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THƯ TÒA SOẠN
Quý độc giả thân mến!

Lục Tổ Huệ Năng có bài kệ:

佛法在世间
不离世间觉
离世觅菩提
恰如求兔角.     

Ý bài kệ muốn nói, không có pháp xuất thế gian hay Phật pháp riêng biệt ở ngoài 
pháp thế gian. Cố gắng tìm kiếm sự giác ngộ ở ngoài thế gian chỉ là tốn công vô ích 
giống như tìm sừng thỏ. Thỏ không bao giờ có sừng nên tìm sừng thỏ chỉ là phí công 
vô ích.

Đức Phật đã dạy Tăng Ni là những vị có trách nhiệm duy trì chánh pháp; còn Phật tử 
là những người có trách nhiệm hộ trì chánh pháp, cho nên ngày nay mỗi Phật tử phải 
làm tròn trách nhiệm của mình. Cổ Đức từng dạy: “Phật pháp hưng long do Tăng 
già hoằng hóa/Thiền môn hưng thạnh nhờ đàn tín phát tâm”. Vì vậy, Phật tử là đối 
tượng truyền bá, học tập và thực hành giáo lý Đức Phật. Chính các Phật tử đang sống 
trong lòng xã hội phải xây dựng gia đình và xã hội trở nên Chân - Thiện - Mỹ theo 
tinh thần Phật giáo.

Để hiểu một cách sâu sắc hơn về tinh thần hộ trì Tam bảo của người con Phật, 
Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số 
báo 390 với chủ đề “Hộ trì chánh pháp”. Hy vọng 
quý độc giả sẽ nhận ra hộ trì chánh pháp là một nội 
dung hết sức cần thiết và cũng là trách nhiệm của 
mỗi người con Phật để cùng chung tay hoằng truyền 
chánh pháp làm cho Phật pháp được xương minh - 
cửu trụ Ta bà.

 Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế gian mịch Bồ đề
Kháp như cầu thố giác.

Phật pháp trên thế gian
Không thể rời thế gian mà giác ngộ
Rời thế gian tìm giác ngộ
Giống như tìm sừng thỏ.



HỘ  T R Ì
CHÁNH PHÁP
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HỘ TRÌ  CHÁNH PHÁP

TU TẬ P TÂM LINH 
VÀ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP

TRONG MÙA 
AN CƯ KIẾT HẠ

TT. Thích Phước Đạt *
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Tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp là sự 
hướng nguyện của người học Phật và hành 
theo Phật và mục đích cuối cùng là thành 

Phật. Do đó, hằng năm đến ngày trăng tròn tháng 
Tư âm lịch chính là thời điểm hội chúng 
xuất gia chư Tăng Ni kiết giới an cư 
3 tháng để thăng tiến đạo hạnh, 
thành tựu Giới, Định, Tuệ và hội 
chúng tại gia nam nữ cư sĩ có 
nhân duyên quy tụ nương tựa 
tịnh nghiệp đạo tràng mà tiến 
tu phẩm hạnh, đạo đức hoàn 
thiện. Như thế mùa An cư kiết 
hạ là mùa tu tập tâm linh và hộ 
trì Chánh pháp mà bất cứ ai tự 
mình phát nguyện đi theo Phật, 
phụng hành theo Phật đều thực thi 
theo chí nguyện giải thoát này. 

Mụ c đí ch củ a mộ t ngườ i xuấ t gia, thiế t nghĩ  là  tự  
mì nh tự  thân tu tậ p giả i thoá t và  hướ ng chú ng sinh 
đồ ng giả i thoá t như mì nh. Thế  nên, vai trò  và  trá ch 
nhiệ m củ a vị  Tỳ  kheo là  rấ t lớ n trong ý  nghĩ a tự  

độ  và  độ  tha. Ngoà i việ c tự  mì nh nỗ  lự c tu tậ p giả i 
thoá t cho chí nh mì nh, vị  Tỳ  kheo cò n phả i nhiệ t tâm 
tinh cầ n xây dự ng giả i thoá t Tăng già  trong thự c 
thể  Tam bả o. Suy cho cù ng Tam bả o là  thự c thể  

quý  nhấ t, cá i vố n có  củ a chú ng sinh. Nó i 
mộ t cá ch dễ  hiể u, là  mộ t vị  Tỳ  kheo 

phả i luôn tâm niệ m tự  mì nh thiế t 
lậ p mộ t môi trườ ng tu tậ p, cù ng 

nhau họ c hỏ i chá nh phá p, hà nh 
trì  giá o phá p để  thăng tiế n và  
giú p cho mọ i chú ng sinh thoá t 
khổ , hướ ng tâm về  Phậ t đạ o. 

Mộ t trong nhữ ng cơ sở  nề n tả ng 
thự c thi hạ nh nguyệ n nó i trên là  

mỗ i Tỳ  kheo xây dự ng môi trườ ng 
tu tậ p tâm linh - An cư kiế t hạ  hằ ng 

năm. Có  thể  nó i, mù a an cư củ a Phậ t 
giá o có  ý  nghĩ a hế t sứ c nổ i bậ t để  cá c tỳ  kheo 

đượ c an trú  trong mộ t môi trườ ng tu tậ p “thanh 
tị nh” đú ng theo nguyên nghĩ a có  nó . Theo Tứ  phầ n 
luậ t san bổ  tù y cơ yế t ma sớ  4, giả i thí ch an cư như 
sau: Thân tâm đề u tĩ nh lặ ng, gọ i là  an; quy đị nh 

Mục đích của 
một người xuất gia, 
thiết nghĩ là tự mình 

tự thân tu tập giải thoát 
và hướng chúng sinh 

đồng giải thoát 
như mình.

Mùa An cư kiết hạ là mùa tu tập tâm linh và hộ trì Chánh pháp mà 
bất cứ ai tự mình phát nguyện đi theo Phật, phụng hành theo Phật đều 

thực thi theo chí nguyện giải thoát này.
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thờ i gian mộ t chỗ , gọ i là  cư. Trong ý  nghĩ a đó , đây 
là  thờ i gian thuậ n lợ i nhấ t để  cho cá c Tỳ  kheo tậ p 
trung lạ i mộ t trú  xứ , số ng hò a hợ p, thăng tiế n đạ o 
hạ nh, trau dồ i giớ i đứ c, phá t triể n nộ i tâm, khai mở  
trí  tuệ . Như thế, vấ n đề  An cư kiế t hạ  trở  thà nh vấ n 
đề  thiế t lậ p môi trườ ng tu tậ p tâm linh không chỉ  
mang ý  nghĩ a cho mỗ i tâm linh tự  thân chuyể n hó a 
nộ i tâm mà  cò n ý  nghĩ a lớ n lao hơn nữ a là  xây dự ng 
cho đạ i số  đông, thân - tâm củ a bấ t cứ  hà nh giả  nà o 
nương tự a phá p hà nh nà y cũ ng đượ c công đứ c củ a 
Phậ t phá p. 

Do đó , mù a an cư cò n là  thờ i gian để  cá c Phậ t tử  
tạ i gia có  dị p thự c hà nh cá c giớ i phá p đã  đượ c thọ  
trì , đó ng gó p công đứ c hộ  trì  tứ  sự  cú ng dườ ng 
như thự c phẩ m, y phụ c, thuố c men, vậ t dụ ng cho 
cá c hà nh giả  an cư, thân cậ n cá c vị  số ng đờ i số ng 
phạ m hạ nh mà  theo đó  thăng tiế n đờ i số ng tâm linh 
củ a mì nh.

Thờ i gian An cư kiế t hạ  theo luậ t đị nh là  ba thá ng, 
bắ t đầ u tí nh từ  ngà y mồ ng mộ t trăng trò n thá ng 
Asà dha (À sà dha/A-sa-đà ). Theo cá ch tí nh củ a ngà i 
Huyề n Trang, trong Đạ i Đườ ng Tây Vự c ký , thì  đấ y 
là  ngà y 15/5 theo lị ch Trung Quố c. Nhưng ở  nướ c 
ta, ngà y an cư đầ u tiên là  sau ngà y 15/4 hằ ng năm. 
Ngườ i ta cò n phân biệ t tiề n an cư, trung an cư, hậ u 
an cư. Tiề n an cư là  bắ t đầ u từ  16/4, trung an cư thì  
bắ t đầ u từ  17/4 cho đế n rằ m thá ng 5, hậ u an cư từ  
16/5. Cá ch chia như thế  chỉ  nhằ m hợ p thứ c hó a cá c 
trườ ng hợ p nhậ p an cư sớ m hay chậ m tù y theo hoà n 
cả nh cá  nhân riêng biệ t củ a mộ t số  Tỳ  kheo. Tuy 
nhiên, dù  kiế t hạ  an cư sớ m hay chậ m, thờ i gian an 
cư vẫ n phả i trò n 3 thá ng. 

Trong ba thá ng An cư kiế t hạ , đây là  thờ i gian cá c 
Tỳ  kheo số ng chung phả i tuân thủ  cá c quy chế  củ a 
mộ t môi trườ ng tu tậ p tâm linh thanh tị nh. Theo 
điề u Sà ng nhụ c phá p trong luậ t Ma ha Tăng kỳ  27, 
khi và o an cư, hà nh giả  phả i thưa rõ  ý  chỉ  kiế t chế  
an cư đố i vớ i ngườ i mà  mì nh nương tự a (Tỳ  kheo có  
giớ i đứ c) mớ i đượ c và o an cư, gọ i là  Đố i thú  an cư. 
Nế u không có  ngườ i nương tự a thì  trong tâm tự  nêu 
rõ  ý  chỉ  kiế t hạ  an cư để  và o an cư, gọ i là  “Tâm niệ m 
an cư”. Trong thờ i gian an cư, hà nh giả  không đượ c 
phé p ra ngoà i; nế u trá i sự  quy đị nh nà y thì  phạ m tộ i 
á c tá c. Nhưng theo luậ t Tứ  phầ n 37, nế u đi mà  trở  về  
cù ng ngà y hoặ c có  duyên sự  đặ c biệ t, Tăng chú ng 
cho phé p thì  cũ ng đượ c ra ngoà i, nhưng chỉ  giớ i hạ n 

trong vò ng 7 ngà y hoặ c 15 ngà y mà  thôi, phương 
thứ c nà y gọ i là  thấ t nhậ t phá p. 

Ngoà i ra, luậ t đị nh rằ ng, nế u hà nh giả  nà o vi phạ m 
quy đị nh ra khỏ i cương giớ i thì  phạ m tộ i á c tá c, gọ i 
là  phá  an cư, phá  hạ , sẽ  mấ t tư cá ch tiế p nhậ n vậ t 
cú ng thí  đượ c phân phố i trong lú c an cư. Nế u vì  
trá nh cá c chướ ng nạ n: Thú  dữ , rắ n độ c, lử a chá y, 
nướ c cuố n, vua bạ o ngượ c, giặ c cướ p, thiế u lương 
thự c, kỹ  nữ  và  thân tộ c khá c hoặ c vì  hò a giả i cá c 
duyên sự  phá  Tăng thì  đượ c rờ i khỏ i chỗ  an cư mà  
không phạ m tộ i. Luậ t Tứ  phầ n 43 cò n nó i khi kế t 
thú c an cư thì  phả i thi hà nh 4 việ c: Tự  tứ , giả i giớ i, 
kiế t giớ i và  thụ  công đứ c y. Sau khi an cư viên mã n, 
đạ i chú ng xé t lạ i hà nh vi củ a mì nh trong thờ i gian 
an cư, nế u có  tộ i thì  tự  bà y tỏ  tộ i lỗ i củ a mì nh, sá m 
hố i lẫ n nhau, gọ i là  Tự  tứ . Ngà y nà y cò n gọ i là  ngà y 
Tự  tứ , ngà y Phậ t hoan hỷ . Khi kế t thú c an cư, phả i 
giả i trừ  cương giớ i quy đị nh, gọ i là  giả i giớ i. Tăng 
chú ng an cư, mỗ i ngườ i đượ c tăng thêm mộ t phá p 
lạ c. Phá p lạ c nà y cò n gọ i là  hạ  lạ p, là  phé p tắ c chuẩ n 
đị nh thứ  lớ p lớ n nhỏ  củ a ngườ i xuấ t gia. 

Rõ  rà ng, việ c thiế t chế  củ a việ c tu tậ p an cư kiế t 
là  rấ t nghiêm tị nh, có  quy mô theo mộ t hệ  thố ng 
tổ  chứ c củ a Tăng già  cũng không ngoài muc đích 
tạo ra một môi trường tốt đẹp, lý tưởng nhất cho 
chư Tăng thực thi giải trình thực nghiệm tâm linh 
thành tựu một cách viên mãn như sở nguyện. Cụ  thể  
như đã  nó i trên, ý  nghĩ a an cư củ a mỗ i hà nh giả  là  
tự  mì nh xây dự ng cho mì nh mộ t trườ ng tu tậ p tâm 
linh để  cho thân - tâm đượ c tĩ nh lặ ng, sự  thà nh tự u 
cá i tâm tĩ nh lặ ng nà y là  cơ sở  để  an trú  và o đờ i số ng 
thự c tạ i vố n thườ ng xuyên biế n độ ng. 

Sự  thự c hà nh cá c họ c giớ i, chú  tâm và o việ c hà nh 
trì  thiề n đị nh, nghe phá p, thả o luậ n cá c phá p từ  hộ i 
chú ng, tinh cầ n sá m hố i cá c lỗ i lầ m đượ c cá c hà nh 
giả  an cư trong mỗ i tị nh nghiệ p đạ o trà ng thự c chấ t là  
sự  tu tậ p thân tâm, phò ng hộ  thân tâm, giữ  thân tâm 
thanh tị nh. Mỗ i khi thân tâm củ a mỗ i ngườ i thanh 
tị nh thì  sẽ  kế t nố i mọ i thế  giớ i trở  nên thanh tị nh. Đức 
Phật dạy: “Trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người 
khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. 
Thế nào là hộ trì cho mình là hộ trì người khác? 
Chính là do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho 
sung mãn. Thế nào là trong khi hộ trì cho người khác 
là hộ trì cho mình? Chính là do sự kham nhẫn, do sự 
vô hại, do lòng từ, do lòng bi mẫn.”
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Như thế , sự  tu họ c củ a cá c hà nh giả  trong ba thá ng 
an cư là  không ngoà i việ c hà nh trì  Giớ i, Đị nh, Tuệ , 
mụ c đí ch cuố i cù ng là  giữ  cho thân và  tâm trở  nên 
vắ ng lặ ng, nhu nhuyế n, không bị  chi phố i cá c trầ n 
trong mộ t đờ i số ng vố n quá  đầ y nhẫ y sự  đam mê, 
quyế n rũ . Trầ n Thá i Tông nó i trong Giớ i Đị nh Tuệ  
luậ n: “Giớ i giả  uy nghi nghĩ a; đị nh giả  bấ t loạ n 
nghĩ a; tuệ  giả  giá c tri nghĩ a. Thị  dĩ  giớ i trừ  á c cấ u, 
đị nh trừ  triề n cấ u; tuệ  trừ  sử  cấ u” (Giớ i nghĩ a là  uy 
nghi; Đị nh nghĩ a là  không loạ n; Tuệ  nghĩ a là  hiể u 
biế t. Thế  là  Giớ i trừ  bỏ  sự  á c độ c, Đị nh từ  bỏ  sự  tró i 
buộ c, Tuệ  bỏ  trừ  bỏ  sự  sai khiế n) [1]. 

Biể u hiệ n cho việ c hà nh trì  giớ i hạ nh mà  cá c hà nh 
giả  thự c thi là  sự  giữ  gì n oai nghi tế  hạ nh trong cơn 
lố c củ a nề n kinh tế  thị  trườ ng; Sự  thự c hà nh thiề n 

đị nh củ a mỗ i hà nh giả  là  giữ  tâm không loạ n trướ c 
mộ t nề n văn hó a thông tin toà n cầ u đa dạ ng, phứ c 
hợ p luôn luôn đượ c cậ p nhậ t, sự  thự c hà nh tuệ  giá c 
là  cầ n có  mộ t trí  tuệ  hiể u biế t thậ t sự  để  mọ i giá  trị  
là m nên bả n chấ t số ng và  giả i thoá t đượ c hiể n lộ  
và  ứ ng dụ ng trong đờ i số ng. Như thế , việ c tu họ c 
trong ba thá ng An cư kiế t hạ  có  ý  nghĩ a vô cù ng 
quan trọ ng đố i vớ i mộ t Tỳ  kheo họ c chú ng. Đó  là  vị  
Tỳ  kheo đó  tự  mì nh có  khả  năng tự  điề u chỉ nh thân 
tâm, tự  mì nh chuyể n hó a thân tâm. Quan trọ ng hơn 
là  vị  đó  đượ c số ng trong mộ t hộ i chú ng củ a Tị nh 
nghiệ p đạ o trà ng thanh tị nh, môi trườ ng tu tậ p tâm 
linh thiế t thự c hiệ n tạ i, tự  mì nh nương tự a chú ng 
Tăng để  nỗ  lự c tu tậ p nhữ ng gì  mì nh chưa có  khả  
năng chứ ng đắ c, có  thể  chứ ng đắ c, đú ng như Phật 
dạy trong kinh Tăng Chi: “Hội chúng nào có các 

“Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn… Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, 
đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”.
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Tỳ kheo sống không biếng nhác, từ bỏ các đoạ lạc, 
đi đầu hạnh viễn ly, tinh thần tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ, hội chúng này sẽ làm lợi ích cho 
đa số, sẽ làm trưởng lạc giải thoát.”

Như thế, tu tập chính là tạo an lạc cho mình và cho 
mọi người. Đây cũ ng chí nh là  cơ sở  để  Phậ t tá nh 
củ a mọ i ngườ i đượ c hiể n lộ , giá o phá p đượ c xiể n 
dương, Tăng già  đượ c hò a hợ p thanh tị nh, hay nó i 
cá ch khá c ba ngôi Tam bả o đượ c vậ n hà nh đi và o 
đờ i số ng thự c tạ i vớ i mọ i giá  trị  đí ch thự c. Người 
xuấ t gia cũng như người Phật tử tại gia đều có  nhân 
duyên kế t nố i vớ i nhau để  họ c phá p và  hà nh phá p 
trong mộ t môi trườ ng tu tậ p tâm linh thanh tị nh. 

Ngườ i xuấ t gia là  nhữ ng hà nh giả  nỗ  lự c thự c thi 
hạ nh nguyệ n giả i thoá t, là  tấ m gương diệ u hạ nh 
để  quầ n chú ng Phậ t tử  noi theo khi chí nh cá c hà nh 
giả  tự  thân vậ n hà nh ngang qua đờ i số ng thân giá o, 
khẩ u giá o, ý  giá o. Điề u nà y có  nghĩ a mỗ i khi hộ i 
chú ng xuấ t gia thà nh tự u phá p trong mộ t đạ o trà ng 
tị nh nghiệ p an cư nà o đó  thì  chí nh tạ i đấ y, hộ i chú ng 
tạ i gia cũ ng nương nhờ  nơi thà nh tự u đó  mà  đượ c 
hạ nh phú c an lạ c. Trong kinh Tương ưng, Phật dạ y: 
“Nơi nào có hội chúng xuất gia thành tựu Pháp, thì 
nơi đó hội chúng tại gia tại đó được an lạc, hạnh 
phúc nhờ sự hướng dẫn thực tập hành pháp của hội 
chúng xuất gia”.

Vậ y là  hà nh giả  trong cá c đạ o trà ng An cư kiế t hạ  phải 
luôn nhiệ t tâm tinh cầ n tu tậ p, nỗ lực để xứng đáng 
là  đệ  tử  củ a Thế  Tôn: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn… Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, 
đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời.”. Thậ t sự  có  giá  
trị  và  ý  nghĩ a quý  bá u hơn bao giờ  hế t khi chí nh cá c 
hà nh giả  an cư đã  cù ng nhau tạ o ra mộ t môi trườ ng tu 
tậ p tâm linh, không chỉ  tự  mì nh có  thể  hướ ng tâm tu 
tậ p thà nh tự u giả i thoá t mà  cò n hướ ng dẫ n mọ i chú ng 
sinh tu tậ p đồ ng giả i thoá t như mì nh trong mọ i không 
gian và  thờ i gian củ a dò ng số ng tương tụ c. 

Chú thích:
[*] Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Đạt - Ủy viên Hội đồng Trị 
sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
[1] Thơ văn Lý  - Trầ n, tậ p 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1989, tr.79.

Phật dạy trong kinh Tăng Chi: “Hội 
chúng nào có các Tỳ kheo sống không 
biếng nhác, từ bỏ các đoạ lạc, đi đầu 

hạnh viễn ly, tinh thần tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, 

hội chúng này sẽ làm lợi ích cho đa số, 
sẽ làm trưởng lạc giải thoát.”
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Thực hành
lời Phật dạy
  Thích Nữ Diệu Hoa

Nguyện tinh tấn giữ gìn giới luật
Soi sáng tâm nhất nhất tu hành
Xét mình sửa lỗi cho nhanh
Phật môn chốn tĩnh yên lành tịnh tâm

Khi phủi tóc ta thầm nhắc dạ
Đức Như Lai đắc quả do thiền
Học Người giác ngộ an nhiên
Sống đời tỉnh thức tuệ liền được khai

Thong thả bước theo Ngài lối cũ
Đạo là đây thành tựu tức thì
Mỗi giờ hoan hỷ từ bi
Xả buông chánh niệm kinh trì đoạn tham

Bậc trí giả nghiệp phàm không vướng
Chẳng gieo sầu cao thượng tánh chân
Phước duyên từ đó vun dần
Đủ đầy phẩm chất thánh nhân kiếp này 

Muốn giải thoát đừng vay tội lỗi
Tránh lầm than sám hối nhủ lòng
Thực hành pháp Phật ý trong
Hương thơm sẽ ngát ngược dòng bay xa.

Thời gian
  Tác Bà Ha

Thời gian là chúa tể muôn loài
Quyết định sống còn bất cứ ai
Thành trụ hoại không vô số kiếp
Tạo hóa quyền năng mỗi sớm mai.

Thời gian làm mọi thứ đổi thay
Trẻ già lớn nhỏ chẳng riêng ai
Tâm tánh vô thường gây đau khổ
Tỉnh giác tìm chân lý mỗi giây.

Thời gian như bóng câu cửa sổ
Mỗi sát-na hiện hữu trôi qua
Sinh diệt diệt sinh đầy ảo vọng
Là thương yêu oán giận trong ta.

Thời gian làm tan vỡ từng giây
Như sương mai, bọt nước, bóng mây
Đổi thay số phận, thay định mệnh
Cho ta nắm bắt được tương lai.

Thời gian là bạn hay là thù?
Lướt qua ngày tháng, bạn người tu
Kẻ thù sắc đẹp thời tươi trẻ
Làm chủ vòng đời mọi kẻ ngu.

Thời gian là ước vọng hồi sinh
Trầm luân kiếp sống mọi hàm linh
Từ trong trôi nổi nay dừng lại
Như sen chỉ nở chốn bùn tanh.

Thời gian là ý niệm trong lành
Của bao hành giả lánh am tranh
Của lòng tĩnh giác tìm tự tánh
Mỉm cười hiện thực với trời xanh.

Thời gian là kết quả sẵn dành
Thử lòng nhẫn nại lưới công khanh
Học, tu, hành đạo, gieo mầm thiện
Chờ ngày gặt hái quả an lành.
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Góp phần tìm hiểu tư tưởng của tác phẩm

Hộ Pháp Luận
Thích Nữ Nguyên Hoa*

Dẫn nhập: Giáo lý Đạo Phật phát xuất từ thực tiễn có những bài pháp hướng 
mọi người đến đời sống chuẩn mực và thánh thiện. Trước cuộc thịnh suy của 
thời đại, giáo đoàn Đức Phật thường đứng trước những thời cơ và thách 
thức. Song song đó, vẫn thường xuất hiện những người yêu mến và dốc sức 
hộ pháp cho Phật giáo. Tác phẩm Hộ Pháp Luận của Trương Thương Anh 
thời nhà Tống là một minh chứng cho điều đó.
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TƯ TƯỞNG CỦA TÁC PHẨM HỘ PHÁP 
LUẬN
Tác phẩm này phản bác lại quan điểm bài xích 
Phật giáo của Âu Dương Tu, qua đó cũng đả phá 
quan niệm sai lầm về Phật giáo của Hàn Dũ và 
Trịnh Y Xuyên vốn là những bậc danh sĩ thời 
nhà Tống ở Trung Hoa. Tác giả Trương Thương 
Anh cho rằng: Giáo lý Nho giáo ví như vị thuốc 
chữa bệnh ngoài da, Đạo giáo chữa bệnh ở mạch 
máu, còn Phật giáo được xem như vị lương dược 
chữa lành bệnh trong xương tủy. Như 
vậy, ngay ở tựa đề, tác phẩm đã thể 
hiện rõ tư tưởng vai trò hộ trì 
Tam bảo, trước những ý kiến 
trái chiều chống đối Phật 
giáo. Để đảm bảo việc 
phát triển gìn giữ duy 
trì Phật pháp, bổn phận 
đầu tiên của hàng cư 
sĩ như Trương Thương 
Anh chính là chung tay 
đóng góp tiếp nối mạng 
mạch Phật pháp. 

Ngoài ra, ngày nay, sự hộ 
pháp của hàng cư sĩ còn trợ 
duyên làm các công tác Phật 
sự hoặc bằng nhiều hình thức từ 
bố thí, cúng dường vật thực đến thực 
hành pháp, làm cho hương giáo pháp lan tỏa 
sâu rộng. Thế nên, tư tưởng hộ pháp qua tác phẩm 
này dùng những phân tích, biện chứng, lập luận 
để đối lại tư tưởng phản bác, chống đối. Bởi trước 
kia, ông đã từng mang tư tưởng ấy đến khi nhận ra 
điều sâu sắc trong Đạo Phật, từ đó hết lòng hộ trì. 
Đồng thời, thay lời sám hối, ông không muốn có 
thêm người nào tiếp tục đi vào vết xe đổ như thế. 
Đó là nói về tư tưởng trong luận, mở rộng thêm sự 
hộ pháp còn là phát nguyện của hàng cư sĩ ủng hộ 
người xuất gia an tâm tu hành. Trong kinh Tăng 
Chi Bộ 1, Đức Phật tán thán sự hộ pháp của cư 
sĩ: “Bậc hiền trí thực hiện, con đường thật xứng 
đáng của người gia chủ hộ trì bậc có giới, bậc 
sở hành chân chánh, hộ trì với y áo, với đồ ăn 
khất thực, sàng tòa, thuốc trị bệnh…” [1]. Đây là 
những mặt trợ duyên cần thiết đối với vai trò của 
người hộ pháp nhằm bảo hộ và tin sâu Tam bảo, 
phát nguyện hộ trì để Đạo Phật ngày càng phát 
triển và mãi xương minh.

Về quan điểm Đệ tử của Phật không cày ruộng 

mà có cơm ăn

Vốn dĩ tu sĩ Phật giáo với đời sống xa lìa thế tục, 
lấy chuẩn mực đạo đức làm đầu, lấy trí huệ làm sự 
nghiệp. Do đó, có thể nói, đệ tử Phật mang sứ mệnh 
thiêng liêng trong việc giáo hóa chúng sanh, cần 
được nhìn nhận toàn diện chứ không chỉ lấy một 
khía cạnh rồi phủ nhận vai trò tu sĩ. Cần phải thấy, 
đời sống tu sĩ thời Phật tại thế dùng việc khất thực 
làm phương tiện độ duyên cho hàng cư sĩ Phật tử, 

qua đó cũng hóa độ chúng sanh hữu duyên. 
Mọi nếp sống, răn dạy mà Đức Phật 

đưa ra đều có nguyên nhân và 
mục đích. Vì thế nếu dùng tư 

duy nhỏ hẹp, sẽ không thể 
nhìn thấy giá trị tốt đẹp mà 
người xuất gia đã làm. 

Nho sĩ đương thời đã 
từng đưa ra lời chỉ trích 
và quan điểm sai lệch về 
Đức Phật cũng như cách 
nhìn nhận không đúng về 
đời sống tu sĩ. Họ chưa 

hiểu rõ Đạo Phật nên cho 
rằng tu sĩ Phật giáo: “không 

cày ruộng mà vẫn có cơm ăn”. 
Theo sự biện luận của Vô Tận cư 

sĩ, cách nhìn nhận như vậy hoàn toàn 
sai lệch vì những người này chỉ nhìn bề ngoài 

mà phán xét, chưa suy nghĩ kỹ và không có cái nhìn 
thấu đáo về Đạo Phật. Trong sự chỉ trích này nhằm 
vào hàng đệ tử Phật, Vô Tận cư sĩ nhận định: Có 
nhiều tên trộm cắp, trốn thuế, cho đến bói toán đều 
không tham gia việc cày cấy lại còn gieo rắt khổ 
đau trong xã hội. Tác giả dùng những lý luận chứng 
minh phản biện lại ý kiến trên bằng sự hiểu biết về 
kiến thức Phật giáo mà ông đã tìm hiểu. Đối với 
việc nông tang, khi xưa các vị Tổ sư cũng tự mình 
cày ruộng, tổ Bách Trượng Duy Chính cũng dạy 
hàng đệ tử: “Đại chúng cùng lão Tăng khai điền, 
lão Tăng vì đại chúng nói nghĩa đại pháp”. Người 
xuất gia đệ tử Phật hướng đến đời sống cao đẹp 
trong việc hoằng dương chánh pháp đem lại lợi ích 
an lạc cho chúng sanh.

Quả vậy, đời sống tu sĩ đâu chỉ ngồi không hưởng 
lợi lộc từ sự cung cấp vật thực mà không đem lại lợi 
ích cho ai, ngược lại các Tổ rất đề cao lao động, như 

Vấn đề hộ pháp 
là nhiệm vụ cần thiết đối với 

người đệ tử Phật. Riêng về tu sĩ, 
việc hộ trì Phật pháp bằng chính sự tu 
tập của bản thân, trang nghiêm từng 
cử chỉ oai nghi. Còn với cư sĩ, việc hộ 

trì chánh pháp chính là giữ vững 
niềm tin Tam bảo. 
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tổ Đại Trí Thiền sư đã nói: “Một ngày không làm 
thì một ngày không ăn”. Ngày nay, Tăng đoàn vẫn 
giữ nếp sống chăm chỉ lao động tốt đẹp đó. Như cố 
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là niềm tự hào 
của Phật giáo Việt Nam, cả đời tu hành của Ngài 
với lối sống thanh bần, ẩn dật. Ngài chủ yếu làm 
nghề ruộng và dạy đệ tử trồng cây, trồng rau để đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt và tu tập, không lạm dụng bát 
cơm, đồng tiền của tín thí dâng cúng. Như vậy, qua 
mỗi thời đại đều có các vị tu sĩ làm việc cày cấy, 
nhưng cho dù không trực tiếp tham gia vào những 
việc này chăng nữa, cũng không hẳn tu sĩ chỉ biết 
ngồi không mà có cơm ăn. Vì tùy thuộc vào từng 
đối tượng, thời gian, không gian, hoàn cảnh ở mỗi 
người dẫn đến việc làm khác nhau. Vai trò người 
xuất gia với việc hoằng pháp độ sanh, sự nghiệp tu 
tập luôn đặt lợi ích của chúng sanh làm đối tượng, 
đâu chỉ tu riêng cho bản thân. Như Tăng đoàn trong 
thời Phật tại thế với phương diện hóa độ chúng sanh 
bằng việc khất thực, đó là pháp chuyển hóa hữu hiệu 
nhất và cũng là cách tạo duyên lành cho mọi người.

Một hôm Đức Phật ôm bát đi khất thực, Ngài quán 
nhân duyên thấy có thể hóa độ cho Bà-la-môn 

Kasibharadvaja khi vị này đang phát thức ăn cho 
những người cày ruộng. Lúc đó, Bà-la-môn này 
chất vấn Đức Phật: Người tu hành không cày ruộng 
thì lấy gì để nuôi thân? Ngài khẳng định: “Ta vẫn 
cày ruộng đó thôi, cách cày ruộng của Ta lấy lòng 
tin làm hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, trí tuệ đối 
với Ta là ách và lưỡi cày, xấu hổ làm cán cày, gậy 
thúc” [2]. Với những việc làm mà người xuất gia 
hướng đến rất cao đẹp mang tâm nguyện “Thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, người phát đại 
tâm xuất gia sống đời phạm hạnh, đưa đường chỉ 
lối cho nhân sinh, làm bậc mô phạm, mỗi lời nói 
ý nghĩ đều là hạt giống tốt lan tỏa khắp pháp giới 
nhân sinh. 

Về quan điểm Đệ tử của Phật trốn đời, hủy hoại 

thân thể
Hộ Pháp Luận biện bác một quan điểm sai lầm khác 
về Đạo Phật của giới ngoại đạo khi họ cho rằng, 
xuất gia là việc tránh đời, từ bỏ cha mẹ không làm 
tròn chữ hiếu và bổn phận làm con. Thực tế giá trị 
của hành động xuất gia là điều đáng trân quý, bởi 
lẽ đời sống thế gian có bao nhiêu thú vui, thế mà họ 
từ bỏ tất cả, xa rời người thân sống đời thanh tịnh, 

Trong Kinh Tăng Chi bộ 
1, Đức Phật tán thán 
sự hộ pháp của cư sĩ: 
“Bậc hiền trí thực hiện, 
con đường thật xứng 
đáng của người gia chủ 
hộ trì bậc có giới, bậc sở 
hành chân chánh, hộ trì 
với y áo, với đồ ăn khất 
thực, sàng tòa, thuốc trị 
bệnh…”
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gánh trên vai sứ mệnh và trách nhiệm bậc xuất trần 
thượng sĩ với tinh thần tự lợi, lợi tha. Như vậy, ý 
nghĩa xuất gia vốn cao đẹp, chứ không phải trốn đời 
như một số người đã nghĩ.

Ông chứng minh việc ủng hộ Tam bảo là duy trì 
mạng mạch Phật pháp, vả lại người thế gian còn vô 
số kẻ đam mê rượu chè, bài bạc làm khổ cha mẹ, 
trở thành gánh nặng xã hội. Cuộc đời Đức Phật 
lấy việc giáo hóa chúng sanh làm mục đích. Ngài 
dùng vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh từ bến 
mê qua bờ giác ngộ giải thoát. Kinh Đại Bảo Tích, 
phẩm Pháp Hội Đại Thừa có đoạn viết: “Lại nữa, 
này đức Tăng! Như bổn nguyện của mình, đại Bồ 
tát từ Đâu Suất hạ Diêm Phù Đề chẳng vào thai 
mẹ cũng có thể thành Phật. Nhưng nếu không vào 
thai mẹ sẽ có các chúng sanh nghĩ rằng: Bồ tát 
này từ đâu đến, là Trời, là Rồng, là Quỷ Thần, là 
Càn Thát Bà hay biến hóa ra? Nếu họ nghi ngờ thì 
họ chẳng thể lãnh giáo pháp chẳng thể tu hành để 
dứt phiền não. Thế nên đại Bồ tát chẳng phải vào 
thai mẹ mà thành Phật. Đây gọi là đại Bồ tát hành 
phương tiện” [3].

Đời sống một vị tu sĩ vốn lập hạnh trên đền đáp 
bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, như tổ Quy 
Sơn đã nói: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương 
tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng chấn nhiếp 
ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” [4], tức 
người xuất gia hình tướng đã khác thế tục, nối thạnh 
dòng Phật, đánh dẹp ma quân đền đáp bốn ân, cứu 
khổ trong ba cõi. Đây là sự cao quý mang tâm niệm 
cao đẹp của hàng xuất gia. Bản chất xuất gia là hành 
động tự nguyện với lý tưởng cao đẹp, như trong Sa 
di luật giải có chép: “Người xuất gia chẳng bị thế 
lực nhà vua ép bức, chẳng vì tham cầu mạng sống, 
chẳng vì lánh nạn, chẳng vì thiếu nợ, vốn vì mong 
cầu chánh pháp, vì lòng chánh tín mà vào trong 
Phật pháp, đó gọi là hảo tâm xuất gia”.  

Người xuất gia vì lòng tha thiết với đạo, xa lìa hình 
tướng tốt đẹp để xứng hợp với pháp phục, xả bỏ 
thân mạng chỉ vì tôn sùng đạo pháp, với chí cầu Đại 
thừa để cứu độ chúng sanh. Nếu so với thế gian, ai 
cũng rất quan trọng vẻ bề ngoài, nếu cho họ không 
trang điểm thì còn chấp nhận được chứ hủy hình 
làm bớt vẻ đẹp, người thế tục mấy ai chấp nhận. 

Trong kinh Sa Môn quả, Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ kheo, các người cần phải du 

hành, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho 
số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh 

phúc của chư Thiên và loài người”
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Vậy mà người có tâm xuất gia lại sẵn lòng từ bỏ 
“hủy hình” như việc cạo tóc vừa đoạn trừ phiền não, 
vừa giảm bớt vẻ đẹp hình hài, chỉ một lòng cầu đạo 
giải thoát, sao lại gọi là trốn đời và hủy hoại thân 
thế? Nhìn lại trang sử Phật giáo, chúng ta sẽ cảm 
phục trước những tấm gương xả thân cầu đạo của 
chư vị tiền bối, như Đức Thế Tôn đã từ bỏ cung 
vàng điện ngọc, địa vị một Thái tử để xuất gia tìm 
đạo. Hàng đệ tử của Ngài, rất nhiều vị trong hoàng 
tộc đã phát tâm xuất gia, những người này có đời 
sống vương giả, đầy đủ mọi mặt, có gì phải trốn 
đời. Phải chăng họ phát tâm tu tập với mục đích 
cao cả hơn? Ví như các bậc cao Tăng trải qua hiểm 
nguy, gian khổ cầu pháp như ngài Huyền Trang đời 
Đường, với công cuộc thỉnh kinh mà có lúc chịu đói 
khát, lạnh giá. Với nghị lực phi thường, Ngài quyết 
tâm “Thà đi về phương Tây mà chết còn hơn là trở 
về hướng Đông mà sống”, đó là tinh thần cần cầu 
đạo pháp không tiếc thân mạng. 

Thế nên, hành động xuất gia là điều đáng trân quý, 
người phát đại tâm tiếp nối ngọn đèn chánh pháp 
của Đức Phật làm cho lưu truyền khắp nơi. Trong 
kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, 
các người cần phải du hành, vì an lạc cho số đông, 
vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc của chư Thiên và loài người” [5].

Cả cuộc đời hành đạo của Đức Phật đều vì chúng 
sanh mà khai phương tiện, tùy theo căn cơ nói pháp 
“Từ Ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, 
các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số 
phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng 
chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, 
tri kiến và Ba La Mật” [6] . Với lòng từ bi rộng lớn, 
Ngài còn khuyên hàng đệ tử dùng phương tiện trong 
việc tu học cho đến sự nghiệp hoằng hóa của người 
xuất gia. Điều đó chứng tỏ Đạo Phật đi vào đời, 
giảng dạy cho tất cả mọi người. Có thể khẳng định, 
đạo Phật là đạo nhập thế và Đức Phật cùng hàng đệ 
tử của Ngài luôn vì công việc hoằng hóa làm lợi lạc 
chúng sanh. Đây là sự thiết thực chứ không phải đạo 
của người trốn đời, hủy hoại thân thể. 

