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Kính mừng Phật đản 
TUỆ NHA

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chắp tay hướng về ngày Phật đản
Khắp nơi trong cõi nước Ta Bà 
Y vàng đạo hạnh đài tôn quý
Kinh ngọc từ bi kệ dâng hoa
Phật tử tâm thành Nam mô Bụt
Chúng sinh lòng lành đón Thích Ca
Không chờ mỗi năm lễ Mộc Dục
Hằng siêng tắm vị Phật trong ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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Như vang như bóng

TRẦN QUÊ HƯƠNG 
chuyển ngữ

Đạm bạc tự giữ chính mình
Tâm đức chánh báo, tự tình, tự răn

Lời nói lành, phước lực sanh
Một câu chí thiết, ắt thành đạo tâm
Lòng không nhơn - ngã thù thâm

Bụi trần buông rũ, tăng phần phước duyên
Ngày đêm xuống xuống, lên lên

Không hình, không trụ vững bền tịnh thanh
Như vang như bóng mong manh

Không không như thị viên thành chân thân
Bằng phân sinh tử hai phương

Thích Ca, Di Lặc hai đường ắt sai
Nếu biết sanh tử trong ngoài

Tăng già tỏ ngộ liên đài thiền gia
Môn nhơn hậu học hằng sa

Khuôn mẫu pháp tắc, đối tòa tuyền đăng!

   Thiền sư Trí (? - ?)
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Hiện tiền đại dụng

TRẦN QUÊ HƯƠNG 
chuyển ngữ

Ta nay có việc lạ kỳ
Chẳng xanh vàng đỏ đen sì, trắng phau

Tại gia xuất gia... người nào?
Thích sinh ghét tử huynh bào giặc mê

Chẳng rõ sanh tử sơn khê
Tử sinh được mất khen chê sai đường.

   Thiền sư Giới Không (? - ?)
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1. Ngay khi có mặt trong 
cuộc đời, Đức Phật đã 

khẳng định hạnh nguyện của 
mình: “Nếu cuộc đời không đau 
khổ thì ta đã không có mặt ở 
đời”. Điều này, có nghĩa là Đức 
Phật có mặt vì cuộc đời, vì chúng 
sanh chứ không phải vì cá nhân 
Ngài, hay vì mục đích nào khác.

Sự kiện Đức Phật ra đời là 
một dấu mốc tâm linh quan trọng 
nhằm khai mở con đường giải 
thoát, và phát huy khả năng giác 
ngộ trong mỗi con người để vượt 
qua khổ đau vô minh tà kiến.

Từ bi là bản thể của chư Phật. 
Không có từ bi tâm thì hạnh 
nguyện độ sanh không hoàn tất 
được. Từ trong đại bi tâm, Đức 
Phật đã xuất hiện như một sứ 
giả hòa bình, đến với cuộc đời 
vì hạnh nguyện cao cả là cải 
tạo nâng cấp cuộc đời, chuyển 
đau khổ thành hòa bình an lạc, 
chuyển mê mờ thành giác ngộ, 
chuyển phàm phu lên Thánh giả.

Người Phật tử chân chánh 
phải hiểu và thực hành lời dạy 
của Đức Phật một cách sâu sắc 
thì mới tiếp nhận được tinh thần 
an lạc giải thoát của chánh pháp. 
Nếu chỉ tin một cách hời hợt thì 
chẳng bao giờ gặp được Đức 
Phật thật tướng, mà chỉ thấy 
Đức Phật giả tướng do chúng ta 
tưởng tượng ra.

Sự tôn vinh, lòng ngưỡng mộ 
Đức Phật chỉ là cách thể hiện 
lòng tin và sự tôn kính đối với 
Ngài, chứ không phải là cứu cánh 
của sự giải thoát. Đức Phật cũng 
đã khẳng định: “Tin ta mà không 
hiểu ta, ấy là bài báng ta”.

Để hiểu và thể nhập vào 
hạnh nguyện của chư Phật, điều 
cốt yếu là phải phát tâm tham 
cứu, học hỏi và hành trì chánh 
pháp. Không hành trì chánh 
pháp, không thể nhập vào cốt 
lõi của chánh pháp thì không 
bao giờ hiểu được hạnh nguyện 
của chư Phật. Hành giả đi trên 

CỬA ĐÃ MỞ
	 	 	 	 	 HT.	THÍCH	THIỆN	ĐẠO
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đường giác ngộ cẩn thận chớ lạc 
vào mê lộ Thế Trí Biện Thông, 
tức là căn bệnh Sở Tri Chướng 
của thời đại.

2. Ngài Đạo Tín lạy Tổ 
Tăng Xáng cầu xin pháp 

giải thoát.
Tổ nói: “Ai trói buộc ngươi 

mà cầu pháp giải thoát?”.
Nghe Tổ cật vấn, Đạo Tín 

liền bừng sáng tự tâm, tức là 
tháo gỡ được điều mà bấy lâu 
nay mình mãi tìm cầu.

Qua đối thoại trên, ta thấy 
lời cật vấn của Tổ Tăng Xáng 
như là nhát búa chặt đứt sợi 
dây oan nghiệt đã trói chặt Đạo 
Tín vào cuộc rong ruổi tìm cầu. 
Tâm bừng sáng qua lời cật vấn 
của Tổ, bây giờ Đạo Tín thật sự 
có tự do tự tại trong dòng sinh 
mệnh của mình. Đạo Tín thật 
sự đã nhận chân được rằng chỉ 
có mình mới biết mình bị trói 
buộc ở chỗ nào để mở trói, biết 
mình bị che khuất chỗ nào để 
vén bức màn vô minh đúng chỗ, 
cánh cửa giác ngộ đã được mở 
toang trong tâm khảm của Đạo 
Tín qua câu nói của Tam Tổ.

Đã từ lâu ta mãi say đắm tìm 
cầu ảo ảnh bên ngoài, ta đã quên 

ta, đã không nhận diện được con 
người thật của chính ta, chính ta 
đã đánh mất ta. Làm sao có được 
an lạc khi ta còn mải mê tìm cầu 
vay mượn. Sự giác ngộ đích thực 
là ở trong chính chúng ta, chứ 
không ở nơi nào khác. Còn tìm 
cầu, còn vay mượn là còn cách 
xa con đường giác ngộ.

Cho tới khi nào, các dây mơ 
rễ má đã bao phủ che kín ta từ 
vô thủy kiếp bị chặt đứt, bị lôi 
kéo quăng ra xa thì con người 
đích thực của ta mới hiện rõ 
nguyên hình.

Khi nào ta bắt gặp con người 
thật của ta, tức là ta đã thể nhập 
vào thật tánh, chân như tánh, 
Như Lai tánh. Tính giác ngộ có 
mặt khắp nơi trong mọi chúng 
sanh. Kinh nói: “Không từ đâu 
đến, mà cũng chẳng đi về đâu. 
Tính giác là như thế”.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật đã dạy về sự quan trọng của 
sự tự chủ trên con đường giác ngộ: 
“Như Lai chỉ dạy con đường giác 
ngộ, chứ không giác ngộ thế cho ai 
được. Sự trói buộc của ma vương 
sẽ do sức thiền định của các ngươi 
mà được cởi mở”.

Như vậy, chỉ có ta mới thật 
sự giải thoát cho ta mà thôi. 
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          Tôi học Phật

 “4 LỜI NGUYỆN 
  RỘNG LỚN”
	 	 	 	 	 	 ĐỖ	HỒNG	NGỌC

K hông biết ai là người đã viết nên “4 lời nguyện rộng lớn” 
(Tứ hoằng thệ nguyện) này nhưng từ thời Lục Tổ Huệ 

Năng (TK VII) đã thấy đề cập và cho đến nay hằng ngày các tu sĩ 
cũng như cư sĩ theo con đường của Phật đều tụng niệm như một lời 
nhắc nhở để… đừng bao giờ quên: 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Chúng sanh thì “vô biên”, phiền não thì “vô tận”, pháp môn thì 
“vô lượng” còn Phật đạo thì “vô thượng”…
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Chuyện kể có vị thiền sinh được Thầy cho có một chữ làm 
“công án” để mà nghiền ngẫm suốt mấy năm trời: “Vô”! Đọc Bát 
Nhã Tâm Kinh thấy toàn… Vô: “Vô sắc, vô thọ… vô nhãn nhĩ… 
vô vô minh, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc…”.

***

Nhưng, tại sao chúng sanh thì vô biên?
Vô biên bởi vì không thể đếm, không thể đo được.
Sợi tóc trên đầu cũng đếm được, các ngôi sao trong vũ trụ 

cách xa hàng triệu năm ánh sáng cũng đo được… Còn chúng 
sanh thì chịu!

Bởi “chúng” “sanh” ở trong tâm. Mà tâm ở đâu thì không biết. 
Không ngằn mé. Không biên giới. Ngồi đây mà tức khắc đã có thể 
có mặt ở chân trời góc biển, ở bên kia nửa quả địa cầu, ở cả bên kia 
thế giới, với “những người muôn năm cũ”…

Vậy làm sao “độ” được? Dễ thôi. Trong kinh Kim Cang, 
Phật nói: “chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng sanh” 
(chúng sanh tức không phải chúng sanh, chỉ tạm gọi là chúng 
sanh). Và Bồ-tát thì phải “… diệt độ tất cả các loại chúng sanh, 
đưa vào vô dư Niết bàn”, “mà thiệt ra không có chúng sanh nào 
được diệt độ cả”.

Nghĩa là chỉ cần làm “tắt ngấm” tham sân si (Niết bàn) thì 
chúng sanh đã được… diệt độ! Mà, lúc đó đâu còn “chúng” nào 
“sanh” ra nữa đâu, nên nói không có chúng sanh nào được diệt độ. 
Tóm lại, chúng sanh do ta bày ra, do ta vẽ ra… để tự làm khổ ta thì 
ta “tự diệt độ” lấy. Chả ai giúp mình đâu!

Lục Tổ Huệ Năng nói gọn: “Tự tâm chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ”.

***

Tại sao phiền não lại vô tận?
Vô tận nghĩa là không… dứt được, không hết được. Nó cứ liên 

miên… bất tận.  Thiệt ra phiền não cũng là một “pháp”, nó cũng 
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“sanh trụ dị diệt”, nhưng nó liên miên là vì nó “phan duyên”, 
dắt díu nhau. Không ư? Khi xảy ra một chuyện phiền não nào 
đó thì nó dắt dây dắt nhợ, chuyện xưa chuyện sau… lải nhải  
hoài không dứt!

Nhưng phiền não… cũng rất cần thiết đó chớ! Phiền não là Bồ 
đề mà! Không có phiền não thì ta không nhận ra Bồ đề, ta cứ để 
mình “trôi lăn” mãi trong khổ đau thôi. Cũng như nhờ có đau bụng 
mà ta biết bị “viêm ruột thừa” để kịp thời đi mổ!

Có thể “đoạn” được không? Được! Cái khó là thấy biết nguyên 
nhân của phiền não. Thường thì do tham, sân, si… mà ra. “Đoạn” 
(cắt đứt) được không là tùy tâm ta mà thôi.

Lục Tổ Huệ Năng bảo: Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

***

Tại sao Pháp môn thì vô lượng?
Vô lượng nghĩa là vô số, nhiều đếm không xuể! Chi nhiều 

vậy? Là bởi vì mỗi pháp môn “trị” một thứ phiền não. Mà phiền 
não thì vô tận nên pháp môn cũng phải… vô tận. Có người chịu 
khó… đếm thử, thấy có tám vạn bốn ngàn pháp môn! Thế mà 
“thệ nguyện” học cho hết. Tẩu hỏa nhập ma là phải thôi! Tham 
quá mà. Thiệt ra, tùy theo căn cơ mỗi người mà chọn pháp môn 
cho phù hợp. Nói khác đi, tùy bệnh mà bốc thuốc. Cần thầy giỏi, 
chẩn đoán chính xác, chớ không phải thầy hù dọa làm cho người 
ta sợ hãi, lệ thuộc. Một “chứng” đau bụng có hàng trăm thứ bệnh,  
một chứng nóng sốt có hàng trăm thứ bệnh… Vì thế mà có tám 
vạn bốn ngàn thứ thuốc… ở trong Pharmacy. Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) phải đề ra một danh mục “Thuốc thiết yếu” chừng 
vài trăm món để hướng dẫn sử dụng… Một “hoạt chất” (principe 
actif) của thuốc gốc có thể có hàng chục loại tên thương mại khác 
nhau dễ làm quáng mắt. Thầy  thuốc có thể tùy tâm lý người bệnh 
mà “bào chế” sao cho phù hợp.

“Thuốc thiết yếu” ở đây là Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị 
nhân duyên, Bát nhã, Lục độ Ba-la-mật… vậy.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC12

TỪ QUANG TẬP 36

Và nhớ, “Pháp môn” còn là cửa đi vào Pháp, để thấy Tánh.
Cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy:
Tự tánh Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

***

Tại sao Phật đạo lại vô thượng?
Phật chưa bao giờ nói đạo Ta vô thượng, Ta là giáo chủ… Chỉ 

nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành… Và dạy: 
Đừng vội tin ta, đừng vội tin ai cả. Hãy đến thử đi rồi biết.

Phật đạo vô thượng ở đây không có nghĩa là… cao nhất mà chỉ 
có nghĩa là “khó nhất”! Thật vậy. Kinh Duy Ma Cật có một câu 
hỏi hay: Thế nào là “Phật đạo”? Trả lời: Phật đạo là phi đạo! “Phi 
đạo” có nghĩa là ngược chiều, ngược lại con đường bình thường 
của nhân sinh. Giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, công danh 
vinh hiển… chẳng phải là “con đường” mơ ước của kiếp nhân sinh 
ư? Vậy mà Thái tử Tất-đạt-đa bỏ hết, đang đêm trốn ra khỏi cổng 
thành, lên rừng, sống đời khổ hạnh, nhịn đói, nhịn khát, nhịn thở, 
ngủ trong nghĩa địa… Tóm lại là lội dòng nước ngược. Người theo 
Phật đạo chấp nhận gian khổ, từ bỏ tham ái, chấp thủ… để giải 
thoát “luân hồi sanh tử”. Không dễ chút nào là vậy!

Phật đạo cũng chính là con đường để thành Phật.
Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói:
Tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

(2021)
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 ĐỨC PHẬT: 
 HIỆN THỂ BÌNH THƯỜNG 
 VÀ PHI THƯỜNG  
	 	 	 	 	 	 NGUYÊN	CẨN	

Có	hay	không	huyền	thoại	về	đức	Phật?	

Đức Phật đã ra đời cách đây 2.565 năm. Giáo sư Lewis Lancaster 
nói rằng người phương Tây thoạt tiên xem đức Phật ra đời như một 
nhân vật huyền thoại. Ngày mà “Một hiện thể độc nhất, một nhân 
thể phi thường, trác việt xuất hiện ở thế gian vì phúc lợi cho nhiều 
sinh thể, vì hạnh phúc cho nhiều sinh thể, phát xuất từ lòng từ bi 
đối với thế gian, vì sự lành thiện, vì sự lợi ích và vì sự hạnh phúc 
cho chư thiên và cho loài người. Hiện thể độc nhất ấy là ai? Đó 
là đấng Như Lai, Tathagata, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác” 
(Anguttara Nikaya). Khi các nhà khảo cổ tìm ra những địa danh 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC14

TỪ QUANG TẬP 36

trùng khớp với tiểu sử của Người, hay những chiếc cột dựng lên từ 
thời Ashoka ghi rõ “Đây là nơi đức Phật sinh ra”, “Đây là nơi ngài 
nhập Niết Bàn” v.v..., họ kết luận: “Như vậy với thời gian, việc tập 
hợp những di tích ấy cho phép các nhà nghiên cứu giả định rằng có  
một nhân vật lịch sử mà đời sống gần gũi với những câu chuyện 
kể trong dân gian lưu truyền qua ba thế hệ vào thời vua Ashoka”. 
Mà cho dù người ấy không hề hiện hữu, thì giáo pháp của Ngài 
vẫn sống mãi đến hôm nay. Gary Gach trong tác phẩm của mình, 
viết đại ý rằng chúng ta nên ca tụng người làm ra ổ bánh mì đầu 
tiên. Cũng như chúng ta vẫn nhớ ơn anh em Wright đi tiên phong 
phát minh ra máy bay. Khi họ bước lên chiếc máy bay đầu tiên 
bay vào một chân trời vô định, họ đã làm được một điều vĩ đại. Và 
nhân loại vẫn sử dụng cách tính toán siêu phàm của họ về những 
chuyến bay cho đến hôm nay. Đọc giáo pháp đức Phật cũng như 
bước lên một chiếc máy bay (giả định), ở đó Ngài khuyến khích 
ta đạt tới sự bình an - tỉnh thức, nâng cao tính thiện và khai mở 
mọi tiềm lực của đời sống. Gach hỏi rằng bạn đã sẵn sàng gặp 
con người đã vạch ra hành trình đi đến hạnh phúc bền vững một 
cách trọn vẹn, không tốn kém, rất “đời thường” (Gary Gach, The 
Complete Idiot’s Guide to Buddhism, Penguin Group, 2009) Đức 
Phật nói ngài chỉ dạy những gì Ngài có thể thực hiện, và ngài kêu 
gọi mọi người cùng thực hành và tự khám phá những nhận thức 
cho riêng mình. Ngài là người hướng dẫn chứ không phải Thượng 
đế và những ai chờ đợi Thượng đế hay vị giáo sĩ nào bảo ban mình 
nên biết rằng tự họ có thể khám phá  những gì mà trong thâm tâm 
hay trực giác họ đã biết… Đạo Phật vốn tự do không cưỡng ép ai, 
không giáo điều, không áp đặt quyền uy buộc ai phải theo. Người 
dẫn đạo không phải là thần thánh hay Thượng đế. Đạo Phật luôn 
thực tiễn và khoa học, nghĩa là chúng ta tự chứng minh chân lý 
cho chính mình. Thế nhưng ngày nay, con người vẫn còn mộng 
du trong ác mộng của chính mình. Ngay cả trong giấc mơ ấy, họ 
luôn luôn có cơ hội để  tỉnh thức. Đó là vì chữ “Buddha” có nghĩa 
là người hay điều gì khiến ta tỉnh thức. Nhớ rằng khi chúng ta mở 
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mắt, chắc gì đã thức. Tỉnh thức đích thực là trong thân, tâm và ý. 
Quanh ta và trong ta còn bao điều phiền muộn, âu lo, thậm chí 
hoảng sợ về những nỗi bất an trong đời và nỗi muộn phiền của 
những con người trong một xã hội chưa bền vững. Làm sao để con 
người có thể sống yên vui với nhau, cùng nhau và cho nhau là một 
nan đề không dễ giải quyết ngày một ngày hai. 

Một	hiện	thể	bình	thường	

Truyện kể rằng trong đoàn rước chào đón Thế Tôn lần đầu trở 
về thăm lại Kapilavatu (Ca -Tỳ -la -vệ) đầy đủ cả hoàng tộc, triều 
thần và dân chúng, duy chỉ vắng mặt một người, nàng Yasodhara 
(Gia-du-đà-la) cao quý. Vì nàng biết rằng: “Nếu trong thời gian 
Thái tử vắng mặt, những năm tháng ròng rã ấy, ta lõm khuyết đức 
hạnh, ta mòn vẹt thủy chung thì Thái tử sẽ không đến thăm ta, 
bằng ta là một viên ngọc mani không tì vết thì chính Thái tử phải 
đến thăm ta dù ông ấy có là Bậc Chiến thắng vĩ đại đi chăng nữa”. 
Và quả thật, “ông ấy” đã đích thân đến thăm nàng và dịu dàng bảo: 
“Này Yasodhara! Như Lai vẫn không khác xưa lắm đâu! Như Lai 
vẫn là con người cũ đó thôi! Nhưng bây giờ, tâm Như Lai thanh 
tịnh hơn, trí Như Lai quang rạng hơn…”. 

Tác giả Chơn Khánh khi viết lại câu chuyện này, bày tỏ ý kiến: 
“…Tôi vốn dĩ cũng không tìm một Như Lai cưỡi mây đạp gió, hay 
trông chờ một Như Lai hô phong hoán vũ, hóa giải nỗi khổ của 
chúng sanh bằng huyền thuyết, bằng cơ chế ban-cho. Tôi vẫn yêu 
Đức Phật trong từng trang kinh thanh thoát, một Đức Phật với bước 
chân bụi vân du mỗi sáng ôm bình bát khất thực. Tôi muốn giữ mãi 
hình ảnh một Như Lai biết đói (ăn cả cám ngựa), biết khát, chân vẫn 
chảy máu vì đạp gai nhọn, bị tổn thương bởi sự bất hòa trong giáo 
đoàn vốn dĩ là nơi hòa hợp, thanh tịnh” (Chơn Khánh, “Như Lai - 
Vẫn là con người cũ”, Giác ngộ tuần san, số 997, 2019). 

Đức Phật của chúng ta khi khát vẫn cần sữa của nàng Sujata, 
vẫn không dùng thần thông để tránh những lúc ốm đau và cả cái 
chết, dù biết trước.
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Đức	Phật:	một	hiện	thể	phi	thường	

Những Đức Phật cũng là một hiện thể phi thường. Chúng ta 
thấy trong giáo pháp của Người con đường thoát khổ qua Tứ Diệu 
Đế và Bát Chánh đạo. Chúng ta cũng thấy Người chỉ ra con đường 
ba la mật, ngoài trí tuệ do sự quán chiếu, còn có những sự thực 
tập khác như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Từ 
bi được nâng lên ngang hàng với trí tuệ. Lý tưởng của Phật là cứu 
độ chúng sanh, làm sao để người Phật tử khởi phát bồ đề tâm, hay 
nói cách khác, tâm thương yêu cũng là tâm giác ngộ. Người để lại 
sau 25 thế kỷ, giáo pháp như chân lý sáng soi không chỉ cho việc 
giải thoát cá nhân mà còn cho việc xây dựng cộng đồng, xã hội, 
quốc gia. 

Sống	và	hành	động	trong	tinh	thần	bát	nhã		

Kinh Pháp cú nêu rõ: “Tâm làm chủ các pháp”. Tất cả mọi việc 
do tâm tạo ra, tâm làm chủ. Vì vậy, nhận ra tâm mình và làm chủ 
tâm mình, chúng ta không còn tạo ác nghiệp, thì không còn khổ 
và không còn sanh tử luân hồi. Nhược bằng khởi tâm tham, muốn 
chiếm hữu của người khác, gây ra tranh quyền đoạt lợi, làm nhiễm 
ô tâm mình. Suy rộng ra một thành viên hay một lãnh đạo tham 
lam có thể không chỉ gây hại cho tập thể mình đang dẫn dắt, ảnh 
hưởng đến cộng đồng xung quanh khi có tham vọng không biết  
kềm chế.

Vì sự an lạc buộc người lãnh đạo phải biết tu dưỡng thắng nhân. 
Nghĩa là phải biết “giới, định” để phát sinh “huệ” hay chính là 
Bát-nhã, minh triết trong giải quyết rốt ráo mọi vấn đề”. Đức Phật 
không bao giờ xem hòa bình như là một quà tặng từ hư vô. Theo 
quan điểm của Người thì hòa bình là một ý chí quyết liệt, một cuộc 
đấu tranh kiên cường, một vấn đề tự giáo dục và tự huấn luyện, để 
bá tánh  có thể  yêu quý hòa bình như là một vật báu cần phải thực 
hiện ngay từ bây giờ, trên quả đất này.

Ngược dòng lịch sử, các vua Lý - Trần Việt Nam đã chọn con 
đường tích cực nhập thế khi dấn thân vào các cuộc chiến đấu vì 
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độc lập, gìn giữ hòa bình cho Tổ quốc. Họ sống với tâm “Bát nhã”. 
Từ một Bát-nhã sinh ra muôn vạn pháp đều không ngoài tâm. Ni 
sư Thích Nữ Trí Hải từng giảng: “Bát-nhã là để mà sống, hành 
động, thể hiện, chứ không phải để nói suông. Nói mà không làm 
thì Bát-nhã trở thành huyễn hóa như sương chớp ảo ảnh, hay như 
người đói mà chỉ bàn về thức ăn, thì không thể no được. Miệng 
nói Bát-nhã mà vẫn sống và xử sự một cách ngu si, mê muội, thì 
không phải Bát-nhã… Sống Bát-nhã thì tâm không thể tán loạn, 
đó là Định. Sống Bát-nhã, tâm không ngu si, đó là Tuệ”.  (Thích 
Nữ Trí Hải, Tìm hiểu kinh Kim Cương). Trong tinh thần đó, Quốc 
sư Phù Vân đáp lời vua Thái Tông nhà Trần tìm vào núi cầu Phật 
rằng: “Núi vốn không có Phật, Phật chỉ tồn tại nơi bản tâm mình. 
Bản tâm lắng trong mà biết, ấy gọi là Phật - thật, nếu Bệ hạ giác 
ngộ được cái bản tâm ấy thì thành Phật liền đây, khỏi khổ sở tìm 
cầu bên ngoài tâm vậy...”.

Quốc sư khuyên nhà vua “Phàm kẻ làm vua lấy ý muốn thiên hạ 
làm ý muốn của mình, lấy cái tâm thiên  hạ làm cái tâm mình”. Vua 
Trần Thái Tông đã nghe  theo lời dạy ấy để trở về  hành động phụng 
sự dân tộc vào sinh ra tử suốt hơn 10 năm, để rồi sau khi từ giã ngai 
vàng, giác ngộ rằng tâm không chấp vào đâu, cứ vô cầu mà hành 
động (Lê Mạnh Thát - Toàn tập Trần Thái Tông, NXB Tổng hợp 
TPHCM, 2004). “Ưng vô sở trụ...”, đấy là tinh thần thiền học. Sau 
này nhiều thế kỷ, tinh thần của Gandhi trong cuộc đấu tranh giành 
độc lập cho Ấn Độ cũng thế khi ông hành động vô cầu để tiêu trừ cái 
ngã riêng tư đến chỗ Không (Je me réduis à zéro) vậy.

Hướng	đến	xã	hội	bền	vững	

Xã hội vốn mang nghĩa hài hòa. Với Tây phương là société, 
society, từ tiếng La-tinh socius, có nghĩa companion, bạn cùng 
sống, bạn đồng hành.

Vậy thì xã hội muốn bền vững phải hài hòa. Trước hết, là sự hài 
hòa trong từng bộ môn. Chẳng hạn, kinh tế phải tạo ra sự hài hòa 
trong chính nó: hài hòa giữa thành thị với nông thôn, hài hòa giữa 
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giàu và nghèo, hài hòa với môi trường sinh thái, với địa lý tự nhiên, 
với tài nguyên… Hài hòa được như thế tức là kinh tế phát triển bền 
vững. Mỗi bộ môn cần có sự hài hòa trong chính ngành ấy.

Vậy lãnh đạo phải tốt và hiệu quả mới có xã hội hài hòa. Đức 
Phật từng dạy rằng khi người lãnh đạo chính phủ tham nhũng và 
bất công thì xứ sở trở nên tham nhũng, băng hoại, và đau khổ. 
Ngài chống lại sự tham nhũng và đã dạy rằng chính phủ phải biết 
quản trị dựa trên các nguyên tắc nhân ái.

