là trí đạo” [7, tr.113]. Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ nói rằng: “Người muốn sinh sang Cực 
Lạc phải tu ba phúc: Một là: Hiếu thuận với cha mẹ, 
phụng thờ sư trưởng, có tâm từ bi không sát sinh, tu 
mười nghiệp thiện, hai là: Thụ trì Tam quy, giữ đầy 
đủ mọi giới, không phạm uy nghi, ba là: Phát Bồ đề 
tâm, vững tin nhân quả...” [5, tr.22].

NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TỪ HIẾU 
ĐẠO VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC 
CON NGƯỜI
Trải qua hàng nghìn năm, đạo đức Phật giáo đã cùng 
đồng hành, sát cánh cùng với đạo đức truyền thống 
của người Việt Nam, trở thành một phần tài sản văn 
hóa dân tộc. Không chỉ gói gọn trong việc làm thăng 
hoa đời sống tâm linh, là chỗ dựa tinh thần và chuyển 
tải niềm tin của con người; Phật giáo còn đóng một vai 
trò quan trọng trong việc chuyển hóa và duy trì đạo 
đức xã hội. Chính những điểm hòa hợp với tình cảm 
đạo đức của con người, người Việt đã tiếp thu, rèn giũa 
thân tâm và tự điều chỉnh hành vi ứng xử của bản thân 
trong các mối quan hệ cộng đồng. Từ đó, góp phần 
làm cho xã hội ngày thêm tốt đẹp và an hòa. 

Đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, Phật 
giáo đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. 
Chính những tư tưởng, hệ thống giáo lý căn bản 
như từ bi hỷ xả, thập thiện, bát chánh đạo… của 
Phật giáo đã được mọi người tiếp thu và thực hành. 
Những quy tắc sống mang đầy tính nhân văn ấy là 
điều kiện cần thiết để xây dựng một nền đạo đức và 
duy trì một nếp sống hạnh phúc bền vững. Những 
đóng góp tích cực của đạo đức Phật giáo đã hướng 
con người đến một đời sống thạch bạch, vị tha, bác 
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ái. Đồng thời, khuyên nhủ con người luôn “ôn cố 
tri tân”; lấy chữ Hiếu làm đầu. Bởi “hạnh hiếu là 
hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật”. Tất cả những gì 
mà Phật giáo mang lại thông qua việc thực hành 
Hiếu đạo không nằm ngoài phương châm rèn giũa 
bản tâm, giáo hóa con người biết sống hiếu thuận, 
ngõ hầu đem lại phước báu cho chính bản thân và 
đền đáp được công ơn của cha mẹ. Thực hành Hiếu 
hạnh chính là sự gắn kết giữa những người có quan 
hệ máu mủ ruột ra. Nếu mỗi người tâm niệm cha 
mẹ của chúng ta đều là mỗi chúng sinh đang hiện 
hữu và thực thành hạnh Hiếu bình đẳng thì chính là 
ta đang gieo mầm cho hạt giống thiện không phân 
biệt. Nói rộng ra, từ đó, mỗi người có thể giúp cho 
đời sống của xã hội càng an bình và phát triển. 

Trong xã hội hiện nay, khi khoa học kỹ thuật ngày 
càng tân tiến thì đạo đức lại càng cần được quan 
tâm. Không ít những trường hợp con cái bất hiếu, 
ngược đãi với cha mẹ, vấn đề giáo dục chữ Hiếu 
trong gia đình đứng trước những biến đổi lớn lao. 
Tình trạng này là tiếng chuông cảnh tỉnh cho vấn 
đề suy thoái đạo đức trong xã hội 4.0. Trước thực 
trạng như vậy, việc giáo dục con người sống theo 
đạo đức Hiếu để mà Phật giáo đã dạy trở thành một 
phương cách sống đầy nhân bản và minh triết. Yêu 
thương, quan tâm chăm sóc cha mẹ, gần gũi và sẻ 
chia tâm sự khiến cho các đấng sinh thành vào tuổi 
xế chiều cảm thấy ấm áp hơn; từ đó thắt chặt mối 
quan hệ mật thiết, kiến tạo nên một môi trường 
sống đầy tình thương và trách nhiệm. Chính tấm 
lòng, ý thức, sự biết ơn, tôn kính đó sẽ là nguồn an 
ủi cho cha mẹ, đồng thời là tấm gương cho thế hệ 
sau noi theo. Khi đó, chính bản thân và tha nhân 
cũng được sống an lạc trong hiện tại và vun bồi 
phước đức cho vị lai.