VAI TRÒ HỘ PHÁP XƯA VÀ NAY
Trong thời Đức Phật còn tại thế, với truyền thống 
sinh hoạt của Tăng đoàn khi đó bằng cách khất thực, 
người xuất gia nhận sự hiến cúng của hàng cư sĩ 
để tu học và hoằng pháp. Ngược lại, tu sĩ chế tác 

ra niềm an vui, hạnh phúc cho tự thân, đồng thời 
hướng dẫn mọi người cách thức để họ đạt được như 
vậy, nhằm đáp lại sự hộ pháp của hàng cư sĩ. Thời 
kỳ Đức Phật đã có những vị cư sĩ hết lòng hộ trì, 
như: Ông Anathapindika, bà Visakha cho đến các 
vua chúa đương thời, không những chỉ cúng dường 
vật thực mà còn rất quan tâm hộ trì củng cố Phật 
pháp hưng thịnh. 

Ngày nay, hầu hết các vị hộ pháp vẫn tiếp tục hỗ 
trợ bằng tịnh tài, tịnh vật, truyền thông và hơn hết 
là gìn giữ, noi theo lời Phật dạy. Như vậy, vai trò 
người hộ pháp qua nhiều giai đoạn tuy hình thức 
có khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng là làm thế 
nào để đạo pháp phát triển theo thời gian. Riêng 
người xuất gia trong vai trò hộ pháp chính là dựa 
vào việc tu tập, là người kế thừa giáo pháp Đức Phật 
giảng giải cho hàng cư sĩ. Trong kinh Trung Bộ, 

Người xuất gia đệ tử Phật hướng 
đến đời sống cao đẹp trong việc 
hoằng dương chánh pháp đem lại 
lợi ích an lạc cho chúng sanh.
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bài kinh Thừa Tự Pháp, Đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của Ta, đừng 
là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương 
tưởng các người và Ta nghĩ: Làm sao những đệ tử 
của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, không 
phải những người thừa tự tài vật” [7].

Người đệ tử Phật cần chuyên tâm tu học mới xứng 
đáng Trưởng tử Như Lai là thừa tự pháp. Có nhiều 
tấm gương hộ pháp của chư vị tiền bối như Bồ tát 
Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ngài là một 
nhân vật lịch sử đã cống hiến rất lớn cho sự nghiệp 
phụng sự đạo pháp dân tộc, thắp sáng hàng triệu 
trái tim và đánh thức lương tri toàn nhân loại, để rồi 
ngàn năm còn lưu mãi trái tim vị Bồ tát. 

Trong việc duy trì, làm cho mạng mạch Phật pháp 
hưng thạnh, người xuất gia mang lý tưởng cao đẹp 

nguyện dấn thân vì chí lớn, lìa xa gia đình quyết 
đi trên con đường giải thoát khỏi khổ đau của sinh 
tử luân hồi, cạo bỏ mái tóc khoác trên mình chiếc 
áo hoại sắc. Như vậy, hàng đệ tử Phật khi xuất gia 
hoàn toàn là tự nguyện cá nhân, không có bất kỳ sự 
gượng ép nào. Do đó, những người đệ tử Thế Tôn 
chỉ vì chí nguyện lớn, họ chọn cho mình một con 
đường mới, hạnh phúc mới, ngôi nhà mới mà không 
phải ai cũng đủ nghị lực làm được. Thế nên đừng 
dựa trên quan điểm sai biệt nào đó mà đưa ra nhận 
định tiêu cực về tu sĩ. Nhưng thường ở đời vốn dĩ 
rất công bằng, chỉ cần việc làm của mình bắt nguồn 
từ những việc hướng đến mục đích tốt, tất sẽ có sự 
ủng hộ. Cụ thể như tác phẩm Hộ Pháp Luận là một 
minh chứng, vì khi Phật giáo bị đưa ra chỉ trích, Vô 
Tận cư sĩ đã dùng luận cứ của mình một lòng hộ 
trì, khẳng định lại giá trị Phật giáo cũng như hàng 
tu sĩ đem lại. Vấn đề hộ pháp là nhiệm vụ cần thiết 
đối với người đệ tử Phật. Riêng về tu sĩ, việc hộ trì 
Phật pháp bằng chính sự tu tập của bản thân, trang 
nghiêm từng cử chỉ oai nghi. Còn với cư sĩ, việc 
hộ trì chánh pháp chính là giữ vững niềm tin Tam 
bảo. Người hộ pháp đúng nghĩa thì phải giữ gìn tinh 
thần cao đẹp của chánh pháp, điều này biểu hiện qua 
từng hành động, suy nghĩ tích cực để xây dựng. Đó 
là sự đóng góp rất lớn trong vấn đề hộ pháp. 
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Hết thảy những ai may mắn được xếp vào 
một trong bốn hàng đệ tử của Đức Phật 
sẽ biết trách nhiệm của mình lớn như thế 

nào. Cửa Phật luôn bình đẳng, không phân biệt giàu 
nghèo, đẹp xấu, sang hèn hay ngành nghề, chức vụ 
nên ai ai cũng có thể thực hiện trọng trách hộ trì 
chánh pháp tùy theo hoàn cảnh của mình. Phật tử 
thuần thành sẽ luôn làm tròn trách nhiệm cao cả hộ 
trì ngôi nhà chánh pháp của Đức Như Lai 
với tâm trong sạch, chân thành. Kính 
Phật, trọng Tăng đoàn, hộ trì Tam 
bảo, học Phật và tu tập là trọng 
trách của người Phật tử trong 
việc hộ trì chánh pháp.

Người phát nguyện quy y Tam 
bảo, tham gia nhiều lớp giáo 
lý, khoá tu, thực hành thiền, trì 
kinh, sám hối, tu tập tạo công 
đức thiện lành cho chính mình, 
trở thành một Phật tử thuần thành 
là đang thực hiện trọng trách góp phần 
vào công trạng hộ trì chánh pháp. Bởi chánh 
pháp là để giúp người ta trở nên tốt đẹp và hướng 
người ta đến Chân - Thiện - Mỹ. Một xã hội có 
nhiều người tốt, nhiều người nhân hậu, đạo đức thì 
chánh pháp đang có mặt, đồng nghĩa với Đức Phật 
đang hiện hữu trên cõi đời. 

Ấn tống kinh sách, xây trường Phật học, thiền viện, 
chùa chiền, cúng dường kinh phí để Tăng, Ni hoàn 
thành các khóa Phật học; hỗ trợ thực phẩm, vật 
dụng thiết yếu cho Tăng đoàn cũng là những Phật 
sự hộ trì chánh pháp, bởi tu sĩ là người giữ gìn kho 
tàng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Còn với cư sĩ 
tại gia, chỉ cần tu tập tinh tấn để thân tâm an lạc, 
trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và đạo 
pháp, lan toả năng lượng tích cực từ việc thực hành 
lời Phật dạy để người khác an lạc theo cũng là cách 
góp công sức vào hộ trì chánh pháp. 

Trong những ngày tháng trắc trở vì đại dịch 
COVID-19 ở nước ta thời gian qua có biết bao Phật 

tử đã chung tay cùng Tăng đoàn vượt qua đại dịch. 
Người có khả năng kinh tài thì đóng góp tịnh tài tịnh 
vật, người thì ra sức giúp đỡ Tăng, Ni hoàn thành 
Phật sự. Vị Phật tử thuần thành luôn xem Tam bảo 
là một thành viên ruột thịt có vai vế lớn nhất trong 
gia đình, dòng tộc, nên có trách nhiệm cung kính và 
quan tâm chăm sóc. Ở Sri Lanka cũng vậy, hiện tại 
lương thực khan hiếm, vật giá tăng gấp đôi, gấp ba, 

có mặt hàng tăng gấp mười và nguy cơ còn 
tăng cao hơn thế nữa. Nhưng những 

Phật tử thuần thành luôn cúng dường 
thức ăn đến Tăng đoàn, không để 

chư Tăng bị đói hoặc trễ giờ thọ 
trai. Giữa lúc một đảo quốc có 
Phật giáo là quốc giáo này rơi 
vào khủng hoảng kinh tế, nhà 
nhà người người đều chật vật 
chạy lo miếng ăn nhưng những 

vị Phật tử thuần thành vẫn tròn 
trách nhiệm hộ trì chánh pháp, thật 

đáng khen ngợi. Còn ở Myanmar, 
nhiều gia đình không phải hạng giàu có, 

không dư dả bạc tiền nhưng vẫn cúng dường 
chư Tăng mỗi khi Tăng đoàn khất thực ngang qua 
như bổn phận phụng dưỡng cha mẹ của mình hằng 
ngày. Đây cũng là một trong những Phật sự hộ trì 
chánh pháp, mặc dù ta làm thiện ta hưởng phước, 
nhưng những việc thiện này nằm trong bổn phận 
của Phật tử.

Phật tử thuần thành hay không khác nhau không 
phải ở việc cúng dường hay xây chùa nhiều mà là ở 
nhân cách và trách nhiệm. Phật tử thuần thành đẹp 
hay xấu cũng không phải khác nhau ở tướng mạo 
hay nhan sắc mà là ở cái tâm và phẩm chất. Người 
hộ trì chánh pháp luôn có nhân cách đẹp, thực hành 
lời Phật dạy, bồi dưỡng đạo đức bằng năm giới cấm 
của Phật chế, dẫu biết rằng ta giữ giới thì ta an lạc, 
được người quý mến, sống an sống vui và tăng thêm 
uy tín cho chính mình. Người được lợi ích là người 
học Phật chứ không phải Đức Phật. Người được 
an lạc là người hộ trì chánh pháp, cũng không phải 
Đức Như Lai. 

Một xã hội có 
nhiều người tốt, nhiều 

người nhân hậu, đạo đức 
thì chánh pháp đang có 
mặt, đồng nghĩa với Đức 

Phật đang hiện hữu 
trên cõi đời.
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Đôi lúc ta cũng cần ngồi yên, yên cả thân lẫn tâm 
để xét lại mình đã làm tròn trách nhiệm của người 
Phật tử hay chưa, soi rọi lại ta với tâm hoan hỷ. Nếu 
ta chưa từng thực hiện trọng trách hộ trì chánh pháp 
một cách thiện chí thì cũng không nên mặc cảm, mà 
hãy tinh tấn và hoan hỷ tuỳ theo hoàn cảnh của ta. 
Hai từ “công quả” trong chốn thiền môn có ý nghĩa 
đầy đủ, rõ ràng. Có công thì nhận được quả ngọt, 
tuỳ vào công lớn hay nhỏ mà có quả thiện xứng tầm. 
Cũng giống như ta làm ác sẽ nhận quả xấu, tâm trí 
luôn mệt mỏi, thường gặp bất trắc trong cuộc sống; 
còn làm thiện thì phước đức thêm dày, tâm luôn 
hoan hỷ, thảnh thơi, an lành. Học Phật, tu tập, làm 
thiện cũng giống như nuôi heo đất, tích góp từng 
đồng bạc lẻ nhưng lâu ngày sẽ được số tiền lớn. Giãi 
đãi, làm ác giống như bờ đất cặp mé sông, đất sẽ bị 
xói mòn dần dần, làm việc bất chánh thì phước sẽ 
bị bào mòn như thế. “Công đức” cũng giống như 
vậy, công thiện lành mình làm sẽ gặt phước đức. 
Người phước ít nghiệp nhiều thì cuộc sống luôn 

bế tắc, khổ đau. Hãy tự tạo công đức để làm hành 
trang cho chính mình thì chân bước đi luôn vững 
chắc giữa phong ba cuộc đời. Sống an vui, bình yên, 
hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại và đến ngày 
mãn phần cũng sẽ ra đi thanh thản, thác sanh vào 
cõi an lành, tương xứng với phước lành mà chính 
ta có được. 

Những vị tu hành trước khi xuất gia thường là một 
Phật tử thuần thành trong ngôi nhà chánh pháp. Khi 
duyên Bồ-đề trổ quả, tròn đầy phước báu của thiện 
lành sẽ tự chuyển hoá trọng trách từ hộ trì chánh 
pháp sang hoằng truyền chánh pháp, nghĩa là từ cư 
sĩ tại gia sẽ trở thành tu sĩ xuất gia. Khi giáo pháp 
Đức Như Lai đã thấm nhuần, sẽ chọn cho mình đời 
sống tịnh an, thực hành Giới, Định, Tuệ. Giữ gìn 
Pháp bảo, thọ trì giới luật, tu tập tinh tấn nghiêm 
chỉnh và truyền đạt lại cho thế nhân để giáo pháp 
của Đức Thế Tôn mãi lưu truyền. Đôi khi ở một 
vùng quê hẻo lánh nào đó, khi điều kiện đến chùa 

Danh hiệu Phật tử thuần 
thành thật đẹp, thật thanh 

cao. Hãy tinh tấn làm tròn 
trách nhiệm của mình một 

khi đã khoác lên mình 
danh hiệu ấy.
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học giáo lý chưa có, người ta có thể biết đến đạo 
Phật từ bi, giác ngộ qua hình dáng một tu sĩ chân 
chánh. Trách nhiệm của Tăng, Ni cũng lớn lao và 
thiêng liêng lắm, bởi Phật pháp còn tồn tại hay lụi 
tàn phần rất lớn đều do các tu sĩ - đệ tử xuất gia 
của Đức Phật quyết định thông qua lối sống tu hành 
thanh tịnh hay sa đọa lạc lối, bất hoà hợp của Tăng 
đoàn. Đây là trọng trách mà tất cả Tăng, Ni luôn ghi 
nhớ trong lòng từ thuở xưa cho đến ngày nay. 

Danh hiệu Phật tử thuần thành thật đẹp, thật thanh 
cao. Hãy tinh tấn làm tròn trách nhiệm của mình 
một khi đã khoác lên mình danh hiệu ấy. Nếu 
chúng ta làm tròn trọng trách của mình, không 
những ta tự hào là Phật tử thuần thành mà còn vinh 
dự trong bình yên, an nhiên vì mình là người hộ trì 
chánh pháp giữa nhân gian, là người gặp được Đức 
Phật giữa đời thường. Bởi Ngài đã dạy: “Ai thấy 
pháp là thấy ta”, huống chi chúng ta là người hộ 
trì chánh pháp.

Trách nhiệm của 
Tăng, Ni cũng lớn lao 
và thiêng liêng lắm, 
bởi Phật pháp còn tồn 
tại hay lụi tàn phần 
rất lớn đều do các tu 
sĩ - đệ tử xuất gia của 
Đức Phật quyết định 
thông qua lối sống tu 
hành thanh tịnh hay 
sa đọa lạc lối, bất hoà 
hợp của Tăng đoàn.

Phật tử thuần thành hay không khác nhau không phải ở việc cúng dường hay xây 
chùa nhiều mà là ở nhân cách và trách nhiệm. Phật tử thuần thành đẹp hay xấu cũng 

không phải khác nhau ở tướng mạo hay nhan sắc mà là ở cái tâm và phẩm chất.
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Sau khi thành đạo, giáo lý về “Bốn chân lý 
nhiệm màu” (Tứ Diệu Đế) giúp chúng sanh 
thoát khỏi khổ đau, hưởng niềm an vui, giải 

thoát đã được Đức Thế Tôn hoằng dương khắp 
vùng Ấn Độ. Kể từ đó, ánh đạo vàng Từ bi và Trí 
tuệ dần theo bước chân an lạc của những người đệ 
tử Như Lai mà tỏa rạng khắp năm châu, mang lại 
hạnh phúc cho những người con Phật. Trải qua gần 
26 thế kỷ, tuy có những lúc thịnh suy theo dòng 
chảy thời cuộc; có lúc đạo Phật cũng phải thay đổi 
để thích ứng với văn hóa, phong tục của từng quốc 
gia, nhằm bám trụ sâu vào tâm khảm quần chúng 
nhân dân, nhưng nội hàm Đạo Phật với đặc tính Bi - 
Trí - Dũng vẫn được bảo tồn qua từng lời kinh tiếng 
kệ đến tận ngày nay. Điều đó là nhờ sự hộ 
trì không ngừng nghỉ, từ hình thức bên 
ngoài cho đến nội hàm tu tập bên 
trong của hàng Tứ chúng (xuất gia 
nam, xuất gia nữ, cư sĩ nam, cư 
sĩ nữ). 

Trong kinh Tăng chi, Đức Phật 
dạy: “Ở đây, sau khi Như Lai 
nhập diệt, các Tỳ kheo, các Tỳ 
kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống 
tôn trọng và quy thuận bậc Đạo 
Sư, sống tôn trọng và quy thuận 
giáo pháp, sống tôn trọng và quy thuận 
Tăng chúng, sống tôn trọng và quy thuận học 
giới, sống tôn trọng và quy thuận lẫn nhau. Đây 
là nguyên nhân chánh pháp được tồn tại lâu dài 
sau khi Như Lai viên tịch” [1]. Như vậy, Đức Phật 
đã khẳng định, muốn chánh pháp trường tồn, mỗi 
người đệ tử phải nỗ lực hành trì giáo pháp của Thế 
Tôn. Khi nào hàng Phật tử tại gia lẫn xuất gia còn tu 
tập, hành trì theo chánh pháp thì khi ấy gia tài Pháp 
bảo của Như Lai vẫn còn lưu truyền nơi hậu thế. 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 
Người xuất gia là những người chấp nhận từ bỏ đời 
sống gia đình thế tục, để sống một cuộc đời tỉnh 
thức, là những người nỗ lực trong công phu tu tập 
nhằm chuyển hoá các tập nghiệp xấu ác của mình 
với chí nguyện duy nhất là thoát khỏi luân hồi, sinh 
tử và độ thoát chúng sinh. Quá trình đó đòi hỏi sự 
nỗ lực, cố gắng rất nhiều vì tu tập là hành trình “đi 
ngược” dòng đời, tâm tính và hình hài của người 
xuất gia không còn giống với người thế tục. Mang 
trong mình hoài bão giải thoát, quyết chí bước theo 

dấu chân giác ngộ của Đức Như Lai, người xuất gia 
được xem là người nối thạnh hạt giống Thánh.Vì 
vậy trách nhiệm hộ trì chánh pháp là điều không thể 
thiếu với một người xuất trần Thượng sĩ. Trong kinh 
Du Hành [2], Đức Phật đã trình bày các nguyên 
nhân khiến Phật pháp hưng thạnh, nhưng chung quy 
lại vẫn tập trung vào việc kính tin Tam bảo, sống 
hoà hợp trong đoàn thể xuất gia, nỗ lực công phu 
và nghiêm trì Giới - Định - Tuệ của mỗi hành giả. 

Kính tin Tam bảo 

Người xuất gia muốn cầu thành Phật, điều đầu tiên 
là phải trở về nương tựa, cung kính ba ngôi báu 
Phật - Pháp - Tăng, gọi là Tam bảo. Phật là cha lành 

của chúng sanh, là bậc Bi - Trí vẹn toàn; 
là người đã tuyên dương chánh pháp, 

hướng dẫn chúng sinh đi từ bờ mê 
sang bến giác. Pháp là những lời 

dạy của Đức Thế Tôn, có công 
năng trị liệu những nỗi khổ, 
niềm đau và nếu tu tập, hành 
trì đúng đắn sẽ giúp chuyển 
hoá từ phàm sang thánh. Tăng 
là đoàn thể những vị xuất gia 

chân chính cùng hướng đến một 
lý tưởng chung là giải thoát, giác 

ngộ, cùng sống một đời sống hoà 
hợp và thanh tịnh. Người xuất gia kể từ 

giây phút phát nguyện học Phật đã xem Đức 
Phật là bậc thầy hướng đạo; xem giáo lý là cơm 
thiền sữa pháp nuôi sống mạng mạch tâm linh và 
xem Thầy Tổ cùng những vị xuất gia khác là Bồ đề 
quyến thuộc của mình. Đặt trọn niềm tin nơi Tam 
bảo là đặt trọn niềm tin vào khả năng giác ngộ giải 
thoát nơi mình; là đặt niềm tin nơi đức tính từ bi, 
bình đẳng, hoà hợp, thanh tịnh nơi cõi tâm của mỗi 
hành giả. Đây là nền móng cơ bản nhất cho ngôi 
nhà tâm linh của mỗi vị xuất gia. Có kính tin Tam 
bảo, ta mới có chất liệu để hộ trì và hoằng dương 
chánh pháp đến người khác một cách hiệu quả nhất.

Tu tập tinh cần Giới - Định - Tuệ
Trong lộ trình tu tập, người xuất gia dù hành trì 
theo pháp môn nào đi chăng nữa, cũng không thể 
rời khỏi ba trụ cột tâm linh chủ chốt là Giới - Định - 
Tuệ. Trên nền móng quy kính Tam bảo, muốn ngôi 
nhà tâm linh thật bền vững để hộ trì và xương minh 
Phật pháp thì ba trụ cột Giới - Định - Tuệ của mỗi 
hành giả phải được xây dựng vững chắc. 

“Phật pháp xương 
minh do tăng già 

hoằng hoá, thiền môn 
hưng thịnh nhờ đàn 

việt phát tâm”.
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Người tu hành tuân thủ những điều giới đã thọ nhận, 
xem “giới” như là khuôn vàng thước ngọc giúp bỏ 
ác làm lành, tịnh hoá ba nghiệp thân - khẩu - ý. Nhờ 
“giới” mà tiêu trừ nghiệp chướng, gia tăng công 
đức. Song song với giữ gìn giới luật, người học Phật 
nỗ lực thực tập chánh niệm thông qua các phương 
pháp khác nhau như: Thiền định, niệm Phật, trì chú 
để tâm không khởi lên các vọng niệm sai quấy, bất 
thiện, tâm được định tĩnh, từ đó làm cơ sở tuệ phát 
sinh. Khi có chánh niệm liên tục là có được sự tỉnh 
thức. Chánh niệm sẽ hộ trì tam nghiệp để ác pháp 
không thể sinh khởi, giúp thiện pháp tăng trưởng. 
Không dừng lại ở đó, người xuất gia còn phải nỗ 
lực học tập kinh - luật - luận để có được trí tuệ, làm 
hành trang cho quá trình tu tập. Nhưng trí tuệ này 
chỉ là giai đoạn đầu, gọi là văn tuệ, nghĩa là “trí” do 
học hỏi mà có. Từ trí tuệ do học hỏi, mỗi vị phải suy 
nghiệm về những điều đã học từ thầy tổ gọi là tư 
tuệ; để sau đó nỗ lực tu trì thì mới đạt đươc trí tuệ 
giải thoát thật sự gọi là tu tuệ. Khi có trí tuệ, chúng 

ta sẽ nhìn mọi vật với cặp mắt duyên sinh, vô ngã; 
lìa bỏ sự bám chấp vào ngũ dục, từ đó được an lạc, 
giải thoát. 

Ta thấy trong Giới cũng có Định và Tuệ, trong Tuệ 
cũng có Giới và Định. Vì vậy, kinh Đại Bát Niết bàn 
đã nói: “Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định 
cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 
Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, và 
vô minh lậu” [3].

Người có hành trì Tam vô lậu học, thực tập oai nghi 
trong đi, đứng, nằm, ngồi thì thân tướng sẽ ngày 
càng trang nghiêm, thanh thoát; có thực tập chánh 
niệm thì tâm càng trở nên định tĩnh; có huân tu trí 
tuệ thì càng thấu suốt thật tướng của vạn pháp. Giới 
- Định - Tuệ vừa là nội hàm đưa hành giả tiến dần 
đến giải thoát sinh tử vì giúp chế ngự tình trạng bất 

Đức Phật đã trình bày các nguyên 
nhân khiến Phật pháp hưng thạnh, 
nhưng chung quy lại vẫn tập trung 

vào việc kính tin Tam bảo, sống 
hoà hợp trong đoàn thể xuất gia, nỗ 

lực công phu và nghiêm trì Giới - 
Định - Tuệ của mỗi hành giả.
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ổn, loại bỏ những phiền não ngay trong hiện tại và 
ngăn ngừa phiền não sẽ phát sinh trong tương lai. 
Đồng thời, cũng là phương tiện hữu hiệu để nhiếp 
hóa chúng sanh, góp phần truyền cảm hứng cho 
những người không có đức tin hay cư sĩ tại gia phát 
khởi tín tâm, quy hướng tu tập theo đạo Phật khi 
tiếp xúc với những vị trai giới tinh chuyên, sống đời 
tử tế và đạo đức. 

Tránh xa lề thói hưởng thụ
Nét đẹp của một người xuất gia thể hiện qua sự giản 
dị nơi màu áo nâu sồng, nhưng lại chuyên chở một 
phẩm hạnh thanh cao, giải thoát. Vì vậy, tránh xa 
lề thói hưởng thụ, an vui với nếp sống thanh bần là 
điều mà người xuất gia cần hướng tới nếu muốn tu 
tập hiệu quả trên lộ trình giác ngộ. Trong tác phẩm 
Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền sư Linh Hựu đã từng 
dạy: “Tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc”, 
nghĩa là muốn tiến xa trên con đường giải thoát, 
mong cầu làm Phật, tự trang nghiêm thân tướng của 

mình, thì không gì bằng việc ba nhu cầu cơ bản của 
con người là “ăn, mặc, ở” phải hơi thiếu thốn một 
chút. Người xuất gia được gọi là “Khất sĩ”. Trước 
là xin phẩm vật của đàn na tín thí để nuôi sống bản 
thân, sau là xin giáo pháp của Đức Phật để tu tập 
mong cầu giải thoát. Vì vậy, tài sản của người xuất 
gia chỉ là “ba y, một bát”, đầu trần chân đất rảo khắp 
nhân gian, “xin ăn” nhưng vì lòng bi mẫn đối với 
chúng sanh mà thọ nhận. Tuy sống thiếu thốn nhưng 
luôn an lạc, tuy nghèo khó nhưng phẩm hạnh và 
giới đức mãi thanh cao. 

Trong những lời dạy dỗ cuối cùng trước khi nhập 
Niết bàn, Đức Phật đã dạy: “Tỳ kheo các con! Nếu 
muốn thoát khỏi mọi khổ não, nên quán xét việc biết 
đủ. Phép biết đủ chính là chỗ giàu có, vui vẻ, an ổn. 
Người biết đủ dù nằm trên mặt đất, vẫn thấy yên vui. 
Người không biết đủ, dù ở trên cảnh trời cũng chưa 
thỏa ý. Kẻ không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người 
biết đủ, tuy nghèo mà giàu. Kẻ không biết đủ thường 

Khi nào hàng Phật tử tại gia 
lẫn xuất gia còn tu tập, hành trì 
theo Chánh pháp thì khi ấy gia 
tài Pháp bảo của Như Lai vẫn 
còn lưu truyền nơi hậu thế.
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bị năm dục dắt dẫn, nên người biết đủ lấy làm thương 
xót lắm” [4]. Ý niệm đầy đủ hay thiếu thốn không 
phải nằm ở vấn đề vật chất, mà phụ thuộc vào tư 
tưởng, suy nghĩ của chúng ta. Đức Phật dạy người 
xuất gia phải sống hạnh thiểu dục tri túc là để đối trị 
với lòng tham đắm, đó chính là nguồn cơn của mọi 
khổ đau và phiền não. Nếu người xuất gia chỉ mãi 
chạy theo và dính mắc nơi ngũ dục, mãi xoay quanh 
việc ăn uống, danh lợi, tiền tài như người thế gian, thì 
dần dần sẽ đánh mất đi chất liệu giải thoát của một 
người xuất gia chính nghĩa. 

Mặt khác, người xuất gia nhờ vào vật phẩm cúng 
dường từ Phật tử mà duy trì sinh mạng, xuất phát 
từ sự tin tưởng vào đời sống phạm hạnh của người 
xuất trần thượng sĩ mà tạo nên. Vì vậy, người xuất 
gia phải biết thọ dụng phẩm vật cúng dường một 
cách vừa phải, để tránh làm tổn hại đến tín tâm của 
hàng Phật tử tại gia. Vì vậy, muốn bảo hộ và giữ 
gìn mạng mạch giáo pháp của Như Lai, không gì 
khác hơn là phải thực hành được nếp sống ít muốn, 
biết đủ, nỗ lực tu tập hạnh nhẫn nhục, tùy duyên. 
Lấy Thất thánh tài (Tín, Giới, Tàm, Quý, Văn, Thí, 
Tuệ) làm tài sản chính mình. Có như vậy, mới đảm 
bảo chất liệu đời tu của người xuất gia, vừa giữ 
được hình ảnh thanh cao trong mắt người cư sĩ. 

Sống theo sáu pháp hoà kính 

Hoà hợp và Thanh tịnh là hai yếu tố tiên quyết 
để hình thành nên Tăng đoàn của Đức Phật. Nếu 
thiếu đi hai đức tính ấy, khái niệm “Tăng đoàn” chỉ 
còn là hình thức, mất đi tính nội dung, không còn 
là một trong ba phần của Tam bảo nữa. Đó cũng 
chính là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu, lụi tàn 
của Phật giáo. Vì vậy, để hộ trì chánh pháp phải 
duy trì được hai đặc tính quan trọng ấy. Lục hoà 
hay sáu pháp hoà kính là chất liệu để tạo nên hai 
đặc tính đó.

Lục hoà là sáu pháp cư xử hoà thuận với nhau từ vật 
chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm đã được 
Đức Phật chỉ dạy cho hàng đệ tử, gồm: Thân hoà 
cùng ở; lời nói hoà hợp, không tranh cãi nhau; ý hoà 
cùng vui; giới hoà cùng tu; thấy biết giải bày cho 
nhau hiểu; lợi ích cùng chia sẻ với nhau. Hoà hợp 
hướng tới mục đích cao đẹp, cùng đi đến con đường 
giải thoát, chứ không phải hoà một cách nhu nhược, 
thụ động. Đây yếu tố đảm bảo cho sự gắn kết, vững 
mạnh của Tăng đoàn. 

Mỗi vị xuất gia là một viên gạch trong ngôi nhà Phật 
pháp, muốn ngôi nhà Phật pháp vững vàng, bản 
thân phải tự ép mình vào nề nếp quy củ của thiền 
môn, đồng thời có sự nối kết giữa các thành viên 
khác trên tinh thần hiểu biết và thương yêu. Pháp 
Lục hoà chính là chất keo gắn kết từng thành viên 
trong đoàn thể tu học lại với nhau, là kim chỉ nam 
để mọi người cùng “nắm tay nhau” đi đến đích cuối 
cùng là giác ngộ, giải thoát. Đoàn kết sẽ tạo nên sức 
mạnh, có đoàn kết là có tính ổn định lâu dài và là 
nền tảng cho sự phát triển về sau. Vì vậy, muốn hộ 
trì Tam bảo, mỗi vị xuất gia hãy bắt đầu bằng việc tu 
tập nếp sống lục hoà nơi đoàn thể tu học của chính 
mình, để tạo nên tính vững mạnh cho Tăng bảo, làm 
một chiếc cầu vững chắc để Phật tử tiếp cận với giáo 
pháp Đức Như Lai.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
TẠI GIA 
Quy kính và cúng dường Tam bảo

Bên cạnh tầng lớp xuất gia, tầng lớp tại gia cũng 
đóng vai trò quan trọng trong vấn đề hộ trì chánh 
pháp. “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng 
hoá, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm”. 
Nghĩa là nếu như tầng lớp xuất gia có trách nhiệm 
trong vấn đề hoằng truyền giáo lý của Đức Phật đến 
với mọi người, thì tầng lớp tại gia lại có trách nhiệm 
hộ trì Tam bảo về vật chất. Cư sĩ tại gia thông qua 
việc cúng dường Tam bảo sẽ góp phần làm cho chốn 
thiền môn ngày càng hưng thịnh.  

Dưới thời Đức Phật, có hai vị tín chủ là Anāthapiṇḍika 
(Cấp Cô Độc) và Vishākā nổi tiếng về hộ trì Tam bảo; 
từ việc yểm trợ đời sống cho chư Tăng như: Y phục, 
thực phẩm, thuốc men, tọa cụ, đến xây dựng các ngôi 
tịnh xá lớn để có nơi trú ngụ, tu tập cho Đức Phật 
và chư Tăng. Nhờ sự hộ trì của các đại thí chủ mà 
các vị xuất gia không tốn nhiều thời gian lẫn công 
sức cho việc khất thực, nhất là vào mùa mưa của các 
tháng An cư kiết hạ, nên sẽ có nhiều thời gian hơn để 
học tập giáo lý, công phu. Chất liệu giải thoát, kinh 
nghiệm tu học cũng từ đây mà lưu xuất. Từ đó, hàng 
ngũ xuất gia có nội hàm để chia sẻ lại cho đàn na tín 
thí, giúp cho họ ngoài việc có phước đức từ việc bố 
thí cúng dường thì còn có giáo pháp để tu tập. 

Cũng giống người xuất gia, bước đầu để một Phật tử 
tại gia có thể hộ trì Chánh pháp không gì khác hơn 
là phải xây dựng niềm kính tin với Tam bảo. Phật 
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tử tại gia khi phát tâm quy y Tam bảo thì việc quy y 
không chỉ là trở về nương tựa trên mặt hình tướng 
bên ngoài như đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, thân cận 
quý Tăng Ni mà thôi; dần dần phải trở về nương tựa 
với bản thể Tam bảo có sẵn trong tự tâm mỗi hành 
giả. Cũng vậy, Phật tử có trách nhiệm hộ trì chánh 
pháp, không chỉ dừng lại ở mặt sự tướng bên ngoài, 
mà cần phải hộ trì Tam bảo bằng chính chất liệu giải 
thoát, an lạc kết tinh từ công phu tu tập ở bên trong. 

Ban đầu, Phật tử hộ trì Tam bảo ở thế gian thông qua 
việc cúng dường tịnh tài, tịnh vật để xây dựng chùa 
chiền; tôn tạo tượng Phật, Bồ tát; ấn tống kinh sách 
hay hỗ trợ cho Tăng Ni tu học. Nó còn là việc bỏ 
công góp sức vào các Phật sự tại chùa hay của Giáo 
hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện với 
vai trò là cánh tay nối dài của chư Tăng Ni, làm cho 
Phật pháp lan tỏa đến những nơi chưa có hình bóng 
của đạo Phật. Sự đóng góp về tài lực và nhân lực sẽ 
giúp chùa chiền ngày càng phát triển về số lượng và 

quy mô, đáp ứng nhu cầu tu học cho cả người xuất 
gia và cư sĩ tại gia. Ngoài ra, Phật tử tại gia còn hộ 
trì xuất thế gian Tam bảo bằng cách thể hiện sự tôn 
kính với những nơi thờ tự chư Phật, chư Bồ tát, các 
bậc Thánh hiền, trưởng thượng; nguyện học theo 
những gương hạnh của các Ngài để học tu tiến đạo. 
Để rồi cuối cùng là hộ trì Đồng thể Tam bảo, tức 
là Tam bảo trong tâm bằng cách nỗ lực tu tập, làm 
sáng tỏ các đức tính Từ - Bi - Hỷ - Xả và không bao 
giờ thoái chuyển niềm tin đối Tam bảo,… Khi có 
được sự an lạc, giải thoát kết tinh từ công phu tu tập, 
làm phước thiện thông qua ba mức độ hộ trì chánh 
pháp như trên, Phật tử tại gia không còn thoái lui 
niềm tin đối với Tam bảo nữa.

Tu tập Giới - Định - Tuệ 
Bên cạnh việc kính tín Tam bảo, Phật tử tại gia cũng 
phải giữ gìn những điều đạo đức (giới luật) mà khi phát 
tâm quy y mình đã được nhận lấy từ thầy của mình. Đó 
là năm giới, tám giới, hay cao hơn là giới Bồ tát để làm 

Nên với tấm lòng quý kính đạo Phật, muốn hộ trì chánh pháp và nối dài cánh tay Bồ-tát với hạnh 
nguyện đem đạo vào đời để khuyến hóa chúng sanh, không gì thiết thực hơn là tự thân mỗi người, 

dù tại gia hay xuất gia phải nỗ lực tu trì, chuyển hoá thân tâm, chế tác niềm an lạc, hạnh phúc, 
hiến dâng những hoa thơm trái ngọt kết tinh từ công phu ấy cho những người khác.
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lợi lạc cho chúng sanh. Phật tử tại gia nguyện không 
sát sinh hại vật, ngược lại ban bố sự sống cho muôn 
loài bằng việc phóng sanh, cứu giúp người bệnh tật, 
hay phát nguyện ăn chay trường; nguyện không trộm 
cắp hay lấy những thứ không thuộc quyền sở hữu của 
mình, ngược lại còn thực hành bố thí cúng dường Tam 
bảo và những người nghèo khó; nguyện không ngoại 
tình mà chỉ sống chung thuỷ; nguyện không nói dối, 
nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà 
chỉ nói những lời hòa ái, đoàn kết, yêu thương, có tính 
xây dựng; nguyện không sử dụng các loại thực phẩm 
nguy hại đến sức khỏe như: Thuốc lá, rượu bia, chất 
kích thích,… mà chỉ sử dụng các loại thực phẩm, đồ 
dùng tốt cho sức khoẻ dưới cái nhìn của chánh kiến và 
chánh tư duy. Những điều đạo đức ấy là nền tảng vững 
chắc giúp đời sống tâm linh của Phật tử thăng hoa, tạo 
nên con người có đạo đức chuẩn mực, góp phần xây 
dựng một xã hội an ổn.

Bên cạnh đó, cũng giống như chúng xuất gia ở trên, 
bên cạnh giới luật đã phát tâm thọ trì, cư sĩ tại gia 
cũng phải thực hành Định và Tuệ. Phật tử dưới sự 
chỉ dẫn của hàng Tăng Ni, theo nhân duyên và hoàn 
cảnh riêng mình mà nỗ lực công phu tu tập, thực 
hành đời sống chánh niệm trong những sinh hoạt 
thường ngày, tham dự các lớp giáo lý từ căn bản 
đến nâng cao tại các chùa để nâng cao kiến thức 
Phật học, làm hành trang để chuyển hoá, đoạn trừ 
đi những chủng tử xấu ác trong quá khứ, huân tập 
những hạt giống thiện lành. Những điều đó là một 
sự thiết thực để hộ trì chánh pháp. 

Làm tròn bổn phận trong các mối quan hệ xã hội

Thêm vào đấy, để hộ trì Chánh pháp, Phật tử còn 
phải sống trọn vẹn với trách nhiệm xã hội của mình. 
Phật tử tại gia tu tập theo lời dạy Đức Phật, vừa là 
một Phật tử chuẩn mực trong đạo, nhưng đồng thời 
cũng là một công dân với các chức vụ khác nhau 
trong đời sống thường nhật. Trong kinh Giáo thọ 
Thi-ca-la-việt (Singālovāda Sutta) [5] hay còn gọi 
là kinh Thiện Sinh, Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng 
tại gia về bổn phận của mình khi sinh sống trong xã 
hội, từ việc làm cha, mẹ, chồng, vợ, con, cái, thầy, 
trò,… để giúp mỗi người hoàn thành đúng vai trò 
đối với những người xung quanh. 