Ngài nói: “Khi người lãnh đạo xứ sở có tính công bình và thiện 
ái thì triều đình có tính công bình và thiện ái. Khi triều đình có tính 
công bình và thiện ái thì các quan chức có tính công bình và thiện 
ái. Khi các quan chức có tính công bình và thiện ái thì các cán bộ 
hạ tầng có tính công bình và thiện ái. Khi các cán bộ hạ tầng có 
tính công bình và thiện ái thì người dân có tính công bình và thiện 
ái”. (Bình Anson, trích dịch Gems of Buddhist Wisdom). Chúng ta 
thấy trong xã hội Ấn Độ ngày xưa, một xã hội được thần cách hóa 
với bốn giai cấp chênh lệch. Trong một đoạn Thánh thi diễn tả về 
người nguyên thủy (purusha) chúng ta đọc  thấy “Miệng của người 
nguyên thủy là giai cấp Giáo sĩ (brahman), hai cánh tay người ấy 
là vua chúa (Rajanya); hai bắp đùi người ấy là giai cấp thương 
nông (Vaisya); hai bàn chân người ấy là giai cấp công nhân, nô 
dịch (sudra). Với hiện trạng bất công xã hội ấy, Đức Phật mở đầu 
một cuộc cải tạo xã hội mới trong tinh thần công bình, tự do của 
giá trị việc làm hơn là những thần thoại di truyền để phân chia giai 
cấp. Ý niệm cao đẹp này là khởi điểm cho một cộng đồng xã hội 
Phật giáo, còn được chép lại trong kinh Vassal Sutra: “Không phải 
sự sinh ra tự nhiên làm cho người ta thành một tiện dân hay một 
giáo sĩ Bà la môn: chính thành quả của những việc làm mà người 
ta  trở thành một tiện dân hay một giáo sĩ”. Đức Phật đã hình thành  
một xã hội tứ chúng (Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu 
bà di) và phổ biến bốn giới căn bản được áp dụng chung thời đó: 
không sát sinh / không trộm cướp / không tà dâm / không nói dối. 
Và ai vi phạm một trong bốn điều trên tùy mức độ có thể bị phạt 
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hay miễn xá nếu biết sám hối. Xã hội ấy được trưởng dưỡng trong 
tinh thần lục hòa:

1. Thân thể sống chung hòa cảm (Thân hòa đồng trụ) 
2. Miệng nói dung hòa không tranh chấp (Khẩu hòa vô tránh) 
3. Ý chí hòa đồng trong niềm vui chung (Ý hòa đồng sự) 
4. Ý kiến điều hòa trao đổi lẫn nhau (Kiến hòa đồng giải) 
5. Giới luật cùng hòa hợp tu dưỡng tuân theo (Giới hòa đồng tu) 
6. Quyền lợi cùng chia, hòa hợp với giá trị thực hành mỗi việc 

(Lợi hòa đồng quân)
Lời dạy của Ðức Phật về các bổn phận đạo đức của vua chúa 

để sử dụng công quyền, bảo đảm an sinh người dân, đã giúp cho 
vua A Dục (Ashoka), vào thế kỷ 3 trước Tây lịch, cai trị đất nước 
của ông… 

Hôm nay, nhiều học giả xem Ðức Phật là một nhà cải cách xã 
hội vì Ngài đã lên án hệ thống giai cấp và  công nhận quyền bình 
đẳng của con người. Ngài dạy rằng xã hội phải được điều hành 
trên trí tuệ và lòng từ bi, chứ không dựa vào lòng tham lam và si 
muội. Lòng từ bi nếu không có trí tuệ trở thành một thứ tình cảm 
mù quáng trái lại trí tuệ lẻ loi sẽ không thể là ánh sáng mát lành 
vì sự kết hợp cả hai giống như sự hòa hợp giữa con tim và khối 
óc. Cho nên chúng ta xác nhận tình thương vô biên và tri giác vô 
lượng bao giờ cũng là nòng cốt cho việc chuyển mình của xã hội, 
tôn giáo của đức Phật, mà nguyên nhân chính là hiện tượng bất 
công xã hội và độc quyền tôn giáo. 

Đường	vào	Niết	Bàn	dưới	chân	chúng	ta	

Chúng ta không mong chờ vào ai đó, dù là bậc tu hành đức cao 
vọng trọng hay đấng giáo chủ nào phân phát cho chúng ta phép 
màu vào Niết Bàn vì Niết Bàn nằm ngay trong mỗi chúng ta, ở 
dưới chân chúng ta, ở trên bầu trời chúng ta đang sống, nơi con 
đường chúng ta đang đi nếu chúng ta vượt qua tham sân si trong 
chính lòng mình. Có người đã nói: “Giáo thuyết của Ðức Phật 
không dựa trên một “Triết lý Chính trị” nào cả. Giáo thuyết này 
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không khuyến khích con người đi vào con đường hành lạc vật 
chất. Giáo thuyết này vạch ra con đường đưa đến giải thoát tối 
hậu, là Niết Bàn. Nói một cách khác, mục tiêu tối hậu của Giáo 
thuyết ấy là đoạn diệt lòng tham ái vốn đã cột chặt con người trong 
vòng trầm luân, khổ ải. Một câu kệ trong Kinh Pháp Cú (kệ 75) đã 
tóm tắt điều này: “Con đường đưa đến thủ đắc vật chất là một con 
đường, còn con đường đưa đến Niết Bàn là một con đường khác” 
(Bình Anson -sđd). 

Và đấy chính là trung đạo - con đường nhân bản. Trung đạo là 
con đường để phục vụ, để dẫn dắt con người hướng thượng. Nếu 
có một xã hội mà trong đó người ta không những ít bị chướng ngại 
mà lại còn được giúp cho để tiến lên trong chính đạo, thì phải là 
một xã hội xây dựng trên căn bản trung đạo. Nó cũng là ước mơ 
muôn đời của nhân loại. 

Hãy đi vào con đường đã vạch ra của Đức Phật. Và cùng chắp 
tay nguyện cầu trong mùa Phật đản 2565 để thấy Người đang đản 
sinh hàng ngày trong đời sống chúng ta! 
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T huở bình minh của 
nhân loại, con người 

đối mặt với thiên tai địch họa, 
với những nguy hiểm khó 
lường ảnh hưởng tới tính mệnh, 
cuộc sống thường ngày, nên 
các tộc người đều tìm một biểu 
tượng linh thiêng như: người, 
động vật, thực vật, đá, sông, 
núi,… kể cả những hiện tượng 
tự nhiên, như: sấm, chớp, mây, 
mưa, hay các thực thể khác 
trong môi trường tự nhiên. Từ 
đó, quan niệm "vạn vật hữu 
linh" (animism) xuất hiện và tín 
ngưỡng dân gian (tín ngưỡng đa 
thần) ra đời. Nhưng tín ngưỡng 
ấy chỉ giải quyết những vấn 
đề trước mắt, không giải thích 
được con người từ đâu mà có, 

sau khi chết con người sẽ về 
đâu và cuộc sống ở đó như thế 
nào? v.v.

Về sau, một số thức giả bằng 
sự trải nghiệm của mình, hình 
thành nên tôn giáo với một hệ 
thống các văn hóa, tín ngưỡng, 
đức tin, các quan niệm về thế 
giới qua các kinh sách, khải 
thị, lời tiên tri, quan niệm về 
đạo đức,… nhằm tạo ra ý nghĩa 
cho cuộc sống. Tín ngưỡng đa 
thần của Việt Nam không phải 
tôn giáo, nhưng qua sự thăng 
trầm của lịch sử, Việt Nam tiếp 
nhận một số tôn giáo ngoại lai 
qua cách nghĩ của mình. Một 
số nhà nghiên cứu đã cho rằng 
đời sống tín ngưỡng - tôn giáo 
của người Việt là tính hỗn dung 

  Yết Đế, Yết Đế, 
   Ba la Yết Đế,…
	 	 	 	 	 	 	 	 VU	GIA

Tín	ngưỡng	đa	thần	của	Việt	Nam	không	phải	tôn	giáo,	
nhưng	 qua	 sự	 thăng	 trầm	 của	 lịch	 sử,	 Việt	 Nam	 tiếp	
nhận	một	số	tôn	giáo	ngoại	lai	qua	cách	nghĩ	của	mình.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC22

TỪ QUANG TẬP 36

tôn giáo. Với họ, ai cũng đáng 
quý đáng trọng, bởi những vị 
đó dạy con người làm lành lánh 
dữ, người người biết thương 
yêu nhau trên tinh thần “Bầu 
ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng 
khác giống nhưng chung một 
giàn”, “Lá lành đùm lá rách”, 
“Giúp người, người lại giúp ta/ 
Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội 
lo”,… Vì tính hỗn dung tôn giáo 
ấy, nên chúng ta không lấy làm 
lạ khi thấy có người đi chùa, đi 
nhà thờ cũng đi đến phủ, đền, 
miếu,... thậm chí cầu cúng cả 
gốc cây, hòn đá. Đau chân há 
miệng là như thế. Những việc 
làm ấy, chẳng qua nhằm mục 
đích giải quyết sự thanh thản về 
tinh thần, thỏa mãn điều họ cần 
trong cuộc sống hiện tiền.

Các tôn giáo chỉ cho con 
người một cõi đi về sau khi từ 
giã trần gian này, như cõi Niết 
bàn, cõi Cực lạc, cõi Thiên 
đường, cõi Tiên,… Những cõi 
ấy, kinh sách tôn giáo đều nói 
có; người sống ở cõi trần thế 
này thì kẻ tin có, người nói 
không có; riêng tôi thì… không 
dám lạm bàn điều mình chưa 
trải qua, chỉ biết sống thật với 
lòng mình, không lừa dối ai, 

nhưng cũng không muốn để ai 
lừa dối mình; không coi thường 
người khác, nhưng cũng không 
xem nhẹ mình và cố gắng làm 
hết mình để hy vọng cuối đời 
làm chút tổng kết nho nhỏ là 
mình đã làm được gì không 
uổng kiếp người.

Trẻ	tu	nhà,	già	tu	chùa

Đạo Phật là một tôn giáo 
đồng thời cũng là một hệ thống 
triết học bao gồm một loạt các 
giáo lý, tư tưởng triết học cũng 
như tư tưởng cùng tư duy về 
nhân sinh quan, vũ trụ quan, 
thế giới quan, giải thích hiện 
tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, 
bản chất sự vật và sự việc; các 
phương pháp thực hành, tu tập 
dựa trên lời dạy của một nhân 
vật lịch sử có thật là Siddhārtha 
Gautama (Thái tử Tất-đạt-đa), 
đã được truyền vào Việt Nam 
khá lâu, được người Việt tiếp 
nhận theo cách nghĩ của mình, 
sau đó cũng tiếp nhận đạo Nho, 
đạo Lão như thế và hình thành 
nên “tam giáo đồng nguyên”. 
Dân gian Việt Nam có câu: 
“Trẻ tu nhà, già tu chùa”. Câu 
nói này mang tính hỗn dung 
tôn giáo. 
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“Trẻ tu nhà” là ảnh hưởng 
Nho giáo. Sách Luận ngữ, thiên 
Học nhi, Khổng Tử viết: “Đệ 
tử, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, 
cẩn như tín, phiếm ái chung nhi 
thân nhân, hành hữu dư lực tắc 
dĩ học văn”. Nguyễn Hiến Lê 
dịch: “Con em ở trong nhà thì 
hiếu, thảo với cha mẹ, ra ngoài 
thì kính nhường bậc huynh 
trưởng, thận trọng lời nói mà 
thành thực, yêu khắp mọi người 
mà gần gũi người nhân đức; làm 
được như vậy rồi mà còn dư sức 
thì sẽ học văn (tức học thi, thư, 
lễ, nhạc, dịch,…)”.

“Già tu chùa” là ảnh hưởng 
Phật giáo. Người già biết mình 
sắp giã từ cõi trần thế nên muốn 
tìm cho mình cõi đi về. Nhà 
Phật cho rằng nghiệp của một 
người khiến người đó liên tục 
phải sinh ra rồi chết đi (luân 
hồi) trong các cõi, nghiệp xấu 
thì bị luân hồi vào cõi khổ (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh), nghiệp 
tốt thì được luân hồi vào cõi 
lành (nhân giới, thiên giới, thần 
giới). Để chấm dứt luân hồi thì 
phải đạt đến cõi Niết bàn thông 
qua tu tập.

Theo nhà Phật, cõi Cực lạc 
là nơi chỉ có niềm vui, sự hoan 

hỷ, không còn những thống khổ 
bủa vây, là nơi mà bốn mùa là cả 
bốn mùa xuân hoa nở tươi xinh, 
an vui hưởng lạc, vô cùng tự tại. 
“Già tu chùa”, vì người già là 
người đã nếm trải qua thất tình 
lục dục ở cõi đời này, nên đến 
chùa để sửa lại những gì chưa 
hoàn thiện, để phát huy những 
điều thiện (nếu có) mà mình đã 
thực hiện được trong thời gian 
qua, cao hơn một chút là dùng 
tâm cảm được nhân lành, nhân 
dữ mà mình đã gieo nhằm cảm 
nhận được sự tồn tại của thế giới 
này, và kiên trì niệm Phật (Nam 
mô A Di Đà Phật) thì khi hồn 
lìa khỏi xác, sẽ được vãng sanh 
về thế giới Tây phương Tịnh 
độ. Cõi Cực lạc này còn gọi là 
cõi Tịnh độ hoặc An Lạc Quốc. 
Nhưng đến cõi này chưa phải 
hết sửa mình mà phải tiếp tục tu, 
đây chỉ là “trạm trung chuyển”. 
Theo kinh sách Phật giáo Đại 
thừa, nhờ lòng tin kiên cố nơi 
Phật A Di Đà và kiên trì niệm 
danh hiệu của Ngài cầu sanh 
Cực lạc cùng giữ đúng các hạnh, 
tức chọn đại hạnh buông xuống 
tạp hạnh, hành giả sẽ được tái 
sinh nơi cõi này từ bông sen, 
thoát khỏi luân hồi, ác duyên 
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thảy đều tiêu diệt và hưởng một 
đời sống vô cùng an lạc, không 
có khổ đau. Nhưng bên cạnh đó 
vẫn tiếp tục tu hành vào chánh 
pháp cho tới khi nhập Niết bàn, 
đắc Phật quả.

Phật	là	ai?

Phật là từ chỉ người đã thức 
tỉnh nhờ sự sáng suốt và nỗ lực 
của họ, mà không cần ai khác 
chỉ cho biết giáo pháp tu luyện. 
Họ là người có "cách sống 
đúng" (dhamma). "Trở thành 
Phật" tức là một người đã giác 
ngộ, tức đã tìm ra con đường trừ 
bỏ mọi khổ đau. Phật nghĩa là 
một người đã nắm chân lý, đã 
đạt đến một trình độ khai sáng 
hoàn thiện nhất có thể tự sử 
dụng trí tuệ của mình để nhận 
thức thế giới mà không cần ai 
chỉ bảo. Phật cũng là một bậc 
toàn giác (Sabbannù) biết tất cả 
mọi thứ (Sabbadassàvì). Một 
người đã giác ngộ hoàn toàn 
(buddha samyak) sau khi thức 
tỉnh sẽ dạy giáo pháp (dharma) 
cho những người khác. 

Với đạo Phật, đức Thích Ca 
Mâu Ni là người dẫn đường 
- con đường mà Ngài đã đi 
qua, đã trải nghiệm, rất rành 

lối đi và rất hoan hỷ chỉ cho 
người khác đi. Phật nói Ngài là 
người dẫn đường, vì Ngài đã tu 
thành Phật rồi, mới hướng dẫn 
chỉ dạy cho mọi người tu, để 
được thành Phật như Ngài. Vì 
thế, nên Ngài tuyên bố: "Ta là 
Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành". Ai cũng có thể 
thành Phật, nếu đi theo con 
đường của Ngài, thoát khổ bằng 
“bát chánh đạo” (chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định) 
để đạt đến trí huệ “buông bỏ”, 
không còn “tham, sân, si” thì sẽ 
giải thoát được khổ đau mà con 
người thường gặp phải.

Trong kinh Tăng Chi Bộ III, 
chương Tám pháp, Ngài khẳng 
định rằng: “Ví như nước biển 
chỉ có một vị là mặn, cũng vậy, 
này Pahàrada, Pháp và Luật 
của Ta chỉ có một vị là vị giải 
thoát”. Do vậy, đạo Phật còn 
được gọi là đạo giải thoát. Con 
đường giải thoát là khách quan, 
có sẵn không lệ thuộc vào Phật. 
Phật chỉ là người đi trước, đã 
thành công và giải thoát. Vì 
vậy, mọi chúng sanh đều có thể 
đi theo con đường của Phật để tự 
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giải thoát và thành Phật. Trong 
kinh Sela, đức Phật đã nói kinh 
nghiệm thành Phật của mình: 
“Cần biết, Ta đã biết/ Cần tu, 
Ta đã tu/ Cần bỏ, Ta đã bỏ/ Do 
vậy, Ta là Phật”. 

Cố	gắng,	cố	gắng,	 
				cố	gắng	lên,…

Đức Phật từng dạy: “Dù 
thế giới này là thường hay vô 
thường, hữu biên hay vô biên 
v.v… thì cuộc đời này vẫn có 
sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não; mà pháp Ta thuyết 
giảng là nhằm mục đích chấm 
dứt khổ đau, giải thoát sanh 
tử, đạt đến an vui vĩnh viễn”. 
Nói chung, đức Phật xuất hiện 
trên thế gian này nhằm mục 
đích đem lại hạnh phúc an lạc 
cho muôn loài sinh linh, nhưng 
trước hết là cho nhân loại. Và 
không chỉ đức Phật, nhiều bậc 
thức giả khác cũng mong muốn 
loài người có cuộc sống yên vui, 
thương yêu nhau, chứ không 
có bậc thức giả nào, tôn giáo 
nào khuyến khích loài người 
chém giết nhau hết đời này tới 
kiếp khác. Chẳng hạn, Mặc Tử 
(468-376 TCN) với học thuyết 
“Kiêm ái”, ông muốn phải trừ 

cái hại của thiên hạ để thực hiện 
cái lợi của thiên hạ. Theo ông, 
cái hại của thiên hạ, ví như kẻ 
mạnh xâm lược kẻ yếu, nước 
lớn xâm lược nước nhỏ, kẻ có 
trí áp bức kẻ đần độn. Cái gốc 
của tất cả mối họa này là do 
người với người không tương 
ái; nếu có tương ái, tương lợi, 
thì có thể phân chia bình quân 
tài sản, gạt bỏ lòng đố kỵ, oán 
hận, tranh đoạt thì sẽ thực hiện 
được điều đại lợi cho thiên hạ. 
Trong sách Công vụ tông đồ, 
lối sống của cộng đồng các tín 
đồ tại Jerusalem được mô tả là 
có tính cộng đồng (không có tài 
sản cá nhân): "phân phát cho 
mỗi người tùy theo nhu cầu". 
Karl Marx (1818-1883), cũng 
mong muốn loài người thương 
yêu nhau. "Làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu cầu" là một 
khẩu hiệu được phổ biến bởi 
Karl Marx trong văn kiện Phê 
phán Cương lĩnh Gotha năm 
1875 của ông. Đây là nguyên 
tắc cho phép sự phân phối tự 
do về hàng hóa, của cải và dịch 
vụ. Theo quan điểm chủ nghĩa 
Marx, sự sắp xếp như vậy có thể 
đạt được nhờ nguồn sản phẩm 
và dịch vụ dồi dào mà một xã 
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hội cộng sản có thể sản xuất 
được; theo ý tưởng này thì với 
sự phát triển toàn diện của nền 
sản xuất và lực lượng sản xuất 
tự do, mọi nhu cầu của tất cả 
mọi người sẽ đều được đáp ứng.

Gần đây, khoa học - công 
nghệ phát triển, với trí khôn 
nhân tạo, nhiều nhà khoa học 
tin rằng tương lai không xa, 
robot sẽ thay thế con người 
trong nhiều lĩnh vực, trong đó 
có lĩnh vực lao động, giúp con 
người khỏi phải lao động mà ai 
cũng có đời sống vật chất như 
ý muốn. 

Lúc đó, loài người sẽ ra 
sao? Khó nói trước được điều 
gì. Ngay việc ước mơ của mấy 
bậc thức giả kể trên đã khó thực 
hiện, dù ước mơ ấy rất đúng đắn, 
rất đẹp. Lý tưởng ấy không chê 
vào đâu được, nhưng khó thành 
công, bởi sau khi chia bình 
quân tài sản, sẽ có rất nhiều kẻ 
lười biếng. Thực tế cuộc sống 
ngàn đời qua cho thấy chỉ có 
cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ 
có cạnh tranh mới trở thành 
động lực thúc đẩy con người 
khai thác tiềm năng của mình, 
chỉ có cạnh tranh mới thấy cuộc 
sống có ý nghĩa…

Theo Phật, học Phật, đọc 
kinh Phật, hầu như không ai 
không biết câu chú cuối cùng 
trong Bát nhã tâm kinh: “Yết 
Đế, Yết Đế, Ba la Yết Đế, Ba 
la tăng Yết Đế, Bồ Đề tát Bà 
Ha”. Kinh này, có nhiều người 
dịch, câu chú này có một số 
người dịch, như: “Vượt qua, 
vượt qua, vượt qua bên kia, 
hoàn toàn vượt qua, tìm thấy 
giác ngộ”, hoặc: “Đã qua rồi, 
đã qua rồi, hoàn toàn đã qua 
rồi. Ôi giải thoát! (reo vui)”, 
nhưng tôi thích câu dịch này: 
“Cố gắng, cố gắng, cố gắng 
lên, cố gắng lên thêm chút nữa, 
bờ giác đã tới rồi, hạnh phúc/ 
vui sướng quá!”. Với tôi, đây 
là nền tảng, là cốt lõi không chỉ 
cho những người tu Phật mà 
cho tất cả mọi người trong đời 
sống thường ngày. Giây phút 
ấy có phải đã chạm đến bến bờ 
cực lạc?

Trong Phú Cư trần lạc đạo - 
Hội thứ hai, Tổ Trúc Lâm (Trần 
Nhân Tông) có viết: “Tịnh độ 
là lòng trong sạch/ Chớ ngờ hỏi 
đến Tây phương/ Di Đà là tánh 
sáng soi/ Mựa phải nhọc tìm về 
Cực lạc”. Trong cuốn Lý Vãng 
sanh (NXB Tổng hợp TPHCM, 
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2013, trang 78), Thích Hằng 
Trường, viết: “Nam mô là quy 
mạng, là trở thành, là hợp nhất. 
A Di Đà nghĩa là vô lượng 
quang minh. Phật là bậc giác 
ngộ, cũng có nghĩa là trí giác 
ngộ, sự thức tỉnh rốt ráo. Nam 
mô A Di Đà Phật có nghĩa 
là “tôi quy mạng, trở thành 
trí huệ quang minh vô lượng” 
hoặc “tôi là quang minh vô 
lượng”. Những người trì niệm 
danh hiệu ấy là “Họ hiến dâng 
tất cả công đức và ảnh hưởng 
do tu trì niệm Phật tới tha nhân 
vì họ biết rằng chính sự hy sinh 

thời gian, công sức của mình 
cho tha nhân là sự biểu hiện 
chân thật nhất của tình thương 
không chiếm hữu. Tình thương 
này chính là tịnh độ, chứ không 
chiếm hữu. Do vậy, họ phát 
triển lối tu vị tha, tức là tu cho 
tha nhân, tu giùm tha nhân”.

Tóm lại, chuyện nên hư, 
thành bại ở đời, hoặc có giải 
thoát được khổ đau hay không, 
có về được nơi không còn thống 
khổ bủa vây hay không, đều 
do chính mình.“Hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình”, 
Phật đã dạy như thế./ 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC28

TỪ QUANG TẬP 36

HÌNH TƯỢNG PHẬT ĐẢN SINH 
TRONG KINH SÁCH NHÀ PHẬT 

VÀ TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN 
NGƯỜI VIỆT BẮC BỘ

BÙI	THẾ	CƯƠNG	(PHÚC	KIM)	

C ách đây hai nghìn sáu trăm bốn mươi tư năm, vào ngày 
trăng tròn tháng tư âm lịch, tại khu vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Ca 

Tỳ La Vệ thuộc miền bắc Ấn Độ xuất hiện một sự kiện vĩ đại làm 
rung chuyển cõi Nhân Thiên. Đó chính là sự kiện Bồ Tát Hộ Minh 
từ cung Trời Đâu Suất đản sinh xuống trần gian qua hình hài Thái 
tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. 

Vui thay Đức Phật ra đời,
Vui thay Giáo Pháp giảng lời sâu xa.

Vui thay hòa hợp Tăng-già,
Lành thay tứ chúng vui mà đồng tu.
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Nhân sự kiện hy hữu này, những người con Phật trên toàn thế 
giới hằng năm lấy ngày trăng tròn tháng tư âm lịch làm ngày Phật 
đản, hay còn gọi là Đại lễ Vesak kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong 
cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là kỷ niệm ngày đản sinh, 
ngày thành đạo và ngày Ngài nhập Niết Bàn. Mục đích chính là 
tôn vinh giá trị những giáo lý do Ngài mang đến cho chúng sinh 
cõi Sa Bà. Vì vậy, cứ mỗi lần Phật đản trở về, những người con 
Phật có dịp ôn lại những lời Phật dạy để ứng dụng vào cuộc sống 
và nhắc nhở cho toàn nhân loại về những giá trị ấy với mong muốn 
góp phần làm tăng trưởng các phẩm chất tốt đẹp của con người, 
giảm thiểu những khổ đau mà con người đang gặp phải. 

Hình ảnh cuộc đời Đức Thế Tôn đã hiện hữu trong cuộc đời 
này để thức tỉnh nhân loại. Đạo Pháp đã đi vào đời, vào trái tim 
của chúng sinh. Mỗi chúng sinh tùy theo căn cơ mà có thể thấy 
Phật thị hiện dưới những hình tướng khác nhau nhưng tựu trung 
lại vẫn là tâm cung kính, tâm biết ơn Ngài bởi Ngài là Bậc Vô 
Thượng Sỹ, Thiên Nhân Sư. Chúng con giới thiệu chuyên đề 
hình tượng Phật đản sinh trong Kinh sách nhà Phật và trong văn 
hóa dân gian người Việt Bắc Bộ để thấy được những giá trị của 
giáo lý Đức Phật tồn tại, hiện hữu qua nhiều thế kỷ trong đời 
sống nhân dân Việt Nam. 

Hình	tượng	Phật	đản	sinh	trong	Kinh	Sách	nhà	Phật	

Thuyết “Tám tướng thành đạo” theo Đại thừa là: Đâu Suất 
giáng thần, Nhập thai, Trụ thai, Đản sinh, Xuất gia, Thành đạo, 
Chuyển Pháp Luân và Nhập Niết Bàn. Có vài điểm mà theo quan 
niệm thế gian, người ta cho là xa với thực tế. Nhưng theo quan 
niệm Phật giáo thì các pháp đều như huyễn, huyễn pháp tùy theo 
nghiệp duyên thiện ác mà biến hiện không lường, huống nữa với 
Thái tử Tất Đạt Đa, một vị Bồ Tát đã từng nhiều kiếp tu chứng Lục 
độ vạn hạnh. Vậy không nên đem tâm tư thế gian mà đoán định. 

Theo các kinh Trung Hoa phiên dịch, thời gian Phật đản sinh 
nhằm ngày mùng tám tháng tư: 
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	 今朝正是四月八  Kim triêu chính thị tứ nguyệt bát
	 淨飯王宮生悉達 Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt 
Nhưng gần đây, quyết nghị của Hội Phật giáo thế giới xin các 

nước Phật giáo lấy ngày 15 tháng 4 âm lịch làm ngày kỷ niệm 
Phật đản. Lại, theo quyết nghị chung, Phật giáo thế giới năm 1952 
đã đồng ý lấy năm Đức Phật niết bàn, tức là 544 năm trước kỷ 
nguyên, làm năm kỷ niệm “Phật lịch” thống nhất của Phật giáo. 
Thế thì Ðức Thích Tôn giáng sinh vào khoảng thời gian 624 - 544 
năm trước Tây lịch. 

Bồ Tát giáng thần 
Hộ Minh Bồ Tát từ nơi Pháp hội của Đức Ca Diếp Thế Tôn, giữ 

gìn cấm giới, phạm hạnh trong sạch, sau khi mệnh chung, chính niệm 
sinh lên cõi Đâu Suất Đà Thiên. Sau khi vãng sinh, Bồ Tát trụ nơi nội 
viện thiên cung. Các cung điện ở cõi Đâu Suất ánh sáng huy hoàng, 
sự trang nghiêm tốt đẹp vô lượng vô biên. Đó đều do sức công đức uy 
thần của Hộ Minh đại sĩ mà tự nhiên hóa hiện. Các Đại Phạm Thiên 
Vương và hàng A Tu La uy đức lớn, đều vân tập nơi cung trời Đâu 
Suất, vây quanh Bồ Tát, thưa thỉnh Pháp âm. Vô lượng chúng sinh 
khi sinh lên cõi Đâu Suất, thấy sự vui ngũ dục nhiệm mầu, phần nhiều 
đều mê nhiễm, không nhớ bản nguyện và hạnh tu đời trước. Bồ Tát 
tuy thấy cảnh ngũ dục thắng diệu, song vẫn không mê hoặc, lại nhớ 
đến nhân duyên của mình vì dẫn dạy chúng sinh nên mới ứng hiện nơi 
cõi này. Thọ mệnh của chư Thiên cõi Đâu Suất đến bốn nghìn năm. 
Bồ Tát vì hàng chư Thiên ấy thuyết pháp giáo hóa, chỉ rõ pháp tướng, 
khiến cho đại chúng đều hoan hỷ. 