KẾT LUẬN
Hiếu đạo dưới góc nhìn của đạo Phật đã vượt thoát ra 
ngoài những suy tư nhỏ hẹp thường tình. Bằng việc 
cung dưỡng, chăm sóc cha mẹ trên cả hai phương diện 
vật chất và tinh thần, mỗi người con hiếu thảo cần 
hướng cha mẹ đến với điều thiện, xa lánh điều xấu ác 
và tự sửa đổi bản thân để cha mẹ không phải bận lòng. 
Đức Phật dạy muốn đáp đền công ơn cha mẹ thì không 
gì quý báu hơn việc chúng ta khuyến khích cha mẹ bỏ 
ác làm lành, quay về nương tựa Tam quy, giữ gìn Ngũ 
giới, Thập thiện, tu Bát quan trai… Là một người con 
hiếu thảo, hãy biết chăm sóc cha mẹ hiện tại và tu bổ 
phước lành hồi hướng đến cho song thân đã khuất núi. 
Đồng thời cần phải lo trọn hiểu nghĩa cho cha mẹ cả 
đời sống sau khi qua đời. “Tâm Hiếu là tâm Phật”, 
thực hành hiếu thảo chính là con đường đúng đắn của 
người con Phật - hiểu và thực hành chánh pháp một 
cách chân chính. “Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều 
ác cực ác là bất hiếu”. Hiếu đạo chính là truyền thống 
văn hóa tinh thần tốt đẹp của người Phật tử nói riêng 
và dân tộc Việt Nam nói chung.
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LÒNG TIN
VỮNG CHÃI

của người Phật tử
Mặc Nhiên*

Cuộc đời vô thường nên không gì là không thể xảy ra, mọi thứ 
luôn biến đổi không ngừng, không một ai trải qua đường đời hay 
trong quá trình tu tập mà may mắn mãi được. Đường đi của mỗi 
chúng ta có khi thuận duyên, có khi nghịch cảnh, nhưng hãy lấy 
nghịch cảnh làm thầy để học hỏi kinh nghiệm, chỉ dẫn cho bước 
đi tiếp theo được an tịnh hơn. Trong việc tu đạo của người Phật 
tử, nhờ nghịch cảnh chướng duyên, ta mới trân trọng những gì 
đang có; nhờ sự biến đổi vô thường, ta mới quý trọng thời gian; 
nhờ những khổ đau phiền não, ta mới thấy rõ bản chất cuộc 
đời để cố gắng tinh tấn tu tập, giải thoát khỏi khổ đau luân hồi.
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Nhân quả là định luật của tự 
nhiên không do ai tạo ra, mọi 
hiện tượng trong cuộc sống đều 
bị luật Nhân quả chi phối. Ta 
gieo nhân thế nào thì gặt quả 
như thế ấy, không có sự phân 
biệt giữa người giàu hay nghèo, 
già hay trẻ,...

Tin vào Tam bảo là niềm tin tâm 
linh quan trọng nhất trong cuộc 
đời này. 
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VAI TRÒ CỦA NIỀM TIN 
TRONG PHẬT GIÁO
Niềm tin có vai trò quan trọng 
trong đạo Phật. Lòng tin (tín) 
(P:saddha, S:sraddha) có nghĩa 
là sự tin tưởng như thật bằng trí 
tuệ hiểu biết đúng đắn. Niềm tin 
cần được phát khởi, giữ gìn và 
trưởng dưỡng cho những ai theo 
bước của bậc Chánh Đẳng Giác.