Việc giữ gìn những điều đạo đức đã thọ trì, sống đúng 
vai trò trách nhiệm của mình trong xã hội không 
những có tác dụng nâng cao phẩm hạnh của chính 

mình, mà còn góp phần khuyến hoá những người 
thân xung quanh; làm cho gia đình, láng giềng có 
cảm tình với Đạo Phật khi thấy được sự thay đổi của 
chúng ta từ lúc tu tập. Lối sống có đạo đức, lời nói 
hoà nhã, suy nghĩ thiện lành sẽ là một bài học thân 
giáo, khuyến hoá mọi người cảm mến đạo Phật, gieo 
chủng lành vào tâm thức những người chưa biết đạo.  

Tóm lại, dù biết rằng vạn vật đều bị chi phối bởi 
quy luật của vô thường, có rồi sẽ mất. Tuy nhiên, 
mạng mạch giáo pháp của Như Lai vẫn có thể trường 
tồn theo năm tháng nếu mỗi người giữ vững được 
niềm tin bất diệt đối với chánh pháp và nỗ lực hành 
trì những điều Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng đệ tử. 
Sự hưng thịnh của đạo Phật không chỉ được đánh giá 
qua “Chùa to Phật lớn”, hay số lượng Tăng Ni, tín 
chúng đông đảo, mà nó được thể hiện qua nội hàm tu 
tập bên trong của mỗi hành giả Phật giáo. Nội hàm 
tu tập có thâm hậu, nếp sống của Tăng Ni Phật tử có 
thấm nhuần đạo đức, trí tuệ hay không mới là nhân 
tố quyết định cho sự tồn vong của đạo pháp. Nên với 
tấm lòng quý kính đạo Phật, muốn hộ trì chánh pháp 
và nối dài cánh tay Bồ-tát với hạnh nguyện đem đạo 
vào đời để khuyến hóa chúng sanh, không gì thiết 
thực hơn là tự thân mỗi người, dù tại gia hay xuất gia 
phải nỗ lực tu trì, chuyển hoá thân tâm, chế tác niềm 
an lạc, hạnh phúc, hiến dâng những hoa thơm trái 
ngọt kết tinh từ công phu ấy cho những người khác. 
Làm được như vậy mới đúng nghĩa là thiết thực hộ trì 
chánh pháp, thiết thực cúng dường chư Phật: 
“Bậc hiền thiện là người dứt được
Tham, sân, si - nguồn gốc khổ đau
Tỏ thông trí tuệ làu làu
Đức tài ngời sáng, đạo mầu tràn dâng” [6].

Chú thích:
* Tỳ kheo Thích Đức Kiên, Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh.
[1] Thích Minh Châu dịch, Kinh Tăng Chi Bộ I, XXI. Phẩm 
Kimbila, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2015, tr.823.
[2] Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm, Việt Dịch: 
Tuệ Sỹ, Kinh Trường A - Hàm I, 2. Kinh Du hành, Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, 2007, tr.64-66.
[3] Thích Minh Châu dịch; Kinh Trường Bộ, 16. Kinh Đại Bát-
Niết-bàn; Nxb. Tôn giáo; Hà Nội; 2013; tr.284.
[4] Đoàn Trung Còn, Chư Kinh Tập Yếu - Phật Di Giáo Kinh 
(phần nghĩa), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2010, tr.438.
[5] Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ, 31. Kinh Giáo Thọ 
Thi-Ca-La-Việt, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2013, tr.621-631.
[6] Thích Nhật Từ, 423 lời vàng của Phật (Kinh Pháp Cú - 
Dhammapada), Nxb. Hồng Đức, TP. HCM, 2016, tr.101.
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Giáo hội 
trang nghiêm

Phát huy những giá trị 
tâm linh và xã hội 
trong nghi lễ Phật giáo
góp phần xây dựng
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và khối đại đoàn kết 
dân tộc vững mạnh

HT. Huệ Minh*

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân 
trọng trích đăng bài viết: “Phát huy những 
giá trị tâm linh và xã hội trong nghi lễ Phật 
giáo góp phần xây dựng Giáo hội trang 
nghiêm và khối đại đoàn kết dân tộc vững 
mạnh” của HT. Thích Huệ Minh. 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 01/2022.
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ĐẶC ĐIỂM NGHI LỄ PHẬT 
GIÁO VIỆT NAM
Nghi lễ Phật giáo được nói đến theo 
hướng cụ thể tức là nghi lễ Phật 
giáo Ấn Độ, đã được hình thành từ 
thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại 
thế - thế kỷ thứ VI TCN. Hai yếu tố 
chính của nghi lễ Phật giáo là lễ bái 
và lễ nhạc, được gồm thâu trong 
từ ngữ tiếng Phạn mà phiên âm là 
Phạm bối (Bhàsà).

Theo Phật Quang đại từ điển 
(Trang 4635A-B…) thì Phạm 
bối là dùng lời ca và điệu nhạc để 
tụng kinh, tán vịnh ca ngợi ân đức 
của Phật. Cũng có khi được gọi 
là: Thanh bối, Tán bối, Kinh bối, 
Phạm khúc, Phạm phóng, Thanh 
minh, lược xưng là Phạm bối. 
Giữa Phạm bối và Ca vũ xướng 
kỹ khác nhau ở chỗ: Nếu như ở Ca 
vũ xướng kỹ đã vận dụng kỹ thuật 
và âm thanh của thế gian thường 
tục, thì nơi thanh âm của Phạm bối 
chính là một dạng âm nhạc của cõi 
trời, có đủ tám tính chất thanh tịnh, 
mầu nhiệm, gồm: (1) Cực hảo; 
(2) Nhu nhuyến (mềm mại, uyển 
chuyển); (3) Hòa hợp dễ chịu; (4) 
Hiện rõ từ một tuệ giác cao quý; 
(5) Không phải là âm thanh của nữ 
nhi; (6) Không phải là âm thanh 
mê hoặc; (7) Âm thanh gợi lên sự 
sâu xa; (8) Không phải là thứ âm 
thanh bại hoại.

Trong kinh Trường A Hàm (Quyển 
thứ 5, kinh số 4: Kinh Xà Ni Sa) 
cũng ghi rõ: Phạm âm là thứ âm 
thanh gồm đủ năm tính chất thanh 
tịnh: (1) Âm thanh chánh trực, (2) 
Âm thanh hòa nhã; (3) Âm thanh 
vi diệu và trong sáng; (4) Âm 
thanh sâu xa và rộng khắp; (5) Âm 
thanh tròn đầy, dù xa mấy cũng 
nghe được. Nơi kinh điển Nikaya, 
âm thanh của cõi trời cũng luôn 
bao gồm tám yếu tố: Lưu loát; Dễ 

hiểu; Dịu ngọt; Nghe rõ ràng; Sung 
mãn; Phân minh; Thâm diệu; Vang 
động; Đức Phật đã dùng âm thanh 
này để thuyết pháp. Từ những tính 
chất về âm thanh của nghệ thuật 
Phạm bối như đã dẫn, cho thấy 
không phải ai cũng có đủ khả năng 
để làm chủ cũng như sử dụng hình 
thức nghệ thuật ấy.

Thời Đức Phật tại thế, có nhiều vị 
chư Thiên và đệ tử đã nắm vững 
và phô diễn hình thái nghệ thuật 
ấy. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm 
có nói đến một vị Nhạc Thần tên 
là Bát Già Tuần, vừa gảy đàn 
lưu ly vừa tán thán công đức 
của Đức Thế Tôn. Lại cũng theo 
kinh Tăng Nhất A Hàm, Quyển 3, 
Phẩm Đệ Tử, cho thấy Đức Phật 
đã ghi nhận và tán thán về một vị 
đệ tử của Ngài là Tôn giả Bằng 
Kỳ Xà, là người đứng đầu trong 
chúng Tỳ kheo chuyên tạo kệ 
tụng để tán thán Như Lai.

Còn theo Luật Thập Tụng, Quyển 
thứ 37, thì Phạm bối còn đem lại 
năm lợi ích cho người hành trì: 
(1) Thân thể không mỏi mệt; (2) 
Tâm ý không vọng tưởng; (3) 

“Đạo Phật không chống 
đối với tín ngưỡng cổ 
truyền của người Việt. 
Ngoài ông Trời và Tổ 

Tiên, người Việt có thêm 
một ông Bụt từ bi rất 

thương người, luôn cứu 
giúp người hiền lành, 
ăn ở tốt mà bị những 

điều oan ức”.

Chính vì luôn thuận theo ý 
hướng dung hợp, ôn hòa, 
bao dung để hội nhập có tính 
chất nền tảng như đã dẫn, nên 
người Phật tử Việt Nam không 
bao giờ đi ngược lại với sự 
đoàn kết của dân tộc – để tiến 
lên phía trước.
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Tâm tư không còn phiền não; (4) 
Âm thanh luôn trong sáng; (5) 
Ngôn ngữ luôn khoáng đạt. Phạm 
bối được hình thành dựa trên nền 
tảng là các thể kệ tụng. Nói theo 
ngôn ngữ hiện đại, nếu Phạm 
bối là sự biểu đạt do âm thanh 
thì kệ tụng là sự thể hiện của ca 
từ. Phạm bối tuy đã xuất hiện và 
ứng dụng từ thời Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni tại thế, nhưng được 
định hình và phát triển mạnh mẽ 
là vào những thế kỷ đầu công 
nguyên. Người góp viên gạch đầu 
tiên chính là Bồ tát Mã Minh (80-
150) với tác phẩm Phật Sở Hành 
Tán. Tuy nhiên, người xây dựng 
nghệ thuật Phạm bối đạt tới đỉnh 
điểm chính là Tôn giả Ma Điệt Lý 
Chế Trá (Màtrceta, thế kỷ II-III). 
Theo Đại sư Nghĩa Tịnh (635-
713) trong tác phẩm Nam Hải Ký 
Quy Nội Pháp Truyện (No 2125, 
4 quyển) nơi quyển thứ 4 đã cho 
thấy chùa chiền ở Ấn Độ thời bấy 
giờ rất thịnh hành về lễ tán, mỗi 
khi lễ tụng đều dùng cao thanh để 
tán thán qua hai thời khóa sớm 
chiều. Hai bài tán phổ dụng nhất 
trong chùa chiền ở Ấn Độ thời đó 
là bài Nhất Bách Ngũ Thập Tán 
và Tứ Bách Tán. Cả hai bài ấy 
đều do Tôn giả Ma Điệt Lý Chế 
Trá tạo nên.

Nghệ thuật Phạm bối trong nghi lễ 
của Phật giáo Ấn Độ như đã lược 
dẫn đã cùng với kinh điển được kết 
tập bằng chữ Phạn, theo chân của 
các vị Tăng sĩ truyền đạo đi vào 
Đông Đô. Vì thế, nghệ thuật Phạm 
bối trong nghi lễ của Phật giáo 
Trung Hoa đã được phát khởi cùng 
với quá trình tiếp nhận và Hán dịch 
kinh điển theo hệ Phạn ngữ vào 
giai đoạn đầu, tức từ thế kỷ thứ II 
thuộc nhà Hậu Hán (25-220) đến 
thế kỷ thứ III-IV thuộc nhà Tây 
Tấn (265-317).

Theo sự ghi nhận của các sách: 
Phật Tổ Thống Kỷ quyển thứ 35 
(của Đại sư Chí Bàn), Lương Cao 
Tăng Truyện quyển thứ 13 (của 
Đại sư Tuệ Kiểu), Pháp Uyển 
Châu Lâm quyển thứ 56 (của Đại 
sư Đạo Thế) thì Trần Tự vương 
Tào Thực (192-232) con thứ của 
Ngụy vương Tào Tháo (155-220) 
thời Tam Quốc (220-280) là một 
thi nhân xuất sắc của thời Kiến An 
(196-220), đã dựa vào kinh Thái 
Tử Thụy Ứng Bản Khởi (No 185, 2 
quyển, cư sĩ Chi Khiêm Hán dịch) 
đã được Hán dịch, để viết Phạm bối 
lục khế (thể kệ tụng câu 6 chữ), là 
thủy tổ của Phạm bối ở Trung Hoa. 
Sau đấy thì có cư sĩ Chi Khiêm 
(thế kỷ III) nhà dịch kinh nổi tiếng 
của đời Đông Ngô (229-280) viết 
Bồ tát Liên Cú Phạm bối, theo thể 
tam khế (Kệ tụng câu 3 chữ). Rồi 
có Đại sư Khương Tăng Hội (200-
280) viết Nê hoàn Phạm bối theo 
thể lục khế. Hơn 30 năm sau, có Sa 
môn Tây Vực tên Bạch Thi Mật Đa 
La đã đến Trung Quốc, vào khoảng 
niên hiệu Vĩnh Gia (307-313) đời 
Tây Tấn (265-317) và có sáng 
tác Hồ bối tam khế, không rõ tên 
gọi, cùng truyền kỹ thuật hành tác 
Phạm bối cho các đệ tử.

Sang thế kỷ thứ VI của thời Nam 
Bắc Triều (317-580), các vị vua 
Lương Vũ Đế của nhà Lương 
(502-557) ở phương Nam, vua Văn 
Tuyên Đế của nhà Bắc Tề (550-
576) ở phương Bắc, đều rất sùng 
thượng Phật giáo, đã góp phần 
lớn trong công việc xiển dương 
Phạm bối ở Trung Hoa. Đáng kể 
nhất là góp phần tạo nên một tầng 
lớp Tăng sĩ Phật giáo chuyên về 
Phạm bối, gọi là Kinh Sư, như sách 
Lương Cao Tăng Truyện của Đại 
sư Tuệ Kiểu (497-554) đã ghi nhận 
danh hiệu của 11 vị Kinh Sư nổi 
tiếng [1]. Nghi lễ Phật giáo (của 

cả Ấn Độ và Trung Quốc) đã tiếp 
cận và định hình ở nước ta từ rất 
sớm, tức đồng thời với giáo lý Phật 
Đà đã được truyền vào xứ sở Giao 
Châu thời ấy. Từ đó, nghi lễ Phật 
giáo đã không ngừng bản địa hóa 
để trở thành nghi lễ Phật giáo Việt 
Nam, mang sắc thái đặc thù của 
con người và đất nước Việt, góp 
phần đem ánh sáng của chánh pháp 
đến gần với dân chúng Việt Nam 
khắp các vùng miền.

Tuy đã được định hình từ sớm như 
thế, nhưng phải đợi đến cuối thế 
kỷ XIII đời vua Trần Anh Tông 
(1276-1314) mới được tập đại 
thành. Tức vào năm 1299, sách 
Phật giáo Pháp sự đạo tràng công 
văn cách thức được ấn hành, ghi 
chép đầy đủ về các nghi thức thọ 
giới, cầu an, cầu siêu… và những 
bản văn như Sớ tấu, Điệp, dùng 
trong các lễ lược ấy đã trở thành 
phổ thông [2]. Pháp Chẩn Tế Cô 
Hồn thì được thực hiện theo một 
nghi thức nặng tính chất Mật Giáo: 
Đó là nghi thức Du Già Khoa 
Nghi… [3]. Vào những thập kỷ 
thứ 3, thứ 4 của thế kỷ XVII, Phật 
giáo ở Đàng Ngoài (Bắc Hà) của 
Đại Việt đã được phục hưng, với 
công đầu là do Thiền sư Chuyết 
Chuyết (1590-1644). Trong số các 
kinh sách được Thiền sư Chuyết 
Chuyết mang theo khi đến kinh 
đô Thăng Long của Đại Việt vào 
năm 1633, trụ ở chùa Khán Sơn, 
rồi chùa Phật Tích (Bắc Ninh) 
để hoằng pháp, có một nghi thức 
cúng cô hồn dưới nước và trên 
cạn, gọi là Thủy Lục Chư Khoa. 
Thiền sư Chuyết Chuyết và các đệ 
tử đã tổ chức một Trai đàn lớn cầu 
siêu cho tất cả vong linh nạn nhân 
của thời đại. Nghi thức cùng cách 
tổ chức Trai đàn này rất được vua 
Lê, chúa Trịnh và các bậc Công 
hầu thời đó hâm mộ. Thủy Lục 
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Chư Khoa từ đấy được áp dụng 
rộng rãi tại các chùa ở Đàng Ngoài 
(Bắc Hà) [4]. Cùng với thời gian 
kể trên, Phật giáo Đàng Trong 
(Nam Hà) của Đại Việt cũng được 
phát triển rộng khắp, nhờ chư vị 
Thiền sư Trung Hoa thuộc phái 
Lâm Tế và Tào Động sang Đại 
Việt hoằng pháp và nhiều ngôi Tổ 
đình đã được khai sơn ở Thuận 
Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên [5]. 

Tất nhiên là sinh hoạt nghi lễ - kể 
cả Khoa nghi chẩn tế nơi các chùa 
chiền ở vùng này đều chịu ảnh 
hưởng đậm từ Thiền phái Lâm Tế. 
Thiền phái Liễu Quán cũng được 
xem là đã góp công nhiều cho sự 
nghiệp phục hưng Phật giáo Đàng 
Trong ở thế kỷ XVIII. Thiền sư 
Liễu Quán (1667-1742) đã cố gắng 
Việt hóa thiền phái Lâm Tế khiến 
cho thiền phái này trở thành thiền 
phái của đa số Phật tử Đàng Trong. 
Kiến trúc, Lễ nhạc… bắt đầu trút 
bỏ màu sắc Trung Quốc và từ từ 
mang lấy màu sắc dân tộc. Những 
bài tán lễ như Cực Lạc Từ Hàng 
chẳng hạn, đã hoàn toàn mang màu 
sắc Việt [6].

GIÁ TRỊ TÂM LINH VÀ GIÁ 
TRỊ XÃ HỘI TRONG NGHI 
LỄ PHẬT GIÁO
Trước hết, xin làm rõ: Nghi lễ Phật 
giáo được nói đến ở đây là theo 
hướng cụ thể, tức là nghi lễ Phật 
giáo Việt Nam, đã tiếp nhận cùng 
bản địa hóa từ nghi lễ Phật giáo 
Ấn Độ và nghi lễ Phật giáo Trung 
Hoa, như ở trên đã lược nêu. Tiếp 
theo, chúng tôi xin dựa theo sự nối 
kết, gắn bó giữa ngôi chùa Phật với 
nghi lễ Phật giáo, để bàn về giá trị 
tâm linh và giá trị xã hội mà phần 
nghi lễ kia đã tạo được.

Học giả Đào Duy Anh (1904-
1988) trong sách Việt Nam Văn 
hóa sử cương, phần nói về Tế Tự 
ở Hương Thôn, đã viết: “Tế Tự 
ở hương thôn thì có sự thờ Thần 
Thành Hoàng, thờ Thổ Địa và thờ 
Phật” [7]. Sự việc thờ Thần Thành 
Hoàng, thờ Thổ Địa thì có các đình 
(thôn, làng) và miếu (xóm). Còn 
thờ Phật tất nhiên là có chùa, chứng 
tỏ ngôi chùa Phật đã có mặt rất sớm 
trong đời sống tâm linh của người 
dân Việt nơi thời xa xưa, đang tiến 
dần từ vùng tín ngưỡng dân gian cổ 
sơ đến vùng tín ngưỡng Tôn giáo 

theo Phật giáo hiện đã du nhập vào 
Đại Việt. Và đúng như GS. Trần 
Quốc Vượng (1934-2005) đã viết: 
“Đạo Phật không chống đối với tín 
ngưỡng cổ truyền của người Việt. 
Ngoài ông Trời và Tổ Tiên, người 
Việt có thêm một ông Bụt từ bi rất 
thương người, luôn cứu giúp người 
hiền lành, ăn ở tốt mà bị những 
điều oan ức”. [8] 

Như vậy, cùng với sự có mặt của 
ngôi chùa Phật trên khắp đất nước 
Đại Việt vào thời bấy giờ, cũng 
đồng thời có sự xuất hiện của nghi 
lễ Phật giáo, bước đầu đã được bản 
địa hóa, để cả hai có sự kết hợp và 
đồng hành theo con đường đi tới 
của đời sống tín ngưỡng và đời 
sống xã hội nơi đông đảo người dân 
Việt Nam xưa nay. Do đấy, chúng 
tôi sẽ căn cứ nơi ba chi tiết đều có 
sự nối kết, gắn bó giữa nghi lễ Phật 
giáo Việt Nam với ngôi chùa Phật, 
để bàn về giá trị tâm linh cùng giá 
trị xã hội luôn hiện hữu trong nghi 
lễ Phật giáo.

Thứ nhất: Ngôi chùa Phật là nơi 
chốn mà nghệ thuật Phạm bối hay 
nghi lễ Phật giáo đã được thực hiện 

Nghi lễ Phật giáo đã không ngừng bản địa hóa để trở thành nghi lễ Phật giáo Việt Nam, mang sắc thái đặc thù của con 
người và đất nước Việt, góp phần đem ánh sáng của chánh pháp đến gần với dân chúng Việt Nam khắp các vùng miền.
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thường xuyên, thông qua hai thời 
khóa tụng sáng chiều của một ngày. 
Ở đấy, trong một khung cảnh thanh 
tịnh và trang nghiêm, âm thanh của 
lễ nhạc và lời tán tụng như luôn 
hòa quyện để vươn cao, lan rộng, 
tạo được những tác động tốt đối với 
tâm thức của những người nghe, 
khiến họ có thể đi đến gần hơn với 
nẻo thiện, với ánh sáng của chánh 
pháp, với sự tu tập, hành trì, nhằm 
đạt đến giác ngộ, giải thoát.

Thứ hai: Ngôi chùa Phật, từ khi 
có mặt trên đất nước Đại Việt cho 
đến nay, mãi mãi là một trụ xứ luôn 
bảo lưu cùng thể hiện những giá trị 
thẩm mỹ và những giá trị đạo đức. 
Về phần những giá trị thẩm mỹ, 
tức cho thấy ngôi chùa Phật luôn 
có được một vẻ đẹp đặc thù: Trầm 
lặng mà uy nghi hiện rõ, thoát tục 
mà vẫn gần gũi với đời, cách biệt 
mà không xa lánh, rạng rỡ mà 
không phù phiếm! 

Còn về phần giá trị đạo đức, thì 
ngôi chùa Phật xưa nay vẫn mãi 
là một nơi chốn rất đáng tin cậy 
trong sự tự thể hiện việc “bỏ ác 
làm lành” cùng khuyên dẫn quần 
chúng “bỏ ác làm lành”. Một ngôi 

chùa Phật hiện hữu một cách đúng 
nghĩa, là phải thể hiện cùng duy 
trì đủ hai thứ giá trị như vừa nêu. 
Nghi lễ Phật giáo thông qua nghệ 
thuật Phạm bối thật sự là đã tô 
đậm và làm rõ hơn về hai giá trị 
cố hữu của ngôi chùa Phật. Thế thì 
những người dân Việt tin Phật, mộ 
Phật - kể cả những người không 
tin Phật, chỉ mến cảnh, đã cùng đi 
đến với ngôi chùa Phật kia, tất đều 
có những cảm nhận nhiều ít hoặc 
sâu cạn, về những giá trị thẩm mỹ 
và những giá trị đạo đức vốn có 
của ngôi chùa Phật như đã nêu. 
Hay nói cách khác, là họ đã tiếp 
nhận được các giá trị tâm linh và 
xã hội mà nghi lễ Phật giáo kết 
hợp với ngôi chùa Phật đã đem 
đến. Do đó, đời sống tín ngưỡng 
và đời sống xã hội của họ, xét theo 
hướng tích cực, quả là đã được 
củng cố và nâng cao.

Thứ ba: Ngôi chùa Phật là nơi 
chốn thường tổ chức các buổi lễ 
cúng, lễ hội, như lễ cúng Phật, 
lễ cúng Tổ, lễ cúng linh, lễ đưa 
đám tang, lễ cầu an, lễ cầu siêu, 
lễ hội Phật Đản, lễ hội Vu Lan, 
lễ cúng cô hồn, trai đàn chẩn tế… 
Vì vậy, đông đảo những người 

dân Việt cùng đến tham dự, lễ 
bái cúng dường hoặc cầu nguyện 
phát tâm…, thảy đều cảm nhận 
về những giá trị… như trên vừa 
biện, ở đây chúng tôi xin nhấn 
mạnh về sự tiếp nhận, thâu nhận 
từ phần âm thanh của lễ nhạc, 
của lời tán tụng, xướng bạch, tấu 
đọc… thuộc nghi lễ Phật giáo mà 
chư vị kia đã có được, giúp cho 
đời sống tâm linh và đời sống xã 
hội của họ thêm phong phú, cùng 
hướng thiện và hướng thượng, 
không chỉ tạo được nhiều lợi lạc 
cho tự thân mà còn có thể san sẻ 
cho những người xung quanh, kể 
cả đám con cháu gần xa…

NGHI LỄ PHẬT GIÁO VỚI 
VẤN ĐỀ GÓP PHẦN XÂY 
DỰNG GIÁO HỘI TRANG 
NGHIÊM VÀ KHỐI ĐẠI 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VỮNG 
MẠNH
Chúng tôi xin lần lượt biện dẫn tổng 
quát về hai đề mục được bao gồm 
nơi phần ba này. Đó là “Góp phần 
xây dựng Giáo hội trang nghiêm” 
cùng “Góp phần xây dựng khối đại 
đoàn kết dân tộc vững mạnh”, đều 
được xem như là hệ luận tất yếu 
từ sự việc “Phát huy những giá 

Trong Kinh Tăng Nhất A 
Hàm có nói đến một vị 

Nhạc Thần tên là Bát Già 
Tuần, vừa gảy đàn lưu ly 
vừa tán thán công đức 

của Đức Thế Tôn.
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trị tâm linh và xã hội trong Nghi 
lễ Phật giáo” vậy. Tức chúng tôi, 
nơi phần một và phần hai, đã giới 
thiệu tóm tắt nhưng tạm đủ về nghi 
lễ Phật giáo với những đặc điểm cố 
hữu, đã bàn rộng về các giá trị tâm 
linh và xã hội luôn hiện hữu trong 
nghi lễ Phật giáo thông qua nghệ 
thuật Phạm bối, luôn nối kết với 
ngôi chùa Phật…

Đến đây chuyển mạch sang phần 
nhấn mạnh: Các giá trị tâm linh 
và xã hội trong nghi lễ Phật giáo 
ấy cần được phát huy đúng mức, 
để góp phần xây dựng Giáo hội 
trang nghiêm, cùng góp phần xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
vững mạnh. Vì sao? Vì trong mọi 
quá trình xây dựng Giáo hội trang 
nghiêm, thanh tịnh đều phải dựa 
trên cơ sở là sự bảo tồn và phát huy 
hai giá trị tiêu biểu nơi ngôi chùa 
Phật, là những giá trị thẩm mỹ và 
những giá trị đạo đức, mà từ lâu xa 
đã kết nối, gắn bó với những giá trị 
tâm linh và giá trị xã hội trong nghi 
lễ Phật giáo, hợp lực để tạo được 
nhiều thế hệ Tăng sĩ có đủ tài đức, 
đảm nhận tốt vai trò trụ trì và hoằng 
pháp, kể cả hoằng pháp bằng nghệ 
thuật Phạm bối. Hay nói ngược lại: 
Không thể xây dựng thành tựu một 
Giáo hội trang nghiêm, thanh tịnh, 
nếu không có sự bảo tồn và phát 
huy hai giá trị tiêu biểu nơi ngôi 
chùa Phật như đã nêu, mà từ lâu xa 
đã không kết nối, gắn bó với những 
giá trị tâm linh, xã hội trong Nghi 
lễ Phật giáo, đã không hợp lực để 
tạo được nhiều thế hệ tăng sĩ tài 
đức gồm đủ, không đảm nhận tốt 
vai trò trụ trì và hoằng pháp, kể cả 
hoằng pháp bằng nghệ thuật Phạm 
bối. Do đó, vấn đề được đặt ra là 
những giá trị tâm linh và xã hội 
trong nghi lễ Phật giáo cần được 
phát huy để góp phần xây dựng 
Giáo hội trang nghiêm là hoàn toàn 

hiện thực và khả thi mà quần chúng 
Phật tử Việt Nam, cả tại gia và xuất 
gia cần quan tâm để thực hiện vậy.

Về mục “Góp phần xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc vững mạnh”, 
chúng tôi xin lược nêu hai ý kiến 
đã ghi nhận, đánh giá về khía cạnh 
bản địa hóa, về khía cạnh cảm hóa, 
bao dung… của Phật giáo ngay 
trong thời kỳ mới du nhập. Trong 
tác phẩm Đức Phật giữa chúng 
ta, bác sĩ Trần Ngọc Ninh đã viết: 
“Đạo Phật đã từ Ấn Độ truyền bá 
sang Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, 
Cao Ly, Nhật Bản và các nước ở 
miền Đông Nam Á châu. Sự truyền 
bá của đạo Phật ấy hoàn toàn ôn 
hòa và chân chính: Không bao giờ 
có sự xâm lăng, bạo động, cưỡng 
ép hay mua chuộc. Không có một 
trường hợp nào đạo Phật thuận 
làm phương tiện để dọn đường cho 
sự cướp nước bằng binh bị hay 
bằng ngoại giao. Đạo Phật dùng 
sự cảm hóa và dạy dỗ mà bắt rễ 
vào lòng dân. Ở tất cả những đất 
nước đã tiếp nhận Phật giáo, giáo 
lý của Đức Phật đã đem lại sự hỷ 
lạc cho những người đau khổ nhất 
của nhân loại đau khổ, đã tạo ảnh 
hưởng sâu đậm vào nếp sống của 
các dân tộc, và đã khơi lên những 
nguồn cảm hứng cùng phấn khởi 
tạo nên những thời kỳ nghệ thuật 
huy hoàng trong mỗi nước” [9].

Còn đây là những ghi nhận của 
Nhà sử học Phan Đại Doãn: “Đạo 
Phật theo nguồn Ấn Độ do Khâu 
Đà La (Ksudra) và Ma Ha Kỳ Vực 
(Mahajtvaka) truyền vào đầu tiên ở 
Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 
Phật giáo này lại dung hợp với tín 
ngưỡng dân gian của người Việt 
cổ (Tục thờ cúng các hiện tượng 
tự nhiên có liên quan đến nông 
nghiệp), mặt khác tín ngưỡng dân 
gian lại hóa thân vào Phật. Hình 

tượng Phật giáo là cái vỏ bên 
ngoài mà tín ngưỡng dân gian là 
nội dung chủ yếu. Những Thần 
Mây, Mưa, Sấm, Sét vốn là biểu 
tượng của các lực tự nhiên trong 
tín ngưỡng Việt cổ, đã trở thành 
Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, 
Pháp Điện, là những vị Phật đầu 
tiên của Việt Nam”.[10]

Chính vì luôn thuận theo ý hướng 
dung hợp, ôn hòa, bao dung để hội 
nhập, có tính chất nền tảng như đã 
dẫn, nên người Phật tử Việt Nam 
không bao giờ đi ngược lại với sự 
đoàn kết của dân tộc - để tiến lên 
phía trước. Do vậy, đề xuất “Cần 
phát huy các giá trị tâm linh và xã 
hội trong nghi lễ Phật giáo để góp 
phần xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc vững mạnh” đã được quần 
chúng Phật tử Việt Nam xem như 
là một thứ nghĩa vụ mà mình phải 
tham gia thực hiện vậy.

Chú thích và tài liệu tham khảo:
* Hòa thượng Thích Huệ Minh – Trưởng 
Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Giác Uyển 
(TP Hồ Chí Minh).
[1] Từ câu: “Giữa Phạm bối và Ca vũ xướng 
kỹ”… cho đến câu “Như sách Lương Cao 
Tăng Truyện của Đại sư Tuệ Kiểu đã ghi 
nhận…”: Là đã trích dẫn tóm lược từ bài: 
Nghệ thuật Phạm Bối trong kinh điển Phật 
giáo, in trong sách Biện Chính Phật Học, 
Tập 1 của Thích Chúc Phú, Nxb. Tôn Giáo, 
2015, tr. 258-265.
[2] Dẫn theo Nguyễn Lang: Việt Nam Phật 
giáo sử luận I, Bản in 1992, tr. 467.
[3], [4], [5], [6] Dẫn theo Nguyễn Lang: 
Việt Nam Phật giáo sử luận II, Bản in 
1992, tr. 37-38, 116-117, 182, 206-207.
[7] Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử 
cương, Nxb. Bốn Phương, 1951, tr.207.
[8] Trần Quốc Vượng, Lịch sử Việt Nam 
tập 1, Nxb. Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp, 1983, tr.493.
[9] Trần Ngọc Ninh, Đức Phật giữa chúng 
ta, Nxb. Lá Bối, 1972, trang 36.
[10] Phan Đại Doãn, “Phật giáo thời Đinh-
Lê”, Thế kỷ X: Những vấn đề lịch sử, Nxb. 
Khoa học xã hội, 1984, tr.265-266.
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      bốn
tinh thần 
tiêu biểu

Đạo Phật 
Khất sĩ và

trước khi hòa nhập vào 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TT. Thích Minh Thành*

B à i viế t nà y là  mộ t cố  gắ ng nhận diện và 
miêu tả  những tinh thần tiêu biểu nhất 
của Đạo Phật Khất sĩ trước khi hòa nhập 

vào ngôi nhà  chung Giá o hộ i Phậ t giá o Việ t Nam 
(1981-2022) và trở thà nh hệ  phá i Khất sĩ. Bốn 
tinh thần ấy gồm: (1) Tinh thần chấn hưng tấ t 
cả  phương diệ n; (2) Tinh thần giữ gìn giềng mối 
nguyên vẹn và thuần khiết; (3) Tinh thần triển 
khai và lan tỏa ánh đạo thiêng liêng; (4) Tinh 
thần triển khai lan tỏa và dấn thân sống tốt đạo 
đẹp đời. Cuối bài là sự kiện thống nhất Phậ t 
giáo mở ra một chương mới. Đây là  sự  kiệ n mà  
Ni trưở ng Huỳ nh Liên hăng há i và  hồ n hậ u gọ i 
là  “Sen nở  đầ y hồ ”.
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I. Tinh thầ n chấ n hưng Phậ t 
giá o đa phương diệ n củ a Tổ  sư 
Minh Đăng Quang 
Tổ  sư Minh Đăng Quang sinh và o 
nửa đầ u thế  kỷ  XX. Lú c ấ y là  lú c 
mà  yêu cầ u chấ n hưng Phậ t giá o 
đã  chí n mù i theo nghĩ a: Phậ t giá o 
không cò n dư đị a để  sa sú t hơn 
nữ a, không có  chỗ thụ t lù i thêm 
nữ a, không cò n chọ n lự a nà o khá c: 
Hoặ c là  chấ n hưng hoặ c là  không 
cò n tồ n tạ i vớ i tư cá ch là  mộ t tôn 
giá o đú ng nghĩ a. Quã ng thờ i gian 
hoằ ng phá p củ a Tổ  sư ké o dà i 08 
năm rơi và o ngay khoả ng giữ a thế  
kỷ  XX (1946-1954). Quã ng thờ i 
gian hoằ ng phá p nà y thự c chấ t là  
quã ng thờ i gian mà  Tổ  sư chấ n 
hưng Phậ t giá o ở  tấ t cả  phương 

diệ n. Phậ t giá o bao gồ m nhữ ng 
thứ  gì  mà  ta có  thể  nghĩ  ra thì  Tổ  
sư chấ n hưng tấ t cả  nhữ ng thứ  ấ y. 
Nghĩ  đế n tôn giá o thì  ta có  thể  
nghĩ  đế n nhữ ng thứ  như: 

+ Giá o lý : Họ c thuyế t chí nh và  hệ  
quy chiế u
+ Giá o điể n: Kinh điể n mang tí nh 
thiêng để  đọ c tụ ng hà nh trì  theo 
thờ i khó a, kinh điể n mang tí nh 
triế t luậ n để  đọ c hiể u và  chiêm 
nghiệ m; kinh điể n mang tí nh giá o 
luậ t để  thu thú c và  thi hà nh. 
+ Giá o sả n: Tự  việ n, thiế t kế  và  
quả n lý  tự  việ n
+ Giá o nhân: Thu nhậ n, quả n lý  
và  giá o dụ c nhân sự 
+ Phương thứ c tu hà nh, thờ i khó a 

Tổ sư Minh Đăng 
Quang chấn hưng Phật 

giáo từ chuyện nhỏ 
nhất, chi tiết nhất đến 

chuyện to lớn vĩ mô 
nhất, từ chuyện hữu 
hình như bất động 

sản, cốc am, vật dụng 
đến chuyện siêu hình 
như hệ tư tưởng, hệ 

quy chiếu,...

“...mang phong cách bình dân, 
tụng niệm bằng thi ca, đầu đội 
trời, chân đạp đất, ba y một bát 
thong dong trên mọi nẻo đường, 
ăn chay thuần tịnh, giảng pháp 
đi vào lòng người… có khả năng 
chuyển hóa nhân tâm,...
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hà ng ngà y, họ p hộ i thườ ng kỳ  
hằ ng thá ng và  lễ  tiế t hằ ng năm
+ Quy chế  chung nhấ t tổ ng thể , quy 
đị nh cụ  thể  hơn và  nộ i quy để  hiệ n 
thự c hó a quy chế  và  quy đị nh
+ Sắ c phụ c, phương thức tạ o sắ m 
ra sắ c phụ c và  cá ch sử  dụ ng sắ c 
phụ c, kể  cả  cá ch tậ n dụ ng hay tá i 
sinh sắ c phụ c; thứ c ăn, phương 
thứ c để  có  thứ c ăn, cá ch thọ  thự c 
và  cá ch ứ ng xử  vớ i tà n thự c hay 
thứ c ăn thừ a. 

Tổ  sư Minh Đăng Quang chấ n 
hưng Phậ t giá o từ  chuyệ n nhỏ  
nhấ t, chi tiế t nhấ t đế n chuyệ n to 
lớ n vĩ  mô nhấ t, từ  chuyệ n hữ u 
hì nh như bấ t độ ng sả n, cố c am, 
vậ t dụ ng đế n chuyệ n siêu hì nh 

như: Hệ  tư tưở ng, hệ  quy chiế u, 
vũ  trụ  quan, nhân sinh quan…

II. Tinh thầ n nhấ t mự c gì n 
giữ  độ  thuầ n khiế t củ a truyề n 
thố ng mà  Tổ  sư dự ng lậ p, tiêu 
biể u là  Đứ c Nhị  tổ  Giá c Chá nh
Tổ  sư thọ  nạ n và  vắ ng mặ t mã i 
mã i, cò n lạ i là  nhó m đệ  tử  củ a Tổ  
sư trong cơn khủ ng hoả ng số ng 
cò n. Tuy gọ i là  Giá o hộ i Tăng già  
nhưng thự c tế  chỉ  là  mộ t tổ  chứ c 
sơ khai nế u tí nh độ  dà i lị ch sử  
chừ ng bả y tá m năm và  nhỏ  bé  nế u 
tí nh tổ ng số  Tăng, Ni lú c ấ y. Nhiề u 
ngườ i cứ  nghĩ  tổ  chứ c nà y sẽ  tan 
rã  nay mai. Tuy nhiên, câu chuyệ n 
đã  diễ n ra rấ t khá c. Kinh điể n nhà  
Phậ t có  câu chuyể n tả i mộ t chân lý  

vượ t thờ i gian: “Cá i gì  là  lõ i cây 
cá i ấ y sẽ  tồ n tạ i”. Ta có  thể  diễ n 
đạ t hơi khá c mộ t chú t: Cá i gì  là  
thự c chấ t cá i ấ y sẽ  tồ n tạ i. 