Khi vận kỳ gần đến, sắp phải giáng sinh thành Phật, Bồ Tát 
quán sát năm việc: 

1. Căn duyên của chúng sinh đã thuần thục hay chưa? 
2. Đã đến thời kỳ hóa độ chưa? 
3. Trong châu Diêm Phù Đề, quốc độ nào ở chính giữa? 
4. Trong các chủng tộc, tộc tính nào quý thịnh? 
5. Về nhân duyên quá khứ, ai là bậc chân chính, đáng làm cha 

mẹ mình? 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 31

TỪ QUANG TẬP 36

Sau khi quán sát năm việc ấy xong, Ngài biết rõ: Hiện nay các 
chúng sinh do mình giáo hóa từ khi mới phát tâm, thiện căn đã 
thuần thục. Đã đến thời kỳ những kẻ hữu duyên có thể lĩnh thụ 
pháp mầu thanh tịnh. Trong cõi Đại thiên thế giới này, nước Ca 
Tỳ La Vệ ở giữa châu Diêm Phù Đề. Trong các chủng tộc, có họ 
Thích Ca thuộc dòng Cam Giá là quý thịnh nhất. Về nhân duyên 
quá khứ, Bạch Tịnh Vương và Ma Gia hoàng hậu là bậc hiền lương 
chân chính, có thể làm cha mẹ mình. Theo Kinh Phạm Võng: 
“Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế 
giới Liên Hoa Đài Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của 
Thiên Vương, diễn nói kinh Ma Thọ Hóa. Sau đó, Ngài giáng sinh 
nơi cõi Nam Diêm Phù Đề tại nước Ca Tỳ La, Vua Bạch Tịnh 
là thân phụ, và Hoàng hậu Ma Gia là sinh mẫu, nhũ danh của 
Ngài là Tất Đạt Đa. Xuất gia bảy năm, ba mươi tuổi thành đạo 
hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ Bảo Tòa Kim Cương Hoa 
Quang nơi đạo tràng Tịch Diệt nhẫn đến nơi cung của Đại Tự Tại 
Thiên Vương, trong mười nơi ấy đức Phật tuần tự ngự đến thuyết 
pháp. Lúc đó nhân khi xem bảo tràng mành lưới của Đại Phạm 
Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng Kinh Phạm Võng”. 

Bồ Tát nhập thai 
Bấy giờ, Hộ Minh Bồ Tát xem xét con bạch tượng ở cõi Trời, 

thấy nó mạnh mẽ vững vàng như sư tử chúa; cưỡi tượng vương này 
giáng sinh, tất không còn có sự rối loạn sợ hãi, tâm được an điềm. 
Ngài day lại bảo Chư Thiên rằng: “Các vị nên biết, đã đến giờ ta 
giáng sinh. Đây là lần thụ thân sau rốt của ta”.

Khi ấy, nơi thành Ca Tỳ La, Ma Gia hoàng hậu trong giấc mơ, 
thấy có một vị Bồ Tát cưỡi con bạch tượng sáu ngà, đầu voi ửng 
sắc đỏ, ngà trang nghiêm bằng vàng, từ hư không đi xuống, chui 
vào hông bên hữu của mình. 

Bồ Tát trụ thai 
Có những chúng sinh, khi nhập thai không thể chính niệm; hoặc khi 

nhập thai chính niệm, khi trụ thai không thể chính niệm, hoặc khi nhập 
thai, trụ thai đều chính niệm, khi xuất thai không thể chính niệm. Lại 
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các chúng sinh khác, khi trụ thai hoặc có lúc ở bên trái, có lúc ở bên 
mặt, làm cho người mẹ chịu rất nhiều sự nhọc nhằn đau đớn. Bồ Tát 
khi trụ thai thường ở bên mặt, không di động, không làm tổn đến người 
mẹ. Các chúng sinh khác, khi trụ thai tất bị nhiễm các thứ không sạch 
trong thân người mẹ. Bồ Tát khi trụ thai, không có sự kinh sợ, không bị 
nhiễm chất dơ, ví như bình báu lưu ly được áo trời gói kín, dù đem để 
chỗ dơ cũng không bị ô nhiễm. Các chúng sinh khác khi trụ thai, người 
mẹ thường chịu sự nặng nề, nhọc mệt, thân thể không an. Bồ Tát khi 
trụ thai, người mẹ thân không mỏi mệt, khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, 
nghỉ đều được an vui. Các chúng sinh khác khi trụ thai, người mẹ hoặc 
làm những tạp hạnh, hoặc dục tâm hừng thịnh, hoặc thèm các mùi 
vị, hoặc tham lam bỏn xẻn, hoặc giận hờn độc ác, hoặc thân thể suy 
yếu, vàng vọt gầy gò. Bồ Tát khi trụ thai, người mẹ ưa giữ giới hạnh, 
không có lòng dục nhiễm, không tham đắm các mùi vị, ưa bố thí, hằng 
thương xót không làm tổn hại mọi loài, thân thể mạnh khỏe, dung sắc 
tươi vui. Trên đây là những pháp vị tằng hữu của hàng Bồ Tát. 

Bồ Tát đản sinh 
Hoàng hậu Ma Gia mang thai đã gần đủ ngày tháng (bấy giờ 

bà đã 45 tuổi). Khi ấy, Thiện Giác trưởng giả (A Nâu Thích Ca) 
sai sứ qua thành Ca Tỳ La tâu với Tịnh Phạn Vương, xin y theo cổ 
tục đem con gái về quê ngoại là xứ Câu Lợi an dưỡng để chờ ngày 
sinh. Tịnh Phạn Vương y lời, sai quan Hữu Tư sửa sang con đường 
từ thành Ca Tỳ La đến thành Đề Bà Đà Ha (Thiên Tý thành) cho 
bằng phẳng, trừ bỏ gai góc, sạn đá, quét dọn sạch sẽ. Vua lại bảo 
quan quân thể nữ sắp đặt xe báu, rải hương hoa, tấu các thứ âm 
nhạc, đưa Ma Gia phu nhân về quê.

Trên quãng đường về, hoàng hậu ghé vào vườn Lâm Tỳ Ni để 
thưởng ngoạn mùa hoa đang nở. Trong vườn có cây Vô Ưu tàn che 
rộng rãi, cành rủ thấp bốn bề, hoa lá chen nhau, sắc xanh tím cùng 
chói dưới ánh triều dương, lộ vẻ muôn phần xinh đẹp. Hoa của loại 
cây này có mùi hương thanh nhẹ, bay lan theo làn gió thoảng, làm 
cho người thần trí vui tươi. Hoàng hậu dạo xem khắp nơi, rồi lần 
chậm rãi bước đến cội Vô Ưu, ngước mắt nhìn lên, đưa cánh tay 
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phải từ từ vịn cành cây xuống. Khi ấy, ánh sáng rực rỡ bốn bề, cõi 
đất rung động sáu cách, Ma Gia phu nhân đã đản sinh ra Bồ Tát. 
Bấy giờ, Trời Đế Thích đem hoa sen rải theo lối đi. Bồ Tát chân đạp 
hoa sen, nhẹ đi bảy bước, nhìn khắp bốn phương, một tay chỉ trời, 
một tay chỉ đất, xướng lên rằng: “Đây là thân sau rốt của ta. Trên 
trời dưới trời, chỉ có Ta là tôn quý hơn cả”. Lúc đó, trên hư không, 
Long Vương phun hai thứ nước: ấm và mát, để tắm gội cho Bồ Tát. 
	 噴水九龍天外來  Phún thủy cửu long thiên ngoại lai
	 捧足蓮花隨地發 Bỗng túc liên hoa tùng địa phát 
Trong sách Thủy Lục chư khoa có viết: 天垂寶蓋	地湧金蓮 

“Thiên thùy bảo cái, Địa dũng kim liên” (Trời che lọng báu, đất 
nảy sen vàng). 

Tịnh Phạn Vương hay được tin ấy, liền nghiêm chỉnh đốn binh, 
cùng với quyến thuộc và một ức người Thích chủng, đi đến vườn 
Lâm Tỳ Ni. Khi đến nơi, vua thấy Thái tử tướng lạ trang nghiêm, 
vô cùng hoan hỷ! 

Bảy hôm sau ngày sinh nở, hoàng hậu Ma Gia ly trần, sinh lên 
cung trời Đao Lợi, hưởng phúc tự nhiên, do bởi hoài thai Bồ Tát 
công đức rất lớn. Thái tử ở tại vườn Lâm Tỳ Ni đủ bảy ngày, rồi 
được đưa về thành Ca Tỳ La. Vua Tịnh Phạn đặt tên cho Thái tử là 
Tất Đạt Đa (Nghĩa Thành). 

Trong Sám tụng khánh đản có viết: 
Sa Bà thị hiện 
Thích chủng thụ sinh
Mẫu Ma Gia mộng ứng điềm lành 
Vua Tịnh Phạn Phúc sinh con thảo.

Đức Phật ra đời vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, giúp cho chúng 
sinh không còn bị nghiệp báo luân hồi chi phối. Để cứu độ chúng sinh, 
Đức Phật đã ứng thân thị hiện ra nhiều hình tướng khác nhau. Hình ảnh 
Đức Phật khi đản sinh bước đi trên 7 bông sen chính là một hình ảnh 
linh thiêng, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Số 7 là con số mầu nhiệm mà người 
Ấn Độ thường hay sử dụng bởi nó bao trùm cả nhân sinh quan, vũ trụ 
quan, bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Con số 7 bao trùm cả 
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không gian (Đông, Tây, Nam, Bắc) và thời gian (quá khứ, hiện tại, vị 
lai). Ý muốn nói Pháp thân của chư Phật là chu biến khắp pháp giới. 

Bảy đóa sen vàng ngót ngọc 
Ba nghìn thế giới đón Như Lai 

Nơi nào chúng sinh giữ gìn giới luật tinh tiến thì ở tất cả nơi 
đó Phật đều thị hiện. Hình ảnh 9 rồng phun nước (theo Phật giáo 
Đại thừa) hay 2 rồng phun nước (theo Phật giáo Nguyên thủy) đều 
chung một ý rằng có hai dòng nước nóng và lạnh phun ra tắm cho 
Đức Phật. Hai dòng nước đó biểu trưng cho hai cảnh giới thuận và 
nghịch. Cảnh giới thuận chính là cảnh giới làm cho chúng ta có cuộc 
sống an vui, hạnh phúc, mọi sự như ý muốn. Còn cảnh giới nghịch 
chính là cảnh giới làm cho chúng ta buồn phiền, đau khổ. Người tu 
hành thành Phật chính là người tự tại trước hai cảnh giới này. Mỗi 
năm trong ngày lễ Phật đản, khi thực hành nghi thức tắm Phật, mỗi 
người tự quán chiếu nội tâm của chính mình, để từng gáo nước tưới 
lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh là một lần ta lắng lòng thanh tịnh, gạt 
đi tham sân si mạn nghi tà kiến trong tâm, quay về với “Phật tính” 
sẵn có trong mỗi người, hãy tinh tiến tu tập để “trước thuận duyên 
không vui mừng, trước nghịch duyên không nản chí”, dù hoàn cảnh 
nào cũng vững bước tiến tu phấn đấu nỗ lực không ngừng để chuyển 
hóa Sa Bà đau khổ thành Cực Lạc nở hoa. 

Trong Bài tán Phật khóa tụng Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập 
Chú có đoạn: 

Phiên âm: 
Tán lễ Thích Tôn 
Vô thượng năng nhân 
Tăng kỳ cửu viễn tu chân 
Đâu Suất giáng thần. 
Trường từ bảo vị kim luân 
Tọa Bồ-đề tọa đại phá ma quân 
Nhất đổ minh tinh, 
Đạo thành giáng pháp lâm 
Tam thừa chúng đẳng quy tâm
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Vô sinh dĩ chứng 
Hiện tiền chúng đẳng quy tâm 
Vô sinh tốc chứng 
Tứ sinh cửu hữu, đồng đăng 
Hoa tạng huyền môn, 
Bát nạn tam đồ, cộng nhập Tỳ-lư tính hải.

Dịch: 
Xưng tán Đức Thế Tôn 
Đấng Vô Thượng Năng Nhân 
Từng trải vô lượng kiếp
Tu nhân lành giải thoát, 
Từ Đâu Suất giáng trần, 
Giã từ ngôi quốc vương, 
Ngồi gốc đại Bồ Đề 
Phá hết chúng ma quân, 
Một sáng sao mai hiện 
Chúng nên Đạo Bồ Đề, 
Liền chuyển bánh xe Pháp 
Độ muôn loài chúng sinh, 
Hàng Tam Thừa quy ngưỡng 
Đạo vô sinh viên thành, 
Đại chúng đang quy ngưỡng 
Đạo vô sinh sẽ thành. 
Bốn loài, chín cõi đồng về 
Mười phương cõi Phật bốn bề trang nghiêm. 
Ba đường, tám nạn đảo điên 
Đồng vào biển tuệ vô biên sáng ngời. 

Hình	tượng	Phật	đản	sinh	trong	văn	hóa	dân	gian	người	
Việt	Bắc	Bộ	

a. Tòa Cửu Long và các bộ tượng thờ liên quan 
Tòa Cửu Long tức là tòa thờ tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh 

một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất, xung quanh có chín 
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rồng lượn trong đám mây, có các vị Bồ Tát và chư Thiên tấu nhạc 
để cúng dàng Đức Phật giáng sinh. Tòa Cửu Long trong các chùa 
Việt truyền thống ở Bắc Bộ là điển hình sinh động về hình tượng 
Đức Phật đản sinh. Chư Tổ, nghệ nhân dân gian xưa đã căn cứ vào 
kinh điển tạo tượng. Mẫu tượng Phật đản sinh phổ biến ở Bắc Bộ 
là tòa Cửu Long, song có một vài trường hợp đặc biệt là tạc tượng 
Hoàng hậu Ma Gia sinh hạ Thái tử. Tòa đầu tiên chúng ta vào chùa 
là thấy cảnh Đức Thế Tôn đản sinh có chín rồng phun nước, Đức 
Phật Thích Ca ở giữa. Đây là biểu hiện cho người mới bước chân 
vào Đạo, mới được sinh ra trong giáo pháp. 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sưu tầm được bài hạnh 
tắm Phật và lời thuyết minh về lễ Phật đản sinh trong chùa Việt 
một thời ở Bắc Bộ. Đó là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm 
linh tại chùa Thanh Long, thôn Thạch Đê, xã Hiền Đa, huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ. 

Lời bài “Kinh” tắm Bụt của bà nội năm nay gần 90 tuổi, hôm 
nay tắm Bụt không được đi chùa vì bối cảnh Covid-19. Bà bảo: 
"Bây giờ Bụt đẻ ngày, chứ ngày xưa chúng tao tắm Bụt kiểu 
khác. Chiều hôm trước là đã xúng xính áo dài, lễ lạt lên chùa, 
mỗi cụ một lễ cứ phải có nải chuối, thẻ nhang, kèm theo là bát 
gạo để nấu cháo với lại một trăm vàng thoi để khao các quan. 
Chiều hôm mùng 7 cơm nước sớm rồi lên chùa tụng Kinh, tụng 
Kinh xong thì nằm ngủ tại chùa luôn, đợi đến lúc sang canh thì 
tắt hết bóng điện đi, chỉ châm có mấy ngọn nến buông tấm y 
môn vải che trước Tam Bảo xuống rồi cởi áo Bụt mà tắm cho 
Bụt. Tắm xong thì thay áo mới. Áo Bụt là áo khâu tay bằng vải 
đỏ, mỗi năm một cụ hoặc một gia đình dâng áo. Mà áo này là 
may hai lượt 1 áo trong có chân tay có mũ, 1 áo choàng ngoài 
như tấm tã vuông. Tắm Bụt xong thì các cụ lấy nước ý mà tắm 
tràng hạt, rửa mặt cho sáng sủa. Mà tắm xong cụ Thích Ca rồi đi 
lau chùi hết các pho tượng trong chùa, đến rạng sáng hôm sau là 
vừa. Đến sáng ra thì thỉnh chuông đón lễ của xã, rồi Phật tử đến 
đông, tụng Kinh rồi thụ lộc. Bà bảo ngày tắm Bụt xong lên chùa 
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là thấy đẹp nhất tượng nào tượng nấy sáng choang mới như tô lại. 
Mà ngày hôm trước là đi lao động thổi xôi, nấu chè, nấu cháo, 
đóng oản dán lá mít, đêm hôm tắm Bụt thì cụ nào vãi trẻ thì được 
phân công trèo lên lau pho Tam Thế (hay Bụt Ốc) rồi bắc ghế 
mà lau cụ Hộ Pháp.

*** 
Bài hạnh tắm Phật của các già xưa 

Bà Thanh Tân có đức mà lại có nhân 
Thụ thai trăm tháng tới tuần sinh ra 
Thái tử Thích Ca người ngự trên tòa Thánh đế ngôi cao 
Rồng bay phượng múa loan trào 
Trăm hoa đua nở bướm vào tháng tư 
Dập dìu cá nước hoa lư 
Chín rồng lấy nước trời mưa tắm thần
Lúa ngô khoai sắn đứng gần đào tiên 
Cao cao dáng đứng ở bên lòng thành 
Chín rồng phun nước cơn mưa mịt mù 
Trên đầu có những tóc tiên 
Chân tay có chữ tứ tung ngũ hành 
Quỷ sứ nó lại vây quanh 
Phật Bà hóa phép thì thầm tránh xa 
Ở đây đã có ba tòa 
Bữa no bữa đói chẳng lo thiệt thòi 
Bán vườn mua lấy bến đò 
Chở người khuya sớm chả lo thẹn thùng 
Sông reo nước chảy đùng đùng 
Đêm khuya chuông đóng sớm hôm dậy chầu 
Nào là quả trước quả sau 
Đội ơn Đức Thánh được ngày giáng sinh 
Mang thai thấp nguyệt mãn tuần 
Sinh ra có được Ông Thích Ca 
Người ngự trên tòa người ngự sáu chữ Nam Mô
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Nam Mô làm sao Nam Mô thế nào thì ông bảo tôi 
Chữ thiên là giời chữ địa là đất 
Mọi người cũng tin một lòng 
Nam Mô chữ hiếu chữ trung 
Ai ở có lòng mới được sáu chữ Nam Mô 
Cửa Phật là cửa hải hà 
Các cụ dân làng lễ Phật nghiêm trang hiền từ 
Hôm nay là ngày 8/4 
Là ngày Phật giáng thuở xưa lưu truyền 
Tắm Phật sạch sẽ mới yên 
Bụi trần bay biến trên nền tòa sen 
Phật Bà ngồi tựa hai bên 
Thích Ca đứng giữa án tiền uy nghi. 

Hai bên tòa Cửu Long thì có một số cách thờ. Có nơi thờ một 
bên là pho tượng Đế Thích (vua cõi trời Tam Thập Tam Thiên) 
và một pho tượng Đại Phạm Thiên Vương (chủ tể của vạn vật 
theo đạo Bà La Môn) hai vị thần này đều phát nguyện hộ trì Phật 
pháp nên được thờ ở chùa1. Có nơi thì hai bên thay Phạm Thiên, 
Đế Thích bằng Thổ Địa, Thánh Tăng hoặc Tuyết Sơn, Di Lặc. 
Tầng trên tòa Cửu Long thờ bộ Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc 
Đẩu hoặc Quan Âm… Chúng con xin giới thiệu các bộ tượng 
phổ biến liên quan đến tòa Cửu Long trong chùa Việt Bắc Bộ là 
tượng Quan Âm, Tượng Vua Trời (Ngọc Hoàng, Phạm Thiên, Đế 
Thích), tượng Tuyết Sơn, tượng Di Lặc. 

Tượng Phật Bà Quan Âm: Quan Âm Chuẩn Đề hoặc Quan Âm 
Thiên Thủ Thiên Nhãn hoặc Quan Âm Nam Hải hay được thờ trên 
chính điện chùa Việt Bắc Bộ. Quan Âm ngồi giữa, phía tay phải 
nhìn vào là Thiện Tài Đồng Tử, tay trái nhìn vào là Long Nữ Bồ 
Tát. Nhưng vào thời Mạc, thời Lê về trước cổ hơn nữa là Thánh 
Phụ, Thánh Mẫu. Tay phải nhìn vào là thân phụ - tức vua Diệu 

1. Chùa có lối thờ truyền thống kiểu như vậy là chùa Nam Dư Thượng, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
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Trang Vương, tay trái nhìn vào là thân mẫu của Bồ Tát Quan Âm, 
theo tích Quan Âm Nam Hải. 

Tượng Vua Trời: Nhà Phật và chính Đức Phật phủ nhận có một 
vị Thượng đế nào đó toàn năng toàn quyền, sáng tạo ra muôn loài 
và quyết định số phận của muôn loài. Với nhà Phật niềm tin và 
sự lệ thuộc, nô lệ vào một vị Thượng đế như thế là mê tín, không 
có chính kiến. Nhưng nhà Phật lại nói có cõi Trời, các chư Thiên 
và các vị Vua Cõi Trời - điển hình là đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế là vua cõi Trời Đao Lợi - vị Bồ Tát hộ pháp của Phật, Đức 
Ngọc Hoàng rất thờ kính và phụng sự Đức Phật. Dưới lớp tượng 
Phật trên Đại Hùng Bảo Điện ở chùa Việt Bắc Bộ vào thời Lê về 
sau, phần lớn các chùa thêm lớp tượng ở giữa là Ngọc Hoàng, tay 
phải nhìn vào là Nam Tào, tay trái nhìn vào là Bắc Đẩu. Đây là 
bộ tượng kết hợp văn hóa Tam giáo đồng nguyên vì thời nhà Lê, 
Phật giáo không còn là quốc giáo nữa, Nho giáo ở vị trí độc tôn. 
Chính vì vậy để duy trì được Phật pháp, chư Tổ chúng ta đưa cả 
Nho giáo, Lão giáo vào chùa, nhưng đây là một điểm khéo léo 
uyển chuyển của chư Tổ chúng ta, là tinh hoa Phật giáo Việt Nam. 
Có người nói tại sao Tam giáo đồng nguyên không thờ Khổng Tử. 
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Quan niệm của Nho giáo lấy thiên mệnh Trời nên thờ Ngọc Hoàng 
và Nam Tào, Bắc Đẩu và được chư Tổ chúng ta giải thích khi Đức 
Phật ra đời, ngay tại Ấn Độ cũng đã có văn hóa thờ Phạm Thiên. 
Và chúng ta kết hợp văn hóa Nho giáo ngoài đời với văn hóa Phật 
giáo là thờ Phạm Thiên và dù có thờ Phạm Thiên đi chăng nữa thì 
Phạm Thiên cũng là đệ tử Phật, cũng phải quy y Phật trở thành các 
vị Hộ pháp. Đại Phạm Thiên Vương và Đế Thích Thiên Vương 
có công thỉnh Phật thuyết pháp, có công thỉnh Phật trụ thế chuyển 
Pháp Luân. Và cũng là người đầu tiên hầu Đức Phật đản sinh, 
thành đạo, nhập Niết Bàn nhưng vẫn mang vóc dáng Ngọc Hoàng 
Đại Đế. Đấy là cái khéo của văn hóa Việt Nam để duy trì đạo Phật 
trong một thời điểm mà Phật giáo không còn ở vị trí độc tôn. 

Có một thuyết khác là thuyết Tam Sơn giải thích ý nghĩa về bộ 
tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu. GS. Trần Quốc Vượng cho 
một so sánh khá hay về việc thờ 3 vị vua Hùng ở vùng đất Tổ là 
Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, Viễn Sơn với Tam Sơn trong Đạo giáo 
là ba ngôi thượng giới gồm Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu. Ví 
dụ được lấy như ở vùng Chí Linh có 3 quả núi liên hoàn mang tên 
Ngọc Hoàng, Bắc Đẩu, Nam Tào. Thực ra, đây không phải là người 
Việt thờ các vua Hùng theo mô hình của Đạo giáo, mà chính Đạo 
giáo xuất phát từ thời Hùng Vương. Đột Ngột Cao Sơn đã được xác 
định là vị Thái tổ Đế Minh, chiếm ngôi tối cao của Ngọc Hoàng 
Thượng Đế. Như thế 2 vị Ất Sơn và Viễn Sơn là Đế Nghi và Lộc 
Tục sẽ tương ứng với Bắc Đẩu và Nam Tào. Thật vậy, Đế Nghi làm 
vua phương Bắc, Lộc Tục làm vua phương Nam. Thông tin mở đầu 
trong Ngọc phả Hùng Vương ghi rõ vậy. Như thế Đế Nghi là Bắc 
Đẩu, Lộc Tục là Nam Tào, quá hợp lý. Thật bất ngờ khi nhận ra 3 
vị Vua Hùng được thờ là Quốc tổ luôn hiện hữu trong tín ngưỡng 
người Việt dưới hình ảnh Tam Sơn Ngọc Hoàng - Bắc Đẩu - Nam 
Tào. Thờ Vua, chư Tổ có một hàm ý nói rằng người bảo vệ được 
Phật pháp phải là Quốc Vương. Xưa kia, Đức Phật cũng đã từng phó 
chúc cho quốc vương đại thần hộ trì Phật pháp. Nếu không dựa vào 
quốc vương đại thần không thể giúp cho Phật pháp hưng thịnh được, 
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Chúng ta có nội lực, có tăng tài nhưng không được nhà nước bảo hộ 
thì Phật pháp cũng sớm bị suy vi. Lịch sử đã chứng minh các thời kì 
Phật pháp hưng thịnh, yếu tố đầu tiên dựa vào chính sách nhà nước. 
Quốc vương đại thần xưa hay chính quyền ngày nay khi họ vào chùa 
họ thấy hình ảnh của mình họ sẽ không phá hoại Phật pháp nữa. Đó 
là cái trí tuệ của chư Tổ chúng ta. Chư Tổ còn giáo dục Tăng Ni, 
Phật tử luôn phải ghi nhớ tứ trọng ân là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn 
Quốc vương (quốc gia xã hội), ơn Tam Bảo. 

Tín ngưỡng tự do nhờ chính phủ 
Thiền môn hưng thịnh cậy Tăng - già 

Vậy dù thờ với ý nghĩa là Vua Trời (Phạm Thiên, Đế Thích, 
Ngọc Hoàng Thượng Đế) hay vua Quốc Tổ Hùng Vương trong 
chùa thì đều có ý nghĩa giáo dục tâm biết ơn những người trong 
bộ máy chính quyền ủng hộ Phật pháp hưng thịnh trong quốc độ. 

Nét đặc biệt là có chùa đặt bộ tượng Quan Âm trên Vua Trời, 
hoặc có chùa giản lược đi chỉ có bộ Vua Trời hoặc chỉ có Phật 
Bà... Tuy nhiên, ba bộ tượng Cửu Long, Vua Trời, Phật Bà Quan 
Âm đều mang nhiều tầng ý nghĩa. Nếu theo chiều dọc từ trên 
xuống là bộ Phật Bà, Vua Trời, Cửu Long thì ảnh hưởng của tín 
ngưỡng thờ Tứ Phủ của người Việt (Phật Bà Quan Âm ở ngôi 
cao nhất) và khiến chúng ta liên tưởng đến 3 mốc quan trọng 
trong cuộc đời Đức Phật: Đản sinh (hình em bé) - cuộc sống 
cung đình đầy danh vọng, uy quyền, nhung lụa (hình ảnh Ngọc 
Hoàng Thượng Đế) - từ bỏ thế tục xuất gia tu hành thành Phật, 
thể nhập chân như (hình ảnh Phật Quan Âm và các vị Phật ở 
trên)2. Chúng ta hình dung ra 2 tích truyện kép trong nhà Phật là 
Quan Âm Diệu Thiện và Phật đản sinh. Công chúa Diệu Thiện 
vốn là con gái vua Trang Vương, tu hành đắc đạo trở thành Bồ 
Tát Quan Âm về độ vua cha. Theo tuệ giác Phật giáo thường thì 
trên tòa Cửu Long hay bày tượng Phật Bà Chuẩn Đề hoặc nghìn 

2. Chùa có lối thờ truyền thống kiểu như vậy là chùa Hồng Ân, thôn Tư 
Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
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mắt nghìn tay để che chở Phật sơ sinh, hàng phục tà ma đến quấy 
phá3. Người Việt xưa theo Mẫu hệ nên không đề cao về các tích 
liên quan đến vua Tịnh Phạn mà họ chỉ hay đề cập đến Bà "Mẫu" 
nào đó sinh hạ ra Đức Phật, nên bày trên tượng Vua Trời. Tư duy 
lý luận của họ thường là "người Mẹ luôn che chở cho con cái". Vì 
thế, trước lúc tắm Phật nên tụng thêm Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã 
Tâm Kinh, các bài chú liên quan đến Phật Bà Quan Âm hoặc 7, 
21 biến Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú cho đủ bộ. Bởi "Lòng 
tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo", trì tụng và tin 
tưởng chí thành chí kính vào năng lực các bài Thần chú. Chùa có 
cách bài trí tượng Phật Bà trên tòa Cửu Long, giản lược đi tượng 
Vua Trời như chùa Thiên Trù. 