Người Phật tử tin tưởng vào sự 
giác ngộ của Đức Phật và giáo 
lý của Ngài, cũng như người 
chưa quen đường đặt trọn niềm 
tin nơi người khéo dẫn đường, 
tức người đi trước, có kiến thức 
thể nghiệm qua con đường mà 
người đó đã đi qua và chỉ dẫn 
lại cho những người đi sau. Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không 
phải là vị sáng thế chủ mà là 
một con người lịch sử. Ngài có 
cha mẹ, tư duy, tình cảm,… Tuy 
nhiên, điều làm Ngài trở nên 
phi thường chính là tin ở chính 
mình, nhờ ý chí nỗ lực phấn đấu 
vượt mọi rào cản đã tìm ra con 
đường đưa đến chấm dứt khổ 
đau cho mình và tất cả chúng 
sanh. Ngài tuyên thuyết giáo 
pháp mình chứng đạt, để chỉ 
ra con đường thoát khổ, an vui 
trong cuộc sống hiện tại và giải 
thoát trong tương lai. 

Với niềm tin kiên cố, suốt 49 năm, 
Ngài không quản khó nhọc, vượt 
núi băng sông, từ thành thị đến 
nông thôn, đến đâu Ngài cũng rải 
tâm từ bi. Ngài chỉ dạy cho từng 
người, từng việc thích hợp, rồi 
độ cho biết bao người bỏ ác hành 
thiện, bỏ chiến tranh chọn hòa 
bình, bỏ tâm tham lam, sân hận 
mà hành tâm rộng lượng vị tha,... 
Nhiều người từ đó có niềm tin 
vào cuộc sống, vào Chánh pháp 
và bản thân. 

TIN TƯỞNG VỮNG CHẮC 
VÀO BA NGÔI TAM BẢO
Người Phật tử đi theo lời dạy của 
chư Phật cần xây dựng cho mình 
lòng tin tuyệt đối vào Tam bảo, 
vì đây là vấn đề đầu tiên phải chú 
tâm đến: Tin Phật là người giác 
ngộ hoàn toàn; tin lời Phật dạy 
(Pháp) là chân lý; tin tưởng vào 
Tăng đoàn và cung kính tôn trọng 
ba ngôi báu. Đồng thời, dựa trên 
cơ sở đặt niềm tin vào ba ngôi 
Tam bảo, Phật tử khơi dậy niềm 
tin chính mình (lòng tự tín). Tin 
vào ân đức cao thượng của Phật, 
Pháp, Tăng sẽ mang lại nhiều lợi 
ích tốt đẹp cho mỗi người. 

Phật là bậc đã giác ngộ, giải thoát, 
không còn khổ đau, hướng dẫn 
chúng sanh hướng đến giải thoát 
như mình. Ân đức của Ngài phải 
luôn ghi nhớ, kính tin để đem đến 
phước báu vô lượng cho tự thân 
và hồi hướng tha nhân. “Ngài 
là: Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn” [1].

Tin lời dạy của Phật là chân lý 
tối thượng để biết trân quý và 
tôn kính qua bài kinh sau: “Ðây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, do người trí tự 
mình giác hiểu” [2].

Tin Tăng và biết cung kính Tăng 
bảo qua bài kinh sau: “Chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn 
là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ 
tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, tám 
chúng. Chúng Tăng đệ tử này của 

Thế Tôn đáng được cúng dường, 
đáng được hiến dâng, đáng được 
bố thí, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở trên đời” [3].