Thự c chấ t ấ y là  gì ? Thự c chấ t ấ y 
khi biể u diệ n ra ngoà i thì  sẽ  như thế  
nà o? Ai là  ngườ i số ng trung thà nh 
nhấ t vớ i thự c chấ t ấ y đế n độ  trở  
thà nh biể u tượ ng củ a thự c chấ t?

Câu trả  lờ i lầ n lượ t sẽ  như sau:
Thự c chấ t ấ y chí nh là  cá i chấ t thậ t 
tu hay chân tu theo nghĩ  hẹ p nhấ t 
củ a từ  vự ng nà y. Đó  là  con đườ ng 
củ a Phạ m hạ nh, củ a Đạ o Phậ t 
nguyên chấ t. Nó i theo cá ch nó i củ a 
sơn môn thì  sẽ  là : Cả  thân lẫ n tâm, 
cả  trí  lẫ n tá nh đề u hướ ng đế n mụ c 

“... Sau khi Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam được 
thành lập, Ni sư Huỳnh 

Liên càng nhiệt tình cống 
hiến cho sự nghiệp đoàn 
kết Phật giáo, thực hiện 
Đại đoàn kết dân tộc với 

hạnh nguyện Tốt Đạo 
Đẹp Đời làm rạng danh 

Phật giáo trong xây dựng 
thời đại mới Việt Nam Xã 

hội Chủ nghĩa”.
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tiêu rố t rá o là  cả nh giớ i giả i thoá t 
giá c ngộ , cả nh giớ i củ a chư Phậ t, 
chư Bồ  tá t mườ i phương ba đờ i. 
Khi biể u diệ n ra ngoà i thì  thự c 
chấ t ấ y có  sứ c cả m hó a rấ t mạ nh. 
Bằ ng chứ ng là  Giá o hộ i Tăng già  
sau khi Tổ  sư vắ ng bó ng tuy có  
nhấ t thờ i có  chao đả o nhưng tự u 
trung vẫ n tồ n tạ i và  phá t triể n 
vữ ng chả i. Có  ngườ i được cả m 
hó a mà  xuấ t gia thà nh Tăng hay 
Ni, có  ngườ i được cả m hó a mà  
trở  thà nh thiệ n nam, tí n nữ . 

Vị  có  công đầ u trong việ c gì n giữ  
giề ng mố i củ a dò ng truyề n thừ a là  
Đứ c Nhị  tổ  Giá c Chá nh. Có  ngườ i 
đã  miêu tả  phạ m hạ nh củ a ngườ i 
như mộ t vì  sao di chuyể n ngang 
qua bầ u trờ i củ a đêm đen để  ai đủ  
thiệ n duyên có  thể  nhì n thấ y và  cứ  
nhì n thấ y là  bì nh an và  hạ nh phú c.  

III. Tinh thầ n tậ n lự c triể n khai 
giề ng mố i Đạ o Phậ t Khấ t sĩ  củ a 
cá c vị  đạ i đệ  tử  củ a Tổ  sư Minh 
Đăng Quang, tiêu biể u là  Phá p 
sư Giá c Nhiên và  cá c Đứ c Thầ y 
lã nh đạ o cá c giá o đoà n 
Tổ  sư không có  mặ t, trá ch nhiệ m 
dẫ n dắ t Giá o hộ i Tăng già  đặ t trên 
vai nhữ ng đệ  tử  hà ng đầ u củ a Tổ  
sư mà  trong sơn môn thườ ng gọ i 
là  cá c Đứ c Thầ y. Minh sư xuấ t 
cao đồ , cá c Đứ c Thầ y đã  thự c 
hiệ n xứ ng đá ng vai trò , giữ  gì n 
và  phá t triể n truyề n thố ng mà  Tổ  
sư dự ng lậ p. Đứ c Nhị  Tổ  Giá c 
Chá nh thể  hiệ n trọ n vẹ n hì nh ả nh 
phạ m hạ nh thanh khiế t và  chiề u 
sâu củ a cõ i đạ o vô biên trong khi 
cá c Đứ c Thầ y thì  thể  hiệ n vai trò  
củ a nhữ ng nhà  du phương giá o 
hó a, đem á nh sá ng mớ i, sinh lự c 
mớ i củ a đạ o là nh đế n nhữ ng đị a 
bà n mớ i, thà nh lậ p nhữ ng giá o 
đoà n mớ i để  hoằ ng phá p lợ i sinh. 
Ni trưở ng Huỳ nh Liên thà nh lậ p 
Giá o hộ i Liên Hoa, Phá p sư Giá c 

Nhiên và  sau đó  là  Thượ ng tọ a 
Giá c Huệ  thà nh lậ p cá c Giá o hộ i 
Tăng già . Cá c Đứ c Thầ y khá c 
đề u có  công lao rấ t lớ n khi là m 
cho mố i đạ o lan tỏ a khắ p cá c tỉ nh 
thà nh miề n Trung, duyên hả i và  
cao nguyên, miề n Đông và  miề n 
Tây Nam Bộ , kể  cả  nhữ ng nơi mà  
ngà y nay gọ i là  vù ng sâu vù ng xa. 
Chỉ  khoả ng 20 năm, tinh thầ n dấ n 
thân không mệ t mỏi củ a thế  hệ  
cá c Đứ c Thầ y đã  là m tăng thêm 
hà ng trăm ngôi tị nh xá . Cứ  như 
vậ y, tị nh xá  tiế p nố i tị nh xá , đạ o 
trà ng tiế p nố i đạ o trà ng, song 
song vớ i độ  quy ngưỡ ng củ a cư 
gia bá  tá nh. Đạ o Phậ t Khấ t sĩ  
đã  sâu rễ  bề n gố c và  tiế p tụ c là  
nguồ n năng lượ ng phạ m hạ nh và  
nhu hò a, trí  tuệ  và  yêu thương, 
cho đế n ngà y nay.

IV. Tinh thầ n tí ch cự c triể n 
khai giề ng mố i Đạ o Phậ t Khấ t 
sĩ  song song vớ i sự  nghiệ p dấ n 
thân vì  nghĩ a lớ n củ a dân tộ c, 
thể  hiệ n tâm từ  á i vô biên đố i 
vớ i tha nhân và  sự  kế t hợ p 
nhuầ n nhuyể n giữ a số ng đạ o và  
giú p đờ i, tiêu biể u là  Ni trưở ng 
Huỳ nh Liên
Từ  khi Tổ  sư vắ ng bó ng cho đế n 
khi thà nh lậ p Giá o hộ i Phậ t giá o 
Việ t Nam (GHPGVN/Giá o hộ i) 
và o năm 1981, Ni trưở ng Huỳ nh 
Liên là  trườ ng hợ p tiêu biể u cho 
việ c song song phụ ng hiế n cho cả  
hai mặ t đạ o phá p và  dân tộ c. Về  
mặ t đạ o phá p, Ni trưở ng hế t lò ng 
gì n giữ  và  tí ch cự c triể n khai giề ng 
mố i Khấ t sĩ . Ni trưở ng là  mộ t vị  
nữ  tu ôn nhu hiề n hò a nhưng vẫ n 
kỹ  cương trong việ c nhiế p phụ c ni 
chú ng giá o hó a nhân sinh, đồ ng 
thờ i sở  hữ u mộ t nguồ n năng lượ ng 
đủ  mạ nh trong việ c thà nh lậ p mộ t 
giá o hộ i vớ i đầ y đủ  nhữ ng thiế t 
đị nh mà  mộ t giá o hộ i cầ n phả i có  
để  đạ t được nề n tả ng phá p nhân 

phá p lý  chí nh danh. Về  mặ t dân 
tộ c, Ni trưở ng là  mộ t kỳ  tí ch.
Năm 2022, nhân kỷ  niệ m 100 
năm ngà y sinh củ a Ni trưở ng, mộ t 
hộ i thả o đã  được tổ  chứ c và  thu 
hú t hơn 170 bà i tham luậ n, trong 
đó  không í t là  nhữ ng tham luậ n 
có  giá  trị  đố i vớ i ngà nh khoa họ c 
lị ch sử , xã  hộ i, chí nh trị , đạ o đứ c 
và  văn hó a. Đặ c biệ t số ng độ ng 
là  sự  tham gia củ a nhữ ng ngườ i 
từ ng và o sinh ra tử  vớ i Ni trưở ng, 
sụ t sù i kể  lạ i nhữ ng diễ n tiế n kị ch 
liệ t [1] khi mặ t đố i mặ t vớ i kẽm 
gai, dù i cui, vò i rồ ng, hơi cay; 
mặ t đố i mặ t vớ i nguy cơ trướ c 
mắ t là  bị  bắ t bớ , giam cầ m, tra tấ n 
và  tù  đà y. Nhữ ng mả nh lị ch sử  ấ y 
có  ngườ i vớ i ký  ứ c tố t cò n ghi 
rõ  có  ngườ i đã  nhạ t nhò a vì  tuổ i 
tá c [2]. Dù  vậ y, nhữ ng mả nh lị ch 
sử  củ a quá  khứ  hà o hù ng ấ y vẫ n 
tiế p tụ c là m lay độ ng lò ng ngườ i, 
đá nh thứ c thiên lương củ a nhữ ng 
ngườ i đang số ng trong hiệ n tạ i. 

Trong thờ i khá ng chiế n, Ni 
trưở ng mộ t mặ t công khai tham 
gia cá c phong trà o đấ u tranh đô 
thị  [3] ở  Miề n Nam Việ t Nam, 
mộ t mặ t bí  mậ t ủ ng hộ  cá c lự c 
lượ ng cá ch mạ ng nộ i thà nh, gó p 
phầ n cho thắ ng lợ i sau cù ng. 
Dướ i đây là  mộ t và i thông tin 
tiêu biể u trí ch xuấ t từ  Kỷ  yế u Hộ i 
thả o Ni trưở ng Huỳ nh Liên: 

+ Nhiều cán bộ Thành Đoàn hoạt 
động bí mật như: Sinh viên Y khoa 
Dương Văn Đầy, sinh viên Khoa 
học Lê Công Giàu (cán bộ Thành 
đoàn bí mật), chú Nguyễ n Vĩnh 
Nghiệp (cán bộ lãnh đạo Thành ủy 
bí mật) cũng được Ni sư che giấu 
và nuôi dưỡng tại Tịnh xá. 
+ Tị nh xá  Ngọ c Phương đã  âm 
thầ m trở  thà nh cơ sở  cá ch mạ ng, 
nuôi dấ u cá n bộ , là m nơi hộ i họ p; 
đồ ng thờ i tiế p tế  vậ t dụ ng, thuố c 
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men, lương thự c... cho Ban Kinh 
tà i, Ban Văn nghệ  Tây Nam Bộ , 
Ban An ninh liên quậ n 4, Mậ t khu 
Long An, Chiế n khu D.
+ Tịnh xá Ngọc Phương là cơ sở 
đóng góp tài lực lớn của nhiều đơn 
vị cách mạng như tỉnh Gia Định, 
Ban Kinh tài Khu 8 Tây Nam 
Bộ, Ủy ban Nhân dân Cách mạng 
huyện Duyên Hải, Thành đoàn 
TP Sài Gòn, Thà nh hội Phụ nữ , 
Liên Quận ủy 4, Ban Cán sự K.41, 
K.42, K.43, từ năm 1965-1975.
+ Ông Ung Ngọc Ky, Phó Chủ tịch 
Mặ t trận thời 1945, đã khẳ ng định 
Ni sư không chỉ  là một “chiến sĩ” 
mà là một anh hùng trong thời 
cuộc biến loạn khôn lường. 
+ Hành trạng và những cống hiến 
của Ni trưởng Huỳnh Liên trong 
quá trình tham gia hoạt động cho 
các phong trào yêu nước thời bấy 
giờ có thể nói là vô cùng phong 
phú. Đó là một chặ ng đường đấu 
tranh gian khổ , nhưng sáng ngời 
ý chí kiên cường của một bậc cao 
đứ c dạt đào tấm lòng thương dân 
yêu nước. Nhìn chung, những 
cuộc biểu tình do Ni trưởng tổ  
chức, đí ch thân xuống đường, 
dẫ n đầ u đố c thú c đã tạo nên một 
khí thế đấu tranh ngút trời… Ni 
trưởng đã góp phần nhất định vào 
sự nghiệp giải phóng của toàn dân 
tộc… góp phần quan trọng trên 
trang sử Phật giáo nước nhà trong 
giai đoạn lịch sử cận hiện đại của 
Phật giáo trong lòng dân tộc. 

V. Hệ phái Khất sĩ hòa nhập 
vào ngôi nhà chung Giáo hội 
Phậ t giáo Việt Nam 
Tinh thầ n chấ n hưng là  tinh thầ n 
chủ  đạ o trong thờ i dự ng lậ p tông 
phong. Tiế p nố i và  bổ  sung cho 
tinh thầ n chấ n hưng là  tinh thầ n 
dấ n thân phụ ng hiế n cho Đạ o 
phá p và  dân tộ c khi Phậ t giá o rơi 
và o phá p nạ n, đấ t nướ c bị  ngoạ i 

bang xâm phạ m. Khi hò a bì nh lậ p 
lạ i thì  tinh thầ n chủ  đạ o là  tinh 
thầ n hò a hợ p đoà n kế t, hế t lò ng 
phụ ng sự  và  gó p phầ n công sứ c 
trong GHPGVN - ngôi nhà  chung 
củ a Phậ t giá o, và  trong Mặ t trậ n 
tổ  quố c Việ t Nam - ngôi nhà  
chung củ a dân tộ c.

Lộ  trì nh đưa đế n sự  ra đờ i củ a 
GHPGVN là  lộ  trì nh mà  cá c giá o 
hộ i và  giá o đoà n Tăng Ni Khấ t 
sĩ  [4] hế t lò ng tham gia ngay từ  
nguồ n mạ ch sơ khở i vớ i Ban Liên 
lạ c Phậ t giá o Yêu nướ c, sau đó  là  
giai đoạ n tỏ  rõ  ý  chí  vớ i Ban Vậ n 
độ ng Thố ng nhấ t Phậ t giá o. Kế t 
quả  là  GHPGVN chà o đờ i, sự  
kiệ n củ a hai ngà n năm Phậ t giá o 
Việ t Nam. Đứ ng trướ c thà nh quả  
rự c rỡ  ấ y, Ni trưở ng Huỳ nh Liên 
đã  vỡ  ò a cả m xú c và  ứ ng tá c bà i 
thơ “Sen nở  đầ y hồ ”.

Ni trưở ng Huỳ nh Liên đã  hế t 
lò ng đó ng gó p và  đó ng gó p 
xứ ng đá ng trong từ ng giai đoạ n 
củ a lộ  trì nh ấ y. Tiế n sĩ  Bù i Hữ u 
Dượ c [5] đã  trì nh bà y trong mộ t 
tham luậ n về  sự  dấ n thân phụ ng 
sự  không mệ t mỏi trướ c và  sau 
1981 củ a Ni trưở ng Huỳ nh Liên 
qua cá c cương vị  khá c nhau [6]. 
Phá i đoà n củ a Giáo hội Tăng già 
Khất sĩ Việt Nam tham gia Hội 
nghị Đại biểu Thống nhất Phật 
giáo có 06 thà nh viên Đại biểu, 
do HT. Giác Nhu (1912-1997) 
làm Trưởng đoàn, HT. Giác Phúc 
(1936-2018) làm Phó đoàn, Ni sư 
Tố Liên làm Thư ký đoàn... HT. 
Giác Toàn và Ni trưởng Huỳnh 
Liên cùng tham gia với tư cách 
là Ủy viên Ban Vận động Thống 
nhất Phật giáo [7].

Tham luậ n ấ y chố t lạ i: “.. Sau 
khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
được thành lập, Ni sư Huỳnh Liên 

càng nhiệt tình cống hiến cho sự 
nghiệp đoàn kết Phật giáo, thực 
hiện Đại đoàn kết dân tộc với 
hạnh nguyện Tốt Đạo Đẹp Đời 
làm rạng danh Phật giáo trong 
xây dựng thời đại mới Việt Nam 
Xã hội Chủ nghĩa” [8].

Ta có  thể  khẳ ng đị nh tinh thầ n 
củ a Ni trưở ng Huỳ nh Liên không 
chỉ  là  tinh thầ n chung củ a Đoà n 
Đạ i biể u Giá o hộ i Tăng già  Khấ t 
sĩ  Việ t Nam mà  cò n là  tinh thầ n 
chung mang tí nh chủ  đạ o củ a đa 
số  Tăng Ni Khấ t sĩ  cả  nướ c trướ c 
và  sau sự  kiệ n GHPGVN ra đờ i.

Thay lờ i kế t
Khi nó i về  Hệ  phá i Khấ t sĩ , Trưở ng 
lã o Hò a thượ ng Tiế n sĩ  Thí ch Trí  
Quả ng, nguyên là  Phó Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, hiệ n nay là  Quyề n 
Phá p chủ  HĐCM GHPGVN đã  
nhậ n đị nh: “...mang phong cá ch 
bì nh dân, tụ ng niệ m bằ ng thi ca, 
đầ u độ i trờ i, chân đạ p đấ t, ba y 
một bá t thong dong trên mọ i nẻ o 
đườ ng, ăn chay thuần tị nh, giả ng 
phá p đi và o lò ng ngườ i… có  khả  
năng chuyể n hó a nhân tâm, đặ c 
biệ t là  quầ n chú ng bì nh dân ở 
miền Nam. Nhờ đường lối này, 
ngày nay, các tịnh xá của Hệ phái 
Khất sĩ đã có mặt hầu hết tại các 
tỉnh thành từ Cà Mau cho đến tỉnh 
Quảng Trị” [9]. Vớ i thế  mạ nh củ a 
Giá o hộ i nếu có đường hướng 
đúng và nhân sự tiêu biểu, có uy 
tín, có sức quy tụ thì Giáo hội sẽ 
phát huy được trí tuệ tập thể, tinh 
thần lục hòa, đoàn kết, phát huy 
tính sáng tạo, giữ vững niềm tin 
Đạo pháp của các thành viên Tăng 
Ni, Phật tử cả nước. Qua đó, thực 
hiện có kết quả, đồng bộ qua các 
mặt hoạt động của Giáo hội từ 
Ban, Viện Trung ương Giáo hội 
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cho đến các tỉnh, thành hội Phật 
giáo trong toàn quốc [10].

Chú thích: 
* Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành - 
Phó  Việ n trưở ng Việ n Nghiên cứ u Phậ t họ c 
Việ t Nam[1] Trong phiên hộ i thả o nhó m củ a 
Hộ i thả o khoa họ c Ni trưở ng Huỳ nh Liên, 
Trần Văn Long nguyên là  sinh viên đấ u 
tranh thờ i Ni trưở ng kể  thêm rằ ng trong thờ i 
kỳ  ấ y có  nhữ ng lú c hầ u hế t cá c phong trà o 
yế u dầ n vì  bị  đà n á p. Ni trưở ng là  mộ t nguồ n 
năng lượ ng bề n bỉ và  có  sứ c ả nh hưở ng lớ n.
[2] Năm 2022, Ni trưở ng đã  100 năm, 
nhữ ng ngườ i đồ ng thờ i đồ ng song vớ i Ni 
trưở ng hẳ n đã  80 - 90 năm tuổ i. Cầ n lắ m 
nhữ ng chí nh sá ch châm chú t đã i ngộ  ân cầ n 
và  chu đá o. 
[3] Năm 1945 khi vừa tròn 22 tuổ i, do ảnh 
hưởng tư tưởng cách mạng của người cậu 
là đả ng viên Lê Quý Đàm nên cô gái trẻ 
Nguyễ n Thị Trừ cùng với bạn bè hưởng ứng 
lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh dũng 
cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Mặ t trận Việt 
Minh giành chính quyền ở địa phương.

[4] Dù  trướ c đó  Sơn môn Khấ t sĩ  đã  chọ n 
là m ngườ i ủ ng hộ , hỗ  trợ , hợ p tá c, thậ m chí  
là  chung sứ c chung lò ng trong mộ t số  công 
việ c chung mà  không chọ n gia nhậ p và o 
ngôi nhà  chung Giá o Hộ i Phậ t Giá o Việ t 
Nam Thố ng Nhấ t. Nhữ ng lý  do củ a sự  chọ n 
và  không chọ n nà y khá  tế  nhị , ngườ i viế t 
không tiệ n trì nh bà y ở  đây. 
[5] Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban 
Tôn giáo Chính phủ, Giảng viên Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
[6] Bù i Hữ u Dượ c (2022), “Ni sư Huỳ nh 
Liên - Tấ m gương Đạ o và  đờ i hò a hợ p” 
đăng trên Kỷ  yế u Hộ i thả o Ni trưở ng Huỳ nh 
Liên (sẽ  xuấ t bả n).
[7] Nguyễ n Thanh Hả i (2022), “Đó ng gó p 
củ a Ni trưở ng Huỳ nh Liên trong tiế n trì nh 
Thố ng nhấ t Giá o hộ i Phậ t giá o Việ t Nam” 
đăng trên Kỷ  yế u Hộ i thả o Ni trưở ng Huỳ nh 
Liên (sẽ  xuấ t bả n).
[8] Bù i Hữ u Dượ c (2022), sđd.
[9] Đồ ng chủ  biên (2016), Kỷ  yế u Hộ i thả o 
khoa họ c Hệ  phá i Khấ t sĩ  – Quá  trì nh hì nh 
thà nh, phá t triể n và  hộ i nhậ p, Nxb Hồ ng 
Đứ c, tr.xxiv.
[10] Nguyễn Văn Thanh (2016), “Giá o hộ i 

Phậ t giá o Việ t Nam vớ i việ c phá t huy nhữ ng 
giá  trị  củ a hệ  phá i Phậ t giá o Khấ t sĩ ” đăng 
trong Kỷ  yế u Hộ i thả o khoa họ c Hệ  phá i 
Khấ t sĩ  - Quá  trì nh hì nh thà nh, phá t triể n và  
hộ i nhậ p, Nxb Hồ ng Đứ c, tr.933.

Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễ n Đạ i Đồ ng (2012), GHPGVN Từ  
Đạ i hộ i đế n Đạ i hộ i (1981 - 2012), Nxb Tôn 
Giá o, Hà  nộ i. 
2. Đồ ng chủ  biên (2022), Kỷ  yế u Hộ i thả o 
Phá t huy vai trò  Tăng Ni Giá o Hộ i Phậ t 
Giá o Việ t Nam trong xây dự ng khố i đạ i 
đoà n kế t toà n dân tộ c, Hà  nộ i.
3. Đồ ng chủ  biên (2007), Kỷ  yế u Hộ i thả o 
Kỷ  niệ m 25 năm Thà nh lậ p GHPGVN, Văn 
phò ng trung ương giá o hộ i.  
4. Đồ ng chủ  biên (2016), Giá o hộ i Phậ t 
giá o Việ t Nam - 35 năm hì nh thà nh và  phá t 
triể n, Nxb Hồ ng Đứ c.
5. Đồ ng chủ  biên (2016), Kỷ  yế u Hộ i thả o 
khoa họ c Hệ  phá i Khấ t sĩ  - Quá  trì nh hì nh 
thà nh, phá t triể n và  hộ i nhậ p, Nxb Hồ ng 
Đứ c.
6. Đồ ng chủ  biên, Kỷ  yế u Hộ i thả o Ni 
trưở ng Huỳ nh Liên (sẽ  xuấ t bả n).

Chỉ khoảng 20 năm, tinh thần dấn thân không mệt mỏi của thế hệ các Đức Thầy đã làm tăng 
thêm hàng trăm ngôi tịnh xá. (Ảnh TỊNH XÁ NGỌC VIÊN - VĨNH LONG) - Nguồn: sưu tầm
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Một số học giả 
góp phần giới thiệu 

SC. Thích Nữ Hạnh Tri

Phật giáo đến nước
           Anh

DẪN NHẬP
Phật giáo khởi nguồn từ đất nước Ấn Độ, như mạch 
nước ngầm lan rộng đến các quốc gia trên thế giới. 
Trong khi Phật giáo ở các nước phương Đông đã có 
nền tảng sâu dày thì ở phương Tây đến thế kỷ XVII-
XIX mới bắt đầu biết đến Phật giáo. Trong đó, Phật 
giáo nước Anh được xem là điểm sáng đầu tiên, đặt 
nền tảng cho sự phát triển của Phật giáo tại châu 
Âu. Công lao của những học giả châu Âu thế hệ tiên 
khởi trong việc phiên dịch và nghiên cứu Phật giáo 
thực sự cần được đề cập.

Trải qua hơn 26 thế kỷ, đến ngày 
nay, Phật giáo đã được lan rộng trên 
toàn thế giới. Tùy theo mỗi quốc gia 
mà Phật giáo có cách du nhập, hình 
thành và phát triển khác nhau. Điều 
đó khẳng định giá trị lời Phật dạy vốn 
không giới hạn cho một quốc gia nào, 
biên giới nào, mà chân lý đó dành 
cho con người, vì con người.
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VÀI TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN 
CỦA PHƯƠNG TÂY VỚI 
PHẬT GIÁO
Theo sử liệu Sri Lanka, vào thế 
kỷ thứ III TCN, đại đế Asoka 
đã cho tám đoàn truyền giáo đi 
các nước để truyền bá Đạo Phật: 
“Trên một trong những pháp dụ 
ở vùng này, đại đế Asoka đã kể 
ra tên của 05 vị vua các nước 
phương Tây đồng thời có bang 
giao... Đó là các vua Antiyoka 
(Anh ngữ: Antiochos II Theos ở 
Syria: 261-246 TTL), Turamaya 
(Ptolemy II Philadelphos của 
Ai Cập: 285-247 TTL), Antikini 
(Antigonos Gonatas của 
Macedonia: 278-239 TTL), Maka 
(Magas của Cyrene: 300-258 
TTL) và Alikasudara (Alexander 
của Epirus: 272-258 TTT)” [1]. 
Theo Thích Nguyên Tạng, đại đế 
Asoka đã gửi các đoàn truyền giáo 
đến “vùng Tây Bắc và lãnh thổ tự 
trị như: Xiri, Ai Cập, Macedonia, 
Cyrene và Epius” [2]. Như vậy, 
chúng ta có thể khẳng định giao 
lưu văn hóa Đông và Tây đã có 
trước đó. Tuy nhiên, dấu ấn về 
Phật giáo ở các nơi này vẫn còn 
đang được nghiên cứu. 

Theo các học giả, phương Tây 
bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo kể 
từ khi các quốc gia châu Âu tiến 
hành xâm lược và thiết lập thuộc 
địa ở châu Á. Vào cuối thế kỷ 
XIX đã có một số tác giả nghiên 
cứu về Phật giáo như George 
Turnour (1799-1843), F. Max 
Muller (1823-1900), song Phật 
giáo vẫn chưa hiện diện tại nước 
Anh. Hầu hết học giả giai đoạn 
này hứng thú với việc khảo cứu 
lịch sử hoặc khảo cổ học chứ chưa 
quan tâm đến Phật giáo như một 
tôn giáo hay triết lý. Đồng thời, 
các tác phẩm này mang tính cách 
cá nhân riêng lẻ, chưa tạo được sự 

quan tâm rộng rãi của giới nghiên 
cứu và xã hội bấy giờ. Tuy vậy, 
nhờ sự nghiên cứu và sự nếm trải 
pháp vị của lời Phật dạy mà các 
học giả nỗ lực truyền bá giáo lý 
Phật giáo. Họ bắt đầu đặt những 
viên gạch nền móng đầu tiên cho 
ngôi nhà Chánh pháp được phát 
triển vững chắc tại nước Anh.

CÁC HỌC GIẢ TIÊN KHỞI
Chúng ta có thể kể đến một số vị 
học giả hàng đầu góp công trong 
việc giới thiệu Phật giáo đến giới 
nghiên cứu và xã hội nước Anh.

Edwin Arnold (1832-1904) là 
học giả có khiếu về ngôn ngữ 
học, biết 19 ngoại ngữ. Ông chịu 
ảnh hưởng Phật giáo sâu đậm, tự 
nhận mình là “một Phật tử nhiệt 
thành” [3]. Do đó, ông chấm 
dứt hết việc săn bắn động vật 
sau khi tìm hiểu Đạo Phật. Vào 
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thời điểm hậu bán thế kỷ XIX, 
Phật giáo vẫn còn xa lạ đối với 
người Tây phương, vì kinh sách 
Phật giáo bằng tiếng Anh và các 
ngôn ngữ châu Âu khác còn khan 
hiếm. Thi phẩm The Light of Asia 
của Arnold được xem là món quà 
pháp bảo vô cùng quý báu đối với 
sự truyền bá Phật giáo tại phương 
Tây. Có thể nói, giới trí thức ở 
phương Tây tìm đến Phật giáo là 
nhờ đọc qua tác phẩm này. The 
Light of Asia thịnh hành tại nước 
Anh và được dịch ra nhiều thứ 
tiếng trên thế giới. Đồng thời, tác 
phẩm còn được chuyển thể thành 
phim, kịch, nhạc… Nhờ vậy, 
Phật giáo càng được nhiều người 
Tây phương biết đến. Đây là bản 
trường ca về Đức Phật, được viết 
trong văn phong thuộc trường 
phái lãng mạn của thời Nữ hoàng 
Victoria (1837-1901) [4]. Như 
vậy, Arnold đã vận dụng một cách 
hoàn hảo trào lưu văn học bản địa 
của nước Anh để cho người dân 
dễ dàng tiếp nhận, đi vào lòng 
người một cách nhẹ nhàng. Học 
giả Arnold đã tích cực hưởng ứng 
lời Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, 
Ta cho phép học tập lời dạy của 
Đức Phật bằng tiếng địa phương 
của chính bản thân” [5]. Đồng 
thời, theo tác phẩm Luận Tỳ Bà 
Sa, trong các chuyến du hóa, 
Đức Phật tùy theo ngôn ngữ của 
từng địa phương để truyền bá 
giáo pháp. Học hỏi từ Đức Phật, 
Edwin Arnold đã vận dụng ngôn 
ngữ địa phương, làm cho sức lan 
tỏa của Phật giáo ngày càng rộng 
trên mảnh đất nước Anh.

Dù cách thời Đức Phật đã khá 
xa, Edwin Arnold bước theo dấu 
chân của Ngài để truyền bá giáo 
pháp dưới hình thức cư sĩ. Sự tác 
động mạnh mẽ của The Light of 
Asia làm cho người tôn giáo khác 

phải e dè và gọi hiện tượng này 
“Sự đe dọa của Phật giáo” (The 
Buddhist Menace) [6]. 

Allan Bennett (1872-1923) nhờ 
đọc tác phẩm trên mà quy y theo 
Phật giáo. Chỉ vài năm sau, ông 
đã chính thức là Tăng sĩ người 
Anh đầu tiên vào năm 1901 với 
pháp danh là Ananda Metteyya, 
đánh dấu mốc quan trọng cho 
việc Phật giáo chính thức có mặt 
tại nước Anh vào đầu thế kỷ XX. 
Ni sư Tiến sĩ Như Nguyệt khẳng 

định: “Phật giáo chỉ được coi là 
đã du nhập, chỉ khi nào nơi đó có 
người thuyết giảng giáo lý và xuất 
gia tu theo đạo Phật. Như vậy 
mới chính là phát tích của Phật 
giáo” [7]. Arnold đã tích cực 
hoạt động sáng tác, phiên dịch 
kinh điển, diễn thuyết… cho sự 
nghiệp truyền bá Phật pháp đến 
cuối cuộc đời. Nhưng quan trọng 
hơn hết đó chính là giáo lý Phật 
giáo đã thấm nhuần vào trong tư 
tưởng và đời sống qua việc ông 
dặn dò hỏa táng sau khi ông mất.

T.W. Rhys Davids 
(1843-1922) 
Đóng góp quan trọng của 
Rhys Davids là thành lập 
Hội Phiên dịch Thánh 
điển Pāli (The Pāli Text 
Society) năm 1881 tại 
Anh. Đây là tổ chức Phật 
giáo đầu tiên với sự tham 
gia của nhiều học giả nổi 
tiếng châu Âu và châu Á, 
để nghiên cứu, biên soạn, 
chuyển ngữ và in ấn kinh 
điển Phật giáo bằng tiếng 
Pāli và Anh ngữ.
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T.W. Rhys Davids (1843-1922) 
bắt đầu quan tâm đến việc nghiên 
cứu ngôn ngữ Pāli từ một vụ kiện 
trong ngôi làng tại Ấn Độ mà 
ông phải giải quyết. Ông có bốn 
bằng Tiến sĩ. Với những khả năng 
thiên tài về ngôn ngữ học, ông dễ 
dàng nghiên cứu tiếng Tamil và 
Sinhale sau một thời gian ngắn 
giữ chức thẩm phán tại Sri Lanka 
(Tích Lan) (1871). Theo học với 
nhà Sư kiêm học giả Tích Lan 
là Yatramulle Unnanse, Rhys 
Davids đã thông thạo tiếng Pāli 
và bắt đầu công tác khảo cổ. Ông 
dành phần lớn cuộc đời để phiên 
dịch Pāli và khuyến khích nhận 
thức đúng về Phật giáo Nguyên 
thuỷ. Ông xuất thân là con của 
một mục sư. Có thể thấy, đối với 
các học giả tinh hoa tri thức của 
xã hội, khi những triết lý được 
làm sáng tỏ, đủ sức thuyết phục 
thì họ sẵn sàng chọn lựa triết lý 
đó bất kể họ xuất thân từ tôn giáo 
truyền thống khác. 

Đóng góp quan trọng của Rhys 
Davids là thành lập Hội Phiên 
dịch Thánh điển Pāli (The Pāli 
Text Society) năm 1881 tại Anh. 
Đây là tổ chức Phật giáo đầu tiên 
với sự tham gia của nhiều học giả 
nổi tiếng châu Âu và châu Á, để 
nghiên cứu, biên soạn, chuyển 
ngữ và in ấn kinh điển Phật 
giáo bằng tiếng Pāli và Anh ngữ 
[8]. Không chỉ tiên phong lĩnh 
vực này, hội đã đóng góp trong 
việc công bố văn phạm Pāli tiêu 
chuẩn, từ điển Pāli, các tác phẩm 
chú giải và cung cấp những giải 
thích chuẩn bấy giờ về Pāli Phật 
giáo. Phật giáo nước Anh non trẻ 
nhưng đã có bộ Tam tạng Thánh 
điển và rất nhiều tác phẩm học 
thuật Phật giáo có giá trị. Đặc 
biệt, trong khi các quốc gia ở 
lục địa châu Âu như Pháp và Bỉ 

nghiên cứu Phật giáo Đại thừa thì 
nước Anh chuyên nghiên cứu về 
Phật giáo Nguyên thủy. 

Rhys Davids hoạt động không mệt 
mỏi trong mọi lĩnh vực giáo dục, 
thuyết giảng, in ấn báo chí... Hoạt 
động của ông đã tạo ra phong trào 
học tập, nghiên cứu, phiên dịch 
kinh điển Phật giáo rất sôi nổi. 
Những năm cuối đời ông vẫn cùng 
học giả William Stede biên soạn 
Từ điển Pāli - Anh. Hoạt động của 
Rhys Davids là công trình đóng 
góp vĩ đại cho sự truyền bá, phát 
triển Phật giáo tại Tây phương. 
Trong lịch sử, sư Huyền Trang nổi 
tiếng với chuyến thỉnh kinh “Vô 
tiền khoáng hậu”, bối cảnh truyền 
bá Phật giáo của Rhys Davids 
không giống Huyền Trang, nhưng 
để khơi dòng Phật pháp hòa nhập 
vào tư tưởng của nhân dân nước 
Anh là việc cũng không phải dễ 
dàng. Vì quốc gia này vốn có 
truyền thống tôn giáo khác đã tồn 
tại lâu đời. Do đó, Rhys Davids 
xứng đáng được vinh danh là 
người đặt nền móng đầu tiên cho 
Phật giáo tại phương Tây. Với 
Rhys Davids, Phật giáo là triết lý 
sống có giá trị được ông áp dụng 
trong suốt cuộc đời  và “Thỏa 
mãn định hướng của mình với con 
đường (Bát chánh đạo) đó” [9].

Isaline Blew Horner (1896-
1981) bắt đầu nghiên cứu Thánh 
ngữ Pāli của Phật giáo Nam tông 
sau khi đọc kinh Pháp Cú vào năm 
1936. Từ những hiểu biết này, bà 
I.B. Horner càng thêm hứng thú 
trong công tác nghiên cứu Phật 
giáo và Thánh điển Pāli. Bà được 
mời tham gia vào các chức vụ của 
hội The Pāli text society với vị trí 
Tổng Thư ký, Hội trưởng và Phó 
Hội trưởng Hội Phật giáo (The 
Buddhist Society) nhiều năm 

liền. Đặc biệt, bà đã thấm nhuần 
tư tưởng bố thí, cúng dường bằng 
việc hỷ cúng 500 bảng Anh để 
mua đất, xây dựng chùa Phật giáo 
Luân Đôn (The London Buddhist 
Vihara). Ngoài sự đóng góp 
trong công tác nghiên cứu kinh 
tạng Pāli suốt 40 năm, bà I.B. 
Horner còn viếng thăm, thuyết 
trình cho dân chúng và các sinh 
viên tại Tích Lan. Bên cạnh đó, 
bà cũng nghiên cứu Phật giáo tại 
các nước châu Á và viết bài đăng 
lên các Tạp chí Phật giáo Anh 
ngữ phát hành tại Ấn Độ, Miến 
Điện [10]. Với “khả năng trí tuệ 
siêu phàm, con người mà tuổi tác 
không làm suy giảm năng lực tinh 
thần” [11], qua các tác phẩm của 
mình, bà đã giúp các độc giả Tây 
phương hiểu biết sâu xa giáo lý 
Đức Phật. 

Đồng thời, Horner là học giả viết 
nhiều tác phẩm về nữ giới trong xã 
hội Ấn Độ. Bà góp công biên soạn 
cuốn Từ điển Pāli - Anh. Theo lời 
giới thiệu của Thượng tọa Tiến 
sĩ Thích Nhật Từ trong tác phẩm 
“Các học giả Nước Anh và Phật 
giáo Âu Mỹ”, I.B. Horner xuất gia 
làm Tỳ kheo ni. Tuy nhiên, theo 
những tài liệu mà người viết có 
được thì vẫn chưa có chứng cứ 
nào xác định được việc này. Mặc 
dù như vậy, những gì bà đóng góp 
cho Phật giáo nước Anh nói riêng 
và Phật giáo thế giới nói chung thì 
người viết luôn xem I.B. Horner 
đi theo con đường Bồ tát hạnh 
“…hiện thân phụ nữ mà vì đó nói 
pháp” [12]. Thông qua những gì 
mà cuộc đời bà đóng góp cho Phật 
giáo đã khẳng định vai trò của 
người nữ hoàn toàn có thể sánh 
ngang cùng với nam giới về mặt 
học thuật, nghiên cứu. Điều đó tạo 
niềm tin không chỉ nữ cư sĩ tại gia 
mà còn đối với hàng Ni giới sau 
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này, có thể lấy đó làm tấm gương 
cho sự nỗ lực vươn lên, khẳng 
định vị thế của mình trong việc 
truyền bá giáo pháp.