Tượng Tuyết Sơn, Di Lặc: Lại có chùa thì thờ hai bên tòa Cửu 
Long là hai pho tượng Bồ Tát. Một bên là Bồ Tát Di Lặc và một 
bên là Đức Tuyết Sơn. Bồ Tát Di Lặc là vị Đại Bồ Tát sắp thành 
Phật và sẽ nối ngôi Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo Chủ cõi Sa Bà 
này để giáo hóa chúng sinh. Tượng của Ngài bao giờ cũng được 
tạc hình một vị tăng béo mập ngồi tòa sen, ngực để hở lúc nào 
cũng cười có vẻ yên vui. Đức Tuyết Sơn tức là hình tượng của Đức 
Phật Ca khi Ngài tu khổ hạnh 6 năm ở núi Tuyết Sơn. Ngài chỉ 
ăn mỗi ngày một hạt vừng nên thân thể của Ngài gầy còm chỉ còn 
da bọc xương. Qua hai pho tượng này với con mắt của người dân 
quê, người ta cho là Đức Phật Di Lặc béo, cởi trần thì họ gọi là 
“Ông nhịn mặc để ăn”, còn Đức Phật Tuyết Sơn gầy gò nhưng ăn 
mặc quần áo đầy đủ thì gọi là “Ông nhịn ăn để mặc”. Tuyết Sơn 
tay phải, Di Lặc tay trái bởi đây vẫn còn là hai vị Bồ Tát đang tu 
hành ở ngôi nhất sinh bổ xứ. Hệ thống tượng như thế được chư Tổ 
giải thích như sau: Tòa đầu tiên chúng ta vào chùa là thấy cảnh 
Đức Thế Tôn đản sinh có chín rồng phun nước, Đức Phật sơ sinh  
 

3. Chùa có lối thờ truyền thống kiểu như vậy là chùa Hương Hải, xã Phù 
Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; chùa Phúc Lâm, thôn An Liêm, xã Yên 
Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; chùa Thánh Chúa, Hà Nội.
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đứng giữa cũng là biểu hiện cho người mới bước chân vào Đạo, 
mới được sinh ra… trong giáo pháp. Tu hai hạnh khắc kỷ và khoan 
nhân. Hình tượng Tuyết Sơn tu khổ hạnh sáu năm đối với bản thân 
phải khắc khổ, thiểu dục, tiết kiệm, khổ hạnh; hình tượng Di Lặc 
đối với người phải khoan dung rộng lượng. Đối với các bậc tu 
hành từ xưa đến nay phương châm khắc kỷ khoan nhân là nền tảng 
căn bản vào đạo. 

Tượng Thổ Địa, Thánh Tăng: Có nhiều chùa thay vị trí hai vị 
Phạm Thiên, Đế Thích hai bên tòa Cửu Long bằng tượng Thổ 
Địa, Thánh Tăng. Tượng Thổ Địa thường ở bên phải nhìn vào 
với hình dáng một cụ già đẹp lão, râu tóc bạc phơ, cai quản đất 
đai, an Tăng hộ Pháp. Trong tâm thức người Việt quan niệm 
“Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Tượng Thánh Tăng có 
hình dáng như một chú tiểu nhà chùa, đại diện cho hàng xuất 
gia Tăng, Ni đạo hạnh chân tu đi khắp mọi nơi hoằng dương 
Phật pháp cho chúng sinh nhân loại. Người tu sĩ hoằng dương 
Phật pháp, người cư sĩ hộ trì Phật pháp. Như vậy, trên chính 
điện chùa Việt hiện diện cả Phật, Bồ Tát và các vị Thánh Tam 
Phủ (Vua Trời, Thổ Địa, Long Vương) gửi gắm mong ước mùa 
màng bội thu, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh của cư 
dân nông nghiệp. 

b. Tượng Hoàng hậu Ma Gia hạ sinh thái tử 
Loại tượng này không phổ biến nhưng khá độc đáo. Hình tượng 

Mẫu Ma Gia đã được bản địa hóa mang dáng dấp của người phụ 
nữ Việt. Hai ngôi chùa có pho tượng này đó là chùa Hàm Long và 
chùa Thiên Quý. 

Chùa Hàm Long tọa lạc tại phường Nam Sơn - thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tượng Phật đản sinh chùa Hàm Long khá 
đặc biệt. Hoàng hậu Ma Gia đứng, tay phải giơ lên tư thế vịn cành 
cây Vô Ưu, Đức Phật đản sinh hình tướng chui ra từ nách bên phải 
Hoàng hậu. Tay phải Đức Phật chỉ lên trời. Đứng hai bên là tượng 
hai vị Tôn giả là Ma Ha Ca Diếp và A Nan Đà. Phía sau tượng 
Hoàng hậu Ma Gia là Đức Thích Ca niêm hoa vi tiếu. 
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Chùa Thiên Quý hay còn gọi 
là Chùa Kênh, trước thuộc làng 
Kênh, nay là thôn Ký Con, thuộc 
xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình. Tượng Phật đản 
sinh ở đây đa dạng và độc đáo hơn. 
Tượng Phật đản sinh ở trên núi đá, 
dưới chân núi lại có một tượng đản 

sinh theo hình tòa Cửu Long, Đức Phật được mặc áo vải. Sau ngọn 
núi là có tượng Hoàng hậu Ma Gia tư thế giống chùa Hàm Long, 
Phật cũng chui ra từ nách phải. Tay phải Đức Phật cũng chỉ lên 
trời. Trên vách trang trí rồng bay và các đám mây ngũ sắc làm nền 
cho hình tượng Phật đản sinh. 

Một số chùa không thờ Cửu Long trên chính điện mà thờ tòa 
Cửu Long hoặc chỉ tượng Thích Ca sơ sinh ở gian khác trong chùa 
như chùa Viên Minh xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: 
tượng Cửu Long thờ riêng một ban bên phải hậu cung, bên trái là 
Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn; hoặc chùa Keo, Gia 
Lâm, Hà Nội cũng thờ riêng tòa Cửu Long trong một gian, đặt tòa 
Cửu Long trước tượng Bà Keo... 

Thay	lời	kết	

Ngày mồng 8 tháng 4 (theo truyền thống Bắc tông) và ngày 15 
tháng 4 âm lịch vẫn là một ngày thiêng liêng trọng đại với tất cả bà 
con Phật tử ở những vùng thôn quê. Dù đã quy y Tam Bảo hay chỉ 
theo tín ngưỡng thờ gia tiên cũng đều coi đó là ngày lễ truyền thống 
của toàn dân tộc, nhà nhà đều thiết lễ cúng Phật, Thánh thần và Tổ 
tiên. Trong dân gian truyền miệng nhau đó là ngày “Bụt sinh cá 
đẻ”, một số người làm lễ phóng sinh để cầu Phật ban ân giáng phúc. 
Đồng thời, nhà nhà đều mang tên tuổi lên chùa nhờ thầy chùa viết sớ 
cầu Phật gia hộ cho gia đình được hạnh phúc bình an. Tại các chùa 
truyền thống tắm Phật vẫn được duy trì suốt chiều dài lịch sử, các 
cụ già thì rủ nhau đi chùa lễ Phật rất đông, mỗi người cũng không 
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quên mang theo một cái chai nhỏ để lấy nước tắm Phật mang về và 
coi đó như là nước Thánh có thể khiến cho mọi người trở nên thông 
minh, mạnh khoẻ, bệnh tật tiêu trừ... Ngày 15/4 âm lịch, tại một số 
chùa ở nông thôn miền Bắc làm lễ vào hè cho bà con tín đồ Phật tử 
trong làng xã. Ngày Phật đản ở những vùng thôn quê chỉ bình dị và 
đơn sơ như vậy nhưng cũng nói lên cái ảnh hưởng đậm nét văn hóa 
Phật giáo của dân tộc ta từ thuở xa xưa, từ thuở Phật giáo từng là 
quốc giáo. Tư tưởng đạo Phật đã lan toả sâu rộng và giữ vai trò chủ 
đạo trong nền văn hóa của toàn dân, từ vua quan cho đến thứ dân 
đều quy hướng, thực hành lời Phật dạy. 

Đại lão Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ 
từng có một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật mô tả, nói rõ bản 
nguyện xuất thế của chư Phật cũng như sự kiện Đức Phật đản sinh. 

Muôn năm một hội hiện hoa Đàm 
Đại Giác Từ Tôn xuống thế gian 
Bảy bước sen nâng chân tiến hóa 
Hai tay chỉ rõ lối thăng trầm 
Tràn đầy khí tốt nhà vui thịnh 
Lừng lẫy tin mừng cảnh thắng lâm 
Cứu khổ ban vui vì nguyện lớn 
Đời còn kỷ niệm mãi muôn năm. 

Tay phải Đức Phật chỉ trời, tay trái chỉ xuống đất có ý nghĩa tay 
phải là chân lý, lẽ phải, Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường tốt đẹp, 
hướng thượng. Người mà làm điều hay, nói điều thiện, nghĩ điều lành 
thì sinh lên cõi Trời, cõi người. Tay trái là điều bất thiện, xấu xa trái 
đạo lý. Nếu ai làm điều ác, nói lời xấu, nghĩ điều tà thì cuộc đời người 
đó từng ngày từng giờ sẽ sa đọa vào ba đường ác. Đức Phật không 
phải là một vị Thượng đế để ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Ngài 
chỉ là vị Đạo sư (thầy chỉ đường), biết mà không đi thì không phải 
lỗi của người chỉ đường. Ta cũng giống như vị lương y giỏi biết bệnh 
mà cho thuốc nhưng người bệnh không chịu uống thuốc, bệnh không 
khỏi thì lỗi cũng không phải do thầy thuốc. Họa phúc của chúng sinh 
là do tự tạo tự gánh, đấy chính là đạo lý nhân quả. 
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TÔNG PHONG 
VĨNH NGHIÊM

	 	 	 	 	 	 TRẦN	ĐÌNH	SƠN

T hiền môn đất Bắc xưa nay vẫn truyền tụng rằng:
“Ai qua Yên Tử, Quỳnh Lâm,

Vĩnh Nghiêm chưa tới, thiền tâm chưa thành.”
Câu ca dao cho chúng ta thấy được vị trí đặc biệt quan trọng của 

Vĩnh Nghiêm, một trong ba trung tâm Phật giáo lớn nhất của nước 
ta vào thời Lý-Trần: Yên Tử, Quỳnh Lâm, Vĩnh Nghiêm.

Chùa Vĩnh Nghiêm được xây từ thời vua Lý Thái Tổ (1010-
1026), hiện tọa lạc tại thôn Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang.

Đức Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) đã 
tôn tạo Vĩnh Nghiêm trở thành đại tòng lâm để đào tạo tăng tài và 
làm cơ sở điều hành giáo hội Trúc Lâm Yên Tử. Ngài chỉ định đại 
sư Pháp Loa làm trú trì Vĩnh Nghiêm.

Tôn giả Pháp Loa (1284-1330) kế thừa y bát nhận lời phó chúc 
của Phật hoàng tận lực phát triển Phật giáo khắp đất nước. Ngài 
vận động khắc bản in Đại tạng kinh, kiến tạo nhiều chùa tháp, đúc 
chuông, tạo tượng, độ tăng. Suốt hai mươi sáu năm ở ngôi vị lãnh 
đạo giáo hội, Ngài đã thành tựu nhiều Phật sự hi hữu và được tôn 
xưng làm vị Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm.

Tôn giả Huyền Quang (1254-1334), xuất thân là một nho sĩ 
thành đạt, ra làm quan hơn hai mươi năm, rất được Thượng hoàng 
Nhân Tông và vua Anh Tông tín cẩn. Theo Tổ gia thực lục, ông có 
nhân duyên hầu vua Anh Tông đến thăm chùa Vĩnh Nghiêm nghe 
thuyết pháp, sau đó phát tâm xuất gia cầu đạo. Nhờ có văn tài cùng 
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với sở học uyên bác nên Huyền Quang được Phật hoàng chọn làm 
tùy tùng du hóa và chỉ định biên soạn kinh sách, Ngài tán thán: 
“Phàm kinh sách đã qua tay Huyền Quang biên soạn, hiệu khảo 
rồi thì không thể thêm hay bớt một chữ nào nữa!”.

Tôn giả Huyền Quang kế thừa tổ vị lúc đã cao tuổi nên ngài xin 
lui về trú trì chùa Tư Phúc ở Côn Sơn để thuận duyên hành trì tu 
niệm. Ngài viên tịch năm Giáp tuất (1334), vua Trần Anh Tông 
ban hiệu “Trúc Lâm đệ tam đại tự pháp Huyền Quang tôn giả”.

Sau giai đoạn cực thịnh dưới thời Trần (1225-1400) từ thế kỷ 15 
đến thế kỷ 19, Thiền phái Trúc Lâm suy yếu dần, tông phong chỉ 
được duy trì trong phạm vi vài sơn môn ở đất Bắc như Long Động, 
Quỳnh Lâm, Liên Tông (tức Liên Phái), Vĩnh Nghiêm.

Đến đầu thế kỷ 20, may mắn thay Tổ đình Vĩnh Nghiêm lại 
xuất hiện một bậc long tượng làm cho “Tổ ấn trùng quang” để 
chấn hưng Phật giáo.

Thiền sư Thích Thanh Hanh 
(1840-1937), xuất thân trong 
dòng họ Bùi ở làng Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, 
theo truyền thống học Nho tin 
Phật. Túc duyên sớm phát, năm 
mười tuổi Ngài quyết chí xin 
song thân cho xuất gia cầu đạo 
với Tổ sư Tâm Viên, chùa Vĩnh 
Nghiêm, Bắc Giang. Đến năm 
hai mươi tuổi, Ngài đăng đàn thọ 
giới cụ túc và an trú tại tổ đình 
tu học suốt mười năm. Năm ba 

mươi tuổi, Ngài được cử vào giảng dạy Phật pháp tại các chùa 
Phượng Ban, Hoàng Kim, Phúc Chỉnh, tỉnh Ninh Bình. Năm sáu 
mươi tuổi, Ngài được sơn môn Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về trú trì 
chùa tổ. Tại đây, Ngài nỗ lực chấn chỉnh, phát triển tông phong, 
giáo hóa đồ chúng. Hàng năm, Vĩnh Nghiêm trở thành trường hạ 
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quy tập đông đảo chư tăng về an cư tu học. Ngài cùng đệ tử thường 
lui tới trường Viễn Đông Bác Cổ xin tìm tòi sao chép kinh điển, 
tác phẩm Phật học của tiền nhân rồi về khắc bản in lại để bảo tồn, 
phổ biến. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng Ngài lại càng nỗ lực và 
thường sách tấn học chúng: “Phàm người học Phật cần phải tùy 
địa vị, tùy lực lượng của mình mà hàng ngày phải làm hết mọi việc 
lợi ích cho người đời, không được lười biếng hoang toàng và ngồi 
rỗi ăn không, có khi lại cho là phận mình được hưởng thụ mà phận 
người kia phải cung cấp”1. Từ năm 1930, phong trào chấn hưng 
Phật giáo lan rộng khắp ba miền đất nước. Ở miền Bắc, Hội Phật 
giáo Bắc kỳ được chính thức công bố thành lập vào ngày 23 tháng 
12 năm 1934 và làm lễ suy tôn Hòa thượng Thích Thanh Hanh (Tổ 
Vĩnh Nghiêm) vào ngôi vị Thiền gia Pháp chủ. Diễn văn viết: “Sư 
tổ nhận ngôi Pháp chủ, chứng lễ suy tôn cho chư tăng có chỗ cậy 
trông, để đồng hội có nơi nương tựa, mang chính pháp thu về một 
mối, mở từ tâm khắp cả thập phương, rừng thiền cây cả bóng cao, 
chồi Hồng Lạc càng thêm tươi tốt…”.

Lúc này, tuổi thọ của Tổ Vĩnh Nghiêm đã được chín mươi tư 
xuân thu, nhưng vì tương lai của đạo pháp, lân mẫn ước nguyện 
chấn hưng Phật giáo của tứ chúng nên Ngài phát đại nguyện chấp 
nhận lời cầu thỉnh. Chính nhờ vào uy lực của Tổ mà sóng yên bể 
lặng, tăng tục đoàn kết một lòng “bỏ hết mọi hiềm khích của tông 
nọ phái kia, tuân theo pháp lục hòa của Phật dạy để một lòng lo 
việc chấn hưng Phật giáo”.

Nắm giữ mạng mạch của đạo pháp, Tổ thường thống thiết dạy 
đồ chúng thân cận rằng: “Mắt ta thấy nhiều chùa từ tượng Phật đến 
đồ thờ phụng nếu không có mạng nhện chăng ngang dọc thì cũng 
bẩn thỉu lạnh lùng, thế mà những đền miếu thì lại cực kỳ trang 
nghiêm mỹ lệ ở giữa các chùa đó, các vị tăng, ni chủ sự chẳng mấy 
khi giảng kinh thuyết pháp cho thập phương đàn tín, phần nhiều 

1. Hội Việt Nam Phật giáo, Tiểu sử chư Tổ, Nhà in Đuốc Tuệ, Hà Nội, 
1949, tr. 19.
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chỉ được nghe những truyện Tam tòa, tứ phủ với ông Hoàng bà 
Chúa. Lại còn một truyện rất quái gở nữa: Số là các vị sư ông đã 
thụ 250 giới, tức là ở mình đã có 250 vị giới thần. Các vị sư bà đã 
thụ 500 giới cũng đã có tới 500 vị giới thần ở mình, mà đua nhau 
đi trình đồng, trình bóng để làm ghế làm đệm, thử hỏi những khi 
vua, mẫu, cô cậu về giá ngự tất phải đuổi các vị giới thần đi nơi 
khác, hay là các ngài chen chúc nhau để giá ngự chung? Có thế 
mà thôi đâu, lại còn đi tụng kinh thuê, cúng đám mướn, nào chạy 
đàn phá ngục, nào vẽ bùa bắt ma, hoàn toàn chỉ vì lợi lộc mà làm 
những việc mê tín dị đoan để cho người đời phỉ báng lây đến Phật 
pháp, làm mê hoặc dân chúng. Ta thấy bọn người giả danh tu hành 
ấy nếu không sớm bài trừ thì dần dần sẽ làm hại cho Phật pháp 
không phải là nhỏ. Vì họ đã lấy mê tín làm chính tín, trước ít sau 
nhiều, tập mãi thành quen có một ngày kia người ta bỏ mất hẳn 
chân tướng của Phật pháp đi, chỉ còn nhận những điều mê tín dị 
đoan là Phật pháp mà thôi. Số người tu hành mê tín ấy có thể gọi 
họ là hạng người trực tiếp phá hoại Phật pháp, xóa nhòa đức hạnh 
của giới tăng, ni; bài trừ đi tức là giác ngộ cho họ và cứu vớt tội 
lỗi cho họ vậy”2.

Ngày mồng tám tháng Chạp năm Bính Tý (11/1/1936), Tổ sư 
mãn nguyện Ta-bà trở về Tịnh cảnh, trải qua chín mươi sáu xuân 
thu ở quốc độ Việt Nam hành đại nguyện “trên cầu Phật quả, dưới 
độ chúng sinh”, vượt qua biết bao chướng duyên trong thời “Pháp 
nhược ma cường”. 

Kính bạch đức Tổ sư, hơn tám mươi năm sau chúng con nhờ 
gặp thắng duyên được tới tham bái chốn tổ, đảnh lễ tôn tượng 
và bảo tháp của Ngài, được đọc hành trạng và di giáo của Ngài, 
chúng con khẩn nguyện xin Ngài hãy sớm quay lại đất nước Việt 
Nam; đem hùng lực, bi nguyện của bậc Thánh tăng Bồ-tát mà dẹp 
trừ quân ma, sùng hưng chánh pháp khiến cho tông môn rạng rỡ, 
tổ ấn trùng quang, tiếp nối đại nguyện của Trúc Lâm tam tổ. 

2. Sđd, tr. 19-21
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OM TARE TUTARE TURE SOHA
MỸ	TÚ	TRẦN 

chuyển dịch
   
Since beginningless time
Mind has been contaminated
By self-grasping ignorance
Whatever appears to mind
Even in its dreams
It appears as inherently existent.
Because of this mistaken dualistic appearance
Mind never stops wanting
It is like a magician
Who had created an attractive woman
But having forgotten that she is only his illusory creation
He develops desirous attachment
And engages in non-virtuous actions
Which causes him to experience miseries.
Therefore a wise mind never
Engages in harmful actions
For whatever it desires
But it always remains virtuous
And strives to wake up
From the deep dark sleep of ignorance
By realising that
Although phenomena appear
They do not exist
Although they do not exist
They appear as mere imputations by mind.
Eventually a compassionate mind will attain
The union of appearance and emptiness
The union of the two truths
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The Union of Buddhahood
The ultimate source of refuge and happiness for all living beings.
How wonderful!

Bản dịch

Kể từ khi không có lúc bắt đầu
Tâm đã bị nhiễm ô
Bởi vô minh bám chấp-bản thân
Bất kỳ thứ gì xuất hiện đến tâm
Kể cả trong những giấc mơ
Đều xuất hiện như vốn tự tồn tại.
Bởi sự xuất hiện nhị nguyên nhầm lẫn này
Tâm không bao giờ ngừng ham muốn
Nó giống như một anh chàng ảo thuật
Đã tạo ra một người đàn bà quyến rũ
Nhưng vì chàng quên rằng nàng chỉ là một trò ảo thuật của mình
Phát khởi ham muốn với nàng
Và tạo tác những hành động bất thiện
Gây cho chàng chịu bao khốn khổ.
Do đó một tâm khôn ngoan không bao giờ
Làm những điều có hại
Chỉ vì bất kỳ thứ gì nó ham hố
Mà tâm đó luôn giữ đức hạnh
Và phấn đấu tỉnh thức khỏi giấc ngủ tối tăm mê lầm
Bằng việc nhận ra rằng
Mặc dù các hiện tượng xuất hiện
Chúng không tồn tại
Mặc dù chúng không tồn tại
Chúng xuất hiện do tâm gán ghép.
Cuối cùng một tâm bi mẫn sẽ đạt được
Sự hợp nhất của xuất hiện và tính không
Sự hợp nhất của hai sự thật
Sự Hợp Nhất Phật Quả
Nguồn nương tựa và hạnh phúc tối hậu của mọi chúng sinh.
Thật tuyệt vời! 
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  PHÁP DƯỢC PHẬT 
  không thể nghĩ bàn
	 	 	 	 	 	 	 VIÊN	THẮNG

T rong Kinh Pháp Cú 115, Đức Phật dạy:
Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp tối thượng
Tốt hơn sống một ngày
Thấy được pháp tối thượng.

Thật vậy, khi một người mới phát tâm tu học, ban đầu nghe quý 
thầy giảng dạy hướng dẫn, rồi tự mình đọc sách, nghiên cứu tìm 
giáo pháp Đức Phật dạy; sau đó họ tự ứng dụng thực hành giáo 
pháp thì mới nếm được hương vị của sự an lạc giải thoát ngay 
trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, chúng ta thường nghe các bậc 
Tổ sư dạy: “Như nhân ẩm thủy lãnh ngộ tự tri”, nghĩa là như 
người uống nước nóng lạnh tự biết. 

Cũng thế cuộc sống ở thế gian này, chắc hẳn không ít thì nhiều, 
ai cũng từng nếm trải qua những đau thương, mất mát, được-mất, 
thành-bại, hạnh phúc-khổ đau… Nếu người có chí khí thì họ mới 
thật sự thấy rõ giá trị cốt lõi của cuộc sống. Do đó mà họ tự phấn 
đấu vươn lên làm nên sự nghiệp ở thế gian, còn về đời sống tâm 
linh họ tự trau dồi kiến thức, phát tâm tu học dõng mãnh làm lợi 
ích cho mình và mọi người. Cũng từ đây, họ nhìn đời bằng con mắt 
cảm thông, bao dung, tha thứ, biểu hiện đời sống an lạc từ nội tâm, 
không chú trọng nhiều về vật chất. Còn người yếu đuối bạc nhược 
khi gặp khó khăn, chướng ngại thì nản chí; có người tìm đến men 
rượu giải sầu; có người chịu không nổi cú sốc tai họa ập tới thì tìm 
đến cái chết…
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Tôi không phải là tín đồ mê âm nhạc, nhưng một lần tình cờ đi 
trên xe khách nghe bài hát Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An, 
đến bốn câu cuối trong bài hát này tôi tâm đắc vô cùng:

Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng1.

Có lẽ nhạc sĩ viết bài hát này cũng đã từng nếm trải (hoặc 
biết được, hiểu được qua những người quen biết) qua nhiều 
mối tình mất mát, đau khổ nên mới ‘thương người đơn độc’. 
Và ông cũng từng đã nếm, đã đau, đã chịu đựng oằn mình nỗi 
khổ tột cùng vì yêu, nên mới cảm nhận sâu sắc về tình yêu, về 
tình nghĩa vợ chồng, biết nâng niu hạnh phúc đang có trong 
hiện tại.

1. Đá vàng - Theo Từ điển tiếng Việt giải thích: Đá với vàng, dùng để ví 
sự bền vững gắn bó trong quan hệ tình cảm (thường chỉ về tình nghĩa 
vợ chồng). Tình nghĩa đá vàng.
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 Và mọi người cũng từng chịu đựng, bực bội trong cảnh mùa đông, 
mưa dầm gió bấc, những ngày tháng dài rét buốt hay tuyết rơi trắng 
xóa, suốt ngày trời đất âm u mù mịt, nhìn cảnh vật điêu tàn, nên khi 
ánh nắng mặt trời về, vừa xuất hiện thì ai nấy đều vui mừng hớn hở, 
còn cảnh vật như reo vui. Thật đúng như ai đó đã nói:

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa gian nan
Không yêu thương sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người!

Sống trên đời này, chúng ta có nếm trải những việc thăng trầm 
trong cuộc đời thì khi đó chúng ta mới được trưởng thành. Do đó, 
chỉ khi nào chúng ta vượt qua được những gian nan thử thách thì 
mới hiểu rõ được giá trị và trân trọng cuộc sống bình yên mình 
đang có. Thật vi diệu thay cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta:

Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn.

Đọc qua lịch sử Phật giáo, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng 
ta thấy có rất nhiều người không may gặp nhiều bất hạnh, nên họ 
tìm đến Ngài để bày tỏ nỗi khổ niềm đau. Phật như người mẹ hiền 
thương con, Ngài quán căn cơ từng người, ban cho họ liều thuốc 
pháp chữa trị đúng tâm bệnh của mỗi người. Ngay lúc đó, họ thấy 
được niềm pháp hỷ an lạc tràn ngập trong tâm, nên có người chứng 
quả ngay hiện tại.

 Như trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỳ nữ Liên 
Hoa Sắc rất xinh đẹp, trải qua bao nỗi đau khổ chuyện tình cảm, 
loạn luân ngang trái trong gia đình, nên cô tìm đến Phật và được 
Ngài thuyết pháp về bốn chân đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo; cô liền phát 
tâm xuất gia tu hành, tinh tấn tu học nên không bao lâu cô chứng đắc 
quả A-la-hán, trở thành vị ni thần thông đệ nhất trong hàng ni giới.
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Ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều người, từ hàng trí thức quyền 
cao chức trọng, cho đến người dân bình thường, buôn gánh bán 
bưng hay người làm nông tay bùn chân lấm; kể cả rất nhiều nghệ 
sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, khi họ gặp giông bão sóng gió cuộc 
đời ập đến, trong lúc bế tắc đau khổ cùng tột, họ tìm đến đạo Phật 
để tìm sự bình an trong tâm hồn. Phật giáo như chiếc phao nổi đã 
cứu vớt cuộc đời họ thoát khỏi nỗi sợ hãi tinh thần hoảng loạn, đau 
đớn quằn quại giữa dòng lốc xoáy cuộc đời. 

Sắp đến ngày nhân loại trên toàn thế giới kỷ niệm Đức Phật 
Thích Ca đản sinh Đấng cha lành vĩ đại, đã đem ánh sáng trí tuệ 
chiếu soi khắp thế gian, giúp cho hàng phàm phu chúng con thấy 
được nẻo chánh để trở về bản tâm thanh tịnh, thực hành theo đạo 
giải thoát, không còn mê muội trầm luân trong sáu đường. Nguyện 
cho chúng sinh trong mười phương pháp giới tin sâu lời Phật dạy, 
hiểu nghĩa Phật pháp, ứng dụng tu hành, tiêu trừ chấp ngã, chấp 
pháp, đồng chứng quả vị Vô Thượng Bồ- đề. 
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 VẤN ĐỀ 
	 XÁC	ĐỊNH	ÂM	ĐỌC	
 CHỮ HÁN
	 	 	 	 	 NGUYỄN	HẢI	HOÀNH

Chữ Hán ở thời xưa do chưa được tiêu chuẩn hoá, chưa được 
thống nhất trong phạm vi cả nước, cho nên đụng vào chỗ 

nào cũng thấy phức tạp rắc rối, rất khó học khó dùng. Nhìn chung 
chữ Hán có đặc điểm số lượng chữ quá nhiều, kết cấu chữ phức 
tạp, lại thiếu hệ thống biểu âm hoàn chỉnh. 