Khi cuộc sống không được như ý, 
nhiều người thường than vãn và 
mong sao cho bớt khổ đau, tìm 
cầu ở các thế lực siêu nhiên. Ít ai 
đặt niềm tin vào bản thân, chính 
là năng lực chuyển hóa tự thân 
ngay trong cuộc sống này. Ví như 
muốn gia đình đầm ấm, ta cần 
dành nhiều thời gian chăm sóc 
mỗi thành viên, bớt đi những sân 
si, tham ái và tập lắng nghe, nói 
những lời ái ngữ với mọi người. 
Hay như muốn được mạnh khỏe, 
mỗi người cần thực tập lối sống 
lành mạnh, khoa học. Chính vì 
có niềm tin rằng không đấng thần 
linh nào ban phước hay giáng họa 
mà tự thân là chủ nhân tạo tác của 
nghiệp và thừa tự nghiệp mình đã 
tạo. Mỗi người đều có khả năng 
chuyển hóa nghiệp xấu ác thành 
nghiệp thiện lành tốt đẹp. Ai tin 
sâu vào nhân quả thì người ấy là 
người tin vào chính mình, họa 
phúc đều do mình tạo lấy từ chính 
hành động lời nói và suy nghĩ.

Mỗi người con Phật phải tin chắc 
rằng với nỗ lực của tự thân, ta có 
thể tu tập hướng đến Thánh quả 
[4]. Đến với đạo Phật là trở về 
nương tựa chính mình, thực tập 
theo những lời dạy chân chánh 
theo chân lý thoát khổ và phương 
pháp tu tập làm chủ những ý niệm 
xấu xa trong tâm, hướng tâm trở 
về chánh niệm.

Trong kinh Pháp Cú, ở bài kệ số 
103, Đức Phật dạy rằng:
“Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng” [5].



110       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2022

PHẬT GIÁO
KHOA HỌC & TRIẾ T LÝ

Hay trong Kinh Đại Bát Niết bàn, 
Đức Phật cũng có dạy: “Hãy tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một điều 
gì khác. Dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, không nương tựa 
một điều gì khác” [6].

Khi đã có niềm tin vào chính 
mình, Phật tử thực tập đời sống 
trong sạch, lành mạnh, cao 
thượng. Mỗi người tự mình phát 
nguyện quy y Tam bảo, giữ gìn 
năm điều đạo đức: Không sát 
sinh, không trộm cắp, không nói 
dối, không tà dâm, không uống 
rượu và sử dụng các chất gây 
nghiện. Mỗi người chọn nghề 
nghiệp hướng đến sự lương thiện 

để mưu sinh, tạo ra của cải vật 
chất bằng đôi tay và khối óc một 
cách chính đáng, hợp pháp. Bên 
cạnh giữ giới, Phật tử cần năng 
học hỏi giáo lý, thực tập lòng từ bi 
diệt trừ tâm ích kỷ, mở rộng lòng 
thương, bố thí, cúng dường, ăn 
chay, tham thiền, trì chú, phóng 
sinh và làm những việc phước 
thiện khác lợi mình lợi người… 
Những việc làm này mang lại an 
vui, hạnh phúc cho cuộc sống 
hiện tại và tạo nhân duyên tốt đẹp 
cho lộ trình giác ngộ, giải thoát 
trong tương lai.

Đức Phật từng dạy cho chúng đệ 
tử rằng: “Ta là Phật đã thành, 
chúng sinh là Phật sẽ thành” 
[7]. Phật tử cần có niềm tin vào 
nhân quả. Nhân quả là định luật 

của tự nhiên không do ai tạo ra, 
mọi hiện tượng trong cuộc sống 
đều bị luật Nhân quả chi phối. Ta 
gieo nhân thế nào thì gặt quả như 
thế ấy, không có sự phân biệt 
giữa người giàu hay nghèo, già 
hay trẻ,... Với trí tuệ và niềm tin 
của người con Phật, đó là hai yếu 
tố cần thiết để hành giả biết được 
đúng sai, phải trái, làm những 
việc chơn thiện, giúp cuộc sống 
tăng trưởng từ bi, thế giới bình 
an, người người an lành.

Nếu hiểu luật Nhân quả, Phật tử 
sẽ có được chìa khóa để mở cửa 
hạnh phúc cho đời mình và làm 
chủ chính mình trong hiện tại lẫn 
tương lai. Định hướng rõ ràng và 
sống vững chãi trước mọi hoàn 
cảnh khó khăn là yếu tố quan 

Phật là bậc đã giác ngộ, giải 
thoát, không còn khổ đau, 
hướng dẫn chúng sanh hướng 
đến giải thoát như mình. Ân 
đức của Ngài phải luôn ghi nhớ, 
kính tin để đem đến phước báu 
vô lượng cho tự thân và hồi 
hướng tha nhân.
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trọng của người con Phật trên 
bước đường giải thoát.