PHẬT GIÁO TIẾP CẬN 
NƯỚC ANH QUA CON 
ĐƯỜNG TRI THỨC
Phật giáo được truyền vào châu 
Âu khá muộn khoảng cuối thế kỷ 
XIX. Phật giáo ngay từ buổi đầu 
truyền vào các nước phương Tây 
đã đem lại cho người dân một 
cái nhìn mới mẻ, đầy sức thuyết 
phục. Các học giả phương Tây đã 
sử dụng mạng lưới thông tin phổ 
biến nhất lúc bấy giờ là báo chí, 
nghiên cứu, phiên dịch, sáng tác 
thơ văn … để phổ biến Phật giáo. 
Dưới sự nghiên cứu và cống hiến 
đầy nhiệt huyết của các học giả, 
ánh sáng của Phật giáo đã được 
mọi người dân biết đến. Những 
công trình trước tác, nghiên cứu, 

phiên dịch, khảo cứu… của các 
học giả có giá trị ngày càng nhiều 
và lôi cuốn các nhà tri thức. Ở 
phương Đông, đạo Phật được 
dẫn dắt vào bắt đầu từ niềm tin, 
sau đó mới học hỏi giáo lý bằng 
những buổi thuyết giảng, xem 
nhẹ sự truyền thông bằng báo chí, 
sách vở. Tuy nhiên, việc tiếp cận 
Phật giáo bằng con đường của tri 
thức càng làm cho Phật giáo bám 
trụ trong lòng nước Anh. 

TẠM KẾT
Trải qua hơn 26 thế kỷ, đến ngày 
nay, Phật giáo đã được lan rộng 
trên toàn thế giới. Tùy theo mỗi 
quốc gia mà Phật giáo có cách 
du nhập, hình thành và phát triển 
khác nhau. Điều đó khẳng định 
giá trị lời Phật dạy vốn không 
giới hạn cho một quốc gia nào, 
biên giới nào, mà chân lý đó dành 
cho con người, vì con người. Vì 

vậy, với những đặc điểm riêng 
biệt, Phật giáo du nhập và hình 
thành tại phương Tây mà nước 
Anh là quốc gia đặt nền móng 
đầu tiên. Tuy Phật giáo nước Anh 
non trẻ nhưng đã góp phần không 
nhỏ cho nền học thuật, nghiên 
cứu Phật pháp ở châu Âu và thế 
giới. Điều đó phải kể đến những 
đóng góp tích cực của các học giả 
phương Tây như: Edwin Arnold, 
Rhys Davids, I.B. Horner. Dù 
nhân duyên tiếp xúc Phật giáo 
khác nhau, dưới hình thức cư sĩ, 
nhưng sự nỗ lực truyền bá giáo 
pháp của họ không kém những 
tu sĩ Phật giáo. Sự hình thành các 
hội đoàn, báo chí, tác phẩm văn, 
thơ… góp phần không nhỏ trong 
việc hoằng truyền giáo pháp. Phật 
giáo nước Anh chính thức đã trở 
thành nhựa sống cho vườn hoa 
Phật pháp được nở rộ, khoe sắc 
tại các nước phương Tây.
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Cách đây 2.646 năm, dưới ánh trăng huyền 
diệu của tháng Vesak, hương Sa-la ngào 
ngạt phủ khắp cả khu vườn Lâm Tỳ Ni, hôm 

đó lộng gió, cảnh vật thanh bình, muôn ngàn đoá 
hoa tươi thắm trải sắc lung linh như những vì sao 
lấp lánh trên bầu trời đêm. Giữa lúc mọi người đang 
chìm trong giấc ngủ say thì một vị Thánh nhân Đản 
sanh xuống cõi đời. Tin Hoàng hậu Maya hạ sinh 
Thái tử được loan truyền về khắp cung thành Ca Tỳ 
La Vệ, vua cha Tịnh Phạn truyền lệnh mở tiệc ăn 
mừng. Nhà nhà, người người đều hân hoan ca hát 
hòa chung niềm vui Thái tử Tất Đạt Đa Đản sanh, 
bởi Ngài thị hiện trên cõi đời này mang ánh sáng 
chân lý nhiệm mầu soi sáng bóng đêm. Đêm ấy, 
không chỉ có ánh sáng của ánh trăng huyền diệu mà 
có cả chánh pháp vi diệu được ươm mầm. Hạt giống 
giải thoát, tịch tĩnh chân như đã được đâm chồi nảy 
tược trên những mảnh đất có bước chân của Ngài đi 
qua, vào đêm cả nhân loại được hưởng sự an lành, 
phước báu từ thời khắc Ngài xuất hiện. 

Cứ mỗi năm khi tháng Tư về, lòng con cứ nôn nao 
trông đến đêm Rằm trăng sáng, hoan hỷ lắm nhưng 
có chút gì đó chạnh lòng, lâng lâng khó tả mỗi khi 

BÁT NGÁT 
HƯƠNG SA-LA 
DƯỚI ÁNH TRĂNG 
HUYỀN DIỆU

Diệu Hoa
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được thong thả ngồi ngắm ánh trăng huyền diệu. 
Hoài niệm về giây phút thiêng liêng Bồ tát Tất Đạt 
Đa đản sanh, cảnh tượng rồng phun nước, chư Thiên 
rải hoa cùng trỗi nhạc trời, Thái tử bước đi bảy bước 
trên hoa sen an nhiên, một tay Ngài chỉ lên trời, một 
tay Ngài chỉ xuống đất và nói “Thiên thượng thiên 
hạ, duy ngã độc tôn” như hiện ra trước mắt. Cảnh 
hào quang sáng chói của sự tịch tĩnh như đang soi rọi 
tâm còn u mê của con, mọi phiền não nghiệp chướng 
trong con như được đẩy lùi trong phút chốc.

Khi Bồ tát giáng trần, đó là hạnh nguyện thị hiện 
để độ chúng sanh, chớ không phải do nghiệp phàm 
chưa dứt. Đức Phật trọn lành đã minh chứng cho 
chúng ta thấy bằng người thật, việc thật. Nên Ngài 
mới nhập vào thai mẹ và sinh ra đời như bao đứa 
trẻ khác. Sống trong cung vàng điện ngọc nhưng 
Ngài không tham đắm, tâm không ác, không khát 
khao thành người giỏi bắn cung, đánh kiếm theo 
truyền thống của dòng tộc Sát Đế Lị, tâm Ngài từ 
bi và lương thiện từ thuở nhỏ cho đến khi thành 
một thanh niên cường tráng. Khi trưởng thành 
đến tuổi lập gia thất, Ngài cũng có vợ đẹp là Công 
chúa Da Du Đà La, cũng có con ngoan là La Hầu 
La. Một gia thế sang giàu, một gia đình hạnh phúc 
nhưng Ngài không tham vương vị, không đắm sắc, 
không mê ái dục. Ngài thuận theo vua cha để tròn 
trách nhiệm của một người con, điều này Đức Phật 
dạy chúng ta về đạo hiếu. Minh chứng rõ hơn nữa 
là sau khi Ngài đắc quả vị Phật, Ngài đã lên cung 
trời Đâu Suất thuyết pháp cho mẫu hậu là Hoàng 
hậu Maya và có mặt kịp thời lúc phụ hoàng Tịnh 
Phạn sắp băng hà. Ngài đã thuyết pháp cho vua cha 
giác ngộ trước khi từ giã cõi đời tạm bợ này. Từ 
một người bình thường như bao người nhưng Ngài 
đã buông bỏ tất cả để tu thành Phật, những gì liên 
quan đến cuộc đời Ngài đều được ghi chép trong 
lịch sử chứ không ma mị viễn tưởng. Ngài là Đức 
Phật lịch sử, là vị Thầy của tất cả chúng sanh trong 
mọi thời đại. 

Ngài không dùng thần thông để hoá độ sa môn đệ tử 
xuất gia hay đồ đệ tại gia, mà Đức Thế Tôn từ bi đã 
hướng dẫn mọi người chế ngự tâm bằng sự giác ngộ 
từ cái tâm phàm tục sang bậc Thánh. Buông bỏ dục 
vọng và đoạn trừ ái dục. Ngài thị hiện xuống cõi Ta 
bà này cũng vậy, ngai vàng trong cung vua là một vị 
trí cao quý khiến nhiều người khao khát chiếm hữu, 
là nơi có nhiều sự đố kỵ, ganh tỵ, phản phúc và đau 

khổ, luôn đau đầu, nhọc trí đối mặt từ giặc trong lẫn 
giặc ngoài. Ngài thị hiện vào hoàng cung để xua tan 
dần những nỗi thống khổ đó. 

Nếu ai đã từng học giới để soi sáng lại chính mình, 
từng thực hành thiền định, từng áp dụng lời Phật dạy 
vào đời sống tu tập hằng ngày sẽ thấy mình không 
còn cách xa Đức Phật, dùng tâm thanh tịnh xem 
kinh điển hay tọa thiền là đang được có Ngài hiện 
hữu trong tâm. Tuy chúng ta không được phước báu 
sanh ra vào thời Đức Phật còn tại thế, nhưng vẫn 
may mắn vì thời nay kho tàng Pháp bảo vẫn đầy đủ, 
được tiếp cận suy ngẫm và hành trì giáo pháp của 
Đức Như Lai thuận tiện dễ dàng. Muốn gặp Phật 
thật ra cũng không khó, vì Ngài đã chỉ ra con đường 
để thành Phật, chỉ khó ở chỗ tâm mình không chịu 
tịnh, không chịu buông bỏ nên vẫn còn lẩn quẩn 
trong luân hồi và không thể gặp được Đức Như Lai 
đó thôi. Mắt vẫn còn đắm sắc, tâm vẫn còn tham 
lam, ý vẫn còn bất thiện, miệng vẫn còn nói lời thô, 
việc cơ bản của năm giới cấm hay năm đạo đức của 
Phật chế còn chưa dứt thì sao mà thành Phật, gặp 
Phật cho được. Muốn thành Phật thì trước tiên phải 
thành Nhân mà. 

Con vẫn biết cúng dường Đức Thế Tôn bằng khối óc 
và con tim để học  pháp và suy ngẫm những lời Ngài 
dạy cho thông suốt rồi thực tập hành trì là phước 
báu, là pháp cúng dường tối thượng và thiết thực 
hơn hết. Nhưng với tâm tôn kính Đức Phật thì con 
vẫn muốn tự tay mình kết những xâu chuỗi hoa lài 
thay cho hoa Sa-la, cắm những bình hoa sen, trang 
trí lễ đài kính mừng Phật đản thật đẹp, để hướng về 
kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa Đản sanh, một văn 
hoá đẹp mà từ xưa đến giờ Phật giáo nước nhà và 
các nước Phật giáo trên thế giới vẫn duy trì. 

Cửa Thiền đêm nay cũng như mọi hôm, vừa thanh 
vắng vừa yên tĩnh, bên ánh đèn dầu vừa đủ sáng 
trong thiền thất, lật nhè nhẹ trang lịch sử về cuộc đời 
Đức Phật, lòng con cảm thấy vô vàn biết ơn và thêm 
tôn kính Đức Như Lai. Dù đã trải qua hơn 2.500 
năm, nhưng niềm hạnh phúc khi bậc vĩ nhân giáng 
trần như đang hiện ra trước mắt. Trong tâm trí con 
lúc này, phảng phất đâu đây bát ngát hương Sa-la 
và cảnh tượng Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện dưới ánh 
trăng lung linh sáng tỏ. Trăng tháng Tư huyền diệu 
quá, giây phút hiện tại này cũng tịnh an quá đi thôi. 
Lành thay! 
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Chùa Thanh Lương tọa lạc tại trung tâm thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
Chùa được thành lập từ năm 1960 bằng cây lá. Năm 1992 Thượng tọa 

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

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

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

Chùa Thanh Lương
- Địa chỉ: QL 80, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì: TT. Thích Giác Tấn.
- Điện thoại: 0918316388
- Email: chuathanhluong1@yahoo.com.vn
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Tóm tắt: Nữ sử Đạm Phương (1881-1947), thứ 
nữ của Hoằng Hóa Quận vương - con trai thứ 66 
của vua Minh Mạng, đồng thời là mẹ của nhà văn 
Nguyễn Hải Triều và bà nội của nhà thơ Nguyễn 
Khoa Điềm. Nữ sử là người phụ nữ tài hoa, viết văn, 
làm báo, nhà giáo dục, nhà hoạt động tiên phong 
trong các công tác xã hội. Bà đã có rất nhiều đóng 
góp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Với nữ 
sử, tâm tính là điều kiện tiên quyết, là nền tảng, học 
thức là cái bổ trợ vào đó, làm cho sự giáo dục được 
trở nên hoàn thiện hơn. Với truyền thống gia đình 
của chồng theo Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến 
tư tưởng của nữ sử trong giáo dục gia đình.

SC. T
hích

 N
ữ H

iền
 N

gu
yệ

n*

của nữ sử
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1. QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC 
CỦA NỮ SỬ ĐẠM PHƯƠNG
1.1. Giáo dục toàn diện tài và đức đối với người 

phụ nữ
Theo nữ sử**, giáo dục phải là một công trình phát 
nở: Phát nở cơ thể, phát nở tri thức, đạo đức của con 
người. Tôn chỉ giáo dục của nam và nữ đều như nhau, 
phải được giáo dục toàn diện cả đức dục, thể dục và 
trí dục. Muốn xã hội tốt đẹp, trước tiên phải giáo dục 
từ trong những gia đình và mỗi cá thể của gia đình 
đó, nữ sử nói: “Một xã hội tốt hay xấu là do tại gia 
đình tốt hay xấu, mà gia đình tốt hay xấu là do sự 
giáo dục của mỗi gia đình đối với mỗi cá nhân mà 
tạo ra” [2, tr.374]. Với tư cách người sáng lập và xác 
lập ngành Gia đình học, nữ sử đã gắn tên tuổi của 
mình với hàng trăm bài báo xoay quanh vấn đề giáo 
dục gia đình nhưng hệ quy chiếu của các bài viết về 
phụ nữ là chính và đằng sau đó là nhi đồng. Có thể 
nói, ý thức về nữ quyền là chí hướng, tâm nguyện 
luôn thường trực trong giáo dục của nữ sử.
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Nữ sử rất kỳ vọng vào 
tuổi thơ, trong lời nói 

đầu của cuốn sách Giáo 
dục nhi đồng nữ sử viết: 
“Thiếu niên là tương lai 

của quốc gia, hương hoa 
của chủng tộc”.
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Trong sách Phụ nữ dự gia đình, Bà viết: “Cái xinh 
đẹp của người đàn bà phần nhiều tự trời sinh ra, 
còn tốt hơn tự trang sức lấy. Chí như cách ăn ở lịch 
sự do tâm tính vẫn còn có ít thuộc về thiên tư, còn 
ra thì phải học ngôn từ đức hạnh, nhiên hậu người 
đàn bà khôn khéo đến đâu cũng không nên vượt 
qua cái vòng luân lý đạo nghĩa được; nếu không 
như thế, thì cái trí thức tăng tiến bao nhiêu, là làm 
cho tai hại bấy nhiêu, vì ngoài mặt phơn phớt uốn 
lưỡi, lời nói như mật rót vào tai, mà trong lòng 
chứa đựng nham hiểm như con rắn độc, giết người 
không dao, có là sự phô bày ra đó” [2, tr.470]. Nữ 
sử khẳng định, học vấn và nâng cao dân trí là con 
đường để người phụ nữ tự giải phóng mình, sở dĩ 
người phụ nữ bị thiệt thòi so với đàn ông, bị phụ 
thuộc đàn ông chỉ vì thiếu học vấn và tri thức chưa 
đủ… Phụ nữ cần phải có học để nâng cao kiến thức, 
học để có khả năng độc lập suy nghĩ, để nhận biết 
đúng sai, để tự tin trong gia đình và xã hội, để đánh 
đổ thói nam tôn nữ ti, bước lên cái bước thành nam 
nữ bình quyền. Điều này, khi Phật còn tại thế chính 
kim khẩu Ngài đã xác chứng Ni giới nếu tu tập vẫn 
chứng tứ Thánh quả (bốn quả vị Sa môn), vẫn có 
thể lãnh đạo Ni đoàn phát triển không hề thua kém 
Tăng đoàn, nếu người phụ nữ ấy được học tập và 
giáo dục tốt. Theo nữ sử, cái đẹp không phải do 
tiền bạc làm ra, do trang sức làm đẹp, do cha mẹ để 
lại, mà do ứng xử thân tình, vị tha: “Vả lại sự phú 
quý có phải sách bia truyền phụ thừa tử kế đâu, nó 

như mây nổi như chiêm bao, mai còn tối hết, tụ tán 
không thường, người ta nên lấy lòng bác ái mà đãi 
nhau thời hơn”[3]. 

1.2. Giáo dục nhi đồng  

Sau phụ nữ, đối tượng được nữ sử quan tâm, đề cao 
trong giáo dục là nhi đồng, Bà cho rằng: “Giáo dục 
nhi đồng là nghệ thuật của những nghệ thuật”. Đối 
với công trình nghệ thuật này nhà nghệ sĩ phải có 
tài, có học thức và có đạo đức. Nữ sử rất kỳ vọng 
vào tuổi thơ, trong lời nói đầu của cuốn sách Giáo 
dục nhi đồng nữ sử viết: “Thiếu niên là tương lai 
của quốc gia, hương hoa của chủng tộc” [2,tr.481].

Nữ sử cho rằng, giáo dục nhi đồng phải đặt lên hàng 
đầu trong các lứa tuổi: “Trước khi nói đến giáo dục 
thanh niên hãy nói đến giáo dục nhi đồng đã. Vì giáo 
dục nhi đồng là nền tảng cho tất cả các giáo dục”[2, 
tr.482]. Nét tiến bộ trong quan niệm giáo dục nhi 
đồng của nữ sử là bác bỏ quan niệm “Nhân chi sơ 
tính bản thiện” mà coi thiện - ác, tốt - xấu là sản 
phẩm của giáo dục. Người mẹ cần phải biết nuôi dạy 
con cái, giáo dục có phương pháp không thể phó mặc 
theo kiểu “Trời sinh voi trời sinh cỏ”. Có thể nói, 
những quan điểm trong giáo dục của nữ sử không 
phải là những vấn đề quá mới mà nó vô cùng quen 
thuộc, vì đó là đạo lý sống của một con người. Nhưng 
qua nhận thức của nữ sử, các vấn đề này được khai 
thác, phân tích, lý giải từ tầm nhìn mới mẻ, có tính 

“Đối với chồng, phải trọng nể, đừng lấy 
lòng thương yêu mà đem lòng lờn dễ,… 
mình phải giữ đạo làm vợ, để cho người 
ta phải giữ đạo làm chồng, hết lòng, hết 
sức lo lắng công việc gia đình,… người 
phụ nữ không phải nô lệ của người đàn 
ông, phục tòng về đạo đức chứ không 
phải phục tòng về oai quyền”.
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hiện đại để xây dựng một quốc gia văn minh, một 
xã hội hiện đại và một gia đình hạnh phúc. Tư tưởng 
nhân văn, triết lý đạo đức trong sáng tác và trong giáo 
dục của nữ sử không phải ngẫu nhiên mà là sự huân 
tập học hỏi. Ngoài truyền thống gia đình theo Phật 
giáo, nữ sử thường xuyên đến chùa thân cận với các 
bậc tu hành xuất chúng, kỳ tài như Sư bà Thích Nữ 
Diệu Không, nữ sử và Sư bà cũng có thời gian cùng 
tương tác, hoạt động ở Nữ công học hội, do nữ sử 
sáng lập. Sư thầy Viên Thành chùa Tra Am (Huế) 
là đệ tử của Đại sư Viên Giác (Nguyễn Khoa Luận) 
khai sơn chùa Ba La Mật (Huế)… Để thể hiện lòng 
thành đối với Phật pháp, nữ sử đã lấy chữ “Diệu” 
trong “Diệu Pháp Liên Hoa kinh” một trong những 
bản kinh Đại thừa của Phật giáo để đặt tên lót cho 
những người con gái dòng họ Nguyễn Khoa. Đây là 
một điểm hết sức thú vị, mở đường cho những ai có 
ý tưởng tốt đẹp như thế.

Có rất nhiều bài báo của nữ sử nói về tư tưởng giáo 
dục, nhân văn. Một nhà từ thiện ít có, số ra ngày 
10/5/1925, thể hiện quan điểm: “Người ta để lại 
một sự nghiệp về sau, thì chỉ có hai chữ công đức, 
công đức là cái gốc kỷ niệm, tượng đồng bia đá 
cũng từ đó mà ra”. Nguồn có trong thì dòng mới 
sạch (Trung Bắc Tân Văn), số ra ngày 29/3/1925, 
Làm người chớ quên ơn (Trung Bắc Tân Văn) số ra 
ngày 11/01/1926… Hay Bảo tồn nhân cách (Trung 
Bắc Tân Văn) số ra ngày 27/5/1925 nói về nhân 

cách của một người, khuyên con người tự bảo tồn 
nhân cách và phải bảo tồn cho người khác… Những 
tác phẩm của nữ sử đều có tính triết lý nhân văn, có 
giá trị đạo đức, thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, nhờ 
vậy mà con người vơi đi khổ đau, tìm được an lạc 
trong cuộc sống. Nữ sử viết: “Vì cái thành thật là 
một cái giá trị rất lớn, như đã mất đi sự trông cậy 
của người đời, thì phỏng mình còn danh dự gì là 
người đời nữa, cho nên có câu không bao giờ nên 
nói dối” [1,tr.291]. 

2. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 
THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO CỦA 
NỮ SỬ ĐẠM PHƯƠNG 
2.1. Bổn phận người vợ
Tờ báo Trung Bắc Tân Văn, số ra ngày 6/11/1924; 
mục Lời đàn bà, có đăng bài viết: “Người đàn bà 
muốn giữ quyền lợi của mình phải nên có mười 
điều”. Trong đó có một số điều tiêu biểu có thể nói 
là ảnh hưởng sâu sắc, cụ thể ảnh hưởng kinh Thiện 
Sanh, bài Kinh số 16, trong Trường A Hàm kinh. 
Đây là bản kinh nói về nữ giới đầu tiên, sự bình 
đẳng nữ giới và giải phóng về nữ giới. Khi xã hội 
phương Đông nói chung và Ấn Độ nói riêng người 
phụ nữ rất bị coi thường, khinh rẻ và bất bình đẳng 
với nam giới thì bản kinh Thiện Sanh là tiếng nói 
đầu tiên cho toàn thể nhân loại về sự bình đẳng, 
quyền lợi đáng có của người phụ nữ và tiếng nói đó 
được phát ra từ kim khẩu của Đức Phật.

Thiệt thòi so với đàn ông, bị phụ thuộc 
đàn ông chỉ vì thiếu học vấn và tri thức 
chưa đủ… Phụ nữ cần phải có học để 
nâng cao kiến thức, học để có khả năng 
độc lập suy nghĩ, để nhận biết đúng sai, 
để tự tin trong gia đình và xã hội, để 
đánh đổ thói nam tôn nữ ti, bước lên cái 
bước thành nam nữ bình quyền.
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Điều thứ 03 trong bài báo của nữ sử nói về trách 
nhiệm, xử thế của người vợ đối với người chồng, 
Bà viết: “Đối với chồng, phải trọng nể, đừng lấy 
lòng thương yêu mà đem lòng lờn dễ,… Mình 
phải giữ đạo làm vợ, để cho người ta phải giữ đạo 
làm chồng, hết lòng, hết sức lo lắng công việc gia 
đình,… người phụ nữ không phải nô lệ của người 
đàn ông, phục tòng về đạo đức chứ không phải phục 
tòng về oai quyền”.

Đối với vấn đề này, trong bài kinh Thiện Sanh số 16 
cũng nói rõ:
Vợ có 05 điều đối với chồng:
- Dậy trước
- Ngồi sau
- Nói lời hòa nhã
- Kính nhường tùy thuận
- Đón trước ý chồng
Chồng cũng phải có 05 điều đối với vợ:
- Lấy lễ đối đãi nhau
- Oai nghiêm không nghiệt
- Cho ăn mặc phải thời
- Cho trang sức phải thời
- Phó mặc việc nhà [4].

2.2. Bổn phận của bậc làm cha mẹ
Về trách nhiệm, bổn phận của bậc làm cha mẹ, ở 
điều thứ 05 nữ sử viết: Biết cách nuôi con: Sinh con 
là nhờ lẽ tự nhiên của tạo hóa không tự sức mình 
ưng muốn là đặng, duy cái công nuôi dạy mới thực 
sự mình ưng muốn làm sao thì đặng làm vậy; cách 
nuôi trẻ con, giữ gìn lúc ăn uống, khi đau đớn, khôn 
lớn khuyên bảo học hành, luyện tập tính tình, gây 
dựng nên nòi giống tốt, thay đổi một phần trọng yếu 
cho đàn ông.

Đối với điều này, kinh Thiện Sanh dạy, cha mẹ phải 
lấy 05 điều để chăm sóc con cái:
- Ngăn chặn con đường để làm việc ác
- Chỉ bày những điều ngay lành
- Thương yêu đến tận xương tủy
- Chọn nơi hôn phối tốt đẹp
- Tùy nơi cung cấp để cần dùng. [4].

2.3. Bổn phận của người con và mối quan hệ chủ - tớ 

Nữ sử đã vận dụng cả quan điểm của phương Tây 
lẫn phương Đông để nói: Con cái phải hiếu thảo 
với cha mẹ. Cách ngôn phương Tây: “Người ta mà 
không hiếu thảo với cha mẹ dầu hết lòng với người 

khác cũng vô ích”. Người con cũng phải có 05 điều 
đối với cha mẹ:
- Cung phụng không để thiếu thốn.
- Muốn làm gì thưa cha mẹ biết.
- Không trái điều cha mẹ làm.
- Không trái điều cha mẹ dạy.
- Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm [4].
   
Cây có cội, nước có nguồn, con người sinh ra nhờ có 
cha mẹ, nâng niu, uốn nắn mới được lưng dài vai rộng, 
vì vậy phải hiếu thảo với cha mẹ. Người dâu phải coi 
mẹ chồng như mẹ mình, phải chăm sóc cho cha mẹ, 
khi tuổi già sức yếu. Điều này trong kinh Phạm Võng 
Bồ tát giới dạy: “Hiếu danh vi giới”, nghĩa là người có 
hiếu là người giữ giới. Trong xã hội, kẻ nghèo người 
giàu, người chủ và người làm thuê luôn tồn tại và có 
khoảng cách nhất định. Vậy mối quan hệ của họ phải 
được xây dựng như thế nào để duy trì và phát triển 
trong tốt đẹp tạo ra lợi ích chung. Mối quan hệ này nữ 
sử viết trong điều thứ 07: Đối với người ở trong nhà; 
bọn ấy là giúp việc cho mình nên niệm công lao khinh 
trọng, chớ nhứt luật coi giỏi cũng như lếu, hay cũng 
như dở, mà thất nhơn tâm.

Kinh Thiện Sanh lại dạy: Chủ đối với tớ có 05 điều:
- Tùy khả năng mà sai sử
- Phải thời thưởng công lao
- Phải thời cho ăn uống
- Thuốc thang khi bệnh
- Cho có thời gian nghỉ ngơi

Người tớ đối với chủ cũng có 05 điều:
- Dậy sớm
- Làm việc chu đáo
- Không gian cắp
- Làm việc có lớp lang
- Bảo tồn danh giá chủ [4].   

Đối với các mối quan hệ, nữ sử đề cao và giữ gìn, 
không phân biệt, với những ai sa sút, khó khăn 
không nên khinh bỉ hay vì họ quê mùa dốt nát mà 
xem thường. Dù sống trong thời nhiễu nhương 
nhưng cách nghĩ và cách làm của nữ sử rất tiến bộ, 
đi trước thời đại. Nữ sử xứng đáng là nhà giáo dục 
học của mọi thế hệ. 

Kết luận
Hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày nữ sử lìa khỏi nhân 
gian, chừng ấy thời gian có thể khiến con người 
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“Một xã hội tốt hay xấu là do 
tại gia đình tốt hay xấu, mà gia 
đình tốt hay xấu là do sự giáo 
dục của mỗi gia đình đối với 

mỗi cá nhân mà tạo ra”.

quên đi nhiều thứ, nhưng những đóng góp của nữ sử 
đối với quê hương đất nước, đối với sự nghiệp giáo 
dục con người vẫn còn được lưu giữ. Một nhà giáo 
dục phụ nữ, nhà văn hóa, giáo dục nhi đồng, giáo 
dục gia đình và hơn hết là một Phật tử chơn chánh 
của Phật giáo. Chính nhờ việc thấm nhuần tư tưởng 
của Phật giáo đã giúp Bà có những phương thức 
giáo dục gia đình một cách minh triết, sáng suốt. 
Mỗi gia đình là một tế bào nhỏ xây dựng nên một xã 
hội lớn, gia đình tốt đẹp sẽ kiến tạo nên những mẫu 
nhân cách chuẩn mực, hoàn thiện nhân cách. Đồng 
thời, kiến thiết một xã hội thuần lương, đạo đức và 
phát triển bền vững.  
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lực, mong đợi, kỳ vọng từ phía cha mẹ đối với con cái. 
Nhưng do đâu lại có những áp lực, mong đợi và kỳ 
vọng đó? Bài viết này nhằm cung cấp thêm một góc 
nhìn lý giải nguồn gốc những áp lực, mong đợi, kỳ 
vọng của cha mẹ đối với con cái, cũng như chiều ngược 
lại từ phương diện lý thuyết Phật giáo: Vọng tưởng.

Vọng tưởng là một khái niệm Phật học chỉ các ảo 
giác, ảo ảnh trong quá trình tu tập, hành thiền của 
hành giả. Với tầng nghĩa đó, tác giả không đề cập đến 
trong bài viết này. Tác giả sử dụng thuật ngữ Vọng 
tưởng với phương diện đại chúng hơn, tức là những 
“Ảo tưởng” đang có, đang được xây dựng trong mối 
quan hệ cha mẹ - con; là cái đã tác động đến hành vi 
của 2 đối tượng này trong đời sống. 

1. NGÔN THUYẾT, SỞ THUYẾT SỰ, 
THÀNH VỌNG TƯỞNG
Trong kinh Lăng Già, Như Lai đã nó i vớ i Bồ  tá t Đạ i 
Huệ : “Do đầ u, ngự c, cổ  họ ng, mũ i, môi, lưỡ i, nướu 
răng hò a hợ p mà  phá t ra âm thanh”. Do vậy, có thể 
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cha mẹ -
 con cái

Một 
cái nhìn về

khủng hoảng 

từ Phật g
iáo

Sự việc học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội 
- Amsterdam nhảy lầu tự tử vừa qua là một sự 
kiện gây chấn động lớn trong dư luận, truyền 

thông và giáo dục. Tuy không phải là một sự kiện 
đầu tiên về vấn nạn khủng hoảng mối quan hệ cha 
mẹ - con cái, nhưng những hình ảnh chân thực từ 
đoạn phim bị lan truyền trên mạng xã hội là giọt nước 
làm tràn ly cảm xúc về vấn đề này. Ngay sau đó, 
truyền thông báo chí liên tiếp đưa tin về những sự 
kiện tương tự, thật khiến những người dù bàng quan 
đến đâu cũng phải chợt nghĩ: Do đâu mà nên nỗi?

Đã có nhiều cách lý giải đến từ góc độ tâm lý giáo 
dục, khi phân tích những mâu thuẫn đang tồn tại trong 
mối quan hệ cha mẹ - con cái dưới phương diện áp 
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Thành công hay thất bại, 
giàu có hay nghèo khổ 

dưới nhãn quan Phật giáo 
đều chẳng có giá trị thực 

trong đời sống theo lối 
Phật giáo. Vì nó góp phần 

trong sự chấp tướng của 
con người, góp phần vào 
vòng luân hồi sinh tử cái 

mà Phật giáo luôn chủ 
trương xóa bỏ trong chủ 

thuyết của mình.
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hiểu trong ngữ cảnh đại chúng thì Ngôn thuyế t là  
chỉ  cho các kiểu, loại nó i năng củ a ngườ i đờ i về đứa 
trẻ đối với cha mẹ lẫn về cha mẹ đối với con cái. Đó 
có thể là những lời nhận định theo hướng chê bai và 
hướng khen ngợi cho chính đứa con của cha mẹ hay 
chiều ngược lại.

Trong xã hội, ta sẽ gặp những kiểu như: “Con anh 
chị thế mà giỏi ghê nếu bồi dưỡng tốt thì nó sẽ thành 
người tài giúp ích cho xã hội”, “Đứa trẻ này thật 
có năng khiếu đàn hát, tương lai nó sẽ thành ca sĩ/
nhạc sĩ” hay “Cháu nhà rất nghịch/không tập trung/
không nghe lời người lớn/giáo viên, sau này chắc 
chẳng được tích sự gì” hay “Cha mẹ đánh con như 
thế là không thương con/thương con”, hoặc “ Cha mẹ 
nuông chiều con là thương con/không thương con” 
và vô vàn những kiểu chê bai lẫn khen ngợi khác. 

Từ những ngôn thuyết này, cha mẹ lẫn con cái khi 
chấp vào chúng thì đặt luôn niềm tin rằng con cái hay 
cha mẹ mình đều có đặc tính như ngôn thuyết mô tả. 
Nhưng những lời suy luận mang tính võ đoán ấy lại 
tác động đến cha mẹ để tạo ra những vọng tưởng định 
hình nên đứa trẻ là kiểu người thế này hoặc thế khác. 
Kể cả đứa trẻ cũng tự vọng tưởng về bản thân mình 
sẽ là kiểu người tốt hay xấu theo cách mà người khác 
thường nói về chúng. Rồi từ đó, cha mẹ và con trẻ có 
các tác động lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn, dựa trên 
thái độ được xác lập bởi những niềm tin hình thành 

từ những ngôn thuyết ấy khiến cả hai bên đều không 
hiểu được về nhau.

Khi những ngôn thuyết trở nên phổ biến, được 
chấp nhận rộng rãi hoặc được trừu tượng hóa thành 
những lý thuyết giáo dục thì Sở thuyết sự hình thành 
tương ứng Sở thuyết sự vọng tưởng và Thành vọng 
tưởng thành hình. Sở  thuyế t sự , là  chỉ  nhữ ng gì  
đượ c phá t sinh từ  Thá nh trí  như lờ i kinh, tiế ng kệ , 
phá p ngữ … Kinh nó i: “Nó i ra là  chỗ  Thá nh trí  biế t, 
y đó  mà  sinh ngôn thuyế t vọ ng tưở ng, nên gọ i là  Sở  
thuyế t sự  vọ ng tưở ng” (kinh Lăng Già). Trong Phật 
giáo, những lờ i kinh, tiế ng kệ , giáo pháp đều có thể 
là thứ sinh ra vọ ng tưở ng. Trong đời sống, trong 
giáo dục thì những lý thuyết giáo dục hiện tồn là sở 
thuyết sự sinh ra sự vọng tưởng cho cả cha mẹ lẫn 
đứa trẻ. Còn Thành vọng tưởng là khi sở thuyết sự 
ấy trở thành một lý thuyết tất định và tác động tạo 
ra vọng tưởng đối với cha mẹ-con cái. Kinh nó i: 
“Tưở ng ngã  và  sở  tạ o thà nh luậ n quyế t đị nh, ấ y gọ i 
là  Thà nh vọ ng tưở ng” (kinh Lăng Già). 

Xã hội hiện đại ngày nay, cả cha mẹ và đứa trẻ được 
tiếp cận hàng ngàn lý thuyết giáo dục khác nhau. 
Nào là thuyết đa trí thông minh, nào là phương pháp 
sinh trắc học dấu vân tay để tìm ra năng khiếu, xu 
hướng bẩm sinh của đứa trẻ, nào là những quan 
điểm giáo dục khơi mở tư duy sáng tạo, logic hoặc 
bất kỳ lý thuyết giáo dục nào xuất phát từ tiền đề 

Đã có nhiều cách lý 
giải đến từ góc độ tâm 
lý giáo dục, khi phân 
tích những mâu thuẫn 
đang tồn tại trong mối 
quan hệ cha mẹ - con 
cái dưới phương diện 
áp lực, mong đợi, kỳ 
vọng từ phía cha mẹ 
đối với con cái. Nhưng 
do đâu lại có những áp 
lực, mong đợi và kỳ 
vọng đó?



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 6 - 2022       61

người ai cũng có ngay từ bắt đầu là một loại năng 
lực “giải quyết vấn đề” chứ không phải một dạng 
thiên tài xuất chúng nào đó như chủ thuyết này xây 
dựng. Nói cách khác, việc trở thành một thiên tài là 
một vấn đề mà con trẻ cần phải chứng minh trong 
quá trình sống của chúng chứ không phải là một đặc 
tính được ban sẵn ngay từ thuở chào đời. 

Ý tưởng chủ đạo mà chủ thuyết này đã xây dựng 
nên rằng: “ Nếu bạn dạy con cá cách leo cây thì cả 
đời con cá nghĩ nó là một loại bất tài” hay “Nếu 
bạn cho đại bàng sống chung với bầy gà thì con đại 
bàng cả đời sẽ nghĩ nó là một con gà to lớn”. Chủ 
thuyết này quên rằng nếu một con cá không tự nhận 
ra nó cần phải sống trong nước chứ không phải cái 
cây, hay một con đại bàng không tự nhận ra nó có 
thể bay, thì con cá đó, con đại bàng đó xứng đáng là 
một kẻ bất tài như vậy. Lối giáo dục nhân danh việc 
hướng đến nhân bản là hướng dẫn cách con người 
tự tìm ra cái bản thể tạo ra họ, như cách Phật giáo 
hướng dẫn người tu hành tự tìm ra con đường tu 
của mình, chứ không phải tạo ra những đường lối là 
sự vọng tưởng khiến cha mẹ lẫn con cái loay hoay 
trong thứ không tạo ra chính họ.

2. TƯỚNG VỌNG TƯỞNG, TỰ TƯỚNG 
VỌNG TƯỞNG VÀ NHÂN VỌNG TƯỞNG
Tướ ng vọ ng tưở ng trong ngữ cảnh Phật học là khái 
niệm chỉ việc vọng tưởng dựa trên tướ ng của cá c phá p 
mà  thành. Ví như việc thấ y đấ t thì tưở ng cứ ng, thấ y 
lử a thì tưở ng nó ng, nghe me thì tưở ng chua. Vớ i con 
ngườ i thì khi nhìn cái “hình tướng” mà  tâm khở i lên 
cá c thứ  tưở ng có  liên quan, thì  nhữ ng liên tưở ng đó  
gọ i là  Tướ ng vọ ng tưở ng. Việc tưởng rằng đất có tính 
cứng, lửa có tính nóng là do từ ng biế t đấ t có  tí nh cứ ng, 
lử a có  tí nh nó ng rồ i lưu giữ  nhữ ng thấ y biế t đó  trong 
tâm trí. Để rồi khi đối diện với hình tướng tương tự thì 

vọng tưởng theo đó  sinh khở i. 

Chuyện rằng, Khổng Tử, mộ t lầ n 
dẫn học trò du thuyết sang Tề, có 
Nhan Hồi và Tử Lộ đi theo. Cả  

hai đề u là học trò giỏ i củ a Khổng 
Tử. Trong thời Đông Chu, dân 

chúng lầm than đói khổ, thầy 
trò Khổng Tử cũng 

không thoá t đượ c 
cả nh đó . May thay, 
ngày đầu tiên đến 

“mọi đứa trẻ là một thiên tài” đều góp phần tạo ra 
những vọng tưởng cho cha mẹ và đứa trẻ. Bởi lẽ 
học thuyết nào cũng dựa trên những niềm tin cá 
nhân lẫn những giả định/tiền giả định của người lập 
thuyết và thuyết ấy cũng chỉ hợp lý trong những 
điều kiện nhất định của nó.