Ngôn ngữ học thời nay có nhiệm vụ thực hiện tiêu chuẩn hoá 
chữ Hán trên nhiều mặt. Người Trung Quốc gọi đó là nhiệm vụ 
“Bốn xác định (Tứ định)”, gồm Định hình (ấn định tự hình chuẩn 
của chữ Hán),  Định lượng (ấn định số lượng chữ cần dùng),  Định 
âm (ấn định âm đọc của chữ),  Định tự (ấn định thứ tự sắp xếp chữ, 
ví dụ chữ trong tự điển).
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Bài này bàn vấn đề định âm. Từ “định âm” tương ứng từ tiếng 
Anh “accordatura” có nghĩa chung là xác định/cố định âm của 
nhạc cụ, ví dụ lên dây đàn violon. Trong bài, “định âm” được hiểu 
là xác định âm đọc tiêu chuẩn của chữ Hán.

Chữ Hán là chữ biểu ý (ideograph), chữ viết không có quan hệ 
với âm đọc, nhìn chữ không thể tự đọc âm của chữ. Muốn đọc được 
chữ Hán thì phải được thầy dạy đọc. Nhưng vì Hán ngữ thời trước 
không có hệ thống biểu âm, tức không có các ký hiệu biểu thị âm 
đọc chữ Hán nên trong cả nước Trung Quốc chưa thống nhất được 
tiếng nói, cũng tức là chưa thống nhất được âm đọc chữ Hán (năm 
2020 mới có 80% dân Trung Quốc nói tiếng Phổ thông, thứ tiếng 
thống nhất toàn quốc). Nhiều người vẫn đọc chữ Hán theo tiếng 
địa phương (phương ngữ) họ quen dùng, hoặc đọc tiếng Phổ thông 
chưa chính xác, vì thế thầy dạy cũng có thể đọc sai âm. Cũng vì 
thời xưa chưa có hệ thống ký hiệu biểu âm chữ Hán nên các tự điển 
chữ Hán không có cách ghi chú được âm đọc chữ, nghĩa là không 
thể tra tự điển mà biết âm đọc chữ Hán.

Nhìn chung, người Trung Quốc dù đã biết chữ nhưng vẫn có 
thể gặp không ít chữ Hán họ chưa biết nên đọc thế nào. Ngay cả 
Quách Mạt Nhược, Chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc, được 
cho là người biết nhiều chữ Hán nhất, có lần than phiền: Đọc sách 
báo thường gặp những chữ chẳng biết phát âm ra sao. 

Tóm lại, vấn đề âm đọc của Hán ngữ rất phức tạp, gây khó cho 
người học và dùng chữ Hán. Nhiều chữ/từ không biết nên đọc 
thế nào. Có âm thời xưa, âm thời nay, có âm phương ngữ lại có 
âm tiếng Phổ thông. Ngoài ra, còn có vấn đề chữ đa âm (một chữ 
nhiều âm) và chữ đồng âm (nhiều chữ chung một âm). 

Để giải quyết các vấn đề trên, phải xác định được âm đọc 
chuẩn (âm đọc quy phạm) của chữ Hán, thực hiện mỗi chữ có 
một hoặc một số âm xác định. Dĩ nhiên, phải lấy ngữ âm Bắc 
Kinh làm âm tiêu chuẩn, bởi lẽ Trung Quốc có hàng trăm phương 
ngữ khác nhau, người nói phương ngữ này thì không nghe hiểu 
phương ngữ khác.
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Vấn	đề	chữ	đọc	khác	(chữ	dị	độc)

Đầu tiên phải xử lý vấn đề chữ dị độc 异	读	字. Ở đây, dị độc 
nghĩa là đọc khác (variant pronunciation), được hiểu là đọc khác 
với âm Bắc Kinh hiện nay. Chữ dị độc là một chữ cùng nghĩa 
(không đa nghĩa, ý nghĩa không biến đổi) mà có nhiều âm đọc 
khác nhau; và Từ dị độc 异	读	词, tức một từ cùng nghĩa mà nhiều 
âm đọc khác nhau. 

Do nhiều nguyên nhân lịch sử, Hán ngữ có rất nhiều chữ/từ dị 
độc. Nếu không tìm cách giảm số chữ/từ dị độc này thì sẽ gặp rất 
nhiều rối loạn về cách đọc chữ Hán. 

Nguyên tắc xử lý thứ nhất là loại bỏ mọi âm đọc khác với âm 
Bắc Kinh hiện nay, cụ thể là khi làm lại tự điển, sẽ không ghi các 
âm đọc khác âm Bắc Kinh ấy nữa. Ví dụ, chữ 指, trong 指	甲 
(móng tay) đọc zhi, trong 手 指 (ngón tay) lại đọc zhǐ; nay quy 
định chỉ đọc âm zhǐ, tức âm Bắc Kinh. Hoặc chữ 波 có 2 âm là bo 
và po; nay chỉ đọc bo… 肋 骨xưa có 2 âm lèigǔ và lègǔ, nay chỉ 
đọc lèigǔ;  硕 士 nay chỉ đọc một âm shuòshì, bỏ âm shíshì. 

Nguyên tắc xử lý thứ hai là nếu chữ/từ nào có 2 âm đọc khác 
nhau, một là âm dùng khi đọc sách và một là âm khẩu ngữ, thì loại 
bỏ âm khẩu ngữ, chỉ đọc âm đọc sách. Như chữ 避có âm đọc sách 
là bì, âm khẩu ngữ là bèi, nay chỉ giữ lại âm bì.

Nguyên tắc xử lý thứ ba:  Trong một từ đơn âm hoặc phức âm, 
nếu một từ tố nào đó có vài âm đọc (có thể là âm đọc sách hoặc âm 
khẩu ngữ) mà các âm đó đều rất phổ biến trong tiếng Bắc Kinh, thì 
sẽ tham khảo các phương ngữ miền Bắc khác và tham khảo quy 
luật diễn biến âm thời xưa, âm thời nay, qua đó chọn lấy âm nào 
tương hợp với các phương ngữ miền Bắc khác và với quy luật diễn 
biến cổ/kim âm làm âm tiêu chuẩn. Ví dụ 耕 chỉ đọc geng, không 
đọc jing; 粽 子đọc zòngzi, không đọc zhòngzi.

Ngoài ra, còn vài nguyên tắc xử lý nhỏ nữa, ở đây không trình 
bày vì quá dài.

Năm 1956, Viện Khoa học Trung Quốc lập Ủy ban Thẩm âm 
tiếng Phổ thông, để thẩm định âm đọc các từ dị độc. Năm 1963, 
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Ủy ban này xuất bản “Sơ cảo Tổng biểu 3 lần Thẩm âm từ dị độc 
tiếng Phổ thông”, quy định âm đọc tiêu chuẩn của hơn 1.800 từ dị 
độc (trong đó có hơn 920 chữ dị độc) và 180 địa danh. 

Nguyên tắc thẩm âm: coi từ là đối tượng, không coi chữ là đối 
tượng thẩm âm. Như chữ 率có 2 âm là lǜ và shuài, trong từ 效	
率 chữ này chỉ đọc lǜ , nhưng trong từ 率 领 lại chỉ đọc shuài, 
cho nên 2 âm đọc khác nhau của 率 trong 效 率và trong 率 领thì 
không coi là đối tượng thẩm âm, tức không bị bỏ đi.

Tháng 6/1982, Trung Quốc tái lập Ủy ban Thẩm âm tiếng Phổ 
thông, tiến hành sửa đổi “Sơ cảo” nói trên. Năm 1985 hoàn thành. 
Ngày 27/12/1985 công bố “Thông tri về Biểu Thẩm âm từ dị độc 
tiếng Phổ thông”. Một số âm đọc đã xác định trong “Sơ cảo” nay 
được sửa. Ví dụ từ 呆 板	áibǎn, nay âm đọc 呆	sửa là dai. Từ 从 容 
congróng, nay âm đọc从sửa là cóng v.v...  

Rõ ràng, với việc ấn định âm đọc chữ Hán, một số âm đọc trong 
quá khứ sẽ dần dần mất đi mãi mãi. Điều đó, tuy giúp làm cho chữ 
Hán chuẩn hoá, nhưng cũng gây khó khăn khi đọc các văn bản 
thời trước. Khi ấy lại phải dùng các tự điển thời trước. 

Tuy vậy, hiện hãy còn tồn tại một số chữ dị độc, như 谁 shéi, 
shuí; 这 zhè, zhèi; 血 xě, xuè… Trong tương lai, ngôn ngữ học 
Trung Quốc còn phải tiếp tục giải quyết tồn tại này. 
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Vấn	đề	chữ	đa	âm	đa	nghĩa

Mới đây, chúng tôi đọc báo, gặp hai chữ 苗 圩 là họ tên của 
ông Bộ trưởng Bộ Công nghệ Tin học Trung Quốc, phải tra tự điển 
mới biết chữ 圩 có hai âm đọc là [xu] và [wéi], thế nhưng vẫn chưa 
biết nên đọc âm nào? Lại phải tra công cụ Google mới biết chữ 
này đọc là [wéi]. Thật rắc rối.

Đó là do không ít chữ Hán có đặc điểm: Cùng một chữ 
nhưng có nhiều âm đọc khác nhau và do đó có nhiều nghĩa khác 
nhau. Loại chữ này gọi là Chữ đa âm đa nghĩa (polyphonic and 
polysemous), sau đây gọi tắt là chữ đa âm. Những chữ không 
biết nên đọc thế nào ấy lại rất nhiều, chiếm khoảng 10% tổng số 
chữ Hán thường dùng. 

Chữ đa âm đa nghĩa làm cho việc dịch tiếng Trung Quốc trở 
nên rất khó, dễ sai sót, nhất là khi dịch miệng rất dễ bế tắc, vì lúc 
ấy lấy đâu ra máy tính và internet để tra cứu?

Đa âm đa nghĩa là một nhược điểm lớn làm cho tiếng Trung 
Quốc kém chính xác, khó phổ cập, khó quốc tế hóa. Nhược điểm 
này làm đau đầu người Trung Quốc suốt 3.300 năm nay, nhưng họ 
chẳng thể sửa được, bởi lẽ bản chất chữ Hán là chữ biểu ý, không 
biểu âm.

Thống kê của nhà ngôn ngữ học Châu Hữu Quang cho biết: 
“Tân Hoa tự điển” bản in 1971 có 734 chữ đa âm, chiếm 10% 
tổng số chữ Hán trong tự điển. Nhà ngôn ngữ học Lý Như Long 
cho rằng nếu thống kê đầy đủ thì trong 8.000 chữ Hán của Tân 
Hoa tự điển có tới trên 1.000 chữ đa âm (trên 12,5%).

Trong 2.000 chữ thường dùng để xoá nạn mù chữ ở Trung Quốc, 
có 334 chữ đa âm, chiếm 17% - một tỷ lệ quá cao, gây khó khăn 
lớn cho người học chữ Hán. 

Từ điển lớn nhất Trung Quốc là “Từ Hải”, bản in năm 2019 
tập hợp hơn 18 nghìn đơn tự, trong đó có 2.641 chữ đa âm, cụ thể 
gồm: 2.112 chữ hai âm, 422 chữ ba âm, 81 chữ bốn âm, 18 chữ 
năm âm, 7 chữ sáu âm, 1 chữ tám âm (chữ 那). 

Trong “Tân Hoa tự điển”, điển hình nhất là chữ 和 có nhiều 
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âm đọc hơn cả: 5 âm. Nói chung, nhiều người chỉ biết hai âm đọc 
đầu tiên. 

Âm đọc thường dùng nhất, phổ biến nhất là âm [hé], âm Hán-
Việt là “hòa”, có nghĩa là “và” (quan hệ ngang bằng nhau), ví dụ, 
“bạn và tôi” 你 和 我, một nghĩa nữa là “hòa bình, hòa dịu”, ví dụ, 
“dĩ hoà vi quý 以 和 为 贵”.

Âm đọc thứ hai của 和 là [huo], âm Hán-Việt là “hoà”, không 
có ý nghĩa thực tế, thường đi sau động từ hoặc hình dung từ để biểu 
thị một trạng thái, ví dụ 暖 和 (ấm áp), 搅 和 (chen lẫn, hòa lẫn).

Âm đọc thứ ba là [hè], âm Hán-Việt là “họa”, là một động từ, 
nghĩa: họa theo, phụ họa (hành động bắt chước hoặc làm theo 
người khác). Ví dụ, “tùy thanh phụ họa 随 声 附 和”: sau khi 
người A nói một câu gì đó, người B nhắc lại câu ấy, tỏ ý tán thành. 
Hoặc “họa thi 和 诗 tức “họa thơ” hoặc “thơ xướng họa”.

Âm đọc thứ tư là [huó], âm Hán-Việt là “hòa”, rất hiếm gặp (thường 
đọc nhầm là [huò]), nhiều người không biết âm này, nghĩa là “trộn, 
nhào”, ví dụ 和 面 là “nhào bột mì”. Âm đọc này còn có một cách 
dùng đặc biệt, ví dụ 和 丸 “hòa hoàn” là mẹ dạy con chăm học. 

Âm đọc thứ năm là [hú], âm Hán-Việt là “hòa”, nghĩa là “ù”: 
từ chuyên dùng, thể hiện sự thắng một ván tổ tôm hoặc ván bài 打 
麻 将 或 斗 纸 牌.

Mời các bạn đã học chữ Hán đọc thử câu này sẽ thấy đa âm đa 
nghĩa là một tử huyệt của chữ Hán: 小 孩 子 又 尿 了 一 泡 尿 
(Thằng bé lại tè ra một bãi nước tiểu). Có lẽ chẳng mấy ai đọc 
được đúng âm của câu này nếu không tra tự điển.

Nhiều ngôn ngữ khác cũng có tình trạng đa nghĩa, riêng chữ Hán 
có thêm tình trạng đa âm. Đây là một tai họa. Có nhiều cách giải 
thích vì sao chữ Hán lại có tai họa này. Các nhà ngôn ngữ học đã 
đưa ra một số cách tinh giản chữ đa âm, nhưng họ đều kết luận là 
không thể nào khử được hết nạn đa âm trong chữ Hán. Trên thực tế, 
các tự điển chữ Hán bản mới nhất vẫn có những chữ đa âm, chưa 
thấy giảm được mấy. Và vì thế, chữ Hán vẫn có nhược điểm tù mù, 
kém chính xác, gây khó cho người học và dùng chữ Hán. 
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 SO SÁNH KHOA NGHI  
 PHẬT GIÁO TRIỀU CHÂU 
 VÀ ĐẠO GIÁO QUẢNG ĐÔNG 
 ở Chợ Lớn
	 	 	 	 	 	 LÊ	HẢI	ĐĂNG

Âm nhạc Phật giáo Triều Châu và Đạo giáo Quảng Đông 
theo chân những di dân người Hoa du nhập Nam Bộ vào 

nửa đầu thế kỷ 20. Sau khi thiết chế văn hóa tín ngưỡng ra đời, 
như: Tịnh xá Sư Trúc Hiên (số 33 đường Phú Hữu, phường 14, 
quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Khánh Vân Nam Viện (số 269 
Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) 
thì lấy đó làm cơ sở hoạt động. Âm nhạc tôn giáo, tín ngưỡng vốn 
khác với âm nhạc thế tục. Nó đòi hỏi tính chất quy phạm về môi 
trường diễn xướng cũng như nghi thức thực hành.

Khánh Vân Nam Viện
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Trong cộng đồng người Hoa, “Tam giáo đồng nguyên” là một 
quan niệm mang giá trị phổ biến, đạt được sự đồng thuận cao. 
Xét về mức độ, Nho giáo phổ biến trong đời sống xã hội, đặc biệt 
thông qua môi trường giáo dục, ngôn ngữ để bảo lưu. Còn Phật 
giáo và Đạo giáo duy trì chức năng kép, vừa đảm bảo tính chất của 
một hệ giá trị văn hóa, vừa bảo lưu tính quy phạm của tôn giáo, 
tín ngưỡng. Trên thực tế, người Hoa có xu hướng vận dụng tổng 
hợp cả ba hệ giá trị này vào đời sống, tuy mức độ đậm nhạt khác 
nhau. Bởi vậy, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đều ẩn hiện trong 
đời sống văn hóa người Hoa. Trong cơ sở tín ngưỡng, Nho - Phật 
- Đạo đều giành được những vị trí trang trọng để tôn thờ, như Phật 
Thích Ca, Quan Thế Âm, Lão Tử, Khổng Tử, bên cạnh nhiều vị 
thần xuất thân từ tín ngưỡng dân gian phối tự theo hệ thống Tam 
giáo, như Bát tiên, Thiên Hậu, Quan Công, Bổn Đầu Công… 

Trong các yếu tố giúp nhận diện hình thái tôn giáo, tín ngưỡng, 
gồm giáo lý, nghi thức, giới luật, giáo hội và bộ phận biện giải bằng 
văn tự, như Nho học trong Nho giáo, Phật học trong Phật giáo, Đạo 
học trong Đạo giáo thì nghi thức hành lễ đóng vai trò vô cùng quan 
trọng. Thông qua nghi thức có thể bóc tách các lớp văn hóa phủ 
ngoài hình thái tín ngưỡng. Nghi thức cũng là yếu tố thay đổi theo 
từng truyền thống văn hóa, như văn hóa Phật giáo Ấn Độ sau khi 
truyền sang Trung Quốc đã bị phủ ngoài lớp “vỏ” nghi thức văn 
hóa bản địa, từ nhạc lễ cho đến các thủ pháp xướng, tán, niệm, chú, 
bạch, sám… Các yếu tố này giống như những phương tiện dùng để 
thực hành, đồng thời biểu hiện giá trị nội tại, ngoại tại của nghi lễ.   

Vì, Nho giáo không truyền vào cộng đồng người Hoa ở Nam 
Bộ với tư cách một hệ thống lễ thức bảo lưu trong cơ sở thờ tự, 
như trường hợp lễ Thích điển ở Văn miếu, thành phố Đài Nam, 
Đài Loan chẳng hạn, nên bài biết này tập trung tìm hiểu các khoa 
nghi trong lễ Vu Lan, nghi lễ quan trọng nhất diễn ra vào sơ tuần 
và chung tuần tháng bảy âm lịch hàng năm diễn ra tại tịnh xá Sư 
Trúc Hiên, quận 5 và Khánh Vân Nam Viện, quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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Lễ Vu Lan của người Triều Châu tổ chức tại tịnh xá Sư Trúc 
Hiên vào 3 ngày cuối cùng của tháng 7 (âm lịch). Nghi lễ gồm các 
khoa nghi sau: 

NGÀY 27: 
- Thỉnh linh vị tổ tiên
- Khai đàn bái thiên địa, thỉnh Phật tấu sớ
- Lễ bái thủy sám (Sám hối tất thảy tứ sinh lục đạo và những 

sinh linh có quan hệ với sông nước)
- Lễ bái thập vương sám (Sám hối cho những kẻ từng phạm tội lỗi) 
- Lễ bái Kim cang sám (Giải thoát những mê muội cho con người)
- Lễ bái Tịnh thổ sám (khiến cho khắp cõi nhân gian đều trở 

thành đất lành, mọi người hướng thiện, vứt bỏ ác tâm)
- Lễ bái can Phật sám (Sám hối mọi nhân quả của quá khứ, hiện 

tại, vị lai)
NGÀY 28:
- Tẩu Kim sơn giải kiết
- Tụng kinh Đại Mông Sơn thí thực nghi quy
Tẩu Kim sơn hay còn gọi là Kim sơn giáo pháp, một trong 

những khoa nghi quan trọng của lễ Vu Lan, cũng phổ biến trong 
cả tang lễ. Tẩu có 8 dạng thức: 

- Hành ấn Phật (Phật tự) hương cốt tuyến. 
- Tả xuất long hữu xuất hổ
- Cửu chi liên
- Tiểu xuyên Kim Sơn
- Bán chi liên (cửu bất đoạn)
- Thiết liên hoàn
- Đại Kim Sơn
- Long hổ thu vĩ
NGÀY 29: 
- Hoàn đàn
- Tống thánh  
Còn lễ Vu Lan ở Khánh Vân Nam Viện kéo dài từ ngày mùng 

1 đến ngày 10 tháng 7 âm lịch, gồm các khoa nghi sau:  
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NGÀY MÙNG MỘT:
- 9g sáng: Khai đàn 
- 10g sáng: Khai quang, khải thỉnh 
- 12g trưa: Khai sám Ngọc Hoàng bảo sám 
- 12g30 trưa: Diễn tấu cổ nhạc 
- 1g chiều: Khai quang, khải linh
- 2g chiều: Khai kinh Huyền môn chân kinh, quyển thượng
- 2g30 chiều: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám 
- 3g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực 
NGÀY MÙNG HAI:
- 7g sáng: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám 
- 8g sáng: Tảo chiêu 
- 9g sáng: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám 
- 10g30 sáng: Kiền tụng Huyền môn chân kinh, yến khách
- 1g chiều: Kiền lễ Thái Thượng Huyền môn kinh, quyển thượng
- 1g30 chiều: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám
- 2g chiều: Kiền tụng Thái Thượng Huyền môn kinh, quyển hạ
- 2g30 chiều: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám
- 3g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực 
- 4g30 chiều: Thi tiểu thực
NGÀY MÙNG BA:
- 7g sáng: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám
- 8g sáng: Tảo chiêu 
- 9g sáng: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám 
- 10g30 sáng: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển thượng, cúng thực
- 12g trưa: Kiền lễ Đại bi bảo sám
- 12g30 trưa: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển trung
- 2g chiều: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển hạ 
- 2g30 chiều: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám 
- 3g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực 
- 4g30 chiều: Thi tiểu thực 
NGÀY MÙNG BỐN:
- 7g sáng: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám
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- 8g sáng: Tảo chiêu
- 9g sáng: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám
- 10g30 sáng: Kiền tụng Kim cang kinh, cúng thực
- 12g30 trưa: Diễn tấu cổ nhạc 
- 1g30 chiều: Đại tán thiên hóa
- 3g chiều: Kiền tụng Vu Lan bồn kinh, huyết bồn
- 4g chiều: Kiền lễ Thần vũ bảo sám
- 4g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực
NGÀY MÙNG NĂM:
- 7g sáng: Kiền lễ Thần Vũ bảo sám
- 8g sáng: Tảo chiêu 
- 9g sáng: Kiền lễ Thần Vũ bảo sám 
- 10g30 sáng: Kiền tụng A Di Đà kinh 
- 1g chiều: Kiền tụng, Thái Thượng huyền môn kinh, quyển thượng
- 1g30 chiều: Kiền lễ Vô cực bảo sám
- 2g chiều: Kiền tụng Thái Thượng huyền môn kinh, quyển hạ 
- 2g30 chiều: Kiền lễ Vô cực bảo sám
- 3g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực 
- 4g30 chiều: Thí tiểu thực
NGÀY MÙNG SÁU:
- 7g sáng: Kiền lễ Vô cực bảo sám 
- 8g sáng: Tảo chiêu 
- 9g sáng: Kiền lễ Thượng nguyên bảo sám 
- 10g30 sáng: Kiền tụng Kim cang kinh, Tiễn hành
- 1g chiều: Kiền lễ A Di Đà kinh
- 1g30 chiều: Kiền lễ Trung nguyên bảo sám
- 2g chiều: Kiền tụng Vu Lan bồn, Huyết bồn 
- 2g30 chiều: Kiền lễ Hạ nguyên bảo sám 
- 3g30 chiều: Vãn chiêu cúng thực
- 4g30 chiều: Thí tiểu thực
NGÀY MÙNG BẢY:
- 6g30 sáng: Kết sám Hạ nguyên bảo sám 
- 7g sáng: Tảo chiêu 
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- 7g30 sáng: Kết kinh Tam nguyên diệu kinh 
- 9g sáng: Thanh lý đàn tràng 
- 12g trưa: Phóng đại Tam Thanh 
- 4g chiều: Tống linh độ Tiên kiều
- 4g15 chiều: Chiêu thần tống thánh
NGÀY MÙNG CHÍN: 
- 1g chiều: Phóng thủy u 
NGÀY MÙNG MƯỜI: 
- 5g sáng: Cúng chư thiên 
So sánh nghi thức hành lễ trong khoa nghi Phật giáo, người 

Triều Châu và Đạo giáo của người Quảng Đông cho thấy mức độ 
thẩm thấu của Phật giáo vào Đạo giáo khá rõ nét. Chẳng hạn, các 
ngày mùng ba có Kiền tụng Địa tạng kinh, quyển thượng, trung, 
hạ; Kiền tụng Kim cang kinh, Vu lan bồn kinh ngày mùng 4; Kiền 
tụng A Di Đà kinh ngày mùng 5; Kiền tụng Kim cang kinh, A Di 
Đà kinh, Vu lan bồn kinh ngày mùng 6. Còn đối với khoa nghi 
Phật giáo của người Triều Châu chủ yếu bảo lưu nội dung Phật 
giáo bản địa. Đối với hoạt động “Thí thực”, “Tống thánh” đều 
được triển khai ở cả Đạo giáo và Phật giáo. 

Về tổ chức thực hành nghi lễ: ở tịnh xá Sư Trúc Hiên (cơ sở 
tín ngưỡng Phật giáo Triều Châu) và Khánh Vân Nam Viện 
(cơ sở tín ngưỡng Đạo giáo, Quảng Đông) đều chia cơ cấu ra 
thành 2 ban, gồm: ban nghi lễ và ban nhạc lễ. Ban nghi lễ tịnh 
xá Sư Trúc Hiên gồm có: Pháp sư và pháp sinh. Pháp sư mặc 
áo choàng đen, gọi là tăng y hay hắc y, khoác tấm vải đỏ bên 
ngoài tượng trưng cho giới y. Do không phải người xuất gia, 
nên họ dùng tấm vải đỏ với ý nghĩa tượng trưng, thay mặt Phật. 
Tất cả pháp sinh đều mặc áo đen. Trong quá trình hành lễ có 
sử dụng thêm pháp khí, chủ yếu gồm: 1 linh, 1 trống nhỏ, 1 
mõ, 1 chung, 2 khánh (1 khánh lớn và 1 dẫn khánh), 2 song âm  
(1 lớn 1 nhỏ). 

Ban nhạc lễ lại chia làm hai bộ phận: Tiền bằng và Hậu bằng. 
Tiền bằng gồm các nhạc khí gõ, như: đại la (chiêng lớn), đại bát 
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(cồng lớn), tiểu bát (cồng nhỏ), đại cổ (trống lớn), tô la, thâm ba, 
nguyệt la, cẩu tử la, mộc bản.

Hậu bằng gồm các nhạc khí hơi và dây, như: đại sô na, tiểu sô 
na, hoành địch, đàn nguyệt, đàn sến, tiêu, tam thập lục, nhị hồ, nhị 
huyền, trúc huyền, bản hồ. Trước đây, có sử dụng thêm hiệu đầu 
hay hiệu đồng (pháp loa - một nhạc khí thuộc họ hơi, ống dài, phổ 
biến trong khoa nghi Ứng phú hoặc Phật giáo Mật tông, Tây Tạng). 
Sau này, pháp loa thay thế bằng tù và hoặc hải loa (ốc biển).

Ban nghi lễ ở Khánh Vân Nam Viện còn gọi là Ban kinh sám 
cấu thành bởi các chủ khoa và thủ. Chủ khoa (tế tổ) mặc áo vàng 
(chủ khoa bào), đầu đội mũ từ hàng. Các thủ mặc áo xanh (đạo 
bào), đầu vấn khăn. Chủ khoa sử dụng hai chiếc chuông (linh), các 
thủ sử dụng bạt nhỏ, trống nhỏ, chuông.

Ban nhạc lễ hay bộ phận cổ nhạc gồm các nhạc khí: tiêu (4 cây), 
nhị hồ (1 cây), đại hồ1 (1 cây), da hồ (1 cây), đại cổ (1 chiếc), đàn 
tranh (1 chiếc), tần cầm (hay đàn sến 1 chiếc), dương cầm (hay 
tam thập lục: 1 chiếc), nguyệt (1 chiếc), điện cầm (guitar Hawai 1 
cây), địch (2 chiếc) -  ít dùng, chỉ xuất hiện trong lễ Khai quang.

Xét về nội dung khoa nghi, mặc dù là một tôn giáo bản địa, thổ 
sinh thổ dưỡng của người Hoa, song, Đạo giáo đã không ngừng 
tiếp thu văn hóa Phật giáo nhằm bổ sung, làm phong phú cho nội 
hàm tín ngưỡng của mình. Nhờ vậy, các khoa nghi Đạo giáo của 
người Quảng Đông ở khu vực Chợ Lớn hết sức phong phú về tiết 
mục. Hiện tại, cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ, gồm người Quảng 
Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hải Nam và Khách Gia (Hẹ), trong 
đó có người Triều Châu và Quảng Đông còn bảo lưu hệ thống âm 
nhạc khoa nghi Phật giáo, Đạo giáo khá hoàn chỉnh, trở thành căn 
cứ quan trọng giúp quan sát, tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng của cộng 
đồng này, đồng thời có thể làm phép so sánh giữa hai tôn giáo có 
tầm ảnh hưởng suốt chiều dài lịch sử văn hóa người Hoa. 