Tin vào Tam bảo là niềm tin tâm 
linh quan trọng nhất trong cuộc 
đời này. Lòng tin ấy được soi 
sáng bởi trí tuệ, có công năng như 
người dẫn đường, hướng chúng 
sanh xa lìa các ác nghiệp, hướng 
đến thực tập các thiện hạnh, 
thanh tịnh tâm ý để đạt được 
nhiều thắng duyên trong cuộc đời 
và nhiều đời sống sau nữa, không 
những lợi lạc cho mình mà còn 
cho hết thảy chúng sanh.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức 
Phật trình bày 5 lợi ích của 
người có lòng tin vào chân lý: 
“Này các Tỳ kheo, có năm lợi 
ích này cho thiện nam tử có lòng 
tin. Thế nào là năm? Các Thiên 
nhân, các Chân nhân, trước hết 
có lòng thương tưởng đến các vị 
có lòng tin, không có như vậy đối 
với các vị không có lòng tin. Khi 
đến thăm, trước hết họ đến thăm 
những vị có lòng tin, không có 
như vậy đối với người không có 
lòng tin. Khi chấp nhận thọ thực, 
họ chấp nhận trước hết những 
vị có lòng tin, không có như vậy 
đối với những vị không có lòng 
tin. Họ thuyết pháp trước hết cho 
những người có lòng tin, không 
cho những người không có lòng 

tin. Người có lòng tin, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cõi lành, cõi trời. Những pháp 
này, này các Tỳ kheo, là năm lợi 
ích cho thiện nam tử có lòng tin.

Ví như, này các Tỳ kheo, trên 
khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, 
có cây bàng to lớn là chỗ nương 
tựa cho các loài chim. Cũng 
vậy, này các Tỳ kheo, các thiện 
nam tử có lòng tin là chỗ nương 
tựa cho quần chúng, cho các Tỳ 
kheo, Tỳ kheo Ni, cho nam cư sĩ 
và nữ cư sĩ” [8]. 

Đức Thế Tôn tuyên bố: “Không 
có một cư sĩ nào, nam hay nữ đã 
quy y ba ngôi báu, những ngôi 
báu đầy đủ công đức tối thượng 
như vậy, phải tái sanh trong các 
địa ngục... nhưng họ được thoát 
khỏi sanh vào đọa xứ, họ được 
sanh vào thế giới chư Thiên 
và đắc thiền, bước trên đường 
chứng ngộ”. 

Thay lời kết
Người có niềm tin vào ba ngôi 
Tam bảo là người có lý tưởng 
sống, hướng đến sự giải thoát 
khỏi khổ đau và nỗ lực vượt qua 
khó khăn thử thách của cuộc đời. 
Vai trò của niềm tin là vô cùng 
quan trọng, vì vậy, mọi người cần 
xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin 

của mình, niềm tin về cuộc sống, 
niềm tin vào chính bản thân và 
niềm tin vào Tam bảo như một 
chỗ dựa tinh thần an yên và bền 
vững. Phật tử khi có lòng tin 
đủ mạnh, đủ vững chãi thì con 
đường học Phật cũng như trong 
cuộc sống thường nhật chẳng có 
gì khó khăn và có thể đạt được 
mọi ước nguyện. 
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tâm Biên - Phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc 
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Bộ II, chương 5, phẩm Sumana, phần Sự lợi 
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Đức Phật cũng có dạy: “Hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 
mình nương tựa chính mình, chớ 
nương tựa một điều gì khác. Dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác”.
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VĂN HÓA PHẬT GIÁO đã có mặt tại các phòng phát hành Kinh sách và các 
sạp báo trong thành phố. Giá: 68.000 đồng
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