Hệ quả của nó là cha mẹ đổ xô đưa con đi thực hiện 
đủ loại bài kiểm tra để xem con mình có là bậc xuất 
chúng thượng thừa hay không. Mặt khác, cha mẹ cũng 
đổ xô dẫn con đi tham gia bất cứ mọi loại hình nghệ 
thuật từ đàn hát đến hội họa, điêu khắc, cả người mẫu, 
diễn viên, dẫn chương trình với mong đợi một tương 
lai tươi sáng rực rỡ cho con mình. Để rồi khi kết quả 
như mong đợi thì hồ hởi, vui mừng, bồi dưỡng đứa trẻ 
chuyên biệt theo kết quả đó; hoặc kết quả không như 
mong đợi thì buồn rầu, thất vọng và đổ sự ưu tư ấy lên 
cuộc đời con trẻ. Tức là, dù với kết quả nào thì con trẻ 
đều phải nhận một áp lực từ cha mẹ lên chúng, rằng 
chúng phải là một kiểu gì đó khác với những đứa trẻ 
thông thường theo sự tưởng tượng của cha mẹ và cả 
đem lại cho đứa trẻ những ám thị kiểu “thiên tài” lẫn 
“bất tài” cho chính chúng.

Không phủ nhận rằng, chủ thuyết cho rằng “mọi đứa 
trẻ là một thiên tài” thực sự mang đến một tâm lý 
tích cực cho cha mẹ trong việc giáo dục con cái, và 
cả những cơ hội cho đứa trẻ phát huy năng lực bẩm 
sinh của nó, nhưng bên cạnh đó mang đến sự vọng 
tưởng cho cả 2 đối tượng rồi từ đó hình thành áp lực 
cho cả hai lúc nào không biết. Chủ thuyết cho rằng 
“mọi đứa trẻ là một thiên tài” là một sự đánh tráo kết 
quả thành tiên đề khi thiên tài là một kết quả được 
hình thành bởi sự nỗ lực, sự đấu tranh, sự học t ậ p 
không ngừng cho năng lực của mình, 
nay đã trở thành một yếu tố “thiên 
mệnh” mà ai cũng có 
ngay từ bắt đầu. 
Cái mà con 

Khủng hoảng trong mối 
quan hệ cha mẹ-con cái 

ngày nay rõ ràng có nguyên 
nhân trực tiếp là từ những 

áp lực vô hình đang đè nặng 
lên vai cha mẹ, con cái từ 

xã hội và cả đè nặng lên vai 
con cái từ cha mẹ lẫn lên 

vai cha mẹ từ con cái.
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đất Tề, có một nhà hào phú biếu thầy trò một ít gạo. 
Khổng Tử phân Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng 
kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. 
Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với 
nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng 
nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng 
Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống, thấy Nhan Hồi 
mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay nắm lại từng 
nắm, rồ i cho cơm và o miệ ng. Chứ ng kiế n cả nh ấ y, 
Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời than: “Chao ôi! 
Học trò giỏ i của ta mà lại đi ăn vụng…”. Chuyện 
rằng, Nhan Hồ i không ăn vụ ng. Chỉ  là  vì  khi giở  
nắ p xem cơm, mộ t cơn gió  thổ i qua, bụ i trầ n rơi 
xuố ng là m bẩ n lớ p cơm trên. Ông quyế t đị nh ăn 
phầ n cơm bẩ n đó  để  thầ y và  cá c bạ n không phả i mấ t 
thêm phầ n cơm cho mì nh. Khổ ng Tử , do huân tậ p 
cá i thấ y bì nh thườ ng củ a ngườ i đờ i, thấ y tướ ng như 
thế  và  cho là  đang như thế , nên kế t luậ n Nhan Hồ i 
ăn vụ ng. Đó là một kiểu Tướng vọng tưởng.

Sở dĩ có Tướng vọng tưởng một phần là do Ngôn 
thuyết, Sở thuyết sự, Thành vọng tưởng và Nhân 
vọng tưởng mà ra. Những điều mà nhiều người 
nói, xã hội quy ước đã ăn sâu trong tàng thức để 
rồi khi gặp hiện tượng, con người lại kết nối với 
những quy ước đó. Ở trên có đề cập, trong xã hội, 
ta sẽ gặp những kiểu như: “Con anh chị thế mà 
giỏi ghê nếu bồi dưỡng tốt thì nó sẽ thành người 
tài giúp ích cho xã hội”, “Đứa trẻ này thật có năng 
khiếu đàn hát, tương lai nó sẽ thành ca sĩ/nhạc sĩ” 
hay “ Cháu nhà rất nghịch/không tập trung/không 
nghe lời người lớn/giáo viên, sau này chắc chẳng 
được tích sự gì”. Chúng ta đều hiểu rằng, việc một 
đứa trẻ có năng khiếu đàn hát thì cũng không có 
gì đảm bảo đứa trẻ sẽ trở thành một người thành 
công trong giới nghệ thuật, cũng như một đứa trẻ 
có ngang bướng, ngỗ nghịch cũng chẳng có gì đảm 
bảo rằng đứa trẻ sẽ trở thành một kẻ bất hảo trong 
xã hội. Hay không phải cha mẹ dùng đòn roi với 
con cái hoặc nuông chiều thì cha mẹ đang thương 
hay không thương con cái mình. 

Những hình ảnh về quá trình như thế được xây nên 
bởi một lý nhân duyên đậm màu dân gian của xã hội 
Á Đông, hoàn toàn xa lạ với lý nhân duyên của Phật 
giáo, được hình thành bằng niềm tin về nguyên lý một 
chiều: Khởi đầu tốt tương ứng kết quả tốt, khởi đầu 
xấu tương ứng kết quả xấu: Đó là Nhân vọng tưởng.
Một phương diện khác của Tướng vọng tưởng là Tự 

tướng vọng tưởng. Kinh nó i: “Gì n giữ  tự  tá nh nà y 
như thế  chẳ ng đổ i khá c, gọ i là  Tự  tá nh vọ ng tưở ng” 
(kinh Lăng Già). Đó là quy chiếu một “bản tướng/
bản tánh/bản chất” duy nhất vào một đối tượng. Ví 
dụ: Biết đá, đất thì cứng, biết nước thì ướt, lỏng thì 
nghĩ rằng đất chỉ có cứng, nước chỉ có ướt mà thôi. 
Trong xã hội, có những kiểu tự tướng vọng tưởng 
như thế. Ví dụ: Tin rằng làm bác sĩ, tiến sĩ là cao quý, 
làm công nhân, lao động thủ công là thấp hèn. Trong 
mối quan hệ cha mẹ-con cái chính là việc cha mẹ tin 
rằng con cái chỉ có một loại thiên bẩm mà thành, nên 
khi con trẻ muốn thay đổi con người nó thì cha mẹ 
ưu tư, buồn phiền, có khi ngăn cấm. Cũng như con 
cái luôn mặc nhiên nghĩ rằng cha mẹ chỉ có nghĩa vụ 
thương yêu, ủng hộ hết lòng mà quên đi chức năng 
phản biện, “xã hội hóa” của cha mẹ khi ngăn cấm, 
“bàn ra” các mong ước của mình. Để rồi khi cha mẹ 
tỏ ra không ủng hộ mình thì sinh ra các hành vi tổn 
hại đến cha mẹ lẫn chính mình. Tương tự như thế, 
con cái khi thấy cha mẹ luôn không ủng hộ mình thì 
mặc nhiên tin rằng cha mẹ chỉ có không tin tưởng 
mình, không yêu thương mình mà xa cách, đứt kết 
nối với cha mẹ mà không nhìn ra những sự lo lắng có 
tính quan tâm, yêu thương từ phía cha mẹ đang có.

3. LỢI VỌNG TƯỞNG
Trong ngữ cảnh đại chúng, vọ ng tưở ng nà y do tà i 
lợ i mà  xuấ t hiệ n, nên gọ i là  Lợ i vọ ng tưở ng. Tài 
lợi không phải đơn giản do tiền bạc, phúc lợi mà 
là những mong đợi với sự thành công, sự thành đạt 
mà thành. Cha mẹ nào cũng đều mong muốn bản 
thân và đứa con của mình sẽ thành công, có vị thế 
trong xã hội, hoặc chí ít cũng có một cuộc sống “ổn 
định”, có một gia đình êm ấm, có một cuộc sống đủ 
ăn đủ mặc, v.v.. Những mong ước ấy quả thật không 
sai. Nó xuất phát từ tình cảm phụ mẫu tử thiêng 
liêng, những ước vọng, nhu cầu chính đáng của con 
người. Nhưng nó là những vọng tưởng để tạo ra thứ 
áp lực đè nặng lên vai của cả hai đối tượng. 

Thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo khổ 
dưới nhãn quan Phật giáo đều chẳng có giá trị thực 
trong đời sống theo lối Phật giáo. Vì nó nằm trong 
sự chấp tướng của con người, lôi kéo con người vào 
vòng luân hồi sinh tử, cái mà Phật giáo luôn chủ 
trương xóa bỏ trong chủ thuyết của mình. Do đó, 
cha mẹ không thể thấy lợi mà theo, thấy không lợi 
thì chối bỏ. Theo quan điểm của Phật giáo thì lợi 
hay không lợi đều không có giá trị như nhau cả.
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4. TƯƠNG TỤC VỌNG TƯỞNG
Tương tục là một khái niệm Phật học để chỉ về sự nối 
kết thành một quá trình liên tục, trước sau không có 
gián đoạn, thường được chỉ về Pháp. Tương tục do đó 
cũng là một nguyên lý của Pháp, để Pháp hình thành 
nên lý nhân duyên liên tục của nó. Tuy nhiên, khi người 
tu vướng chấp vào lý tương tục này thì cũng là sự vọng 
tưởng. Trong ngữ cảnh đại chúng, con người cũng 
vướng vào sự vọng tưởng về tính tương tục như thế. 

Ví như cha mẹ tin rằng con cái cần phải nối nghiệp của 
gia đình. Nhà làm nghề giáo thì các đời sau cũng là nhà 
giáo, nhà làm chính trị thì con cái cũng phải làm chính 
trị như vậy. Người đời gọi đó là nối tục/nối nghiệp gia 
đình. Đó là một cái lý tương tục có tính hợp lý của nó. 
Vì mọi sự khi khởi sinh mà có nền tảng, truyền thống 
thì bao giờ cũng dễ dàng cả. Nhưng khi cha mẹ hay 
con cái chấp vào cái tương tục ấy thì chính là cái vọng 
tưởng để sinh ra cái áp lực cho cả hai. Xét đến cùng, 
chẳng có một cơ sở nào để bắt thế hệ sau gồng gánh 
cái truyền thống của cả thế hệ trước cả.

Mặt khác, cái tương tục ăn sâu trong xã hội chính là 
nghĩa vụ, thiên chức của cha mẹ đối với con cái và cả 
con cái đối với cha mẹ cả. Cha mẹ thường lấy lý do 
rằng “nó là con tôi/là thế hệ sau của tôi/là sự nối dài 
của tôi” để can thiệp, để giáo dục, để định hướng, để 
tác động đến quyết định của con cái, mà không cần 
quan tâm đến tính “bản thể” của đứa con. Cũng theo 
chiều ngược lại, đứa con vẫn chịu áp lực rằng “tôi là 
con của cha mẹ tôi/là sự nối tiếp cha mẹ tôi” để phải 
nghe lời, để phải chịu đựng các giáo điều (dogma) 
mà cha mẹ đang áp đặt lên bản thân mình. Những sự 

tương tục thế này, là kết quả của một truyền thống 
Nho giáo Á Đông, nơi cha mẹ lẫn con cái có sự ràng 
buộc trách nhiệm qua lại, bất chấp sự “tự ý thức” về 
trách nhiệm có hay không giữa cha mẹ và con cái. Kể 
từ đó, cha mẹ tự ban cho mình cái quyền bắt con cái 
phải theo ý mình và con cái cũng cho mình nghĩa vụ 
phải nghe theo lời cha mẹ mình.

LỜI KẾT
Khủng hoảng trong mối quan hệ cha mẹ-con cái ngày 
nay rõ ràng có nguyên nhân trực tiếp là từ những áp 
lực vô hình đang đè nặng lên vai cha mẹ, con cái từ 
xã hội và cả đè nặng lên vai con cái từ cha mẹ lẫn 
lên vai cha mẹ từ con cái. Những áp lực này lại có 
nguyên nhân sâu xa từ những vọng tưởng đang có 
trong mối quan hệ tam giác Xã hội-Cha mẹ-Con cái 
theo góc nhìn Phật giáo như đã phân tích. Người đời 
bàn nhiều về các phương pháp giải bỏ những áp lực 
này từ phương diện giáo dục về một ý thức “không 
có áp lực” thì Phật giáo đang đặt vấn đề tương tự là 
xóa bỏ những vọng tưởng đã nêu ở trên.

Xóa bỏ những vọng tưởng chưa bao giờ là dễ 
dàng. Vì như đã phân tích, nó có căn nguyên gốc 
rễ từ những Sở thuyết sự, từ những Ngôn thuyết, từ 
những Tương tục đã ăn sâu vào tâm trí con người. 
Quán về tính Không của Phật giáo xem chừng là 
một phương pháp khả dĩ triệt để. Tuy nhiên, cần tự 
nhắc mình, tự răn mình mỗi ngày, mỗi thời, mỗi lúc 
như là sự phòng giác, canh chừng một kẻ phá bĩnh 
đời sống của mình thì mới có thể từng bước đoạn 
diệt được những vọng tưởng đợi chờ khởi sinh trong 
tâm tưởng mình.

Kinh nó: “Nói ra là chỗ Thánh trí biết, y đó mà sinh ngôn thuyết vọng 
tưởng, nên gọi là Sở thuyết sự vọng tưởng” (kinh Lăng Già) .
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Thiên Mụ
DẪN NHẬP: Kinh đô Huế cũng 

được xem là một cái nôi lưu giữ sự 
tồn tại và phát triển của Phật giáo xứ 
Đàng Trong hơn bốn thế kỷ. Với bề 
dày lịch sử lâu đời đó, Phật giáo cố 
đô Huế đã để lại không ít công trình 

tâm linh mang giá trị văn hóa vật thể 
và phi vật thể. Trong đó, “Thiên Mụ 

tự” được biết đến là một danh lam 
thắng cảnh của Đại Việt nói chung 

và của lịch sử của Phật giáo
Đàng Trong nói riêng.
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KHÁI LƯỢC VỀ CHÙA THIÊN MỤ VÀ ĐẠI 
HỒNG CHUNG
Tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc xã Hà Khê, cách cố 
đô Huế về phía Tây khoảng 05 km, “Thiên Mụ tự” 
nghiễm nhiên trở thành một thắng cảnh uốn quanh 
địa thế “Sông Hương núi Ngự”. Trong ý nghĩa được 
phác họa gần nhất, Thiên Mụ là bà lão nhà Trời.  
Điều này đã đan dệt không ít yếu tố mang tính 
truyền thuyết, kể về việc trấn yểm của Cao Biền. 
Truyền thuyết kể lại, theo lệnh vua Đường Ý Tôn, 
Cao Biền làm An Nam đô hộ phủ ở nước ta (860-
873) đã tìm những nơi đất tốt có vượng khí để lập 
phép trấn yểm. Bấy giờ, ông nhận thấy ngọn đồi 
hình đầu rồng tại xã Hà Khê là một dấu hiệu tốt 
của vùng linh địa. Lại thêm nghe được tiên báo từ 
một bà lão tóc bạc: “Đời sau, nếu có bậc minh chủ, 
muốn bồi đắp mạch núi lại, đem lại linh khí cho 
đồi núi này, thì hãy lập chùa thờ Phật ở đây...” [1]. 
Từ huyền thoại này mà “Ngay sau khi Doãn Quốc 
Công Nguyễn Hoàng (1558-1613) vào trấn thủ đất 
Thuận Hóa, ông đã để ý đến việc lập chùa vào năm 

1601…” [2] và tự tay viết biển chùa là “Thiên Mụ 
tự” (chùa Thiên Mụ - chùa bà lão nhà Trời).

Thực tế, chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng lại chùa 
Thiên Mụ trên nền một ngôi chùa nhỏ đã có trước đó. 
Điều này được Đỗ Văn An viết năm 1554, trong Ô 
Châu cận lục… Chùa Thiên Mụ không xây dựng trên 
một truyền thuyết hay sự ngẫu nhiên mà chùa Thiên 
Mụ được xây dựng là một sự tất yếu trong tổng thể 
xây dựng một mái nhà chung để Phật giáo quy mô và 
rạch ròi thời chúa Nguyễn Hoàng. Năm 1862, vua Tự 
Đức sợ chữ Thiên phạm đến trời, nên đổi tên chùa từ 
Thiên thành Linh Mụ. Đến năm 1869, nhà vua mới 
cho dùng lại tên Thiên Mụ như trước. Bởi vậy dân 
gian dùng cả hai tên Thiên Mụ và Linh Mụ.

Sau thời gian thành lập, Thiên Mụ đã trở thành 
trung tâm sinh hoạt lớn của Phật giáo Đàng Trong, 
bao gồm việc tổ chức các lễ nghi, truyền giới [3] và 
cũng trở thành nơi quy tụ, tiếp đón nhiều bậc Cao 
tăng nội lẫn ngoại quốc. Trong đó, có ngài Thạch 

“Thiên Mụ tự” được biết đến là một danh lam thắng cảnh của Đại Việt 
nói chung và của lịch sử của Phật giáo Đàng Trong nói riêng.
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Liêm [4], Lâm Tế, Liễu Quán… Các bậc quân 
vương thời Nguyễn như: Chúa Nguyễn Phúc Chu, 
Nguyễn Phúc Khoát, về sau có cả vua Gia Long, 
Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Ðức đều hết lòng hộ trì: 
“Năm 1815, vua Gia Long sắc tu bổ lại chùa Thiên 
Mụ... Năm 1844, vua Thiệu Trị, theo di chúc của 
vua Minh Mạng, sắc dựng một ngôi tháp lớn bảy 
tầng ở chùa Thiên Mụ, gọi là Từ Nhân Tháp. Năm 
1849, vua Tự Ðức sắc các chùa công như Thiên 
Mụ,... được chủ trì bởi một vị Tăng cương để lãnh 
đạo Tăng chúng tu học, các vị Tăng cương này đều 
có lương bổng của chính phủ chi cấp. Năm 1853, 
vua Tự Ðức lại sắc ban ruộng đất cho các chùa như 
Thiên Mụ,...” [5]. Điều này cho thấy, bên cạnh nỗ 
lực khôi phục vị thế Nho giáo của nhà Nguyễn, Phật 
giáo vẫn được các vua chúa hộ trì. Đặc biệt, Thiên 
Mụ nhanh chóng được xem là Quốc tự, mang rõ 
màu sắc Phật giáo cung đình.  

Chùa Thiên Mụ cũng đối diện với những thời điểm 
khó khăn. “Vào cuối thế kỷ XVIII, chùa Thiên Mụ lại 
lâm vào tình trạng đổ nát, mãi đến năm 1815, thời 
Gia Long, chùa mới được xây dựng lại” [6]. Giai 
đoạn này cũng đã được Phan Huy Ích điểm lại cảnh 
hoang tàn trong chuyến đi đến Phú Xuân vào năm 
1716 qua bài thơ “Phỏng Thiên Mụ tự chỉ tác” [7]. 
“Thăm nền của chùa Thiên Mụ
Ngăn sóng, đồi cao cỏ phủ dày
Chùa xưa hoang vắng khói hòa mây
Am Tăng, nền cũ, thành đàn tế
Điện Phật, lối nào, dấu nữa xe
Bia tạc, chữ mờ, rêu phủ kín
Khánh quý tiếng còn giục khách mê
Hai mươi năm trước từng viếng cảnh
Chiều tà, tiều hát, chẳng buồn nghe” [8]. 

“Những năm chinh chiến đã để lại bao nhiêu đổ nát 
trong xứ sở. Tự viện và Tăng sĩ cũng chịu chung số 
phận: Nhiều chùa chiền bị phá hủy, các trung tâm 
tu học bị giải tán, Tăng sĩ tản mác mọi nơi. Một số 
các Cao tăng trở về kiến thiết lại các tổ đình và tổ 
chức trở lại sự tu học” [9]. Đặc biệt, “Năm 1947, 
cùng chung số phận với hàng loạt các cơ sở Phật 
giáo cả nước, chùa Linh Mụ cũng bị Pháp đánh phá 
và chiếm đóng” [10]. 

Ngày nay, khi nghiên cứu về các giá trị văn hóa của 
Phật giáo Đàng Trong nói chung và Phật giáo cố 
đô Huế nói riêng, Thiên Mụ không chỉ là một danh 

lam quan trọn mà còn là nơi lưu giữa nhiều di tích 
lịch sử quý giá gắn liền với quá trình xây dựng, mở 
mang sự nghiệp của triều Nguyễn. Tìm về tư liệu 
lịch sử, quả chuông được Quốc chúa Nguyễn Phúc 
Chu “đúc cúng chùa Thiên Mụ vào ngày mồng 08 
tháng 4 năm Canh Dần (1710)” [11]. Đây là nơi 
duy nhất trong số bảo vật chùa Thiên Mụ được 
chúa Phúc Chu cho khắc bốn chữ “Thiên Mụ thiền 
tự”. Hơn thế, trên chuông còn khắc rõ bài minh: 
“Quốc chúa Ðại Việt Nguyễn Phúc Chu, nối dòng 
Tào Ðộng Chánh Tông đời thứ ba mươi, pháp danh 
Hưng Long, đúc hồng chung này nặng 3.285 cân, 
an trí ở chùa Thiên Mụ thiền tự để vĩnh viễn cung 
phụng Tam bảo. Cầu nguyện gió hòa mưa thuận 
quốc thái dân an, chúng sinh trong pháp giới đều 
hoàn thành đại viên chủng trí. Năm Vĩnh Thịnh thứ 
sáu, ngày Phật đản tháng Tư Canh Dần” [12]. Theo 
nội dung này, quả chuông không chỉ cập nhật những 
thông tin liên quan đến niên đại, nhân vật và ý nghĩa 
hộ trì Pháp bảo mà qua đó, Chúa còn khẳng định 
việc kế thừa, nối dòng tông phái Tào Động thứ 30 
do Tổ Thạch Liêm truyền vào Việt Nam [13]. Ngày 
nay, trong việc tìm kiếm và đánh giá về chất lượng 
các đại hồng chung, “Chuông Thiên Mụ nổi tiếng 
cả nước với tiếng ngân vang xa rộng của nó” [14]. 
Điều đó cũng góp phần không nhỏ trong việc mang 
lại những giá trị văn hóa cao quý được hình thành 
và un đúc trên mãnh đất cố đô hơn 400 năm qua. 
Tập hợp tất cả những ý nghĩa và giá trị đó, đại hồng 
chung chùa Thiên Mụ đã được nhà nước công nhận 
là bảo vật quốc gia năm 2013. 

Qua vài khảo sát cho biết, cổ vật này được tôn 
trí trong một ngôi nhà lục giác, nằm bên phải 
tháp Phước Duyên. Tương ứng với 6 mặt ở nhà 
chuông, mỗi mặt đều có một cửa vòm. Trong đó, 
chỉ có một lối đi ba bậc cấp, lát đá thanh, hai bên 
không có lan can. Phần nóc chia làm hai tầng, 
lợp ngói âm dương tráng men vàng, các bờ nóc 
bờ quyết đắp xi măng hình mây hóa rồng. Trên 
chóp gắn hồ lô bằng xi măng. Xung quanh tường 
quét vôi màu vàng gạch và nâu nhạt. Dù không 
ai khẳng định về vai trò của địa thế phong thủy 
này, nhưng sự phối tiết mô tuýp chùa chiền cạnh 
‘non nước’ cũng ngầm tỏ rõ sự hòa điệu với thiên 
nhiên trong việc cầu nguyện mưa thuận gió hòa, 
quốc thái dân an. Mặt khác, nhắn gửi thông điệp 
về sự có mặt của một pháp khí rất quan trọng 
trong nghi lễ nhà chùa.
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Với trọng lượng nặng gần 02 tấn, chuông được thiết 
trí treo trên một chiếc giá, đúc bằng bê tông sơn 
màu nâu giả gỗ. Đến nay, có giả thiết cho rằng, giá 
chuông này đã được làm lại cùng thời với đợt trùng 
tu điện Đại hùng bảo điện vào năm 1954. Đáng nói 
hơn, khác với nhiều đại hồng chung hiện thời, cổ 
vật này đã được hạ sát xuống thanh đỡ phía dưới. 
Điều này chứng tỏ, chuông đã ngưng hoạt động và 
cần được bảo trì để bớt tác động bào mòn qua nhiều 
triều đại lịch sử. 

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA ĐẠI HỒNG CHUNG 
CHÙA THIÊN MỤ
Qua trình bày những sự kiện lịch sử liên quan đến 
niên đại, nhân vật đúc chuông kèm theo những mô 
tả chi tiết về cổ vật, có thể nói đại hồng chung chùa 
Thiên Mụ là một di sản chứa nhiều giá trị lịch sử, 
văn hóa và khoa học. Nó không chỉ có ý nghĩa đối 
với xứ sở Phật giáo Đàng Trong đầu thế kỷ XVIII 
mà còn mang một tầm vóc giá trị lớn cho Phật giáo 
Việt Nam kéo dài đến tận ngày nay. 

Đối với giá trị lịch sử, đây là một bảo vật do chúa 
triều Nguyễn (Nguyễn Phúc Chu) dâng cúng. Nó 
không chỉ gắn kết với cuộc đời và sự nghiệp của 
chúa Nguyễn Phúc Chu mà còn gắn liền với bối 
cảnh Nam tiến của dân tộc. Ngoài việc khẳng định 
niềm tin và sự hộ trì Phật pháp, việc nhà Chúa cúng 

chuông cho nhà chùa cũng đã mở ra một tiền đề để 
các quân vương về sau quan tâm hơn đến thiện sự 
này. Bởi lẽ, ngoài ý nghĩa tâm linh thì động thái 
này cũng góp phần thể hiện chính sách tôn giáo 
mềm mỏng, nhu nhuyến đối với đạo Phật. Có thể 
nói, giữa một vùng đất đầy trầm mặc như chốn thần 
kinh thì tiếng chuông ấy không chỉ mang thông điệp 
thức tỉnh mà còn là tiếng đồng vọng về những khát 
khao chung cho mọi con người trong hành trình 
Nam tiến. Từ đó, Quốc tự Linh Mụ đã dần thu hút 
lượng lớn quần chúng tín đồ mến mộ Phật giáo. 
Cũng trong sự gắn kết đó, triều đình có thể thu phục 
được lòng dân, tạo được lòng tin và sự ủng hộ của 
nhân dân, góp phần ổn định đất nước. Trong ý nghĩa 
lớn lao đó, đại hồng chung chùa Thiên Mụ đã trở 
thành một pháp khí góp phần “gắn kết Phật giáo 
với Hoàng đồ và Đạo đế trong vai trò hệ tư tưởng 
chính thống” [15].

Mặt khác, kiệt tác này đã phản ảnh một lịch sử giao 
lưu, phát triển lớn giữa các nền mỹ thuật điêu khắc, 
hội họa và kỹ nghệ đúc đồng đặc sắc thời chúa 
Nguyễn. Điều này cũng đã đánh dấu một cột mốc 
lịch sử lớn trong việc hình thành và truyền bá kỹ 
nghệ đúc đồng của làng nghề (phường đúc). Đặc 
biệt, sự ảnh hưởng Hán tự của Trung Hoa và Bát 
bửu của Đạo giáo và Nho giáo. Tất cả những yếu 
tố này cũng chính là cơ sở để giới nghiên cứu làm 

Theo hồ sơ của cục Di sản văn hóa, chất liệu: Đồng; 
Kích thước: Cao 240cm (thân cao: 188cm; quai cao: 

52cm); Đường kính miệng: 140cm; Đường kính thân: 
114,6cm. Trọng lượng: 3285 cân thời chúa Nguyễn 

(tương đương 1.985,8kg)
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giàu thêm cá tính đặc thù của lịch sử Phật giáo Đàng 
Trong ở những buổi đầu tiếp biến và canh tân tư 
tưởng, triết lý nhà Phật. Điều đó cũng có nghĩa, lịch 
sử Phật giáo Việt Nam sẽ không hoàn toàn đầy đủ, 
nếu ta bỏ quên một nền văn hóa, một nền nghệ thuật 
được ngự trị chân thành trong lòng vua chúa và thần 
dân triều Nguyễn. 
 
Đối với giá trị về văn hóa, đại hồng chung là bảo 
vật tiêu biểu được công nhận Di sản văn hoá vật 
thể trong số rất nhiều các bảo vật khác tại chùa 
Thiên Mụ. Các họa tiết trang trí trên chuông vô 
cùng độc đáo mà không có một chuông nào so 
sánh được, kể cả chuông tại chùa Thiên Mụ do vua 
Gia Long dâng cúng. Việc thiết kế quả chuông và 
phân chia các ô trên thân chuông đã nói lên tính kế 
thừa văn hóa thời Lê và được phát triển vào thời 
Nguyễn. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Bát bửu Phật 
giáo và Bát bửu Nho giáo và Đạo giáo đã đánh 
dấu cho sự dung nạp và tạo dựng nên một văn hóa 
mới trong đạo Phật. Xem đó, những yếu tố này đã 
minh chứng cho sự hòa quyện, giao thoa giữa các 

nền văn minh, các luồng tư tưởng, văn hóa dân tộc 
ta dưới thời chúa Nguyễn. Nói khác là thể hiện sự 
gắn bó mật thiết trong đời sống xã hội, được nhìn 
từ đức tin và ước nguyện của quần chúng, của triều 
đình. Cụ thể là thông qua việc dung hợp, tiếp biến 
các tín ngưỡng văn hóa giữa 03 đạo giáo: Phật - 
Nho - Lão giáo. 

Riêng nói về kỹ thuật đúc chuông đồng thời 
Nguyễn, có thể nói phát triển rực rỡ và huy hoàng 
nhất. Rất nhiều sản phẩm của Phường Đúc thời ấy 
nay đã trở thành những kiệt tác di sản trong kho 
tàng văn hóa vật thể của kinh thành Huế, mà đại 
hồng chung chùa Thiên Mụ năm 1710 là một điển 
hình. Ở đó, không chỉ toát lên những đường nét 
tinh xảo mà còn phản ánh trình độ thâm niên và 
sự am hiểu giá trị văn hóa tín ngưỡng của những 
bậc thầy đúc đồng khi chuyển tải tất cả những yếu 
tố đó trên một khối kim loại thô cứng. Bên cạnh 
những giá trị về sắc chất thì giá trị về âm thanh 
cũng được đánh giá cao. Ở đó, “tiếng chuông chùa 
Thiên Mụ biểu trưng cho sự hiện diện của Phật 

Quai chuông tạo hình con 
bồ lao hai đầu quay ra hai 
phía, bốn chân gắn với đỉnh 
chuông, lưng có bông sen, 
được chạm khắc rất tinh vi.
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giáo hằng ngày, sớm và chiều tại cố đô Huế, trong 
lòng mỗi người dân tại cố đô Huế” [16]. Do vậy, 
rất nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài 
rất ấn tượng khi thấy chuông cổ chùa Thiên Mụ.

Như vậy, lược bỏ những giả thiết trấn yểm của Cao 
Biền trên vùng linh địa Hà Khê, rõ ràng “Dân Việt 
Nam có xây chùa thờ Phật là mọi phép yểm của 
Cao Biền đều bị phá hết” [17]. Bởi lẽ không có 
sức mạnh nào lớn bằng sức mạnh của chân lý và 
cái thiện. Do vậy, trong phạm vi ảnh hưởng của 
Đạo Phật, bao gồm cả Tam bảo và sự luân chuyển 
của bánh xe Chánh pháp, không có sự trấn yểm 
nào có thể bẻ gảy, uốn cong được hướng đi của 
Đạo Phật. Tuy nhiên, trong sự kỳ vọng và tín mộ 
của quần chúng, Phật giáo cũng dựa trên tinh thần 
phương tiện để chuyển tải một thông điệp chung 
được gửi gắm không chỉ qua lời kinh tiếng kệ mà 
còn qua cả âm thanh vang vọng của chuông chùa. 
Hợp cùng sức mạnh đó, việc chọn địa thế tôn trí 
chuông cũng pha một chút ý nghĩa của phong thủy 
nhưng không phải để ‘trấn’ mà để hợp cùng sức 

mạnh của sông nước làm nên tiếng vang vọng lớn 
cho đất trời cố đô.

Đối với giá trị khoa học, đây là hiện vật gốc có giá 
trị rất lớn cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về 
lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo 
Đàng Trong nói riêng. Góp thêm tư liệu cho ngành 
khảo cổ học Phật giáo trong việc tìm kiếm các dấu 
vết lịch sử, văn hóa tại vùng đất Thần kinh đầu thế 
kỷ XVIII. Cung cấp nguồn tư liệu quan trọng cho 
các ngành khoa học có thể tiếp cận nghiên cứu: 
Khảo cổ, lịch sử, văn hóa, văn hóa Phật giáo, mỹ 
thuật, đúc đồng, ... đặc biệt là quá trình Phật giáo 
theo đoàn di dân tiến vào miền Nam Tổ quốc. 

Nhìn ở khía cạnh khác, chuông chùa Thiên Mụ có 
thể nói là một chất xúc tác lớn cho âm nhạc và thi 
ca. Trong đó, những câu hò ví dặm, những làn điệu 
‘nam ai’ mang mác như: “Gió đưa cành trúc la đà/
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương” đã 
trở thành một âm hưởng văn hóa ăn sâu trong tiềm 
thức của dân xứ Huế. Riêng đối với mảng văn học, 

Phần dưới cùng của thân chuông 
là một đường viền nhỏ, thanh, với 

một dải hoa văn chấm tròn chạy 
quanh vành chuông. Từ dải hoa 

văn này trở xuống là phần loe ra 
của miệng chuông, rộng 12cm, 

chạm nổi hoa văn sóng nước.
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chúng ta cũng phải ghi nhận sự đóng góp của vua 
Thiệu Trị khi ông “đã bỏ nhiều công sức để phân 
hạng và đề vịnh thơ hai mươi thắng cảnh tiêu biểu 
của đất Thần kinh…” [18]. Trong số đó, Thiên Mụ 
tự [19] cũng được nằm trong ba danh lam thắng 
cảnh được vua vịnh thơ. 
“Cao cương cổ sát trấn tiền xuyên
Nguyệt tướng thường viên tự tại thiên
Bách nhị hồng thanh tiêu bách kiết
Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên
Tằng hoằng ngọ nhật u minh cảm
Liêu lượng dần tiêu đạo vị huyền
Phật tích thánh công thùy hải vũ
Thiện nhân phước quả phổ cai diên” [20].

Nội dung bài thơ “Ca ngợi sắc tướng của Phật … 
nhấn mạnh tính chất thức tỉnh của tiếng chuông 
cùng lẽ nhiệm mầu của lời kinh tiếng kệ. … hai câu 
kết là cái mong ước bình thường của một ông vua 
mộ Phật về sự gắn bó tốt đẹp giữa Phật giáo và đất 
nước, dân tộc” [21]. Qua đó, cũng thể hiện tấm lòng 
cùng kiến giải của nhà vua đối với Phật pháp. Song, 
điều dễ nhận thấy ở đây là giáo lý Đạo Phật đã trở 
thành tư tưởng chủ đạo trong áng văn thơ của nhà 
vua, tạo nên nét tương đồng rõ rệt khi so sánh với 
thơ văn của Phật giáo Lý Trần.

KẾT LUẬN
Nhìn tổng thể, chùa Thiên Mụ là một trong số ít 
các danh lam đã tạo được sự liên hệ đậm đà với 
sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo dưới vương triều nhà 
Nguyễn. Bên cạnh những giá trị về lịch sử, văn 
hóa, khoa học, thì văn học, hội học, thi ca cũng 
không ngừng ca ngợi về chốn danh lam, cổ tự này. 
Đặc biệt, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa 
chiền đã thể hiện rõ nét về vị trí của Đạo Phật trong 
đời sống tinh thần của cư dân đến vùng đất mới. 
Tất nhiên, Thiên Mụ cũng trở thành niềm tự hào và 
là biểu tượng thịnh vượng của Phật giáo nước nhà 
khi được xứng tầm trong một nền Phật giáo cung 
đình Huế. 

Riêng về đại hồng chung dưới góc nhìn của giới 
nghiên cứu, rõ ràng là một đại kiệt tác phản ánh 
tinh hoa dân tộc nói chung và là điểm tựa tinh thần 
của người dân cố đô nói riêng. Ngoài việc gián tiếp 
thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần hộ quốc an dân 
của Phật giáo, tiếng “chung cổ” bên dòng sông 
Hương đã góp phần không nhỏ trong việc khẳng 

định vai trò của một Quốc tự. Đặc biệt, khơi dậy 
một mối liên hệ mật thiết, hòa quyện giữa tinh thần 
từ bi, giải thoát của đạo Phật với bản sắc văn hóa, 
tín ngưỡng của dân tộc Việt. Ngang qua đó, tinh 
thần nhập thế của Phật giáo đã được len lõi vào 
trong những âm thanh lớn nhỏ vang vọng trên bầu 
trời và trong lòng người dân cố đô. Cũng ngay tại 
đó, người ta chỉ muốn gạn đục khơi trong, lắng 
đọng tâm tư để tìm về một cuộc sống bình yên, 
thanh nhàn thực sự. 

Vậy nên, việc tìm hiểu về bảo vật hơn 400 năm trong 
ngôi đại cổ tự xứ Huế là quá trình tìm lại những giá 
trị vàng son được gắn kết với biết bao thăng trầm 
trong buổi đầu Nam tiến. Nó không chỉ phản ánh 
việc chuyển tải đạo lý nhà Phật mà còn giới thiệu 
con người về một thời kỳ Phật giáo phát triển rất 
hưng thịnh ở Đàng Trong dưới sự hộ trì của tầng lớp 
vua chúa. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức bảo 
tồn để đại hồng chung luôn giữ dáng vẻ cổ kính và 
nét đẹp nên thơ của nó.
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  Minh Tâm

Nửa đời đuổi bắt lợi danh
Ngoảnh mặt nhìn lại tóc thành màu sương
Tiền tài, tình ái vấn vương
Giật mình thảng thốt vô thường vỗ vai!

Nửa đời chờ đợi ngày mai
Thành - bại, được - mất hai vai gánh gồng
Hỉ - nộ - ái - ố chất chồng
Thả rơi hiện tại trôi sông chốn nào...

Nửa đời cứ mãi lao đao
Sát na dừng lại hít vào thở ra
Có mặt ngay với chính ta
Gánh đời bỗng chốc la đà rụng rơi.

Bến giác chừng như mù khơi
Chợt ngay tức khắc ở nơi “hồi đầu”
“Tức tâm tức Phật”  nhiệm mầu
Tỉnh ra chẳng hỏi nơi đâu Niết bàn!