1. Đại hồ ít khi xuất hiện với cơ cấu 2 cây trong một tổ chức, ở tang lễ 
thường kết hợp với Dương cầm (đàn Tam thập lục).
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Tinh thần hòa hợp thiên nhiên 
TRONG KIẾN TRÚC 

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
	 	 	 	 	 TRƯƠNG	HỮU	DỤNG
	 	 	 	 	 (THÍCH	NGỘ	TRÍ	DŨNG)

H ình ảnh các ngôi chùa hòa mình cùng với những hàng 
cây, ao sen tĩnh lặng dường như đã trở thành một mảnh 

ghép quan trọng trong bức tranh làng quê Việt Nam. Dù ở bất cứ 
thời kì nào trong lịch sử dân tộc, chúng ta vẫn thấy yếu tố tự nhiên 
không thể tách rời khỏi kiến trúc chùa Phật giáo. Tại sao thiên 
nhiên lại gắn kết với các ngôi chùa Phật giáo nhiều đến thế? Phải 
chăng sự hiện hữu của thiên nhiên trong kiến trúc các ngôi chùa 
chính là một minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hòa hợp, trân 
quý thiên nhiên theo như lời dạy của Đức Phật?
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Thiên	nhiên	và	Phật	giáo

Nhìn lại lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy hầu như tất cả cột mốc 
quan trọng của cuộc đời Đức Phật đều gắn liền với thiên nhiên. 
Từ sự kiện Phật đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, hay nhập 
diệt đều gắn với bối cảnh thiên nhiên. Đức Phật đản sanh tại vườn 
Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gắn với hình ảnh hoàng hậu Maya vịn tay 
vào cây Vô Ưu trong bối cảnh vườn cây xanh mát; sự kiện Đức 
Phật thành đạo sau 49 ngày đêm dưới cội cây Bodhi (Bồ đề), bên 
bờ sông Naranjana (Ni Liên Thiền) hay sự kiện Đức Phật nhập 
Niết-bàn dưới bóng mát cây Sala. 

Không những thế, thiên nhiên còn xuất hiện rất nhiều trong 
kinh điển Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật sử dụng các hình 
tượng thiên nhiên làm ẩn dụ để diễn tả giáo lý uyên thâm mà Ngài 
đã chứng ngộ. Khi nhìn vào thiên nhiên, nếu chúng ta biết quán 
chiếu chúng theo những lời Phật dạy thì sẽ nhận thấy được rất 
nhiều bài học giá trị.

“Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa lấy nhụy,
Bậc Thánh đi vào làng”1

Do vậy, thiên nhiên đã trở nên rất đỗi gần gũi với Phật giáo hơn 
bao giờ hết. Phật giáo luôn khuyến khích con người trân trọng, bảo 
vệ thiên nhiên. Bởi Đức Phật đã nhận thức được vai trò quan trọng 
của thiên nhiên đối với sự tồn tại của loài người trên thế gian này. 
Tinh thần ấy được đề cập xuyên suốt giáo lý cũng như cuộc đời 
Ngài. Dù là trong bất cứ bối cảnh, hành động nào, Đức Phật đều 
luôn quán nghĩ, trân trọng thiên nhiên.

"Này các Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực 
này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các Ngươi muốn, hãy ăn 
đi. Nếu các Ngươi không muốn ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ 

1. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Pháp Cú (49), phẩm Hoa.
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không có cỏ xanh, hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng 
sanh trong ấy"2.

Đặc biệt, trong kiến trúc chùa-ngôi nhà tâm linh của Phật giáo, 
thiên nhiên đã trở thành một yếu tố quan trọng, không những đóng 
vai trò trang trí mà còn với vai trò truyền tải thông điệp Phật pháp. 
Thiên nhiên không thể thiếu trong kiến trúc chùa dù ở bất kì phạm 
vi không gian hay thời gian nào. Và con người Việt Nam với sự 
sáng tạo và tâm hồn nghệ thuật của mình đã mang thiên nhiên vào 
những ngôi chùa theo một cách rất riêng. Nhìn chung, yếu tố thiên 
nhiên được ứng dụng vào trong kiến trúc chùa Phật giáo của người 
Việt ở hai phương diện chính là cảnh quan và tạo hình, trang trí.

Cảnh	quan	chùa	hòa	quyện	với	thiên	nhiên

Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam cho đến hiện tại, chúng ta 
thấy rằng chùa là một quần thể bao gồm nhiều thành phần kiến trúc 
như: Cổng Tam quan, Tháp Phật, khu điện thờ Phật, nhà Tổ, Tăng xá, 
nhà khách, trai đường, tháp mộ, v.v… Các thành phần này không phải 
nằm rời rạc mà thường được liên kết bằng cách nhà hành lang đan xen 
với các yếu tố thiên nhiên hay mô phỏng thiên nhiên như: Cây xanh, 
vườn hoa, hồ nước, thủy đình, cầu đá, núi non. Kiến trúc chùa luôn tồn 
tại trong sự tương quan với thiên nhiên, nhờ có thiên nhiên điểm tô mà 
hình ảnh những ngôi chùa của người Việt đã hiện lên thật đẹp.

Điển hình như những ngôi cổ tự: chùa Phổ Minh, Nam Định; 
chùa Thiên Mụ, Thừa Thiên Huế; chùa Giác Lâm, TP. HCM. Cho 
đến các ngôi chùa mới được xây dựng sau này như chùa Tam 
Chúc, Hà Nam, chùa Thanh Tâm, TP. HCM. Dù là bất cứ vùng 
miền nào của đất nước thì các thành phần kiến trúc luôn gắn liền 
với thiên nhiên, các chùa luôn tận dụng triệt để quỹ đất để bố trí 
yếu tố thiên nhiên, không chỉ với chức năng trang trí, mà còn giúp 
cải thiện điều kiện khí hậu, tạo ra môi trường  tu tập, sinh hoạt tâm 
linh, thư giãn tốt nhất cho mọi người. Các khoảng sân trong kiến 

2. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, Kinh Thừa Tự Pháp (3).
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trúc chùa là nơi trồng nhiều cây xanh, vườn hoa kết hợp với ao 
nước, hòn non bộ, nhằm tạo ra khoảng không gian cho thiên nhiên. 
"Chùa Việt Nam luôn lấy tinh thần gần gũi, hòa quyện với thiên 
nhiên nên có chùa ở sân trước bố trí hòn non bộ (chùa Diên Hựu, 
chùa Ấn Quang), có chùa ở sân trước bố trí hồ sen (chùa Phổ 
Minh, chùa Từ Hiếu), hoặc hồ nước lớn (chùa Keo, Thái Bình)”3.  

Con người Việt Nam rất tinh tế trong việc lựa chọn các loại cây 
phù hợp để bố trí ở những vị trí khác nhau trong cảnh quan kiến trúc 
chùa. Ở vòng ngoài của quần thể kiến trúc chùa thường là những 
loại cây đại thụ như cây đa, cây bồ đề, cao vượt các mái nhà. Tạo 
những mảng lá xanh phủ lên kiến trúc, làm cho kiến trúc trở nên 
sinh động, đồng thời tạo ra những khoảng không gian tươi mát phục 
vụ cho nhu cầu sinh hoạt ngoài trời của các ngôi chùa. Còn ở vòng 
trong là những vườn hoa với nhiều cây cảnh quanh năm thay nhau 
nở hoa như cây huệ,  hoa sen, hoa súng tỏa hương thơm ngát. 

Sự	chuyển	tải	thiên	nhiên	vào	trang	trí	kiến	trúc	chùa

Trong các hình tượng thiên nhiên, quan trọng và được sử dụng 
nhiều nhất trong kiến trúc chùa Phật giáo của người Việt vẫn là 
hoa sen, và cây (lá) bồ đề. Vì hai hình tượng này gắn liền với sự 
giác ngộ của Đức Phật, và có thể truyền đạt được giáo lý Phật pháp 
đến với tất cả mọi người một cách mạch lạc, rõ ràng nhất.

Hoa sen vốn là loại hoa có các đặc tính vượt trội, loài hoa này sinh 
trưởng trong bùn lầy mà không hôi tanh sẽ là một ẩn dụ lý tưởng cho 
sự kiện Đức Phật xuất phát điểm là một người đời bình thường sống 
trong cảnh dục lạc, nhiễm ô, nhưng rồi sau đó Ngài bằng chính sức 
mình mà tu tập, vươn lên trở thành bậc thánh tối thượng. Bên cạnh đó, 
hoa sen có đặc tính hoa và quả kết cùng một lúc chỉ cho ý nghĩa nhân 
quả đồng thời trong Phật giáo, gieo nhân nào sẽ chịu quả tương ứng, 
để nhắc nhở mọi người luôn luôn lánh ác làm lành. Khi nhìn thấy hoa 

3. Võ Văn Tường, “Kiến trúc ngôi chùa Việt Nam ngày nay”, 
www.vncgarden.com
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sen, cũng là một lời nhắc nhở đối với tất cả mọi người quán chiếu về 
những đức hạnh, phẩm chất cao quý được Đức Phật chỉ dạy để giải 
thoát khỏi những khổ đau, uế nhiễm trong đời sống.

Chính vì vậy mà trong các công trình kiến trúc Phật giáo, 
thường xuất hiện hình hoa sen để trang trí trên các trụ cột, tháp, 
tường. Thậm chí, phía dưới các tượng Phật, Bồ tát còn được trang 
trí, chạm khắc hình hoa sen. Một số kiến trúc tháp trong chùa còn 
được thiết kế, xây dựng mô phỏng theo hình tượng hoa sen để biểu 
hiện những giá trị cao quý trong Phật giáo, cụ thể tạo hình pháp 
Cửu phẩm liên hoa trong kiến trúc chùa Phật giáo của người Việt.

Ngoài ra, cây hay lá bồ đề được xem là biểu tượng thiêng liêng, 
cao quý của Phật giáo, bởi sự liên quan mật thiết đến quá trình 
chứng đắc của Thái tử Siddhartha (Tất Đạt Đa). Sau 49 ngày đêm 
miên mật tu tập thiền định, cuối cùng Thái tử đã thành tựu quả vị 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
dưới cội cây Tất-bát-la (Pippala), khi ấy vốn chỉ là một loại cây 
bình thường. Sau sự kiện này, loài cây ấy mới được biết đến với 
tên gọi mới là cây bồ đề (Bodhi).  Biểu trưng cho sự tỉnh thức, thấu 
triệt vạn pháp, giác ngộ tuyệt đối. 

Có lẽ vì vậy mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây bồ 
đề đều cảm thấy linh thiêng, xúc động. Sự hiện hữu của cây bồ đề 
như một lời nhắc nhở chúng ta về nỗ lực tu tập, giác ngộ của bậc 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC74

TỪ QUANG TẬP 36

đạo sư vĩ đại, để làm động lực cho mọi người tiến tu, giải thoát 
khỏi những khổ đau. Cây bồ đề đã hiển nhiên trở thành nguồn cảm 
hứng vô tận cho các sáng tác trang trí kiến trúc ngôi nhà tâm linh 
của Phật pháp. Hình ảnh đôi rồng chầu lá đề trong trang trí cửa 
chùa Phổ Minh, Nam Định, đã trở thành nét đặc trưng cho kiến 
trúc Phật giáo thời Trần. Chánh điện chùa Vạn Đức, TP. HCM, sử 
dụng phông nền phía sau tượng Phật Bổn sư là cội bồ đề, hay một 
số chùa cách điệu các ô cửa sổ theo hình lá bồ đề.

Tạm	kết

Chùa Phật giáo Việt Nam từ lâu đã là một quần thể dựa trên sự tổng 
hòa của các thành phần kiến trúc với môi trường tự nhiên, kiến trúc 
chùa phản ánh tình yêu thiên nhiên sâu sắc của Phật giáo. Thiên nhiên 
không chỉ hiện lên một cách trực quan, sinh động bằng việc bố trí các 
loài cây, vườn hoa, hay ao hồ trong tổng thể bố cục ngôi chùa mà còn 
được con người Việt Nam khéo léo chuyển tải, cách điệu vào trong 
trang trí kiến trúc một cách sáng tạo, nghệ thuật như một thông điệp ý 
nghĩa, giúp truyền bá giáo, mang Chánh pháp đến gần với mọi người 
hơn. Thiên nhiên luôn dõi theo bước đường Đức Phật từ khi Ngài còn 
là một con người bình thường đến khi trở thành đấng giác ngộ tối 
thượng và nhập diệt. Bản thân thiên nhiên đã hàm chứa những phẩm 
chất, đức hạnh cao quý mà con người cần học hỏi và tu tập trên tiến 
trình diệt trừ khổ đau, hướng đến Niết bàn, an vui. Do vậy, thiên nhiên 
đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật kiến trúc chùa Phật 
giáo và thiên nhiên luôn cần được con người trân trọng, bảo vệ. 
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TỦ SÁCH PHẬT HỌC 75

TỪ QUANG TẬP 36

Bình minh 
Phật nắm trong tay

MÃ LAM

1. Thiện tâm rượu nhấm thời gian 
Vườn khuya giọt giọt tiếng vang lá buồn
Nam mô kinh kệ hát tuôn
Lần vòng chuỗi ngọc nỗi buồn tan nhanh

2. Càn khôn nức nở rách đêm 
Tiếng rơi não nuột phận thêm rớt sầu
Giọt đêm tí tách phai màu
Nhân gian thổn thức nguyện cầu bình an

3. Ai mang chánh niệm đội đầu
Đức thiên vi diệu thâm sâu chuyển hè
Sông cười phơi đáy mây che
Sải tay vong niệm theo bè vuột trôi

4. Sa y gói ém thời gian
Chúng sinh thoi thóp tan hoang vũng lầy
Khoan thai bảy bước sen hồng
Thích Ca giáng thế trời lồng lộng sang

5. Lời kinh thiên tính thuyền mơ
Vô vi giải thoát bến bờ đắng cay
Bình minh Phật nắm trong tay
Càn khôn nắng vãi tung bay địa đàng./.
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 PHẬT ĐẢN VÀ TUỔI THƠ TÔI
VỚI BÀI HÁT “ÁNH ĐẠO VÀNG”
	 	 	 	 	 DƯƠNG	KINH	THÀNH

N gày lễ Phật đản năm 1964, P.L 2508, với tôi có rất nhiều 
kỷ niệm đẹp. Thứ nhất, ngày lễ Phật đản huy hoàng, hân 

hoan nhất của một tôn giáo biết dừng lại và trụ vững đúng nơi, 
đúng chỗ trên nền tảng đạo lý và truyền thống dân tộc; sau những 
tháng ngày đấu tranh miệt mài đòi lại quyền bình đẳng tôn giáo. 
Thứ hai, đó cũng là mùa Phật đản đầu tiên tôi được khoác lên mình 
bộ đồng phục Oanh Vũ, mở đầu đoạn đường mới  của tôi bước vào 
và trưởng thành với lý tưởng phụng sự chánh pháp. Thứ ba, ngay 
trong mùa Thành đạo cùng năm, tôi được các anh chị trưởng ưu 
ái cho tập dượt bài hát “Ánh Đạo Vàng” để biểu diễn solo trong 
đêm văn nghệ trước sân chùa đêm ấy. Bài hát đó với tôi khi ấy rất 
lạ nhưng rất thú vị như vừa được khám phá ra trong văn nghệ Phật 
giáo cũng có những bài hát tuyệt vời như thế ư? Tám, chín tuổi 
đầu, bước vào môi trường tu học qua ngõ sinh hoạt Gia đình Phật 
tử (GĐPT), tôi mang theo nhiều “tài lẻ” để mong có dịp thi thố với 
bạn bè, anh em trong môi trường mới. Do đó, tôi đã sớm được tin 
tưởng trao nhiều nhiệm vụ như được thay phiên chủ lễ trước buổi 
sinh hoạt hàng tuần, biểu diễn văn nghệ và vẽ vời bích báo (báo 
tường) cùng các anh chị lớn khác. Bài hát “Ánh Đạo Vàng” khi 
tôi biết và được hát chỉ sau 7 năm bài hát ra đời và là bài nhạc đạo 
đầu tiên tôi được biết, được hát (bài hát được nhạc sĩ Hằng Vang 
sáng tác năm 1957). Vài năm sau đó, đến khi được “cắt dây” (từ vui 
để chỉ cho một Oanh Vũ bước lên hàng Thiếu Nam hay Thiếu Nữ, 
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không còn mang dây chéo trước và sau ngực) trở thành Thiếu Nam, 
tôi mới biết tác giả là nhạc sĩ Hằng Vang. Để rồi từ đó, luôn thầm 
ngưỡng mộ, ước ao sẽ được gặp vị nhạc sĩ có bài hát đã làm thay 
đổi cuộc đời tôi rất nhiều và cũng là tiêu chí, niềm tin cho mình 
bước vào lãnh vực văn hóa văn nghệ Phật giáo cho đến sau này.

Đơn vị GĐPT nơi mình sinh hoạt cũng như nhiều đơn vị khác, 
còn nhạc sĩ Hằng Vang là bậc trưởng thượng, có khoảng cách rất 
xa, muốn được gặp không phải ai cũng dệt thành mơ ước. Mãi đến 
nhiều chục năm sau này, cũng  bên lề sân khấu chào mừng lễ Phật 
đản, và cũng nhờ tích cực hoạt động trong lãnh vực văn hóa văn 
nghệ, tôi mới được hân hạnh gặp vị nhạc sĩ mình luôn yêu mến với 
bài hát đưa tôi vào nẻo đạo sau quá trình  trao đổi, liên lạc bằng thư 
từ, bưu thiếp. Trong rất nhiều lá thư gởi từ Buôn Ma Thuột, nơi vị 
nhạc sĩ này ở, cuối lá thư vẫn thường dành cho tôi câu nói mà mãi 
về sau đã trở thành điệp ngữ: “Người em phương Nam thân thiết”. 
Đó cũng chính là giai đoạn nhạc sĩ và tôi thường xuyên trao đổi về 
vấn đề văn hóa văn nghệ Phật giáo. Nhiều tài liệu, hình ảnh, thư 
từ nhạc sĩ đã tin tưởng gởi cho tôi lưu giữ với ý niệm  làm tài liệu 
trong mai sau. Nhờ đó, trong nhiều bài viết, tôi đã giới thiệu và 
nói nhiều về cuộc đời, sự nghiệp cống hiến cho nền âm nhạc Phật 
giáo của ông. 

Nhạc sĩ Hằng Vang tên thật là Nguyễn Đình Vang, sinh năm 
Bính Tý (1936) tại Thừa Thiên - Huế, pháp danh Như Niên. Ngay 
từ khi giác ngộ Phật pháp, sinh hoạt GĐPT Cát Tường - Thành 
Nội Huế và các đơn vị lân cận; Từ năm 1961 đến 1967, ông là Phó 
Ban hướng dẫn, Ủy viên Nghiên Huấn, Trưởng Ban hướng dẫn 
GĐPT Dak Lak, Biên tập và điều hành âm nhạc Đài phát thanh 
Buôn Ma Thuột trong các ngày lễ lớn Phật giáo. Từ năm 1968 đến 
1975, Tổng Thư ký Hội Văn nghệ tỉnh Phú Bổn, và Đặc ủy Thanh 
niên kiêm Ủy viên Ban Văn nghệ Phú Bổn, ông đã khép mình 
trong cuộc sống trường chay thanh tịnh. Trong hơn 300 ca khúc, 
từ nhạc sinh hoạt, nhạc lửa trại cho đến nhạc trình diễn có hai bài 
trường ca Phật Sử và Lửa Từ Bi; hai bài hợp xướng cùng tên và ba 
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vở kịch dài “Khai Nguồn sáng”, “Đôi mắt Thái tử Câu Na La” và 
“Quán Bên Sông”. 

Sau thành công của bài hát “Ánh Đạo Vàng”, có lẽ đỉnh cao 
của sự nghiệp sáng tác nhạc Phật giáo của nhạc sĩ Hằng Vang, và 
như là một sự chứng nhận tấm lòng của ông dành cho Phật đạo, đó 
là ông được trao giải thưởng danh giá nhất cho bài hát “Lời Sám 
Nguyện” do đích thân Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo khi 
ấy trao ngay trên sân khấu Nhà hát lớn Sài Gòn ngày 25 tháng 2 
năm 1965. 

Người anh cả trong làng nhạc Phật giáo, có vốn sống khiêm 
cung, đầy chất đạo hạnh như thế nên những dòng nhạc của ông 
viết ra, người nghe dễ cảm nhận được sự đại lượng bao la của  
người con Phật, điều mà ít có vị nhạc sĩ Phật giáo nào cũng có 
được.

Nhạc sĩ Hằng Vang cứ thế vẫn âm thầm sống, cần mẫn cống 
hiến, không đòi hỏi một sự ban thưởng hay danh hiệu cao cả nào. 
Nhưng từ sự cần mẫn ấy mà các anh chị em trong lãnh vực âm nhạc 
Phật giáo đã mạnh dạn “phong tặng” cho ông danh hiệu “Nhạc sĩ 
Năm mươi năm Phật giáo” trong mùa Phật đản năm Canh Thìn 
- Phật lịch 2540. Và danh hiệu đó đã được MC Phật giáo Tánh 
Thuần thường xuyên xướng lên trong các buổi lễ tại các chùa hay 
trong các chương trình văn nghệ.

Những năm gần đây, khi đã đứng phía bên kia triền dốc cuộc 
đời, nhạc sĩ Hằng Vang vẫn luôn tỏ ra khao khát, muốn được tiếp 
tục sáng tác và hát trong niềm thanh thản vô biên của chính cuộc 
đời mình. Mỗi năm lễ giỗ Bồ tát Thích Quảng Đức (ngày 20 tháng 
4 âm lịch) và sau này là lễ giỗ cố Hòa thượng Viện chủ Tổ đình 
Quán Thế Âm Thích Thông Bửu (14 tháng giêng) hằng năm, ông 
vẫn thường xuyên có mặt. không quản tuổi cao sức yếu. Thế nhưng 
vô thường cũng đã ngăn chặn được những bước chân cần mẫn ấy. 
Ba năm nay rồi, ông luôn vắng mặt!

Nhận ra những điều này và lo âu trước một cây đại thụ trong  âm 
nhạc Phật giáo còn lại bơ vơ,  chơ vơ và hiu quạnh giữa cuộc đời, 
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chưa biết gió giông sẽ kéo đổ lúc nào nên Trung tâm VHVN Nhất 
Chi Mai đã tổ chức  cho anh em văn nghệ sĩ  lên tận nhà  để viếng 
thăm và tạo niềm khích lệ cần thiết. Đặc biệt nhất là chuyến viếng 
thăm cuối năm 2018 với rất đông anh chị em có mặt. Lần này, 
cũng trong niềm lo âu đó Trung tâm VHVN Nhất Chi Mai có tổ 
chức ghi hình, phỏng vấn vị nhạc sĩ của tuổi thơ được nhiều người 
mến mộ. Và tôi được giao trọng trách ngồi trò chuyện, phỏng vấn 
ông chung quanh bài Ánh Đạo Vàng. 

Lúc này, những người con của nhạc sĩ Hằng Vang cũng thông 
báo bệnh tình trầm trọng của ông cho anh em chúng tôi nghe mà 
các con ông vẫn cố giấu kín không cho ông biết. Không kiềm được 
cảm xúc, tôi nói với những người con của ông đang ngồi chung 
bàn rằng tất cả anh em hãy đồng ca lên bài Ánh Đạo Vàng của cha 
mình. Tất cả đều hưởng ứng cất lên tiếng hát, một rồi hai rồi mọi 
người chạy ùa đến hòa chung giọng ca dâng tặng cho chính người 
nhạc sĩ đã sản sinh ra bài hát bất hủ này. Hình ảnh rất đẹp, khó 
phai mờ trong mắt mọi người.

Năm sau đó, 2019 sau mùa 
Phật đản mưa dầm, tôi lại được 
Trung tâm VHVN Nhất Chi 
Mai cử lên Buôn Ma Thuột 
viếng thăm ông thêm lần nữa 
cùng với một vài anh chị em 
nhạc sĩ Phật giáo khác. Trước 
khi lên, tôi có điện cho ông. 
Ông nói mình chưa nghe gì hết, 
rồi chốc nữa ông lại nói “Thành 
ơi! Thầy lúc nào cũng tạo niềm 
vui bất ngờ cho anh”. Đó là lần 
cuối cùng tôi được nghe tiếng 
nói của ông sau liên tiếp những 
lần gọi phải lớn tiếng mới nghe 
được vì ông đã lãng tai mất rồi!

Tác giả và nhạc sĩ Hằng Vang  
khi ghi hình phim tài liệu  

Ánh Đạo vàng
Ảnh: Nhất Chi Mai
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Rồi một mùa Phật đản nữa 
lại đến, khi bài hát Ánh Đạo 
Vàng vẫn còn vang vọng 
trong khắp các sân khấu, cổng 
chùa. Vị nhạc sĩ trong lòng 
tuổi thơ tôi đã lặng lẽ ra đi 
vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 
chạp năm Canh Tý 2020 
nhằm 01/02/2021, hưởng thọ 
85 tuổi. Ông đã thực sự giã từ 
cuộc chơi trần thế, mang theo 
nhiều hoài bão dở dang mà có 
lẽ rồi đây trong vô số tài liệu 
ông gởi khi còn sinh tiền, tôi 
phải lật lại từng trang và thay 
ông thực hiện.

Tôi rất bàng hoàng, hụt 
hẫng, xoay xở chung quanh 
mà vẫn không nhận được 
thêm bất cứ thông tin nào về sự ra đi của ông ngoài tin nhắn của 
gia đình lúc 15 giờ hôm ấy. Ngay hôm sau, rất cảm động khi biết 
nhạc sĩ Đức Quảng đã sáng tác kịp thời bài hát tưởng niệm ông với 
nhan đề “Triều Âm Pháp Vũ”, trong đó nói lên đầy đủ từ tên gọi 
cho đến ý nghĩa bài hát cũng như cuộc đời của nhạc sĩ Hằng Vang.

Trong lòng tôi, nếu không có bài hát Ánh Đạo Vàng  thì những 
bước chân sáo Oanh Vũ của tôi ngày xưa chắc hẳn còn nặng nề 
nhiều lắm vì  khi tham gia vào GĐPT mình chỉ nghĩ có tu học, khô 
khan và tuân lệnh rập khuôn như đã từng thấy. Và cũng phải cảm 
ơn khung cảnh của Phật đản huy hoàng 2508-1964 năm ấy đã góp 
phần đưa bước chân sáo của tôi nhanh nhẩu bước vào nẻo đạo qua 
cánh cổng GDPT. Hình ảnh một con chim Oanh Vũ còn lạ lẫm, 
ngơ ngác trước sân chùa nhưng rất đầy cá tính, tự tin, nương thừa, 
lớn dậy cho đến hôm nay. 

Nhạc sĩ Hằng Vang 
trên nền bản nhạc Ánh Đạo Vàng - 

Tác giả chụp lại từ bản gốc 
của Quốc Văn, con của ông.
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TRIỀU ÂM PHÁP VŨ
(Tưởng niệm huynh trưởng nhạc sĩ Hằng Vang)
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 TRIẾT LÝ THIỀN 
	 CỦA	THIỀN	SƯ	CHÂN	NGUYÊN		
       TRONG	TÁC	PHẨM THIỀN TỊCH PHÚ
	 	 	 	 	 					THÍCH	TÂM	CHÁNH

T rong sự nghiệp sáng tác các tác phẩm văn học mang âm 
hưởng thiền học; đặc biệt trong chí nguyện phục hưng lại 

những giá trị cốt lõi về tư tưởng thiền học của Phật giáo Trúc Lâm 
đời Trần1, rõ ràng, ngài Chân Nguyên Tuệ Đăng (1646- 1726), 
chính là vị thiền sư nổi bật tiêu biểu trong vai trò khơi gợi, làm 
sống lại cả một dòng Thiền Trúc Lâm ở thế kỷ XIV của Phật giáo 
Việt Nam bằng những trước tác thi văn nổi tiếng trong dòng văn 
học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII. Đặc biệt, với tác phẩm Thiền 
tịch phú một bài phú chữ Nôm được trích lục từ trong quyển Thiền 
tông bản hạnh một trước tác nổi tiếng của Thiền sư Chân Nguyên 
được ngài đặc biệt trình bày với nội dung tư tưởng triết lý thiền 
học mang nhiều sắc thái, từ ngữ đậm nét thuần túy của nền văn học 
Phật giáo Việt Nam.