Thõng tay đi giữa nhân gian…

TỨC TÂM 
TỨC PHẬT

 Lê Phượng 

Bồ đề 
còn lại hạt này
Gió từ bi 
đã thổi bay muộn phiền
Em về 
lòng đã an yên
Câu kinh Bát nhã
soi miền từ tâm
Hương sen 
xua những lỗi lầm 
Nảy trong vực thẳm
những mầm cỏ hoa
Xót đau
rồi cũng trôi qua 
Hạt mưa độ lượng 
rửa qua nhọc nhằn 
Em về 
ươm luống từ tâm 
Một rừng nhân ái 
nảy mầm trong ta.

Còn 
lại 
hạt 
này





KHOA HỌC
& TRIẾT LÝ

PHẬT GIÁO
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Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng”. Nếu không có lựa 

chọn phân định chánh tà, phải trái 
phân minh ta dễ dàng nhầm lẫn gặp ai 
cũng thân. Thật nguy hiểm biết bao!

Tình   Tình   
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DẪN NHẬP
Qua Tam tạng giáo điển, Đức Thế Tôn và lịch đại Tổ 
Sư đã giảng dạy nhiều điều khác nhau nhưng không 
ngoài vấn đề nhân sinh quan, nghiệp báo, giao tiếp 
giữa người với người như: Cha mẹ, vợ chồng, anh 
em, thầy trò, bạn bè.... Trong đó, các Ngài đã chỉ 
rõ việc kết bạn hết sức thiết yếu, quan trọng kể cả 
trong đạo cũng như ngoài đời. Kết bạn bằng nhiều 
hình thức, tính chất khác nhau nhưng không ngoài 
mục đích để sẻ chia, giúp đỡ hay nương cậy nhau về 
vật chất cũng như về tinh thần. 

VAI TRÒ CỦA TÌNH BẠN
Bạn hữu chiếm vị thế trọng yếu trong đời sống tâm 
linh cũng như sự thành đạt của mỗi chúng ta. Không 
có bạn, chúng ta sẽ cô đơn, thật khó vượt qua những 
khó khăn, cạm bẫy trong cuộc đời. Có thể nói, bản 
thân ta thành công hay thất bại trên đường đời một 
phần do bạn bè có tốt hay không. Bạn không những 
hiểu rõ sở thích, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của 
ta mà còn giúp ta vượt qua những nghịch cảnh hay 
cám dỗ để vươn lên, khôi phục tinh thần tự tin mà 
vui sống. Trong những lúc vô minh, yếu đuối có bạn 
nhắc nhở kịp thời khiến ta tỉnh giác, can đảm vượt 
qua mọi khó khăn. Còn hơn thế, bạn có thể giúp ta 
vượt qua bến mê bước lên bờ giác, từ thất bại đến 
thành công, từ thân phận thấp kém tiến lên địa vị 
thành đạt, vinh hiển. Vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng 

ta biết cách kết bạn thế nào cho đúng đắn, hợp lý 
đưa đến an lạc vĩnh viễn; ngược lại kết bạn xấu ác 
thì mãi mãi khổ đau:
Nếu người gần gũi ác tri thức
Đời này không được tiếng tốt vang.
Cũng vì thân gần với bạn ác
Đời sau sẽ đọa địa ngục A-tỳ.
Nếu người gần gũi thiện tri thức
Vâng làm theo họ những nghiệp lành
Đời này tuy không mong thế lợi
Nhưng sau dứt được nhân khổ đau [1].

Chính vì hiểu được tầm quan trọng về lợi ích cũng 
như sự nguy hại của tình bạn, Ngài đã nêu lên lập 
trường, tư tưởng vững vàng của mình trong kinh 
Pháp Cú:
Nếu không tìm được bạn
Bằng mình hay hơn mình
Thà quyết sống một mình
Không bè bạn kẻ ngu.

Đây không chỉ là lời nhắc nhở cho hàng hậu học mà 
còn là sự khẳng định quyết tâm: Nếu không gặp được 
bạn ngang hàng hoặc tài đức hơn thì quyết sống một 
mình còn hơn bè bạn với kẻ ngu. Bởi bạn tốt giúp ta 
đi lên, trưởng thành bao nhiêu thì bạn xấu đưa ta đọa 
lạc bấy nhiêu. Điều đó chứng tỏ ảnh hưởng của bạn 
đối với ta rất lớn. Người xưa có câu: “Gần mực thì 

Thích Nữ Định Tuệ

trong Đạo Phật
  bằng hữu  bằng hữu
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đen, gần đèn thì sáng”. Nếu không có lựa chọn phân 
định chánh tà, phải trái phân minh ta dễ dàng nhầm 
lẫn gặp ai cũng thân. Thật nguy hiểm biết bao! Bạn 
bè là cả bầu trời hy vọng, là tia nắng ấm mùa xuân, 
là vầng nhật nguyệt phá tan tăm tối. Không bạn như 
bầu trời không một vì sao hy vọng, ta bơ vơ giữa 
biển đời mênh mông vô tận. Nhưng nếu vô phước 
gặp kẻ xấu ác, tà kiến thì bạn bè cũng là một vực 
thẳm nguy nan, là cả đám mây tối sầm khi trời giông 
bão. Luận đến chỗ tột cùng thì ai ai cũng chuộng 
vinh ghét nhục, sợ khổ cầu vui. Nhưng mấy ai thích 
vinh mà biết chuộng điều tốt, cầu phúc mà biết tránh 
tội. Như gieo hạt lép mà mong được bội thu; cưỡi 
ngựa què mà mong vượt đường xa, chẳng phải là mê 
lầm ư? Đến như các loại chim muông, cỏ cây, hoa 
lá,... còn biết nhờ gió, mượn sương, nương cao, cậy 
xa để thành tựu việc mình huống gì con người sao 
không nương bạn hiền để thành tựu việc lớn? Thế 
nên, gần gũi bạn tốt thì thân vinh đức trọng; chơi với 
kẻ xấu thì thân bại danh liệt.

BỐN CÁCH KẾT BẠN 
THEO LỜI PHẬT DẠY
Chính vì thấy được sự trọng yếu của việc kết giao 
mà Đức Phật đã dạy trong kinh Hiền Nhân bốn 
cách kết bạn. Thứ nhất đó là: “Kết bạn như hoa”. 
Hoa thì sớm nở tối tàn. Khi hoa mới nở thì đẹp đẽ, 
xinh tươi ai nấy đều trân trọng nâng niu; khi úa tàn 
thì vứt bỏ không tiếc. Cũng thế, khi ta giàu sang 
thì nhiều bạn bè lui tới, giao hảo, nồng nhiệt; khi 
sa cơ, thất thế, nghèo hèn thì ai nấy tránh xa đúng 
như câu ca dao:
Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi khốn nạn thì nào thấy ai

Chơi bạn như thế là không có hậu mà chỉ vì lợi 
dụng lẫn nhau về lợi lộc, địa vị, tiền bạc mà thôi. 
Khi những thứ ấy mất đi thì họ phủi áo ra đi, không 
ai đếm xỉa tới. Gặp cảnh ngộ như thế ai mà chẳng 
buồn tủi, đau lòng, oán trách đôi khi còn bị nguyền 
rủa nữa là khác. 

Nếu người gần gũi ác tri thức
Đời này không được tiếng tốt vang.
Cũng vì thân gần với bạn ác
Đời sau sẽ đọa địa ngục A-tỳ.
Nếu người gần gũi thiện tri thức
Vâng làm theo họ những nghiệp lành
Đời này tuy không mong thế lợi
Nhưng sau dứt được nhân khổ đau.
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Còn trường hợp thứ hai là: “Kết bạn như cân”. Người 
đời thường nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. 
Cũng như cán cân phải giữ sao cho thăng bằng, 
không nghiêng lệch. Đó là nguyên tắc để giữ cho tình 
bạn lâu dài. Nếu chênh lệch thì tình bạn sớm muộn gì 
cũng sẽ tan rã. Cần tôn trọng lẫn nhau thì mới được 
bền lâu. Thậm chí, người xưa dạy phải quý bạn bè 
như khách nghĩa là phải giữ lễ nghi, tôn trọng lẫn 
nhau, đừng ỷ thân quen mà suồng sã khinh lờn. 

Kế tiếp là: “Kết bạn như đất”. Đất là thứ rắn chắc, 
bền vững; là nơi dung chứa tất cả muôn loài, vạn 
vật, dù xấu hay dở đất cũng không chối từ. Bạn lành 
khiến ta an ổn, vui vẻ. Bạn tốt được coi như vị thiện 
tri thức để cho ta gửi gắm tâm sự, niềm hy vọng. Bạn 
tốt luôn giúp đỡ khi hoạn nạn, khó khăn và vui mừng 
khi ta thành đạt. Bạn tốt ta nên giao du, qua lại, hôm 
sớm có nhau nhưng không có nghĩa là lợi dụng. Nếu 
lợi dụng thì tình bạn sẽ bị tổn thương cũng như đất 
kia tuy rắn chắc mà vẫn có thể bị sụp đổ vì bão tố, 
phong ba. Muốn giữ được lâu bền, chúng ta phải kính 
quý, tôn trọng, chừng mực, không làm điều gì thái 
quá, tổn thương danh dự và địa vị của bạn. 

Bạn tốt lại có nhiều hạng, nhưng Phật đã dạy trong 
kinh rằng có bốn hạng:
1. Ngoài như oan gia, nhưng trong thì thân thiết.
2. Trước mặt thì thẳng thắng can ngăn, sau lưng thì 
nêu việc tốt.
3. Thấy bạn thua trong việc kiện tụng thì lo buồn và 
tìm cách giúp đỡ.
4. Thấy bạn nghèo khổ tâm không bỏ rơi, muốn giúp 
họ giàu có
(Kinh Thi-ca-la-việt lục hướng bái).  
 .
Lại có thêm những hạng người bạn tốt khác:
1. Gặp bạn bị ốm gầy thì đưa về chăm sóc.
2. Bạn chết thì an táng lo liệu.
3. Bạn đã mất thì lo nghĩ đến gia đình của bạn [2].

Lại nữa, Phật đã dạy trong luật Tứ phần phải đủ bảy 
yếu tố mới trở thành một người bạn tốt:
1. Cho thứ khó cho
2. Làm việc khó làm
3. Nhẫn điều khó nhẫn
4. Việc mật nói nhau
5. Che chở cho nhau
6. Gặp khổ không bỏ
7. Nghèo hèn không khinh [3].

Vì thế, ngay từ khi mới vào đạo Phật đã dạy những 
điều căn bản cho một vị Sa di: “Chọn bạn hiền mà 

kết giao. Bạn hiền là nền tảng muôn phước, khiến ta 
hiện đời mát mẻ. Mai sau ra khỏi Tam đồ. Sinh lên 

cõi trời hay tu đắc đạo đều nhờ bạn lành.

Người thực hành được bảy yếu tố này là bạn tốt, nên 
gần gũi học tập.

Như vậy, dựa trên nền tảng của kinh luật, cuối cùng 
(thứ tư) Phật đã nêu lên một khuôn phép chuẩn mực 
nhất về tình bạn đó là “kết bạn như núi”. Núi là 
nơi an toàn, chứa đựng tất cả kỳ hoa, dị thảo, chim 
muông quý hiếm của quốc gia. Cũng vậy, núi ở đây 
chỉ cho người đức hạnh và trí tuệ. Người ấy mới 
xứng đáng cho ta nương tựa tu học. Nếu chim thú 
về nương náu nơi rừng xanh, núi thẳm cảm thấy an 
toàn, không lo sợ bị bắt thì ta sống gần người đạo 
đức cũng sẽ cảm thấy an lạc, giải thoát. 
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Một lời dạy của người hạnh giải kiêm ưu như kim 
chỉ nam dẫn đường cho ta noi theo. Vì thế, có lần 
Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: Được gần vị thiện 
tri thức là cả nửa đời người sống phạm hạnh. Đức 
Phật giảng: “Không phải thế đâu A-nan! Được gần vị 
thiện tri thức là cả đời sống phạm hạnh. Chính Đức 
Như Lai kiếp xưa (tên Tối Thắng) nhân gặp thợ gốm 
tên Hỷ Hộ (đã chứng quả Dự Lưu) trên đường đi lễ 
đức Ca Diếp về. Được bạn rủ đi lễ Phật nhưng ba lần 
đều chối từ. Hỷ Hộ lên xe tóm lấy Thắng lôi đến chỗ 
Phật”. Thấy thế, Tối Thắng nghĩ: “Trước kia bạn ta 
vốn hiền lành nay trở nên hung bạo. Vì Phật mà tóm 
lấy ta, chắc hẳn không ai bằng Ngài. Cuối cùng, bị 
bắt buộc, họ cùng đến đảnh lễ, xin Ngài giảng diệu 
Pháp khiến cho Tối Thắng tin Tam bảo, liền xuất gia 
tu đạo, đến nay đã chứng Vô thượng Bồ đề. Cho đến 
các Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn cũng có những 
đôi bạn lý tưởng như ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên. Các Ngài nhiều kiếp đã từng có một tình bạn 
chí cốt, phát nguyện tu hành phò trợ Đức Như Lai. 
Đến khi Đức Thích Ca ra đời, ngài Xá Lợi nhân nghe 
một bài kệ khai thị về pháp Duyên Sanh mà ngộ đạo 
liền xuất gia. Sau đó, liền về báo tin cho ngài Mục 
Kiền Liên cũng đi theo tu hành. Chẳng bao lâu hai 
Ngài đều chứng quả. Rồi họ trở thành hai đại đệ tử 
đắc lực, giúp Thế Tôn tuyên dương giáo Pháp, lãnh 
đạo Tăng đoàn”.

Qua bốn hạng người kết bạn nói trên, Phật khuyên 
chúng ta không nên kết bạn như hoa, như cân. Còn 
những ai là bạn như đất, như núi thì nên gần gũi. 
Nhờ thân cận chúng ta có nhiều lợi ích trong sự tu 
hành. Như ngài A-nan vốn chưa chứng quả, nhờ 
sự sách tấn của ngài Đại-ca-diếp mới nỗ lực tột 
cùng chứng A-la-hán và được dự kết tập kinh điển. 
Cho đến ngài An Thế Cao ở nước An Tức đã nhiều 
lần nhắc nhở người bạn mà vẫn không từ bỏ được 
tập khí sân giận. Sau này vị ấy đọa làm rắn thần ở 
miếu trên hồ Cung Đình. Nếu không nhờ ngài Thế 
Cao đắc đạo khai ngộ và cúng dường, tu phước hồi 
hướng công đức cho thì làm sao rắn thoát thân bàng 
sanh? Cho đến Tô Đông Pha (ở Trung Hoa) được 
ngài Phật Ấn dìu dắt, giáo hóa cũng bởi nhân lành 
kiếp xưa đã từng là bạn thân. Chỉ vì một niệm sai 
lầm, dù đã tu hành ngộ đạo mà Tô Đông Pha nay 
phải đọa làm thân học sĩ có đến bảy người thiếp. 
Nếu ông không nhờ bậc thiện tri thức khai ngộ, 
điểm hóa thì dù có thông kim, bác cổ cũng chỉ là 
hạng thế trí biện thông mà thôi. Dù có tài giỏi bao 
nhiêu mà không có chánh kiến cũng đi vào đọa lạc. 
Lại nữa, Thiền sư Tử Tâm lúc thiếu thời cùng ngài 
Linh Nguyên vào thành chơi, về chùa, Hòa thượng 
hỏi: Đi đâu? Sư đáp: Qua chùa Đại Ninh. Ngay khi 
ấy sư đệ nói: Sư huynh tu đạo vô vi, sao lại nói dối? 
Từ đó, ngài Tử Tâm xấu hổ quyết chí tu hành. Sau 

Khi ta giàu sang thì nhiều bạn bè lui tới, giao hảo, 
nồng nhiệt; khi sa cơ, thất thế, nghèo hèn thì ai 

nấy tránh xa đúng như câu ca dao:
Khi vui thì vỗ tay vào

Đến khi khốn nạn thì nào thấy ai.
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này, hai Ngài trở thành người tốt được thầy khen 
ngợi. Như vậy, người bạn trí đức cao vời không 
những đưa ta đi lên con đường rộng lớn thênh thang 
mà còn có khả năng nhiếp phục đưa ta vào đạo. Ơn 
nghĩa ấy thật lớn lao. 

Ngoài ra, còn vô số chuyện kể về các Thiền sư đã 
từng có mối tương giao đàm luận Phật pháp rất tâm 
đắc. Thậm chí có Ngài không cần nói nhiều, chỉ 
cần một đôi lời mà đã thấu hiểu như đã từng gặp 
nhau từ vô lượng kiếp rồi. Quý Ngài không chỉ kết 
thân trong một đời mà còn là tri âm, tri kỉ trong 
nhiều kiếp. Vì thế, ngoài đời có những tình bạn 
như: Lưu Bình, Dương Lễ hay Bá Nha, Chung Tử 
Kỳ đi chăng nữa cũng chưa thể bằng tình đạo hữu 
trong Phật giáo. Đây là sự kết tinh của tình bạn cao 
quý nhất, vượt thoát mọi không gian và thời gian; là 
đỉnh cao của tình bạn đông tây kim cổ. Vì thế, Phật 
dạy không những kết bạn với người ngang hàng mà 
còn hơn mình nữa để tiến bộ thăng hoa. Còn nếu kết 
bạn kém dở hơn mình thì thật tai hại. Họ không đưa 
ta đi lên mà còn đưa ta xuống dốc, đọa lạc. Chẳng 
những không bổ ích, an lạc mà còn khiến ta thêm u 
tối, khổ đau. Nếu không có người bạn ngang hàng 
hay hơn mình thì quyết sống một mình còn hơn 
sống với kẻ ngu. Như thế, không bị ai dẫn dắt vào 
đường tà kiến, ta vẫn có thể sống một mình an ổn, 
lấy kinh sách làm bạn, lấy chánh pháp của Phật làm 
thầy dẫn đường.

GIÁ TRỊ LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 
VƯỢT MỌI THỜI ĐẠI
Qua bốn cách kết bạn trong kinh Hiền Nhân, Phật 
đã lên án những người bạn xấu chỉ biết lợi dụng, 
ích kỉ chúng ta cần lánh xa đồng thời tán dương 
những người bạn tốt. Từ đây, ta có phương hướng, 
biết cách chọn bạn làm sao để thăng hoa trên con 
đường tâm linh. Nếu không có lời dạy của Phật Tổ 
chưa chắc chúng ta đã biết cách chọn bạn. Thông 
thường chúng ta kết bạn chỉ vì ngã ái, cảm tính, 
sở thích, thiên kiến riêng tư của mình. Đâu có ngờ 
rằng những tính cách ấy đã đánh lừa ta không ít. Nó 
khiến ta mụ mẫm, không biết đâu chánh đâu tà, chỉ 
tùy nhân duyên mà gặp. Nhất, là vì ngã ái ta kết bạn 
lợi ích chẳng được bao nhiêu mà tai hại thì nhiều. 
Vì thế, ngày nay có biết bao bậc phụ huynh phải lo 
lắng cho con em khi đến học đường hay ở ngoài xã 
hội. Bình thường thì con em mình vẫn ngoan hiền 
nhưng bất ngờ nghe tin con mình đánh nhau, cướp 

giật, lừa đảo, thậm chí dùng ma túy,... vì bị bạn xấu 
rủ rê, xúi giục. Cha mẹ tuy ở nhà mà cứ phập phồng, 
lo âu về con cái của mình rất nhiều.

Các bậc Thầy tổ đã dạy: Nên coi tất cả huynh đệ 
là bạn bè, không nên giúp đỡ riêng tư hay đặc biệt 
riêng ai. Tình huynh đệ sẽ hòa đồng, thanh tịnh, giải 
thoát mới đúng nghĩa Tăng già. Nhiều người kết 
thân chỉ vì tình cảm (ngã ái) và danh lợi chứ không 
có gì khác. Thực tế, ta chỉ là người bạn như hoa, như 
cân, ít ai là người bạn như núi, như đất. Bởi trí tuệ 
và đức hạnh của chúng ta chưa đủ khả năng để đạt 
được như thế. Chúng ta dễ đánh mất trí hướng giải 
thoát cao siêu, tâm Bồ đề bị sa lầy và rất dễ rơi vào 
tình cảm tầm thường như thế gian. Đó là điều chúng 
ta phải dè dặt, đề phòng cẩn thận, biết vâng lời các 
bậc Sư trưởng, giáo thọ. Mặt khác, trong đời sống 
chúng ta luôn dè dặt, cẩn trọng trong việc chơi bời, 
giao tiếp luôn lấy sự hòa mục làm quý.

Vì thế, ngay từ khi mới vào đạo Phật đã dạy những 
điều căn bản cho một vị Sa di: “Chọn bạn hiền mà 
kết giao. Bạn hiền là nền tảng muôn phước, khiến 
ta hiện đời mát mẻ. Mai sau ra khỏi Tam đồ. Sinh 
lên cõi trời hay tu đắc đạo đều nhờ bạn lành. Sanh 
ta là cha mẹ, thành ta là thầy bạn.Như qua biển lớn 
buồm lái giúp nhau. Thấy bạn có lỗi tận tình can 
ngăn. Trong nạn khổ không rời bỏ nhau. Nhưng nếu 
gặp bạn hư hỏng, ngọt ngào đưa ta vào đường xấu 
ác thì thật nguy hơn sống với cọp sói” [4].

Qua lời dạy và kinh nghiệm của Phật tổ và các bậc 
tiền bối, chúng ta cần nhận thức đúng đắn phân minh: 
Không nên rời xa bạn tốt, không được gần gũi bạn tà. 
Bởi tâm thức phàm phu như cuộn chỉ trắng, thường 
tùy duyên biến chuyển “đồng thanh tương ứng đồng 
khí tương cầu”. Chúng con nguyện đời đời kiếp 
kiếp lìa bỏ bạn ác, gần gũi bạn lành để thành tựu bản 
nguyện, xa rời nẻo ác, không còn lui sụt trên đường 
Bồ đề khiến cho kẻ âm người dương đồng lợi lạc.

Chú thích và tài liệu tham khảo”
[1] Nguyên tác Pháp sư Đạo Thế, Pháp Uyển Châu Lâm tập 4, 
Nxb. Phương Đông, 2011, tr.430.
[2] Nguyên tác Pháp sư Đạo Thế, Pháp Uyển Châu Lâm tập 4, 
Nxb. Phương Đông, 2011, tr.431.
[3] Việt dịch HT Thích Đỗng Minh, Luật Tứ phần tập 3, Nxb. 
Phương Đông, tr. 1468 và 1469.
[4] NT Hải Triều Âm biên soạn, Sadini luật nghi toát yếu, Nxb. 
Tôn giáo, 2008, tr.87.
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Bản thể   Cảm hứng

Lê Văn Siêu nhận xét: 
“Người thời Lý đã dùng một 

loại thơ trầm lặng và trang 
nghiêm (không vui, không buồn, 

không sợ, không đau, không 
yêu, không ghét)”.
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DẪN NHẬP
Cho đi là một pháp môn hạnh phúc, mở lòng với 
những điều nhỏ bé khiến chúng ta dần bỏ đi những 
thành kiến chấp ngã, nâng cao giá trị bản thân, 
biết yêu thương mọi người. Đối với vạn vật tâm 
không còn phân biệt thì thế giới an lành rộng mở, 
tâm không còn vướng bận điều gì. Đôi khi, chúng 
ta sống luôn hướng về tương lai mà quên mất hiện 
tại chính là cánh cửa của hạnh phúc, tìm cầu hạnh 
phúc xa hoa bên ngoài mà dần quên mất bản tánh 
bên trong.

BẢN THỂ GIẢI THOÁT 
Thơ văn của các tác giả Thiền phái trước tác khá 
hấp dẫn về thế giới bản thể giải thoát đối với người 
đọc. Việc quy định các thể loại luận thuyết tôn giáo, 

thơ Thiền để trước tác, cũng phản ánh sự cảm thức 
sâu lắng trong tiến trình tu tập giải thoát tâm qua 
nguyên lý duyên sinh vô ngã. Do đó, các thiền giả, 
Thiền sư nhìn nhận các pháp, con người là duyên 
sinh vô ngã, vô thường. Việc hiểu được các pháp và 
chứng ngộ giải thoát được giải trình qua các thể loại 
sáng tác nói trên không chỉ dành cho người xuất gia 
mà nó phổ biến đến tất cả đối tượng tiếp nhận.

Cảm hứng sáng tác theo tác giả Võ Gia Trị là “Một 
dạng năng lượng của trí tuệ con người, cái sức 
mạnh được tập trung cao độ đó giúp họ vượt qua 
được những khó khăn trong quá trình sáng tạo nghệ 
thuật, giải phóng họ vượt qua những ràng buộc, đem 
lại cho người nghệ sĩ cái cảm giác tự do tuyệt vời 
nhất trong sáng tạo nghệ thuật” [1]. Có thể nói cảm 

và suối nguồn Tịnh độ 
của Thiền sư Toàn Nhật 
   trong tác phẩm 
   Hứa Sử Truyện Vãn

SC. Thích Nữ Chúc Hòa*

  giải thoát
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Hình ảnh con thuyền Bát nhã thường được biểu đạt 
người mê đến bến bờ giải thoát. Khi đi vào tác phẩm 
“Hứa Sử Truyện Vãn” nó trở thành hình ảnh chiếc 
thuyền lướt sóng nước:
“Độ mình sau mới độ người
Như ngồi thuyền chắc lướt vời phong ba
Mênh mông ác hải hiểm hà
Mình cùng chúng bạn vượt qua tới ngàn”.

Chỉ những người trần tục gặp nhau giữa bờ sanh tử 
nhưng tâm họ luôn khao khát được đến bến cảnh an 
lành. Hình ảnh chiếc thuyền là con thuyền vừa thực, 
vừa ảo vẫn tự tại lướt sóng đi qua cõi “sắc không” 
nhiệm mầu của trần thế mà không bị ngăn trở bởi 
một chướng ngại vật nào: 
“Vốn đà ngộ chữ sắc không
Trả lời thề trước ra công độ đời”.

hứng sáng tác là cái đẹp của người nghệ sĩ thì cảm 
hứng chứng ngộ là tính tất yếu trong quá trình tìm 
cầu chân lý. Trong tác phẩm “Hứa Sử Truyện Vãn” 
của Thiền sư Toàn Nhật đã nêu lên hai nguồn cảm 
hứng bản thể giải thoát và cảm hứng suối nguồn 
Tịnh độ nhằm mang lại giá trị trực cảm tâm linh 
thực thụ của vị Thiền sư chứng ngộ để hướng dẫn 
chúng sinh quy về bản tính tự tâm.

Các vị Thiền sư thời Lý - Trần đã diễn tả quá trình 
tu tập chứng ngộ, sự vận hành thế giới tự chứng qua 
thơ văn. Điều đặc biệt là chúng được trình bày bằng 
những hình ảnh sinh động giàu sắc thái nghệ thuật. 
Lê Văn Siêu nhận xét: “Người thời Lý đã dùng 
một loại thơ trầm lặng và trang nghiêm (không 
vui, không buồn, không sợ, không đau, không yêu, 
không ghét)”[2]. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta 
cũng bắt gặp các tác giả đời Lý nói về bản thể giải 
thoát có hương vị hữu tình, nhưng là những hình 
ảnh nguyên bản trong kinh điển Đại thừa của thế 
giới chân tâm, duyên sinh vô ngã… trong nguyên 
lý vạn vật nhất thể. Trong khi đó, sở trường các tác 
giả Thiền phái thời Trần thì hình tượng hóa vấn đề 
bản thể giải thoát luận bởi các trước tác kinh điển 
là vô tận. Bên cạnh đó: “Ngoài giá trị gợi ý khuynh 
hướng sáng tác, các trước tác kinh điển còn để lại 
cho văn học đời sau một số hình tượng nghệ thuật 
trở thành nguồn thi liệu giúp cho nhà thơ, nhà văn 
sáng tác” [3].

Cảm hứng bản thể giải thoát khi đi vào tác phẩm 
“Hứa Sử Truyện Vãn” trở nên tự nhiên, nó như là 
một bức tranh hiện thực của cuộc sống có nhiều 
màu sắc khác nhau. Hành trình quay về bản thể giải 
thoát được diễn tả mang tính nghệ thuật cao qua các 
hình ảnh sống động, huyền ảo và đôi khi rất gần 
gũi giản dị quen thuộc. Từ hình ảnh ánh trăng, con 
thuyền, gương soi, đá kia ngọc nọ… tạo nguồn cảm 
hứng mới chiếu soi bản thể giải thoát khiến người 
đọc sâu lắng suy ngẫm.

Hình ảnh ánh trăng xuất hiện trở thành suối nguồn 
bản thể giải thoát. Trăng gợi lên sự  trong sáng tịch 
tịnh, chiếu rọi tất cả. Trăng trở thành hình tượng 
nghệ thuật gợi cảm đầy sinh động, không những 
chỉ là cái đẹp ngoại cảnh mà còn ví như triết lý 
nhiệm mầu:
“Tánh thiêng sạch tợ trăng thu
Muôn phương soi tỏ chẳng lu chút nào”.

“Chẳng phải cầu ta mà thành
Phật ở trong mình nào nhọc tìm đâu

Có ta mà người lạy cầu
Xưa kia ta thấy Phật đâu mà tìm

Có ta mà chê thầy phàm
Thuở trước ta làm cầu Phật ở đâu”.
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lấp, phi vật chất… khẳng định Niết bàn không phải 
là một vật thể riêng biệt, mà đơn giản là sự vắng 
mặt của vật thể” [5]. Vấn đề ngộ và chứng ngộ giải 
thoát từ giáo lý giúp chúng ta hiển bày tính sáng 
suốt, thường hằng, vắng lặng của chơn tâm. Từ đó, 
cuộc sống sẽ chan hòa tình thương, thế giới an lành 
hạnh phúc. 

Thiền sư Toàn Nhật từ trong chính cuộc sống tạo ra 
những đoạn văn, bài thơ với những cung bậc tiếng 
nói chứa nhiều hàm nghĩa khác nhau. Đó là cách diễn 
đạt bản thể giải thoát bằng hình tượng, có khi tỏ ra 
thận trọng nghiêm cẩn, lúc thì trầm lặng lắng sâu, đôi 
khi tự tại mang những hình ảnh quen thuộc hết sức 
mộc mạc. Nghĩa là từ cuộc sống hiện thực mà giải 
thoát tạo ra cảm hứng sáng tác trong tác phẩm vừa 
mang tính triết lý, vừa có tính đạo đức nhân văn. 

SUỐI NGUỒN TỊNH ĐỘ     
Tịnh độ là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác giả 
Thiền sư, bởi sáng tác không những giãi bày thế 
giới tâm thức chứng ngộ mà còn phản ánh thế giới 
thực tại “Bây giờ và ở đây” của người chứng đạo. 
Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là “trú xứ của những ai 
mong mỏi bước vào trong vinh dự của gia tộc Như 
Lai - một dòng sống với động mạch tâm linh bất 
diệt. Và nó không đơn giản chỉ là một thế giới u 
huyền như người ta lầm tưởng mà trú xứ ấy vốn 
hiển hiện trần gian, một trú xứ rất thực” [6]. Với 
thực tại như thế, Thiền sư Toàn Nhật đã diễn tả thế 
giới Tịnh độ chính là cõi Phật tại tâm, xuất phát từ 
trong hiện thực. Vậy nên, chúng ta có thể lý giải 
những vần thơ của Thiền sư Toàn Nhật từ nguồn 
cảm hứng nêu trên, Thiền sư đã viết về suối nguồn 
Tịnh độ, cõi Phật tại tâm:
“Chẳng phải cầu ta mà thành
Phật ở trong mình nào nhọc tìm đâu
Có ta mà người lạy cầu
Xưa kia ta thấy Phật đâu mà tìm
Có ta mà chê thầy phàm
Thuở trước ta làm cầu Phật ở đâu”.

Con người khi trải qua quá trình chuyển hóa tâm thức 
đều có thể tự nhận ra tâm Phật và tâm chúng sinh, tuy 
hai thực thể khác nhau nhưng suy cho cùng thì chúng 
giống nhau về bản chất, bởi tâm Phật nằm trong tâm 
thức mỗi người đang hiện hữu. Xây dựng suối nguồn 
Tịnh độ ngay trong cõi đời, kinh Chuyển luân thánh 
vương tu hành dạy rằng: “Tự hành thập thiện, tu 

Nguyễn Lang nhận định: “Không những đứng về 
phương diện tư tưởng mà đứng về phương diện văn 
học, hình ảnh một chiếc thuyền trống không, lặng 
lẽ vượt biển dưới ánh trăng tịch tĩnh Lăng Già là 
một hình ảnh mầu nhiệm” [4]. Sự nhiệm mầu ở thế 
giới thực tại để sống với thế giới bao la của vũ trụ. 
Vì vậy, cảm thức giải thoát của Thiền sư Toàn Nhật 
với những hình ảnh an nhiên tự tại đó mang chất an 
nhiên tự tại nhưng không kém phần sinh động.

Vấn đề sanh tử và Niết bàn là hai mặt của một bàn 
tay có, sự đối nghịch là do cái nhìn vọng kiến, nhưng 
nếu chúng ta diễn bày được cái nhìn chánh kiến thì 
vô minh không còn, Niết bàn hiện hữu:
“Chúng sanh khế ngộ chân như
Nhất thiết tề chứng vô dư Niết bàn”.

Sở dĩ các pháp tồn tại là do sự hòa hợp các duyên làm 
nhân hỗ trợ cho nhau tạo thành, không vật nào trên 
thế gian chỉ có một duyên một nhân mà hình thành. 
Theo quan điểm Phật giáo, chúng hữu tình đều dựa 
vào sự tổ hợp của năm uẩn nhưng mỗi một uẩn đều 
có tự ngã riêng biệt, đều là duyên sinh. Và ngay cái 
vô thường ta thấy được cái vô ngã, đoạn trừ tà kiến 
khổ đau được chấm dứt, chánh kiến được phát sinh, 
chúng ta có thể nhận thức được: “Niết bàn hiện hữu 
nó có thể nhận thức được bằng ý; với tâm ý thanh 
tịnh, tịch tĩnh, thù diệu, chánh trực, không bị che 

Người hành trì tu tập giáo lý sẽ được kết quả xứng 
đáng, lợi ích của việc thực hành đó được ghi nhận:
“Nhân lành ắt đặng quả lành
Ba thân hưởng phước đành rành còn ghi”.
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mười công đức; cũng lại khuyên dạy người hành thập 
thiện, công đức. Thế nào là mười? Tự mình không 
sát sinh, Tự mình không trộm cắp, Tự mình không 
dâm dật, Tự mình không nói dối, Tự mình không ỷ 
ngữ, Tự mình không ganh ghét, Tự mình không tranh 
tụng, Tự mình chánh ý, Tự mình chánh kiến, lại dạy 
người khác khiến hành chánh kiến” [7]. Chuyển luân 
thánh vương thực hiện theo khuôn mẫu: “Thiết lập 
một đại bảo tràng… cúng thí cho hàng Sa môn, Bà la 
môn và người nghèo trong nước. Sau đó vua cắt bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, tu vô lượng 
hạnh, ngay trong pháp hiện tại mà tự thân tác chứng, 
sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
xong, không còn thọ thân sau nữa” [8]. Thực hiện 
những việc làm như thế, vua Trần Nhân Tông mở 
rộng và phát triển hơn bằng cách: “Năm Giáp Thìn, 
niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304), Ngài đi khắp 
thôn xóm, khuyến hóa dân chúng bỏ dâm từ, đồng 
thời dạy họ tu thập thiện” [9]. Dâm từ ở đây chỉ việc 
thờ cúng các thần theo tín ngưỡng dân gian, tức là 
đưa nhân dân về với giáo lý chân chính của Phật giáo 
nhấn mạnh mười pháp tu thập thiện, bởi mười điều 
thiện là sự ghi nhận đầy đủ về những điều đạo đức 
trong Tam quy Ngũ giới của người Phật tử tại gia. 
Đề cập đến Tam quy Ngũ giới, tác phẩm “Hứa Sử 
Truyện Vãn” nhấn mạnh việc làm cần thiết khi thọ 
phái quy y để trở thành một con người hoàn thiện hơn 
trong nếp sống tại gia:
“Mỗi tháng giữ ngày ăn chay
Lục trai cho đến những ngày thập trai
Quy y thọ pháp Như Lai
Vâng truyền năm giới hôm mai giữ gìn
Việc trong Phật pháp kỉnh tin
Thầy như cha mẹ hiện tiền Thích Ca
Chuyên trì sáu chữ Di Đà
Làm lành bỏ dữ phận mà chẳng lơi”.

Người hành trì tu tập giáo lý sẽ được kết quả xứng 
đáng, lợi ích của việc thực hành đó được ghi nhận:
“Nhân lành ắt đặng quả lành
Ba thân hưởng phước đành rành còn ghi”.

Ngoài việc hướng dẫn con người đến với những giáo 
điều đạo đức, Thiền sư còn nhấn mạnh các việc làm 
như bố thí, tạo chùa, làm phước… để trang nghiêm 
cõi Tịnh độ bởi: “Trang nghiêm Tịnh độ không phải 
chỉ có Tịnh độ của thế  giới Tây phương cực lạc mà 
còn phải trang nghiêm hiệ n đời ngũ trược ác thế  
Ta bà, thế  giới này trở thành Tịnh độ” [10], xây 

dựng những hành động thực tế như thế chính là xây 
dựng lại thế giới nội tâm chúng ta. Cho đi là một 
pháp môn hạnh phúc, mở lòng với những điều nhỏ 
bé khiến chúng ta dần bỏ đi những thành kiến chấp 
ngã, nâng cao giá trị bản thân, biết yêu thương mọi 
người. Đối với vạn vật tâm không còn phân biệt thì 
thế giới an lành rộng mở, tâm không còn vướng bận 
điều gì. Đôi khi, chúng ta sống luôn hướng về tương 
lai mà quên mất hiện tại chính là cánh cửa của hạnh 
phúc, tìm cầu hạnh phúc xa hoa bên ngoài mà dần 
quên mất bản tánh bên trong. Chính vì thế, Thiền sư 
Toàn Nhật lấy cảm hứng suối nguồn Tịnh độ Phật 
hóa từ hiện thực cuộc sống bằng trực cảm tâm linh 
chứng ngộ chuyển hóa thành suối nguồn Phật quốc:
“Xem trong thế giới muôn đồ
Vật chi phép nấy hóa đua nhiệm mầu
Hư không nhạc nổi thiều tâu
Gió rung tiếng pháp gác lầu đòi nơi
Cỏ cây hoa trái mọi loài
Tự nhiên sinh hóa ở ngoài hư không”.

Rõ ràng, hiện thực chính là Tịnh độ, Tịnh độ chính 
là hiện thực, là những điều hiện hữu ngay trong đời 
sống chúng ta rất mong manh giữa ranh giới mê và 
ngộ. Để mở ra con đường thật sự hạnh phúc trước 
mặt, Thiền sư đã tô lên những gam màu rực rỡ tạo 
thành cảnh cõi Tịnh độ cho chúng sinh hướng về:
“Khắp trong quốc độ nhân dân
Những trang bất thối học phần vô vi
Vốn không ngoại đạo Nê lê
Bặt loài quỷ súc tuyệt bầy tu la
Hóa cầm xướng pháp rập hòa
Ca lăng thảnh thót tần già nhặt khoan”.

Lấy cảm hứng từ cảnh giới Tịnh độ để gợi mở cho 
thế giới thực tại, đây được xem như là một phương 
pháp đa chiều, đỉnh cao của người đạt ngộ. Sử dụng 
triết lý nhân sinh Phật giáo làm phương tiện dẫn dắt 
với mục đích có thể lý giải nguyên nhân khổ đau 
và hướng đến con đường diệt khổ để đạt được cảnh 
giới tối cao thì chúng ta cần phải quán được tất cả 
các pháp đều là Phật pháp: “Như Lai dạy rằng: Hết 
thảy các pháp đều là Phật pháp. Tu-bồ-đề! Nói là 
hết thảy các pháp, tức chẳng phải pháp, vì thế gọi 
là hết thảy các pháp. Tu-bồ-đề! Ví như thân người 
dài lớn. Tu-bồ-đề nói: Bạch Thế Tôn, Như Lai nói 
rằng thân người dài lớn tức chẳng phải là thân lớn, 
gọi là thân lớn. Tu-bồ-đề! Bồ tát cũng lại như vậy. 
Nếu nói rằng: Ta đang độ cho vô lượng chúng sanh, 
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tức chẳng gọi là Bồ tát. Vì sao vậy? Tu-bồ-đề! Thật 
không có pháp gọi là Bồ tát. Vì thế Phật thuyết hết 
thảy các pháp đều không có các tướng ngã, nhân, 
chúng sanh, thọ giả” [11]. 

Với sự khai mở tuệ giác đó chúng ta dễ dàng bước 
vào khám phá vũ trụ trong cõi sắc mà không có rào 
cản nào. Chính những thắng cảnh Phật quốc như thế 
là suối nguồn cảm hứng cho Thiền sư Toàn Nhật 
khắc họa cảnh giới Phật đài trong chiều hướng tìm 
cầu giải thoát, tất cả các yếu tố trên tạo thành cảnh 
cõi Tịnh độ sống động mang đậm sắc màu, âm thanh 
đa chiều nhưng tĩnh lặng. 

TẠM KẾT
Nhìn chung, tác phẩm “Hứa Sử Truyện Vãn” được 
giải trình qua thi ca chữ Nôm của Thiền sư được 
bắt nguồn từ cảm hứng bản thể giải thoát, nếu tự 
thân chúng ta nỗ lực tu trì. Từ thế giới thực tại trở 
thành cõi Phật trong suối nguồn Tịnh độ qua từng 
tác phẩm của Thiền sư Toàn Nhật thành những giai 
điệu kết nối yêu thương chính trong cuộc sống, tất 
cả không ngoài mục đích chuyển hóa tâm thức con 
người thành một cuộc sống an lành và giải thoát khổ 
đau ngay trong giây phút hiện tại. 

Chú thích và tài liệu tham khảo

* Thích Nữ Chúc Hòa, Học viên Cao học khóa III tại Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
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“Độ mình sau mới độ người
Như ngồi thuyền chắc lướt vời phong ba

Mênh mông ác hải hiểm hà
Mình cùng chúng bạn vượt qua tới ngàn”.
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  Như Thiện

Thật đau đớn khi sống trong cảnh khổ
Ta dần quen không tỉnh ngộ hồi đầu
Dù có lúc nhận diện cuộc bể dâu
Nhưng không thể tự xây cầu vượt thoát.

Rồi năm tháng trôi qua đi chẳng khác
Một mình ta lạc lõng chốn tha phương
Mãi ráo riết tìm kiếm cái chân thường
Trong cõi thế vô thường làm gì có?

Và cứ thế, ta quên mình trôi dạt
Giữa sông mê, an lạc có không nào?
Xin thưa có, chỉ khi dứt khổ đau
Bằng lối sống tuệ tri nhân duyên khởi.

 Lê Đàn

Đi về phía 
tình thương yêu đồng loại
Nguyện một lòng 
không lạc nẻo yêu tinh
Tay phải cho
tay trái không hề biết
Bàn tay trao quà
bằng cả chân tình

Đi để thấy
cuộc đời là bể khổ
Ta khổ hôm nay
mai đến lượt người
Đi mới thấy
cái vui trong gian khó
Mở trái tim 
như sen nở hồng tươi

Thôi thúc đi
về phía người với gọi
Nhận và cho
nước mắt lẫn nụ cười
Giọt lệ nóng
trong veo như mắt ngọc
Ấm lòng em
trao gửi chút quà vui.

Cõi thếĐI ĐỂ 
THẤY
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Tâm đầy 
như một 

ánh trăng
Nguyễn Thánh Ngã

Đường đời muôn nẻo chông gai
Món ăn muôn vị đắng cay ngọt bùi
Không buồn thì chẳng có vui
Vậy nên thuận lẽ làm người “tùy duyên”

Vượt gian nan, sẽ bình yên
Mỉm cười với những ưu phiền nhỏ nhoi
Muốn làm tia nắng chiếu soi
Trong rừng muôn lá phổ lời gió mây

Muốn làm một kiếp hương bay
Cho thơm đất mới đổi thay nồng nàn 
Buông đi ích kỷ, tham lam
Đường đời xuôi ngược mở tâm chân thành!

Mắt cười để thấy trời xanh
Giản đơn để thấy an lành yêu thương
Cuộc đời như một mặt gương
“Thiện lương” phản chiếu “yêu thương” chẳng thừa

“Gian tham” ắt có “lọc lừa”
“Gieo gió gặt bão” cuốn mưa tơi bời
Đời như cuốn sách “con người”
Từng trang tuổi trẻ khóc cười giở ra

Tìm trong bọt nước, sương sa
Dù cho bể khổ chánh tà khó phân
Nhưng lòng kiền vững ba chân
Từ bi hóa độ hung tàn “tham si”

Thiệt thòi là “phúc” cho đi
Giúp người là “đức” cũng vì lợi tha
Khổ đau kết quả thăng hoa
Kiên trì nghịch cảnh hóa ra thiện lành

Tâm yêu thế giới chung quanh
Trí nhìn xuyên suốt thực hành chánh tri
Lặng im từng bước chân đi
Thực hành tâm “nhẫn” có gì đinh ninh

Mỗi người phúc họa riêng mình
Đời là cả một quá trình trả vay
Hơn thua, được mất mới hay
Chỉ là trời đất đổi thay cân bằng...

Tâm đầy như một vầng trăng
“Tử sinh” hai chữ thấu chăng đêm dài?!
“Đi” là quá khứ, vị lai
“Dừng” là hiện tại bên ngoài cuộc chơi…
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Hành động và lời nói qua thơ kệ của

ĐĐ. Thích Nhuận Tâm*

Lịch sử cuộc đời Đức Phật cũng đã 
chứng minh rõ mỗi khi làm việc gì 
nhằm đem lại lợi ích thiết thực thì 

chính thân giáo của Ngài là bài học 
thuyết phục nhất: “Này các Tỳ kheo, 

Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. 
Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, 

nên Ngài được gọi Như Lai”.
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Tóm tắt: Phật giáo và Nho giáo 
đều là những tôn giáo chính 
thống ở nước ta và mối quan 
hệ hòa đồng của cả hai đã được 
đề cao từ thời Trung đại. Cả hai 
giáo đều có hướng đi khác nhau 
nhưng đích đến của đạo là một: 
Khai sáng thiện căn sẵn có trong 
mỗi con người. Nhận chân mục 
đích tốt đẹp sau cùng của mỗi 
giáo, Thiền sư Hương Hải ở thế 
kỷ XVII đã đề cao tính nhân văn 
trong việc xây dựng mẫu người 
lý tưởng bởi giáo lý có tính vun 
đắp cho nhau của hai giáo. Điều 
này được xác nhận từ thơ kệ của 
Thiền sư, kết hợp với những lời 
dạy về hành động và lời nói trong 
kinh sách hai giáo.

DẪN NHẬP
Nhìn chung, mối quan hệ Phật - 
Nho được bàn bạc không ít trong 
lịch sử tư tưởng của nước ta. 
Quan điểm dung hòa tôn giáo này 
được đề cập trong tác phẩm Lý 

Hoặc Luận của Mâu Tử, kể từ đó, 
nhiều thế hệ con người Việt Nam 
từ Thiền sư, Đạo sĩ, Nho sĩ cho 
đến vua, quan sau này đã tiếp tục 
xiển dương tư tưởng này theo xu 
hướng về sau sẽ phát triển thành 
Tam giáo đồng nguyên. Có thể 
kể ra một số nhân vật tiêu biểu 
như: Trần Thái Tông, Tuệ Trung 
Thượng sĩ, Trần Nhân Tông, 
Thiền sư Hương Hải, Lê Quý 
Đôn, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, 
Phan Huy Ích, Trịnh Tuệ, Thiền 
sư Chân Nguyên, Thiền sư Toàn 
Nhật,... Các Ngài cho rằng Nho 
và Phật tuy đi theo hai ngã rẽ khác 
nhau nhưng chỗ bí yếu khôn cùng 
của đạo là phục vụ nhân sinh, 
phục vụ đất nước và người dân 
Việt nói riêng, cũng như chúng 
sanh vạn loại nói chung, là chung 
một đích đến, không hai.

Đặc biệt, tác phẩm Trúc Lâm 
Tông chỉ nguyên thanh của Hải 
Lượng Ngô Thì Nhậm và pháp 

hữu đưa ra nhiều cái nhìn sâu sắc 
về mối quan hệ này. Chẳng hạn 
như dung hòa cái nghĩa: Bình 
đẳng của Phật gia vào cái nghĩa 
đại đồng của Nho gia; dung hòa 
trong nghĩa chữ Nhất; sử dụng 
lý luận trong phạm trù quân tử 
và tiểu nhân của Nho gia nhằm 
giải thích rõ tư tưởng vô ngã, 
vị tha của Phật giáo; đối sánh ý 
nghĩa Chính tâm, Thành tính của 
Nho với Minh tâm, nói Kiến tính
của Phật để chỉ rõ nghĩa đạo cao 
cả,... Nhưng cũng chưa thấy đưa 
ra một luận điểm nào về vấn đề 
hành động và lời nói như đã được 
bàn trong thơ kệ của Thiền sư 
Hương Hải theo xu hướng Nho - 
Phật nhất trí. 

Riêng về Thiền sư Minh Châu 
Hương Hải ở thế kỷ XVII, Ngài 
là một hậu bối tiếp tục xiển dương 
tư tưởng dung hòa Tam giáo, đặc 
biệt nhấn mạnh mối quan hệ Nho 
- Phật. Một số tác phẩm nói về 

liên hệ với lời Phật dạy

trong kinh điển của

Nho giáo và Phật giáo
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Thiền sư và tư tưởng của Ngài 
như: Toàn tập Minh Châu Hương 
Hải của Lê Mạnh Thát, Kiến văn 
tiểu lục của Lê Quý Đôn, Thiền 
sư Việt Nam của Thích Thanh 
Từ, Việt Nam Phật giáo sử luận 
của Nguyễn Lang, Việt Nam Phật 
giáo sử lược của Mật Thể, Hành 
trạng chư thiền đức xứ Quảng 
của Thích Như Tịnh,... Tuy nhiên, 
nhìn chung chủ yếu nói về lược 
sử thân thế, trích những bài thơ 
kệ của Ngài có tính giáo huấn đối 
với đồ chúng đệ tử, vua quan và 
đạo hữu cư sĩ. Trong số này, tác 
phẩm của tác giả Lê Mạnh Thát 
là một công trình chuyên khảo về 
Thiền sư Hương Hải có giá trị, có 
nội dung bàn về mối quan hệ Phật 
- Nho, nhưng chỉ ở mức giới thiệu 
sơ lược. 

Qua đó nhận thấy những giá trị 
nhân văn mang tính giáo dục cao 
trong mối quan hệ Phật - Nho mà 
Thiền sư Hương Hải kế thừa và 
phát triển được đề cập trong tác 
phẩm Hương Hải Thiền sư ngữ 
lục và Sự lý dung thông vẫn chưa 
được khai thác hết. Do đó, bài 
viết này nhằm đi tìm hiểu nghĩa 
lý Phật - Nho nhất trí trên phương 
diện tư tưởng giáo dục ở khía 
cạnh hành động và lời nói tự thân 
được bàn bạc trong thơ kệ. Tất cả 
đều không nằm ngoài mục đích 
nêu ra và làm rõ những lời giáo 
huấn của Thiền sư, rồi đối chiếu 
với lời dạy của Phật và Nho trong 
kinh điển để thấy tính tương đồng 
trong phẩm chất đạo đức của cả 
hai giáo qua cách ứng xử và lối 
phát ngôn trong sinh hoạt giao 
tiếp hằng ngày. Việc trích dẫn 
những lời giáo huấn về hành 
động và lời nói trong kinh sách 
hai giáo là nhằm biểu thị rõ tính 
tương đồng về cách giáo dục của 
hai giáo để đi đến tư tưởng Phật - 

Nho nhất trí được phản ánh trong 
tác phẩm Hương Hải Thiền sư 
ngữ lục và Sự lý dung thông của 
Thiền sư Hương Hải. Tuy nhiên, 
đây là một nỗ lực tìm kiếm và 
chia sẻ mang tính khởi đầu. Như 
thế, cách nhìn và độ thẩm thấu 
của mỗi chúng ta về nó sẽ là khác 
nhau và khôn lường, nên tùy cách 
tiếp nhận để mỗi người tự nhận 
chân rõ giá trị.

Ý THỨC HÀNH ĐỘNG TỰ 
THÂN QUA THƠ KỆ CỦA 
THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI 
LIÊN HỆ VỚI LỜI DẠY 
TRONG KINH ĐIỂN CỦA 
NHO VÀ PHẬT
Trong cuộc sống hằng ngày Thiền 
sư ít dùng lời lẽ ngôn từ mà chỉ 
ưa dụng công tu tập để hoàn thiện 
bản thân, đó là cách giáo dục trực 
tiếp và thuyết phục nhất mà trong 
Đạo Phật gọi là thân giáo. Đọc 
qua những lời sau đây để thấy rõ 
lập trường tu học và phương cách 
giáo huấn của Thiền sư:
Phản văn tự kỷ mỗi thường quan
Thẩm sát tư duy tử tế khan
Mạc giáo mộng trung tầm tri thức
Tương lai diện thượng đổ sư 
nhan.
(Về lắng nghe mình mỗi xét xem
Thẩm tra suy nghĩ khéo trông 
thêm
Chớ tìm tri thức trong mơ mộng
Sẽ thấy bóng thầy trên mặt mình) 
[1].

Công việc trước tiên thường ngày 
của Sư là ứng vào tự thân để nhìn 
nhận rõ bằng con mắt tuệ quán, 
nghĩa là từ căn cứ bên trong bản 
tâm. Cho nên, khi vua Lê Dụ 
Tông thỉnh ý Sư về phương cách 
tu học thì Sư liền nói ngay lời 
này, đó là phương thuốc trực tiếp 
và hữu hiệu nhất để điều trị mọi 
cấu uế của nghiệp trần. Sư muốn 

người học đạo mà cụ thể là nhà 
vua phải thường xuyên nhìn thấy 
chính bản thân mình trước. Cách 
hay nhất không gì bằng “phản 
quan tự kỷ”, quay lại quán xét tự 
thân tâm mình cho kỹ lưỡng chớ 
xem nhẹ. Cái này trong Phật giáo 
gọi là ngộ lý Khổ đế và Tập đế. 
Một khi hiểu rõ và trải qua thấy 
biết mọi nguồn gốc của đau khổ 
thì mới hướng đến mong cầu cái 
phương pháp cứu khổ là Đạo và 
Diệt đế.

Cho nên, người muốn tu phải biết 
ngộ nơi tự thân mình trước: Cái 
gì là thật, cái gì là giả. Biết rõ 
mình sẽ biết rõ được bên ngoài, 
ắt hẳn ta không bị dối lầm và mê 
muội vậy. Giáo dục tự thân bằng 
phương pháp phản quan tự kỷ là 
cách hoàn thiện đạo đức của một 
con người đáng ca ngợi nhất. Vì 
chỉ khi chịu trở về với chính mình 
thì khi đó sự thay đổi mới mong 
có thể bắt đầu.

Điều này được Đức Phật dạy rõ 
trong kinh Pháp cú:
Dễ thay thấy lỗi người
Lỗi mình thấy mới khó
Lỗi người ta phanh tìm
Như sàng trấu trong gạo;
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài [2].

Cái khó thấy đầu tiên là lỗi mình, 
cũng vậy cái khó sửa đầu tiên là 
chính trực mọi hành vi của bản 
thân mình. Lỗi của mình có sửa 
được mới mong làm căn cứ để sửa 
lỗi của người. Đây là cách thuyết 
phục nhất để giáo dục người 
khác, là hình mẫu mô phạm cho 
đạo đức. Khổng Tử cũng rất đề 
cao lối thân giáo trong việc dạy 
đạo lý cho các học trò. Để truyền 
thụ đạo làm người, Khổng Tử chú 
trọng đến việc làm của tự thân:
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Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng 
chi.
(Hãy làm trước điều mình muốn 
nói, rồi sau theo đó mà nói) [3].

Thời xưa, các bậc Thánh đức rất 
chú trọng giáo dục nhân cách, 
phẩm hạnh cho con người. Nên 
cách sống của họ chú trọng về 
thân giáo, sau đó mới đem ra giáo 
huấn học trò. Về cách giáo huấn 
xem trọng thân giáo đã được 
phản ánh rõ trong kinh điển của 
Phật và Nho. Một lần nữa điểm 
gặp gỡ trong cách giáo dục giữa 
Nho và Phật được lột tả sinh động 
trong thơ kệ của Thiền sư Hương 
Hải, điều mà ngài vận dụng ngay 
trong đời sống tu tập hằng ngày. 
Đó là thông điệp giáo dục hiệu 
quả nhất mà Thiền sư trao truyền 
cho hậu bối. 

Khi đạo đức được vun bồi và 
trưởng dưỡng thì tài năng mới 
được trọng dụng để phục vụ cuộc 
sống, cống hiến cho xã hội, làm 

đẹp cuộc đời. Điều này được 
nhận thấy qua bài thơ kệ của 
Thiền sư khi Ngài xưng tán viên 
quan Đặng Đình Tướng:
Tài dụng kinh luân kiêm đức 
hạnh,
Ân thi lễ nghĩa quí văn chương.
Ngoại trừ đạo tặc binh nhân ái,
Nội dưỡng trinh liêm sĩ tốt cường.

(Kinh luân đức hạnh tài dùng đủ
Lễ nghĩa văn chương ý đáp đền.
Ngoài trừ đạo tặc quân dân thích
Trong dưỡng trinh liêm sĩ tốt bền) 
[4].

Thiền sư vốn là người học thông 
Nho điển, nên Ngài nắm rõ lễ tiết, 
tài lược của giáo dục Nho giáo. 
Theo quan điểm giáo huấn của 
đức Khổng Tử thì con người nhờ 
có những khuôn phép tu thân, 
xử thế, dùng lễ tiết chế, thúc giữ 
hành vi mới không xâm phạm 
những chuẩn mực về đạo đức: 
“Người quân tử học rộng về văn, 
kiềm chế hành vi bằng lễ, thì cũng 

có thể không trái với đạo lý” [5].

Trong kinh Pháp cú, đối với 
những ai hành trì phạm hạnh, giữ 
được những phẩm đức tôn quý thì 
được Đức Thế Tôn xưng tán và 
khẳng định đức hạnh vượt thoát 
mọi trần cấu sẽ gặt hái quả vị an 
lạc đời này và đời sau:
Ai dùng các hạnh lành
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che [6].

Qua đó chúng ta thấy rằng đức 
hạnh rất được đề cao trong cả 
Nho giáo lẫn Phật giáo. Như thế, 
sự tương đồng quan điểm về đức 
hạnh trong hai giáo lại được đề 
cập trong lời ca tán của Thiền sư 
dành cho Ứng quận công Đặng 
Đình Tướng. Đó là hình mẫu con 
người kiện toàn cả đức lẫn tài, bên 
trong thì trưởng dưỡng đạo tâm, 
bên ngoài thì thông làu tài kinh 
bang tế thế, thật sự là một thành 
tựu giáo dục hội đủ cả phẩm chất 

Ý thức về sự lợi hại của 
lời nói, nên cả Nho giáo 
và Phật giáo đều có bài 
học, những lời giáo huấn 
hữu ích về việc sử dụng 
lời ái ngữ. 
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của Phật và Nho. Đây là mẫu 
hình lý tưởng của con người Việt 
Nam, là một đặc trưng văn hóa 
Việt Nam tự bao đời. Nhưng tất 
cả đều hướng đến phục vụ cho 
việc giữ gìn và làm thịnh vượng 
đất nước, phong hóa Việt Nam 
bằng cách cho thấy: “Vai trò của 
Nho và Lão giáo tại Việt Nam đều 
cùng một đường, nghĩa là phục 
vụ cho con đường Phật giáo phát 
triển và tồn tại” [7].

Con người đức hạnh được mô tả 
trong thi kệ của Thiền sư là con 
người có những hoạt động trong 
chánh niệm, trong tu tập. Cho 
nên, mọi sinh hoạt đều nằm trong 
tầm kiểm soát của họ, không dễ 
dàng bị nhiễm trần hay tha hóa:
Kiến văn tri giác vô chướng ngại,
Thanh hương vị xúc thường tam 
muội,
Như điểu không trung chỉ mạ phi,
Vô thủ vô xạ vô tăng ái,Nhược 
hồi ưng xứ bản vô tâm,
Thỉ đắc danh vi quán tự tại.

(Thấy, nghe, biết, hiểu không 
chướng ngại,
Tiếng, hương, mùi, xúc thường 
tam muội,Như chim giữa trời chỉ 
tự bay,
Chẳng thủ, chẳng xả, chẳng tăng 
ái,Nếu hay ứng xử vốn vô tâm,
Mới được tên là Quán Tự Tại) 
[8].

Lối sống của người đức hạnh là 
lối sống tu tập, chánh niệm trong 
từng ý nghĩ, lời nói và hành động. 
Vì vậy, sở hành của họ vô chướng 
ngại, không dính mắc, tự do tự 
tại, nhờ vậy họ mới thâm nhập 
và phổ dụng được năng lực Quán 
Tự Tại. Tinh thần vô thủ, vô chấp 
này là một trong những giáo pháp 
căn bản đã được Đức Phật giảng 
dạy rất kỹ cho các môn đồ:
Đây Tỳ kheo có trí,
Tu tập pháp căn bản, Hộ căn, biết 
vừa đủ,
Giữ gìn căn bản giới, Thường 
gần gũi bạn lành,
Sống thanh tịnh tinh cần. [9].

Những đức hạnh như sống biết 
vừa đủ, biết giữ gìn thân, khẩu, 
ý và nên gần gũi thiện tri thức 
để học hỏi sửa mình cũng được 
nhắn nhủ trong lời giáo huấn 
của Khổng Tử: “Người quân 
tử ăn không được cầu đầy đủ, 
ở không cầu được yên vui, làm 
việc cần mẫn mà thận trọng lời 
nói, tìm đến người có đạo đức 
để sửa mình, như vậy có thể gọi 
là ham học” [10]. 

Như vậy, lời dạy của Đức Phật 
và Khổng Tử cũng gặp gỡ nhiều 
điểm tương đồng về việc tu thân 
và sống thiện. Đối với nhu cầu ăn 
ở thì biết vừa đủ để hộ trì thiện 
căn, đối với thân, khẩu, ý phải 
thận trọng và giữ gìn, đối với việc 
kết giao học hỏi thì biết chọn lựa 
những người bạn tốt, có chung 
chí hướng, chung lý tưởng để vun 
bồi phẩm hạnh. Điều quan trọng 
trong việc giáo huấn của Phật và 
Nho là đặt sự quan tâm đối với 
học trò ở việc tu thân, sửa tánh, 

Nếu con người biết dừng 
lại mọi dính mắc trong 
thấy biết, nói năng của 
phạm vi thế tục thì tâm 
họ bớt phiền não, bớt 
phân biệt nhân ngã. Tâm 
được an tịnh thảnh thơi 
là tâm Phật, tâm vô sự 
thì đưa chúng ta vượt 
thoát khổ đau, đạt đến 
giải thoát sinh tử. 
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chứ không phải là những điều 
kiện bên ngoài. Qua đó cho thấy, 
thơ kệ của Thiền sư là một sự tích 
hợp đặc sắc những lời giáo huấn 
về hành động của cả lời Phật dạy 
và lời của Khổng Tử nhằm đánh 
mạnh vào mục tiêu giác ngộ và tu 
tập của người học đạo.

Ý THỨC LỜI NÓI TỰ THÂN 
QUA THƠ KỆ CỦA THIỀN 
SƯ HƯƠNG HẢI LIÊN HỆ 
VỚI LỜI DẠY TRONG KINH 
ĐIỂN CỦA NHO VÀ PHẬT
Lời nói là phương tiện truyền đạt 
thông tin trong cuộc sống hằng 
ngày có sức tác động đến người 
nghe. Như vậy, nếu người truyền 
đạt có những thông tin tích cực thì 
người nghe cũng nhận được năng 
lượng tích cực và ngược lại. Bằng 
không hậu quả của lời nói chua 
ngoa, mỉa mai hay hàm ý tiêu cực 
là không thể lường được. Nó làm 
cho người khác khó chịu, bất bình 
dẫu cho người nghe đã chủ động 
“cách nghe” tới mấy đi chăng nữa. 
Về ý thức lời nói và hạnh lập ngôn, 
thì trong đời sống tu tập Thiền sư 
Hương Hải luôn thực tập:
Sạch lời đối đãi đua tranh,
Bẻ rào nhân ngã, tẩy thành mạn 
nghi.
Thanh trần gác để thị phi,
Tịnh thân khẩu ý thanh quy làu 
làu. [11].

Ý thức về sự lợi hại của lời nói, 
nên cả Nho giáo và Phật giáo đều 
có bài học, những lời giáo huấn 
hữu ích về việc sử dụng lời ái ngữ. 
Khi đề cao cái hạnh chính trực 
của người quân tử, Khổng Tử dạy 
bốn cái lễ rất quan trọng, trong đó 
có yếu tố nói năng: “Người quân 
tử lấy nghĩa làm gốc, lấy lễ làm 
thực hành, lấy lời lẽ khiêm tốn 
để biểu đạt, lấy thành tín để làm 
nên việc, như vậy thật là quân tử” 

[12]. Đức Phật cũng thận trọng về 
lập ngôn trong đối nhân xử thế và 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
lời nói. Nên Ngài dạy:
Tỳ kheo chế ngự miệng,
Vừa lời, không cống cao; 
Khi trình bày pháp nghĩa,
Lời lẽ dịu ngọt ngào [13].

Cả Nho và Phật đều hướng việc 
giáo dục con người trước tiên 
là đáp ứng cái thiết thực giao 
tiếp hàng ngày, mà người xưa 
thường có câu ca dao“học ăn 
học gói học nói học mở”. Điều 
cơ bản này trong đối nhân xử 
thế đã cho thấy rõ tầm quan 
trọng của lời nói, huống hồ bậc 
hiền nhân, trí sĩ có được một 
nền tảng giáo dục hẳn hoi, thì cớ 
gì để hủy phạm nhân cách bằng 
lời nói ấu trĩ, thô thiển? 

Thông qua cuộc đời của Thiền sư 
Hương Hải, chúng ta được biết 
Sư ít thích dùng lời lẽ nhiều, chỉ 
lúc nhàn đàm giáo huấn hay hóa 
duyên độ người thì Sư mới mượn 
lời Phật, lời Tổ để khai thị. Cho 
nên, công việc trước tiên thường 
ngày của Sư là ứng vào tự thân 
để nhìn nhận rõ bằng con mắt 
tuệ quán, nghĩa là từ căn cứ bên 
trong bản tâm. Đạo là bỏ vọng 
tâm về với chân tâm và tông chỉ 
của Thiền là vô ngôn để liễu thấu 
nguồn tâm, do đó sẽ thật là vô 
ích khi dùng nhiều lời, nên Sư 
dạy rằng:
Hiểu lời chẳng nhờ lưỡi,
Nói được đâu phải thanh,
...
Biết tâm, tâm là Phật,
Phật đâu lại có thành [14].

Hay lúc nhàn đàm ban huấn ngôn 
cho chúng đệ tử, Sư dạy: “Pháp 
thân vô tướng, không thể đem âm 
thanh mà tìm. Đạo mầu không lời, 

không thể đem văn tự mà hiểu... 
Dẫu nói diệu bàn huyền, rốt cuộc 
cũng mắc vào răng lưỡi” [15]. 
Sự trực ngộ chân lý là sự chứng 
biết của tâm chứ không nằm ở 
chỗ dụng ngôn, mà nhà thiền 
gọi đó là vô ngôn, vì ý tại ngôn 
ngoại. Tuy nhiên nếu muốn tìm 
cầu chân ngã, đạt được tâm ngộ 
thì không phủ nhận chức năng 
của ngôn ngữ (kinh văn), vì nhờ 
nương “ngón tay” để thấy “mặt 
trăng”. Nếu biết lặng yên đúng 
chỗ để cảm ngộ đúng pháp thì đó 
là hành động của bậc trí như lời 
Phật dạy:
“Nếu tự mình yên lặng, 
như chiếc chuông bị bể;
ngươi đã chứng Niết bàn,
ngươi không còn phẫn nộ” [16].

Trong ứng xử thường ngày Khổng 
Tử rất đề cao đức nhân, nên lời 
nói của người nhân phải cần lắm 
sự thận trọng. Nên khi “Thầy Tư 
Mã Ngưu hỏi về điều nhân. Đức 
Khổng Tử nói rằng: Người nhân, 
lời nói phải dè dặt” [17]. Hoặc 
trong lúc giao tiếp khi cần ứng 
xử tinh tế hơn để lễ độ và nhẫn 
nhịn thì Ngài dạy rằng: “Người 
nhân thì biết nhịn lời” [18]. Cho 
nên, bậc cao đức rất ý tứ lời nói, 
bởi lời nói là để thông tin sự thật, 
đấy cũng hàm chứa cái uy tín vậy, 
há có sự tùy tiện sao? Thẩm thấu 
hậu quả của lời nói là tác động 
không nhỏ, nên Khổng Tử dạy 
học trò phải biết giữ miệng lưỡi. 
Bài học thực tiễn của miệng lưỡi 
ở đời được đúc kết rất xúc tích 
chứng minh rõ ràng nhất, nên Phó 
Huyền nhà Tống nói: “Tai họa từ 
miệng gây ra, bệnh tật từ miệng 
rước vào” [19]. Cái miệng là nơi 
để thức ăn đưa vào và cũng chính 
là nơi lời lẽ đi ra. Nếu ăn uống 
không biết tiết độ và nói năng 
không có kiêng cử thì tất gặp tai 
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họa vậy. Đại ý gửi gắm là phải 
thận trọng trong ăn cũng như thận 
trọng khi nói, nếu không biết ý tứ 
trong sinh hoạt thì họa mang lại 
từ miệng không thể lường được.

Theo Phật giáo, người chánh 
hạnh luôn dùng lời lẽ ái ngữ 
và chân thật để tránh nói sai sự 
thật hay làm cho câu nói trở nên 
trầm trọng, khách khí, hay méo 
mó, bỡn cợt mà dễ mắc phải 
một trong bốn lỗi đó là nói dối, 
nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói 
thô ác. Hễ ai nói sai sự thật đều 
tạo ra sóng gió của hận thù, chia 
cắt, ghen ghét, hờn dỗi, khổ đau, 
buồn tủi cho nhau. Hơn ai hết 
chính mỗi chúng ta đều dễ mắc 
phải sự sai trái tương tự và cũng 
chính tự ta trải nghiệm rõ nhất về 
mọi bất thiện của lời nói sai sự 
thật. Vì thế, Thiền sư Hương Hải 
muốn chúng ta vượt qua mọi dính 
mắc đúng sai, phải quấy, hơn thua 
nên Ngài dạy:
Ly tứ cú, tuyệt bách phi,
Tương phùng cử mục thiểu nhân 
tri;
Tạc dạ sương phong lậu tiêu tức,
Mai hoa y cựu chuyết hàn chi.

(Rời bốn cú, dứt trăm sai,
Gặp nhau đưa mắt ít người hay;
Hôm qua sương gió tin tức lậu,
Cành buốt như xưa điểm đóa 
mai) [20].

Nếu con người biết dừng lại 
mọi dính mắc trong thấy biết, 
nói năng của phạm vi thế tục thì 
tâm họ bớt phiền não, bớt phân 
biệt nhân ngã. Tâm được an tịnh 
thảnh thơi là tâm Phật, tâm vô sự 
thì đưa chúng ta vượt thoát khổ 
đau, đạt đến giải thoát sinh tử. Do 
đó, việc bớt dùng lời, chỉ chuyên 
chú tu hành và dùng thân giáo là 
tư tưởng tu tập của Thiền sư.

Lịch sử cuộc đời Đức Phật cũng 
đã chứng minh rõ mỗi khi làm 
việc gì nhằm đem lại lợi ích thiết 
thực thì chính thân giáo của Ngài 
là bài học thuyết phục nhất: “Này 
các Tỳ kheo, Như Lai nói gì làm 
vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói 
gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên 
Ngài được gọi Như Lai” [21]. 
Điều này cũng thể hiện điểm 
chung trong cách giáo dục con 
người của cả Nho và Phật giáo. 
Với Đức Phật, việc học khi nào 
cũng được đem ra thực hành để 
nhằm giúp cho con người trực 
ngộ chân lý. Nhờ vậy con người 
dễ tránh được những sai lầm chủ 
quan hay ngộ nhận máy móc. Vì 
vậy, việc khuyến tu là câu khẩu 
hiệu thuyết phục nhất cho người 
xuất gia: “Dẫu nói ít kinh điển, 
nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ 
tham, sân, si, tĩnh giác tâm giải 
thoát, không chấp thủ hai đời, 
dự phần sa môn hạnh” [22]. Với 
Phật giáo, việc cởi bỏ chấp chặt 
vào lý thuyết được đề cao và nhấn 
mạnh nhiều hơn so với cách giáo 
dục của Khổng Tử. 

Còn đức Khổng Tử có dạy: 
“Người quân tử mong muốn chậm 
chạp cẩn thận trong nói năng, và 
siêng năng nhanh nhẹn trong việc 
làm” [23]. Như thế, con người lý 
tưởng trong sự nghiệp giáo dục 
của Nho gia là nhắm đến hoàn 
thiện nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ở 
đây, tín chính là những thực hành 
đúng đắn để khẳng định các yếu 
tố khác. “Tín” hay nói một cách 
sinh động hơn là “làm - hành 
động” thật sự là một yếu tố rất 
quan trọng trong giao tiếp với 
nhau. Do đó, nó quyết định thành 
công trong sự nghiệp của bất kỳ 
ai. Thế mới có câu “một lần bất 
tín vạn lần bất tin”. Vậy, giáo dục 
Phật giáo và giáo dục Nho giáo 

đều hết sức nhân văn và rất phù 
hợp cho phạm vi giáo dục đạo 
đức con người từ xưa đến nay. 
Thấy được giá trị lớn, chúng ta 
càng biết trân trọng để học và làm 
nhiều hơn. 

Chính bản thân Sư khi còn sống 
ở Đàng Trong với chúa Nguyễn 
Phúc Tần (ở ngôi 1648 - 1687) 
cũng bị kẻ xấu dèm pha cho rằng 
sư với Gia Quận công [24] tính 
chuyện trở về Bắc để mang tội 
phản chủ. Vì chuyện bất tín này 
mà Thiền sư trở về Bắc thật vào 
năm 1682. Điều nguy hại của lời 
nói không trung thật quả không 
phải là nhỏ, đó là đầu mối chia 
rẽ, nguyên nhân gây ra nguy 
khốn và khổ đau, che mờ tánh 
giác chân lý.

Đối với Thiền sư, ông chẳng bận 
lòng miệng tiếng chê bai mà còn 
cho rằng cứ càng bị chê trách như 
được tăng thêm phạm hạnh:
Cao nhân chi có nỡ niềm
Thanh trần hủy dự càng thêm đức 
dày [25].

Bậc xuất gia hành đạo khi đã coi 
đời là giả huyễn, hiểu rõ thân là 
vay mượn của tứ đại thì buông bỏ 
chấp ngã. Nhận chân rõ các pháp 
là do nhân duyên giả hợp liền xả 
niệm chấp trước các pháp. Vì vậy, 
đối với người chỉ lo tu tập, làm 
nhiều hơn nói, ít thích dùng nhiều 
lời văn hoa mỹ từ, thì vấn đề thị 
phi của kẻ tiểu nhân là vô nghĩa, 
không làm Sư bận lòng:
“Là thị là phi ai có biết,
Rằng xuôi rằng ngược lẽ trời hay 
[26].

Một con người sống không vướng 
bận chuyện thị phi như Thiền sư 
Hương Hải đã cho thấy có sự 
gặp gỡ trong cách đối nhân xử 
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thế của nho gia. Các nho sĩ Việt 
Nam thời kỳ trung đại đã chọn 
xu thế ẩn dật rời thị phi để thỏa 
chí phiêu bồng tiêu dao chốn điền 
viên thanh nhã tiêu biểu như: Chu 
Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm. Họ có chất liệu của 
bậc trượng phu Nho gia đó là con 
người nghĩa khí, trung hiếu, luôn 
bỏ danh lợi ngoài tai. Thiền sư 
Hương Hải tuy không ở ẩn như 
họ nhưng có thái độ vô ưu với thị 
phi, không bận lòng. 

TẠM KẾT
Tóm lại, cả hai giáo đều hướng 
có những lời giáo huấn rất sâu 
sắc về phạm hạnh trong hành 
động và nói năng. Cần nhận chân 
rằng giữa làm và nói có sự liên 
quan với nhau, là điểm tựa cho 
nhau. Chính vì vậy, khi phát ngôn 
phải dè bỉu, vì căn cứ việc làm đề 
chứng minh lời nói và lời nói sẽ 
là điểm khởi động của việc làm. 
Do đó, thông qua lời nói để hiểu 
rõ con người. Tuy nhiên, riêng 
đối với Phật giáo giới nói sai sự 
thật được khai thác cặn kẽ và 
tinh sâu hơn, có tính hệ thống và 
khúc chiết. Nho giáo chỉ bàn đến 
căn bản của lời nói thiện, trong 
khi đó Phật giáo phân loại được 
các loại hình của lời nói trái thực 
tiễn, nói rõ hậu quả của nó hơn. 
Tựu trung thông qua thi, kệ của 
Thiền sư Hương Hải đã chuyển 
tải những nội dung rất căn bản 
về những lời giáo huấn cả phần 
hành động và lời nói được đúc 
kết từ lời dạy vàng ngọc của Đức 
Phật và Khổng Tử và chư đệ tử, 
nhằm mục đích thuần hóa những 
nghiệp xấu của con người để đạt 
được an lạc và hạnh phúc.
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Đức Khổng Tử có dạy: “Người quân tử mong muốn chậm chạp cẩn thận 
trong nói năng, và siêng năng nhanh nhẹn trong việc làm” (Ảnh: sưu tầm)
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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: 65.000 đồng
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