Tác phẩm Thiền Tịch phú được chính Thiền sư Chân Nguyên 
trực tiếp miêu tả bằng những bút pháp ngôn từ mộc mạc, gần gũi 
về những năm tháng hành đạo tu niệm tại chùa Long Ðộng vốn do 
ngài trụ trì. Toàn bộ tác phẩm bao gồm 722 từ, kể cả tên nhan đề 
tác phẩm2, với tổng số 72 câu thơ được trình bày theo thể phú, với 

1. Nguyễn Lang (2009), Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, tập 2, Nxb. Văn 
Học - Hà Nội, tr. 405.
2. Lê Mạnh Thát (2018), Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, Nxb. 
Hồng Đức, Hà Nội, tr. 721.
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kết cấu ý tứ văn tự cũng như số lượng các câu thơ trong tác phẩm 
có thể nói được trình bày rất đa dạng, chặt chẽ; từ đó tác phẩm 
Thiền tịch phú thể hiện được những nét sinh hoạt truyền thống nơi 
chốn thiền môn của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII mà chẳng có 
sự nhầm lẫn nào khác đến từ các nền Phật giáo khác.

Thiết	lập	đời	sống	phạm	hạnh	trong	nếp	sống	xuất	gia

Vốn tìm đến đời sống xuất gia tu đạo từ sự cảm mến Thiền sư 
Huyền Quang - đệ Tam Tổ Trúc Lâm cùng việc ảnh hưởng bởi tư 
tưởng tu tập từ tác phẩm Tam Tổ thực lục của Phật giáo Trúc Lâm, 
do đó, ngay chính từ những bước chân cốt yếu nơi tư tưởng của 
Thiền sư Chân Nguyên trong việc thiết lập một nếp sống phạm 
hạnh, bổ trợ cho đời sống lý tưởng xuất gia là điều cần phải hướng 
đến thực thi trước tiên. Sự kiện toàn lý tưởng theo ngài Chân 
Nguyên chẳng phải tốn công, mệt sức mà tìm kiếm, chỉ cần con 
người gắn chặt tâm nguyện xuất gia của mình vào trong mục đích 
rõ ràng, nơi lý tưởng cao cả. Đương nhiên, dù có xuất hiện trong 
hoàn cảnh nào, vị trí nào, kể cả trong chốn thành đô náo nhiệt, nơi 
rừng núi vắng vẻ hay chốn chùa chiền cổ xưa… “Lọ phải thành 
đô, Nào nề tuyền thạch. Dù ngồi nơi cảnh trí danh lam, Hoặc ở 
chốn chùa chiền cổ tích, Đâu cũng dòng phúc đức trang nghiêm. 
Đây cũng vốn tu công thiền tịch”. Cũng ví như “Mình ngồi thành 
thị, Nết dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, Nửa 
ngày rồi tự tại thân tâm”3 mà Sơ Tổ Trúc Lâm - Trần Nhân Tông 
đã từng minh họa, dẫn dụ chẳng khác. Con người vẫn phải luôn 
cố gắng vun trồng phước đức, trang nghiêm tự thân mình trong 
mọi điều kiện, bối cảnh mà huân tu thích ứng4 với đời sống xuất 
trần, chẳng dám trễ nải, buông lòng phóng túng bản thân mình. 
“Đêm đông trường, khi mật niệm, gióng tiếng chuông thánh thót 

3. Viện Văn học (1998), Thơ văn Lý - Trần, tập 2, Nxb. KHXH, HN, tr. 502.
4. Thích Thanh Từ (1998), Thiền tông bản hạnh giảng giải, Nxb. TP. 
HCM, tr. 324.
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lênh kênh; Ngày hạ tiết, lúc tụng kinh, nện dùi mõ khoan mau lịch 
kịch. Chỉn chuộng một bề đạo đức, Miệng chẳng hiềm ăn đắng 
ăn cay; Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặc lành mặc rách. 
Khi dưa giấm chua lòm, Bữa canh suông nhạt thếch. Mũ viền sô 
nhuộm mực đen sì. Quần áo vải nâu sòng cũ rích”5. Tất cả những 
việc làm đó, đều nhằm hướng đến một đời sống phạm hạnh được 
tiết chế từ việc khắc phục những tâm niệm hưởng thụ nhu cầu 
cái đẹp, cái tốt trong ăn mặc, ngủ, nghĩ… Mà thay vào đó người 
xuất gia hãy nên siêng năng thực hành các hạnh lành như đánh 
chuông, tụng kinh, vun trồng đạo đức phạm hạnh dù trong bất cứ 
hoàn cảnh khổ cực về ăn uống, hay có khi đêm đông lạnh giá cùng 
những ngày hạ nóng bức… 

Con người vẫn luôn cố gắng nỗ lực thực thi khắc phục những 
tập khí chướng ngại; nhất là việc thoát khỏi vòng lưới của sức 
mạnh ái nghiệp, tiền tài vật chất… với chỉ để hướng đến mục đích 
cần cầu đạo giải thoát, vượt ải sanh tử luân hồi thì có sá chi đến 
những việc thỏa mãn dục vọng vật chất, tình cảm6…

Rõ ràng, đối với Thiền sư Chân Nguyên muốn thành tựu giác 
ngộ thì điều tiên quyết trước nhất người xuất gia phải cố gắng thực 
thi một đời sống phạm hạnh với đầy đủ những lý tưởng, mục đích, 
tâm lượng cao cả hướng đến tha nhân… Hầu mong duy trì được 
nếp sống thánh thiện trong tâm thức người xuất gia như thế dù 
chốn thiền môn hay ngoài xã hội náo nhiệt cùng cực. 

Thiết	lập	tư	tưởng	“Phật	tại	Tâm”

Quan điểm về điều kiện để làm Phật, trở thành bậc giác ngộ 
hiện hữu ngay giữa cuộc đời này trong tư tưởng thiền học của Phật 
giáo Trúc Lâm khởi xướng chính bởi “Tâm tịch nhi tri thị danh 
chơn Phật” nghĩa là “Lòng lặng mà biết đó đúng là chơn Phật”7. 

5. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 727.
6. Thiền tông bản hạnh giảng giải, sđd, tr. 272.
7. Thơ văn Lý - Trần, tập 2, sđd, tr. 27.
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Và tiếp nối đến thế kỷ XVII, thiền sư Chân Nguyên vẫn nỗ lực 
phục hồi lại giá trị tư tưởng này trong “Thiền tịch phú”. Con người 
cần phải thực thi phản chiếu vào nội tại tâm thức của chính mình 
bạn “Khuyên đáng đại thừa. Bảo loài tiểu chích. May gặp được 
minh sư đạo đức, một phen liền biết, nào hề chi chữ nghĩa tìm 
đòi. Phúc lại thấy tri thức lành, mấy chốc mà nên, lọ là phải văn 
chương ngóc ngách”. Bởi lẽ, Phật luôn ở trong tâm của mỗi con 
người. Chỉ cần ở đâu có con người thì nơi ấy có sự chứng ngộ của 
chân tâm và đương nhiên có giá trị của hạnh phúc bình an nội tại.

Do đó, thiết lập giá trị thiền học cốt yếu trong tu tập theo Thiền 
sư Chân Nguyên không gì khác hơn chính khơi gợi bản tính giác 
ngộ trong mỗi con người đang hiện hữu. Đặc biệt, trong bối cảnh 
xã hội, con người của Phật giáo Đại Việt lúc bấy giờ đang rơi vào 
tình cảnh khủng hoảng tư tưởng. Chính vì thế, tinh thần khơi gợi 
ý thức tìm lại bản tâm, tìm lại tấm lòng vô ngã, vị tha của mỗi con 
người được thể hiện ngay trong nếp sống đạo: “Mộ đạo tu hành, 
Xả đường kinh lịch. Chí dốc lòng nên Phật Tổ siêu thăng, Lòng 
nguyện độ chúng sinh trầm nịch”8. Và chính khi ấy, mọi cá nhân 
đều tự nguyện xả bỏ những ham muốn vị kỷ, để hướng đến tinh 
thần đối xử bình đẳng ngang nhau, chẳng còn có sự phân biệt đẳng 
cấp, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo…, vì họ đều có khả năng để làm 
Phật9. Từ đó, mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ giúp đỡ cho nhau 
nhiều hơn: “Chỉn chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiềm đắng 
cay. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặc lành mặc rách”10, 
ví như “Mình ngồi thành thị, Nết dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng 
an nhàn thể tính, Nửa ngày rồi tự tại thân tâm”11 mà Sơ Tổ Trúc 
Lâm - Trần Nhân Tông đã từng minh họa, dẫn dụ chẳng khác.

8. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 726.
9. Lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn mình, lấy tấm lòn thiên hạ làm tấm 
lòng mình; Thơ văn Lý - Trần, tập 2, sđd, tr. 27- 629.
10. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 727.
11. Thơ văn Lý  - Trần, tập 2, sđd, tr. 502.
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“Không phân biệt là sống giữa đời hay sống ẩn dật trong rừng, 
không phân biệt là tại gia hay xuất gia, tăng hay tục, chỉ cốt biện 
tâm”12. Con người một khi nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của 
mình thì dù sống trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào cũng luôn cố 
gắng thực thi tinh thần thái độ lạc quan nhất có thể “trần tục mà 
nên, phúc ấy càng yêu hết tấc; sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả 
đồ công”13. Đó cũng chính là ý nghĩa mà Thiền sư Chân Nguyên 
chủ trương tinh thần “Cầu đạo xả thân vốn giữ nếp nhà thiền cục 
kịch” để con người tích cực sẵn sàng đi vào đời mà làm cho đời 
thêm giá trị sau khi đã nhận chân ý thức được “Phật tại tâm” ở 
mỗi con người đều sẵn có, kiến tạo nên những mẫu người Phật 
tử biết đem đạo ứng dụng vào đời thật hữu ích. Khi ấy, giá trị tư 
tưởng nhập thế tùy duyên mà ngài Chân Nguyên chủ trương con 
người sống giữa thế gian nhưng trái lại tâm thức đã siêu xuất thế 
gian, nên đối với họ Ta-bà cũng là Tịnh độ. Niết-bàn ngay ở nơi 
đây, trong lúc này, chứ không phải là cái gì xa xôi phải chờ xả bỏ 
thân tứ đại mới biết được. Đây là điểm then chốt của Thiền, là bản 
lĩnh của Thiền gia.

Vượt	thoát	tư	tưởng	lầm	chấp,	phân	biệt	Nhị	nguyên

Sự mê mờ, lầm chấp trong các khái niệm đối đãi nơi tâm thức 
con người luôn là nguyên nhân cốt lõi phát xuất nên các trạng thái 
khó chịu, mất phương hướng, đưa đến kết quả khổ đau, trói buộc 
nơi cuộc sống hiện hữu của con người. Với Thiền sư Chân Nguyên 
trong “Thiền tịch phú”, quan niệm về sự phân biệt đối đãi của 
con người đối với các hiện tượng hiện hữu chẳng bằng nơi sự lầm 
chấp, phân biệt hơn thua giữa tư tưởng Nho gia, Lão gia đối với 
tư tưởng nhận thức của Phật giáo. Con người xuất hiện giữa các 
nền triết lý tư tưởng của ba tôn giáo này cần phải nên: “Chơi rừng 
Nho len lỏi suối khe, Dạo bể Thích luồn tuồn ngòi rạch”. Điều đó, 

12. Thơ văn Lý - Trần, tập 2, sđd, tr. 62- 65.
13. Thơ văn Lý - Trần, tập 2, sđd, tr. 506.
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thể hiện ngay nơi sự dung hòa giữa các tôn giáo mà chẳng có sự 
so sánh, lầm chấp về đường hướng tu tập… Theo Thiền sư Chân 
Nguyên con người trong xã hội phải có chánh kiến cá nhân mà 
chẳng dựa vào tư kiến, nhận thức từ người khác. Chạy theo các 
khuynh hướng điên đảo vọng tưởng nơi tâm thức cố chấp giữa có-
không, ngã-nhân…“Khuyên người ở đời đừng bắt chước sự đời, 
trước ra không, sau lại về không, nữa luống công nghĩ tiếc khuâng 
khuâng; Bảo kẻ có chí phải theo đòi thánh chí, nhân đà tỏ, quả 
càng thêm tỏ, rồi đắc ý cười riêng khích khích”14. 

Bởi thế, theo Thiền sư Chân Nguyên, người tu đạo đúng hướng 
thì luôn có thái độ bình thản nơi tâm thức, chẳng có sự vọng chấp 
hơn thua, được mất nơi quan hệ đối đãi… mà chỉ nên giữ tâm trạng 
mình ở trạng thái quân bình, vắng lặng nhất, chẳng chút gợn sóng 
như mặt hồ tỉnh lặng. 

“Thích ca Phật Tổ năng kiến tính, ngồi Tuyết Sơn, khô khẳng 
gầy gò;

Di Lặc Tiên Quang bởi vô tâm, đi vân thủy đẫy đà phục phịch”.
Đức Phật thực hành khổ hạnh tại Tuyết Sơn cuối cùng thành tựu 

được giác ngộ. Trong khi, Di Lặc Bồ Tát chính bởi do sự vô tâm 
khi tiếp xúc với trần cảnh mà cảm thấy tự tại, ung dung đến lạ kỳ. 
Tất cả chẳng có gì là dị biệt, lầm tưởng cả. Mọi sự vật, hiện tượng 
chúng vẫn là một trong quan hệ tương duyên mà chẳng có sự cách 
ngăn, cản trở nào cả từ sự kết hợp nơi các pháp trong ý nghĩa tương 
quan, tương tác với nhau. Khi đó, việc “Đức Huệ Năng bát nguyệt 
thung phường, Tổ Đạt Ma cửu niên diện bích, Thần Quang đoạn 
tý, lúc còn mê, mặt ngó đăm đăm; Ca-diếp nhãn đồng, thoắt chốc 
ngộ, miệng cười hệch hệch”15. 

Tất cả đều quy về sự nhất như, tương đồng trong ý niệm mà 
chẳng phải có sự hơn thua, cao thấp trong trạng thái chứng ngộ, 
cũng như quả vị tu chứng nơi tâm thức chứng ngộ. Khi đó, mới 

14. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 729.
15. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, sđd, tr. 729.
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hay “Dầu người quyết lòng học đạo, hỏi cho hay sừng thỏ lông 
rùa”; chính là chí nguyện thiết thực nhất muốn vượt lên các tham 
chấp hữu lậu vốn có, mà chỉ có sự trực nhận bằng thực chứng mới 
khám phá được. Đặc biệt, phải huân tập cho bản thân mình ý chí 
kiên định vững chắc trước những giả huyễn của các pháp hữu vi16. 
Đừng có tham đắm, lầm chấp chúng mà cuối cùng phải rơi vào 
trong tình cảnh đau khổ. Nhất là sự nguy hại cùng cực trong việc 
muốn phá bỏ quy luật tương duyên, tương thuộc giữa các hiện 
tượng hiện hữu17 của con người trong chiều hướng nhận thức. Đặc 
biệt, cốt lõi nhất theo Thiền sư Chân Nguyên vẫn phải thấu triệt 
được lẽ sống chết thì con người mới tự tại mà chẳng ràng buộc. 
Muốn thế, con người cần phải thực thi tinh thần buông bỏ, bám víu 
vào các hiện tượng hiện hữu đang tồn tại. Chỉ khi nào con người 
kiên quyết thoát khỏi sự lầm chấp từ ý niệm buông xả từ thô đến 
tế, từ yếu tố vật chất cho đến vấn đề tinh thần… khi ấy con người 
mới tự do, mở miệng cười mà chào đón sự chứng ngộ thật sự trong 
đời sống tu đạo của bản thân18.

Thiết	lập	tư	tưởng	Thiền	-	Tịnh	song	tu

Và đương nhiên, nếu như Trần Nhân Tông, vị sơ Tổ của dòng 
Thiền Trúc Lâm chủ trương khởi xướng tinh thần triết lý “Tịnh độ 
là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di Đà là tự 
tánh sáng soi, mựa phải hòng tìm về Cực Lạc”19 thì Chân Nguyên 
có lẽ chính là vị thiền sư tiếp nối tinh thần này một cách tích cực. 
Không chỉ thể hiện qua phương diện trước tác các tác phẩm trình 
bày cốt yếu về nội dung yếu nghĩa Tịnh độ như “Long thư Tịnh độ 
văn”, “Tịnh độ yếu nghĩa” mà trong “Thiền tịch phú”, vị thiền sư 
đặc biệt chú trọng phương thức hành thiền trên cơ sở của niệm Phật:  
 

16. Thiền tông bản hạnh giảng giải, sđd, tr. 268
17. Thiền tông bản hạnh giảng giải, sđd, tr. 272.
18. Thiền tông bản hạnh giảng giải, sđd, tr. 360.
19. Thiền tông bản hạnh giảng giải, sđd, tr. 505.
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“Quả bồ-đề ăn ngọt xớt, muôn kiếp hằng no. Hoa ưu-bát ngửi 
thơm tho, ngàn đời chẳng nịch. Sang Tây phương bệ ngọc đứng 
chơi. Về Đông độ tòa vàng ngồi trịch”20. Mọi pháp môn tu tập 
trong Phật giáo cốt yếu vẫn đem lại giá trị an lạc, giải thoát nơi đời 
sống tâm thức của từng cá nhân. Từ đó, biểu hiện một cách cụ thể 
nơi hiện thực cuộc sống; nhất là đời sống thăng tiến nơi kết quả 
tu tập cá nhân. Chính vì thế, việc thiết lập các phương thức tu tập 
trong Phật giáo theo Thiền sư Chân Nguyên vốn dĩ thích ứng, phù 
hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh, căn cơ dị biệt mà có sự thiết 
lập thích hợp. Niệm Phật cốt yếu cũng giúp tâm thức người hành 
giả đi đến trạng thái “nhất tâm”; hành Thiền cốt lõi cũng nhằm 
hướng hành giả làm chủ được thân tâm - trạng thái của sự tập trung 
chuyên nhất vào từng đối tượng khác nhau. Do đó, chẳng có sự 
dị biệt nào cả giữa pháp môn niệm Phật và hành Thiền theo như 
quan điểm của Thiền sư Chân Nguyên. Trái lại, giữa hai pháp môn 
tu tập căn bản này, còn có sự tương trợ bổ khuyết cho nhau; đôi 
khi chúng còn  được thực thi cùng lúc, khó có sự phân biệt nhận 
chân. Mục đích thực tiễn của Thiền chính là giải phóng con người 
ra khỏi những sự ràng buộc của hình sắc, danh tướng để trở về với 
thế tánh chân như hay còn gọi là kiến tánh. 

Và đương nhiên, tâm như tường vách, bất động trước ngoại cảnh 
chính là hình ảnh lý tưởng của Thiền gia, người đã thoát ra khỏi 
sự cám dỗ của thế gian, đã làm chủ được tâm, điều phục được ngũ 
căn. Sự thành bại, nhục vinh, hơn thua, được mất, khen chê… hết 
thảy đều không gây nên chút vướng vấn, ràng buộc nơi tâm thức 
“Trà bát đức sẵn đà lưu loát, chẳng phải lo củi nấu kỳ tầm. Bánh 
tam thừa vốn đã chứa chan, nào có nhọc bột đâm thì thịch”21. Từ 
đây, có thể thấy hương vị của chất liệu giải thoát vẫn luôn bàn bạc 
rộng khắp cho những ai có đầy đủ cơ duyên để thể nhập, chiêm 
nghiệm mà chẳng có sự phân biệt cách ngăn giữa các phương thức 

20. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 728.
21. Toàn tập Chân Nguyên Tuệ Đăng, tập 2, sđd, tr. 728.
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tu tập. Con người tự tại giải thoát chính là thấu đạt được lẽ cốt yếu 
này trong cách hành trì, dụng tâm. Điều đó tất nhiên được Thiền sư 
Chân Nguyên đặc biệt chú trọng trong bối cảnh tu niệm thời bấy 
giờ của thế kỷ XVII.

Thay	lời	kết

Có thể nói, việc Thiền sư Chân Nguyên xuất hiện tu đạo và nổi 
bật trong tư tưởng thiền học của lịch sử Phật giáo Việt Nam ở thế 
kỷ XVII mang đến một ánh sáng mới trong việc khẳng định giá trị 
thiết thực của triết lý chứng ngộ Phật giáo vẫn luôn thích ứng với 
mọi điều kiện, bối cảnh khác nhau. Qua nội dung tác phẩm “Thiền 
Tịch phú” của Thiền sư Chân Nguyên, chúng ta thấy được trong 
Phật giáo vẫn luôn có sự tiếp nối, kế thừa cũng như bổ túc giữa các 
triết lý tu tập bằng ý nghĩa biểu đạt phương diện chứng ngộ của các 
vị thiền sư. Việc chủ trương những tư tưởng thiền học mới nhưng 
vẫn y cứ trên giá trị triết lý chứng ngộ của thiền học Việt Nam thời 
Trần mà ngài Chân Nguyên muốn phục hưng và phát triển chúng; 
chứng tỏ con đường đi đến chứng ngộ, giải thoát có thể thực hiện 
bằng nhiều phương cách khác nhau, miễn sao chúng thích ứng 
được với những điều kiện bối cảnh lịch sử và đối tượng tiếp nhận 
chúng có được an lạc, giải thoát hay không. Đó chính là vấn đề tư 
tưởng thiền học của ngài Chân Nguyên qua tác phẩm “Thiền tịch 
phú” đã giải bày và định hướng trong tiến trình tiếp biến, phát 

triển bức tranh thiền 
học của lịch sử Phật 
giáo Việt Nam được trở 
nên đa màu sắc triết lý 
nhưng vẫn duy trì bảo 
lưu được giá trị tinh 
túy nhất của Thiền học 
Việt Nam so với Thiền 
tông của Phật giáo 
Trung Hoa. 
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Vô ưu vẫn nở

QUẢNG HUYỀN - L.T.H
(Đạo tràng PT chùa Liên Trì, Huế)

 

“Vô ưu”- hai tiếng “không buồn”
 tặng nhau trong cuộc đời thường thế nhân

 cười cho vơi bớt não phiền
 dẫu thương đau mấy vẫn nguyền xả, buông

 Sau mùa bão lũ thê lương
 miền Trung gánh chịu tai ương đất trời

 niềm tin - sức mạnh khôn nguôi
 nguyện cầu Tam bảo suốt đời náu nương

 Mùa xuân lại đến muôn phương
 vô ưu vẫn nở trong vườn ngát hương

 tình thương hóa giải tâm hồn
 cội nguồn nhân ái, đại đồng ghi sâu.
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Ý	nghĩa	của	lễ	Phật	đản

Cách đây hơn 2.500 năm, Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra 
đời vào ngày trăng tròn tháng 4 
Âm lịch tại khu vườn Lâm Tỳ Ni, 
xứ Ca Tỳ La Vệ thuộc miền Bắc 
Ấn Độ. Những người con Phật 
trên toàn thế giới hàng năm đã lấy 
ngày trăng tròn tháng 4 Âm lịch 
làm ngày Phật đản, hay còn gọi 
là Đại lễ Vesak kỷ niệm 3 sự kiện 
trọng đại trong cuộc đời Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, đó là kỷ niệm 
ngày đản sinh, ngày thành đạo và 
ngày Ngài nhập Niết Bàn. Năm 
1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc 
đã ra nghị quyết công nhận Đại lễ 
Phật đản hàng năm là một lễ hội 
văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên 
hợp quốc, vì hòa bình của nhân 
loại, nhằm tôn vinh giá trị giáo lý 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để 

lại cho nhân loại trong quá trình 
tu tập, hoằng pháp và độ sinh. Kỷ 
niệm Đại lễ Phật đản của Phật 
giáo Việt Nam cũng là dịp để tiếp 
tục phát huy tư tưởng giáo lý của 
Đức Phật trong sự nghiệp hoằng 
dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh 
và bảo vệ hòa bình, góp phần xây 
dựng đất nước. Đây còn là dịp để 
cộng đồng xã hội có thêm hiểu 
biết và lan tỏa những giá trị đạo 
đức, văn hóa và tâm linh của Phật 
giáo. Vào ngày lễ, Phật tử thường 
vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, 
Tăng (qua các hình thức như dâng 
cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết 
giảng), và thực hành ăn chay, giữ 
Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bi 
hỷ xả), thực hành bố thí và làm 
việc từ thiện, giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn trong  
cộng đồng.

LỄ PHẬT ĐẢN 
THỜI	DỊCH	BỆNH	COVID
	 	 CHỬ	THỊ	KIM	PHƯƠNG

Viện Nghiên cứu Tôn giáo
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Ở Việt Nam, lễ Phật Đản 
luôn được tổ chức trang trọng. 
Ngoài việc tổ chức buổi lễ 
chính vào ngày rằm tháng 4, 
Giáo hội các tỉnh thành còn tổ 
chức diễu hành, làm lễ, thả hoa 
đăng trên sông, tổ chức thuyết 
giảng về Phật pháp xen kẽ các 
buổi văn nghệ, đèn lồng, làm 
lễ đài tổ chức… Vào ngày Phật 
Đản, các Phật tử không sát sinh, 
mọi người đều ăn chay, lau dọn 
vệ sinh nhà cửa và trang trí bàn 
thờ Phật thật đẹp để tưởng nhớ 
Phật. Các Phật tử có thể đến 
chùa để phụ giúp làm công quả, 
nghe các bài thuyết giảng về 
cuộc sống, tự chiêm nghiệm về 
hành động của bản thân để làm 
cho tâm hồn được thanh tịnh.

Tại các chùa, Phật tử thường 
dựng lễ đài lớn, trang trí các xe 
hoa. Tuy nhiên, tất cả những 
việc này đều được thực hiện sao 
cho không gây tốn kém nhiều, 
không phung phí, tất cả được 
thể hiện bằng tấm lòng thành 
vốn là đạo lý nhà Phật.

Một trong những nghi thức 
quan trọng nhất không thể thiếu 
chính là: Tắm Phật.

"Tắm Phật trong ngày lễ 
Phật đản là để những người con 

Phật tưởng nhớ kỷ niệm ngày 
Đức Phật ra đời. Ngài đã mang 
ánh sáng chân lý soi rọi vào 
cuộc sống, xóa tan những nỗi 
khổ niềm đau. Tắm Phật là tắm 
những phiền não ở trong lòng, 
gột rửa đi những sân hận để cho 
tâm được thanh lương mát mẻ 
hướng đến một đời sống an lạc".

Đại	lễ	Phật	đản	thời	dịch	
Covid

Từ khi thành lập (1981), Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã tổ 
chức đại lễ Phật đản hằng năm 
vào ngày Rằm tháng Tư một cách 
trang trọng, thành kính. Với lễ 
đài được trang trí trang nghiêm, 
các Tăng Ni, Phật tử dâng hương 
tưởng nhớ, tôn kính Đức Phật và 
thực hiện nghi lễ tắm Phật với sự 
cầu mong thân thể và tâm hồn 
luôn được trong sạch.

Ngoài việc tổ chức buổi lễ 
chính vào đúng ngày Rằm tháng 
4, Giáo hội Phật giáo các tỉnh 
thành còn tổ chức xe hoa diễu 
hành trên các đường phố, làm 
lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên 
sông, tổ chức văn nghệ chào 
mừng Phật đản, thuyết giảng 
Phật pháp, đèn lồng và cờ Phật 
giáo được treo khắp các chùa… 
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với hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử 
tham dự. Tuy nhiên, tất cả những 
việc này đều được thực hiện với 
tinh thần tiết kiệm, không tốn 
kém mà thể hiện bằng tấm lòng 
thành, vốn là đạo lý nhà Phật.

Từ cuối năm 2019 đến nay, 
thế giới đang đứng trước vấn 
nạn đó là dịch bệnh Covid lan 
rộng toàn cầu. Năm 2020, Đại lễ 
Phật đản diễn ra trong bối cảnh 
thế giới đang vất vả chống chọi 
với đại dịch Covid-19 và những 
tác động xấu từ đại dịch này. 
Khi dịch bệnh bùng phát tại Hà 
Nội, ngày 31/3/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 
16/CT-TTg về thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19. Theo đó, thực hiện 
cách ly toàn xã hội trong vòng 15 
ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 
trên phạm vi toàn quốc. Đây 
cũng là khoảng thời gian sắp đến 
đại lễ Phật đản của Phật giáo, với 
tình hình dịch bệnh bùng phát 
trong cộng đồng, Hòa thượng 
Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội 
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) ban hành 
Công văn số 068/CV-HĐTS 
(ngày 19/3/2020) gửi Ban Trị sự 
GHPGVN các tỉnh, thành phố 

về việc chuẩn bị Đại lễ Phật đản 
PL.2564 - DL.2020 trước diễn 
biến của đại dịch Covid-19, thực 
hiện nghiêm biện pháp phòng 
chống dịch của Nhà nước, không 
tổ chức lễ đài tập trung, rước xe 
hoa, các chương trình nghệ thuật 
chào mừng, và các hình thức tập 
trung đông người. “Hòa thượng 
Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: 
Mùa Phật đản PL.2564 sắp đến 
trong bối cảnh thế giới nói chung 
và Việt Nam chúng ta nói riêng, 
đang phải đối diện với cuộc 
chiến khốc liệt chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do vi rút 
corona chủng mới Covid-19 gây 
ra, đang diễn biến phức tạp từ 
nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau 
trong cộng đồng. Ủy ban Tổ chức 
quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp 
quốc (ICDV) đã chính thức công 
bố không tổ chức Đại lễ Vesak 
Liên hợp quốc năm nay sau khi 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
công bố dịch Covid-19 là đại 
dịch và đã đưa ra nhiều khuyến 
cáo. Tại Việt Nam, thực hiện chỉ 
đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng 
Chính phủ, cả hệ thống chính trị, 
Chính phủ, các bộ ngành, tổ chức 
xã hội và cả cộng đồng đang 
tập trung toàn bộ nguồn lực để 
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chống đại dịch, bảo vệ sự an toàn 
tính mạng của mọi người dân. Do 
đó, Ban Thường trực Hội đồng 
Trị sự GHPGVN đề nghị các Ban 
Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành 
phố lưu ý trong công tác chuẩn bị 
Đại lễ Phật đản PL.2564 không 
tổ chức lễ đài tập trung, rước xe 
hoa, các chương trình nghệ thuật 
chào mừng, và các hình thức tập 
trung đông người. Khuyến khích 
nghi lễ Kính mừng Phật đản bằng 
nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại 
các cơ sở tự viện và tại tư gia của 
các gia đình mà không tập trung 
quá đông người tham dự”1.

Lễ Phật đản được diễn ra theo 
hướng dẫn thông tư số 076/TT-
HĐTS ngày 16/4/2020, Thượng 
tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ 
tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ký 
hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ 
sở tự viện trong cả nước, tăng ni 
và đồng bào Phật tử trong công 
tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức 
Phật đản sinh PL.2564 - DL.2020. 
Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với Tăng Ni, Phật tử. Mùa Phật 
đản PL. 2564 năm nay diễn ra 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
đang diễn biến vô cùng phức tạp 
ở hầu khắp các nước trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng. 
Lễ Phật đản thực hiện theo Chỉ 
thị số 15/CT-TTg, của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 27/03/2020 về 
việc quyết liệt phòng, chống 
dịch Covid-19 và Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 yêu cầu 
toàn dân thực hiện giãn cách xã 
hội nhằm tránh lây nhiễm, bảo vệ 
sức khỏe và tính mạng cho nhân 
dân. Nội dung thông tư: “Lễ Phật 
đản của Phật giáo sẽ được tổ 
chức trang nghiêm, tôn kính Phật 
Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức 
tắm Phật truyền thống tại các cơ 
sở tự viện, tại tư gia các gia đình. 
Ban Trị sự GHPGVN các cấp, 
các chùa, cơ sở tự viện không tổ 
chức lễ đài tập trung đông người, 
không tổ chức rước xe hoa, không 
tổ chức các chương trình nghệ 
thuật chào mừng và tất cả các 
hình thức tập trung đông người. 
Khuyến khích các chùa, cơ sở tự 
viện, Tăng Ni có điều kiện tổ chức 
trực tuyến online lễ kính mừng 
Phật đản kết nối với cộng đồng 
Phật tử và nhân dân. Thực hiện 

1. http://baoquangnam.vn/xa-hoi, Ngày 20/03/2020.
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nghiêm quy định của Chính phủ 
và của Giáo hội trong việc giãn 
cách xã hội tránh dịch bệnh lây 
nhiễm trong cộng đồng”2.

Ngày 7/5/2020 (ngày rằm 
tháng Tư âm lịch), là ngày Đại lễ 
Phật đản của Phật giáo, lúc này 
trong tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, Phật giáo cả nước 
đã tổ chức lễ Phật đản theo đúng 
tinh thần văn bản của Ban Tôn 
giáo chính phủ hướng dẫn Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tổ chức 
đại lễ Phật đản. Nội dung văn bản 
hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam các tỉnh căn 
cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ và thực tế tình hình dịch 
bệnh Covid-19 ở địa phương, 
thống nhất tổ chức Đại lễ Phật 
đản PL.2564 - DL.2020 phù hợp 
với truyền thống Phật giáo, đảm 
bảo tuân thủ các văn bản chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, hướng 
dẫn của Bộ Y tế và quy định của 
chính quyền địa phương. Thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu của 
Hội đồng Trị sự GHPGVN tại 
Thông tư số 076/TT-HĐTS ngày 
16/4/2020 với nội dung: “Ban Trị 

sự GHPGVN các cấp, các chùa, 
cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài 
tập trung đông người, không tổ 
chức rước xe hoa, không tổ chức 
các chương trình nghệ thuật chào 
mừng và tất cả các hình thức 
đông người tham dự; không mời 
người nước ngoài tham dự Đại 
lễ; yêu cầu tăng, ni, phật tử chấp 
hành quy định phòng, chống dịch 
Covid-19 như: sử dụng khẩu 
trang, đứng cách nhau 2m…; 
tăng cường sử dụng các ứng dụng 
công nghệ thông tin trên internet 
như thuyết giảng trực tuyến, 
livestream trên facebook… phục 
vụ đồng bào Phật tử”3.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam cấp huyện và các chùa, 
tịnh xá, tăng ni, đồng bào Phật tử 
trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Đại 
lễ với tinh thần tiếp tục phòng-
chống dịch Covid-19 theo hướng 
dẫn của Hội đồng Trị sự Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam các cấp từ trung 
ương xuống các địa phương, các 
chùa, tịnh xá, tư gia bà con Phật 
tử đều trang trí tôn nghiêm kính 

2. http://www.phattuvietnam.net/ Ngày 16/04.2020.
3. https://binhphuoc.gov.vn/ Ngày 7/05/2020.
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mừng Đức Phật đản sinh. Các 
nghi thức trong Đại lễ Phật đản 
được tổ chức gọn và phù hợp tình 
hình thực tế giãn cách xã hội để 
phòng-chống dịch Covid-19; 
không tổ chức lễ đài tập trung 
đông người, không tổ chức xe 
hoa và các chương trình nghệ 
thuật chào mừng, tránh các hình 
thức tập trung đông người. 

Được sự hướng dẫn cụ thể 
việc tổ chức lễ Phật đản từ 
Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp 
huyện cử hành chương trình Đại 
lễ Phật đản với các nội dung 
chính gồm nghi lễ truyền thống 
của Phật giáo kỷ niệm ngày sinh 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
tuyên đọc Thông điệp Phật đản 
Phật lịch 2564 của Đức Pháp chủ 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
diễn văn Đại lễ Phật đản của 
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, nghi thức cầu 
nguyện hòa bình quốc thái dân 
an, đồng thời cầu nguyện đại 
dịch Covid-19 sớm được tiêu 
trừ, đất nước Việt Nam sớm ổn 
định, phát triển kinh tế - xã hội 
và đời sống nhân dân. 

Với phương châm “Phụng sự 
chúng sinh là thiết thực cúng 
dường chư Phật”, Tăng Ni và 
Phật tử luôn tích cực với công 
tác từ thiện xã hội, hưởng ứng 
phong trào giúp đỡ hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số khó 
khăn. Phật giáo cả nước thường 
xuyên vận động các nguồn lực 
hỗ trợ người nghèo, người neo 
đơn, tàn tật, cứu trợ đồng bào 
vùng bị thiên tai… trị giá nhiều 
tỷ đồng mỗi năm. 

Nhân dịp lễ Phật đản, không 
chỉ tuyên truyền cho tín đồ chấp 
hành các quy định của Nhà nước 
về phòng chống dịch bệnh, Phật 
giáo cả nước đã chung tay, góp 
sức cùng với chính quyền trong 
công tác phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh. Phật giáo khắp các 
tỉnh thành đã tích cực vận động, 
quyên góp, tổ chức các hoạt 
động từ thiện sáng tạo, thiết 
thực giúp người dân có hoàn 
cảnh khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh. Trong các đợt 
bùng phát dịch bệnh Covid-19, 
đã có những mô hình, sáng kiến 
của các Phật tử như: “Hộp cơm 
miễn phí lo cho người dưới 
đáy”, “Cây ATM gạo miễn 
phí”, “Siêu thị 0 đồng”,… giúp 
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đỡ bà con nghèo ở địa bàn vùng 
sâu, vùng xa. Lãnh đạo Phật 
giáo ở khắp các địa phương cả 
nước đã kêu gọi, quyên góp, 
trao tặng tài vật như những nhu 
yếu phẩm, thiết bị y tế cho các 
cơ sở y tế với trị giá rất lớn để 
tăng thêm trang thiết bị y tế 
đang còn thiếu thốn nhiều khi 
dịch bệnh bùng phát.

Để chuẩn bị cho lễ Phật đản 
năm 2021, Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 
có thông bạch số 69/TB-HĐTS, 
ngày 1 tháng 4 năm 2021 về 
việc tổ chức Lễ Phật đản năm 
2021 của Phật giáo Việt Nam 
sẽ diễn ra cùng nhiều sự kiện 
đặc biệt như: Trong không khí 
hoan hỷ chào mừng các sự kiện 
trọng đại của đất nước và của 
Giáo hội, đó là ngày hội toàn 
dân bầu cử Quốc hội khóa XV 
và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 
40 năm thành lập GHPGVN 
(1981-2021); Đại hội Đại biểu 
GHPGVN cấp quận, huyện, 
thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự 
đã có chương trình tổ chức gửi 
Ban Trị sự GHPGVN các cấp, 

các chùa, cơ sở tự viện trong 
cả nước, Tăng Ni, và đồng bào 
Phật tử trong công tác tổ chức 
lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản 
sinh lần thứ 2645 - Phật lịch 
2565 trong bối cảnh toàn xã 
hội luôn luôn phải đề cao tinh 
thần phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

Thời gian qua, Phật giáo đã có 
nhiều đóng góp tích cực tham gia 
phòng, chống dịch Covid-19 tùy 
từng giai đoạn của dịch bệnh mà 
đã tuân thủ những quy định của 
Nhà nước về phòng chống dịch, 
ngoài ra còn có nhiều hoạt động 
thiết thực như kêu gọi, quyên góp 
ủng hộ trang thiết bị y tế, bằng 
các hình thức quyên góp ủng hộ 
khác nhau để trao tặng tài vật 
như những nhu yếu phẩm giúp 
đỡ những người có hoàn cảnh 
khó khăn trong lúc dịch bệnh, 
góp phần quan trọng cùng cả 
nước kiểm soát hiệu quả, giảm 
sự lây lan của dịch bệnh trong 
cộng đồng. Các chức sắc tôn giáo 
bằng vai trò và uy tín của mình, 
tiếp tục đồng hành tích cực tham 
gia phòng, chống dịch Covid-19 
theo đúng tinh thần “chống dịch 
như chống giặc” mà Đảng, Nhà 
nước, MTTQ kỳ vọng... 
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  QUÁ TRÌNH PHIÊN DỊCH 
  TAM TẠNG PĀḶI 
  SANG VIỆT NGỮ
	 	 	 	 	 	 	 TUỆ	ÂN

T am Tạng (Tipiṭaka) là bộ sưu tập những lời giáo huấn, 
những lời dạy của Đức Phật Gotama trong suốt 45 năm kể 

từ khi Ngài chứng đắc quả vị Phật Chánh Đẳng Giác cho đến khi 
tịch diệt Niết-bàn.

Kể từ khi Đức Phật nhập Niết-bàn, đã có 4 lần Tam Tạng Kinh 
điển được các bậc cao Tăng trùng tuyên lại nhằm duy trì chính xác 
và đầy đủ Kim ngôn của Ngài, trong đó 3 lần kết tập Tam Tạng 
đầu đều bằng truyền khẩu (Mukhapātha) do chưa có chữ viết.  

Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ tư được tổ chức tại động Alu 
Vihara (Matale), xứ Sri Lanka, khoảng thời gian 450 năm sau khi 
Đức Phật tịch diệt Niết-bàn, thành phần tham dự gồm 1.000 bậc 
Thánh Arahán đắc Tứ Tuệ Phân Tích, do Ngài Đại Trưởng Lão 
Mahādhammarakkhita làm chủ trì thực hiện suốt một năm đã trùng 
tuyên lại toàn bộ 84.000 Pháp uẩn trong Tam Tạng Kinh điển. 
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Bước ngoặt lịch sử trong Phật giáo là toàn bộ Pháp và Luật của 
Đức Phật đã được ghi chép trọn vẹn bằng chữ viết trên lá buông. 
Hiện nay, toàn bộ di sản Kinh điển trên lá buông được quốc đảo 
Sri Lanka thờ tự như quốc bảo vô giá của quốc gia. 

Sau đó, Tam Tạng còn được trùng tuyên thêm 2 lần nữa tại 
Myanmar vào Phật lịch 2404 và Phật lịch 2497.

TAM	TẠNG	TIPIṬAKA

Toàn giáo pháp của Đức Phật, nếu phân chia theo tạng thì có 3 tạng:
Tạng Luật (Vinayapiṭaka).
Tạng Kinh (Suttantapiṭaka).
Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭakka)

a) Tạng Luật (Vinayapiṭaka)

Tạng Luật gồm những lời răn dạy của Đức Phật. Đức Phật đã 
ban hành những điều giới Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, những phép hành 
tăng sự, những điều cho phép và những điều không cho phép, 
những việc nên làm và những việc không nên làm v.v...

Tạng Luật có 5 bộ
* Bộ Pārājika gồm 49 điều giới: 4 bất cộng trụ, 13 tăng tàn, 2 

bất định, 30 ưng xả đối trị
* Bộ Pācittiya gồm 178 điều giới: 92 ưng đối trị + 4 Ưng phát 

lồ + 7 pháp diệt tranh sự + 75 giới học
* Bộ Mahāvagga (Đại Phẩm): Đức Phật thuyết giảng về chuyện 

chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chuyện thuyết pháp 
Chuyển Pháp Luân đầu tiên tế độ nhóm 5 Tỳ-khưu, Đức Phật ban 
hành phép xuất gia thọ Sadi, Tỳ-khưu v.v...

* Bộ Cūḷavagga (Tiểu Phẩm): Đức Phật ban hành nhiều phép 
hành tăng sự đến chư Tỳ-khưu. 

* Bộ Parivāra (Tập Yếu): Đức Phật ban hành nhiều điều liên 
quan đến giới và nhiều vấn đề khác...

b) Tạng Kinh (Suttantapiṭaka)
Tạng Kinh là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ do Đức Phật 
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thuyết giảng, cũng có một số bài kinh, bài kệ do chư Thánh Arahán, 
chư thiên, chư phạm thiên, Đức vua, Samôn, Bàlamôn. 

Tạng Kinh gồm có 5 bộ 
Dīghanikāya (Trường Bộ): Gồm có những bài kinh dài.
Majjhimanikāya (Trung Bộ): Gồm có những bài kinh trung bình.
Saṃyuttanikāya (Tương Ưng): Gồm những bài kinh có điểm 

đồng nhau ghép thành nhóm.
Aṅguttaranikāya (Tăng Chi): Gồm những bài kinh có chi pháp 

rõ ràng.
Khuddakanikāya (Tiểu Bộ): Gồm những bài kinh, bài kệ không 

có trong 4 bộ trên, được gom vào Tiểu Bộ.

c) Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma): gồm những Chân nghĩa 
pháp (Paramatthadhamma) cao siêu vi diệu, là những pháp có thực 
tính như: Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp không phải thiện, không 
phải bất thiện... Những pháp ấy là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới... không 
phải ta, không phải người, không phải đàn ông, đàn bà, chúng 
sinh... được Đức Phật thuyết tại cung trời Đạo Lợi vào mùa hạ thứ 7  
để tế độ Phật mẫu ở cõi trời Đẩu Xuất Đà Thiên.

Tạng Vi Diệu Pháp gồm có 7 bộ:
1. Dhammassaṅganī (Bộ Pháp Tụ): gồm tất cả các chân nghĩa 

pháp thành nhóm Mātikā pháp đầu đề. 
Có tất cả 132 mātikā chia làm hai loại:
Tika mātikā: Pháp đầu đề có ba chi pháp gồm có 32 mātikā.
Duka mātikā: Pháp đầu đề có hai chi pháp gồm có 100 mātikā...
2. Vibhaṅga (Bộ Pháp Phân Tích): gồm các pháp phân tích 

thành 18 loại, uẩn (khandha), xứ (āyatana), giới (dhātu) v.v...
3. Dhātukathā (Bộ Chất Ngữ): gồm các pháp phân loại thành 

ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, Tứ Đế (sacca).
4. Pugalapaññatti (Bộ Nhân Chế Định): phân biệt các hạng 

người khác nhau.
5. Kathāvatthu (Bộ Ngữ Tông) đặt vấn đề phá tan mọi tà thuyết, 

trở lại Chánh Pháp.
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6. Yamaka (Bộ Song Đối): gồm các câu hỏi, câu trả lời đi đôi 
với nhau từng cặp.

7. Paṭṭhāna (Bộ Vị Trí): giải về 24 duyên có quan hệ với nhau. 
Bộ Vị Trí này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc và vi diệu nhất trong 
Phật giáo.

LƯỢC ĐỒ TAM TẠNG THEO SỰ SẮP XẾP 
CỦA CÔNG TRÌNH TAM TẠNG PALI – VIỆT

Piṭaka Tạng Tên Pāḷi Tựa Việt Ngữ Số tt.

V
I
N
A
Y
A

L
U
Ậ
T

Pārājikapāḷi
Pācittiyapāḷi bhikkhu
Pācittiyapāḷi bhikkhunī
Mahāvaggapāḷi I
Mahāvaggapāḷi II
Cullavaggapāḷi I
Cullavaggapāḷi II
Parivārapāḷi I
Parivārapāḷi II

Phân Tích Giới Tỳ-Khưu I
Phân Tích Giới Tỳ-Khưu II
Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni
Đại Phẩm I
Đại Phẩm II
Tiểu Phẩm I
Tiểu Phẩm II
Tập Yếu I
Tập Yếu II

 01
02
03
04
05
06
07
08
09

S
U
T
T
A
N
T
A

K
I
N
H

Dīghanikāya I
Dīghanikāya II
Dīghanikāya III
Majjhimanikāya I
Majjhimanikāya II
Majjhimanikāya III
Saṃyuttanikāya I
Saṃyuttanikāya II
Saṃyuttanikāya III
Saṃyuttanikāya IV
Saṃyuttanikāya V (1)
Saṃyuttanikāya V (2)
Aṅguttaranikāya I
Aṅguttaranikāya II
Aṅguttaranikāya III
Aṅguttaranikāya IV
Aṅguttaranikāya V
Aṅguttaranikāya VI

Trường Bộ I
Trường Bộ II
Trường Bộ III
Trung Bộ I
Trung Bộ II
Trung Bộ III
Tương Ưng Bộ I
Tương Ưng Bộ II
Tương Ưng Bộ III
Tương Ưng Bộ IV
Tương Ưng Bộ V (1)
Tương Ưng Bộ V (2)
Tăng Chi Bộ I
Tăng Chi Bộ II
Tăng Chi Bộ III
Tăng Chi Bộ IV
Tăng Chi Bộ V
Tăng Chi Bộ VI

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Piṭaka Tạng Tên Pāḷi Tựa Việt Ngữ Số tt.

S
U
T
T
A
N
T
A

K
I
N
H

K
H
U
D
D
A
K
A
N
I
K
Ā
Y
A

*

T
I
Ể
U

B
Ộ

Khuddakapāṭha
Dhammapadapāḷi
Udānapāḷi
Itivuttakapāḷi
Suttanipātapāḷi
Vimānavatthupāḷi
Petavatthupāḷi
Theragathāpāḷi
Therīgāthāpāḷi 
Jātakapāḷi I 
Jātakapāḷi II
Jātakapāḷi III
Mahāniddesapāḷi
Cullaniddesapāḷi
Paṭisambhidāmagga I
Paṭisambhidāmagga II
Apadānapāḷi I
Apadānapāḷi II
Apadānapāḷi III
Buddhavaṃsapāḷi
Cariyāpiṭakapāḷi
Nettipakaraṇa
Peṭakopadesa
Milindapañhāpāḷi

Tiểu Tụng
Pháp Cú
Phật Tự Thuyết
Phật Thuyết Như Vậy
Kinh Tập 
Chuyện Thiên Cung 
Chuyện Ngạ Quỷ 
Trưởng Lão Kệ
Trưởng Lão Ni Kệ
Bổn Sanh I
Bổn Sanh II
Bổn Sanh III
Đại Diễn Giải
Tiểu Diễn Giải
Phân Tích Đạo I
Phân Tích Đạo II
Thánh Nhân Ký Sự I
Thánh Nhân Ký Sự II 
Thánh Nhân Ký Sự III
Phật Sử
Hạnh Tạng
Cẩm Nang Học Phật
Tam Tạng Chỉ Nam
Milinda Vấn Đạo

28
-
-
-

29
30
-

31
-

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
-

43
44
45

A
B
H
I
D
H
A
M
M
A

V
I

D
I
Ệ
U

 P
H
Á
P

Dhammasaṅganipakaraṇa
Vibhaṅgapakaraṇa I
Vibhaṅgapakaraṇa II
Kathāvatthu I
Kathāvatthu II
Kathāvatthu III
Dhātukathā
Puggalapaññattipāḷi
Yamakapakaraṇa I
Yamakapakaraṇa II
Yamakapakaraṇa III
Patthānapakaraṇa I
Patthānapakaraṇa II
Patthānapakaraṇa III

Bộ Pháp Tụ
Bộ Phân Tích I
Bộ Phân Tích II
Bộ Ngữ Tông I
Bộ Ngữ Tông II
Bộ Ngữ Tông III
Bộ Chất Ngữ 
Bộ Nhân Chế Định
Bộ Song Đối I
Bộ Song Đối II
Bộ Song Đối III
Bộ Vị Trí I
Bộ Vị Trí II
Bộ Vị Trí III

46
47
48
49
50
51
-

52
53
54
55
56
57
58
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Tam Tạng Pāḷi nguyên tác đã được công bố hiện nay gồm có 
6 văn bản chính: 5 văn bản Pāli của các nước Ấn Độ, Sri Lanka, 
Myanmar, Thái Lan, Campuchia, được ghi theo mẫu tự của chính 
quốc, và văn bản thứ sáu là bản Pāḷi Roman của nhà xuất bản Pāḷi 
Text Society có dạng chữ a, b, c quen thuộc với người Việt chúng ta.

Các xứ quốc giáo như Campuchia, và Sri Lanka đang sử dụng 
Tam Tạng song ngữ gồm có nguyên tác Pāḷi và lời dịch bằng ngôn 
ngữ bản xứ. Hai nước Myanmar và Thái Lan có bản dịch căn cứ vào 
Chánh Tạng Pāḷi được in thành hai bộ riêng biệt nhưng phương thức 
trình bày rất thuận tiện cho việc tham khảo học hỏi. Hiển nhiên, các 
việc làm này có tác động không nhỏ đến quá trình tu pháp học và 
pháp hành theo đúng lời đức Phật dạy ở các quốc gia ấy.

Phật giáo Việt Nam cũng có những duyên may và thành tựu to 
lớn trong việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển sang Việt ngữ, 
trong đó phải kể đến công lao của những bậc trưởng lão có công 
khai sơn phá thạch như ngài Hòa thượng Tịnh Sự, ngài Hòa thượng 
Thích Minh Châu và Thượng tọa Indacanda Chánh Thân.

Ngài đại trưởng lão Tịnh Sự Santakicco Mahāthera sinh năm 
1913 tại Đồng Tháp, Ngài xuất gia theo hệ phái Phật giáo Bắc truyền 
từ năm 12 tuổi, đến năm 35 tuổi, duyên lành trổ quả khi Ngài được 
tiếp xúc với kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy Therāvada, Ngài 
đã xuất gia Sa-di tại Cambodia và 3 năm sau Ngài sang Thailand 
xuất gia thọ đại giới Tỳ-khưu. Với tư chất thông minh và phước 
duyên tu tập nhiều đời kiếp nên Ngài đã hấp thụ được tinh túy của 
giáo lý Phật giáo Nguyên thủy, trong suốt 7 năm ròng rã, Ngài đã 
chuyên tâm thực hành hạnh Đầu đà Dhutaṅga, tiến hành thiền định 
Samatha và thiền tuệ Vipassana. Bên cạnh đó, Ngài còn học chuyên 
sâu về Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Từ năm 1958, Ngài Tịnh Sự đã 
bắt đầu công việc chuyển ngữ Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma từ 
ngôn ngữ Pāḷi thành tiếng Việt để thuận tiện cho Tăng chúng Việt 
Nam dễ dàng tiếp cận được với kinh điển gốc của đức Phật. Ngài 
đại trưởng lão Tịnh Sự đã chuyển ngữ xong toàn bộ tạng Vi Diệu 
Pháp từ ngôn ngữ sang thành Việt ngữ. Hiện nay, do bản in cũ đã 
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lâu, không còn phổ biến rộng rãi nên Công trình Tam Tạng Việt ngữ 
quyết định tái bản ấn tống 1.000 Tạng Vi Diệu Pháp gồm 16 cuốn 
để tiện cho việc nghiên cứu của hàng hậu học Việt Nam.

Ngài đại trưởng lão thứ nhì có công trong việc phiên dịch Tam 
Tạng Tipiṭaka sang Việt ngữ là ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. 
Ngài sinh năm 1918 tại Nghệ An. Năm 1946, ngài xuất gia tu tập 
theo giáo lý của hệ phái Phật giáo Bắc truyền tại Huế. Năm 1952 
là 1 dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp biên dịch của Hòa thượng 
Thích Minh Châu khi Ngài được cử sang Sri Lanka học về ngôn 
ngữ Pāḷi và Anh văn, sau đó ngài tiếp tục sang tu học tại Nava 
Nalanda Mahavihara thuộc Đại học Bihar (Ấn Độ). Năm 1961, 
Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt đầu tiên đạt được học 
vị tiến sĩ Phật học chuyên ngành văn học Pāḷi tại Ấn Độ. Năm 
1964, Ngài trở về Việt Nam, bắt tay vào sự nghiệp hoằng Pháp và 
dịch thuật Kinh điển sang tiếng Việt, trong đó dấu ấn đậm nét là 
việc Hòa thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch sang Việt ngữ 4 
bộ trong Tạng Kinh, cụ thể là các phần sau:

1. Trường bộ kinh (2 tập)
2. Trung bộ kinh (3 tập)
3. Tương ưng bộ kinh (5 tập)
4. Tăng chi bộ kinh (5 tập)
Riêng phần Tiểu bộ thì Hòa thượng Thích Minh Châu dịch được 

5 tập đầu gồm các tập:
a. Pháp cú 
b. Kinh Phật tự thuyết
c. Kinh Phật thuyết như vầy
d. Kinh Tập
e. Trưởng lão Tăng kệ
g. Trưởng lão Ni kệ
h. Bổn sanh (2 tập)
Trong số đó, cuốn Tiểu tụng – Pháp cú – Phật tự thuyết – Phật 

thuyết như vầy và cuốn Kinh Tập phù hợp với văn bản Chánh 
Tạng; riêng tập “Chuyện thiên cung ngạ quỷ’’ do Giáo sư Trần 
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Phương Lan dịch từ bản dịch tiếng Anh. Cuốn “Trưởng lão kệ, 
trưởng lão Ni kệ” và các cuốn Bổn Sanh (Jātaka) thì Hòa thượng 
Thích Minh Châu dịch dựa trên bản dịch tiếng Anh thuộc hệ Chú 
giải, điều này có thể dễ dàng nhận thấy vì số lượng câu chữ bên 
phần nguyên tác Pāḷi và phần dịch sang Việt ngữ không đồng nhất 
về số lượng câu chữ.

Dịch giả thứ 3 tuy tuổi đời và hạ lạp tu tập thì rất khiêm tốn so 
với 2 vị tiền bối nhưng đã có những bước tiến vô cùng lớn trong 
việc dịch thuật Tam Tạng Tipiṭaka dưới hình thức song ngữ Pāḷi - 
Việt ngữ. Đó là Thượng tọa Chánh Thân Indacanda. Thượng tọa 
sinh năm 1958 tại Huế. Năm 1984, Thượng tọa Chánh Thân vào 
tu tại chùa Thiền Quang 2, huyện Long Thành, Đồng Nai do Ngài 
Giác Chánh trụ trì. Năm 1986, Thượng tọa thọ đại giới tại chùa 
Candaraṇsyārāma, TP Hồ Chí Minh, sau đó cuối năm 1994 sang 
định cư tại Mỹ. Tại Mỹ, Thượng tọa theo học và tốt nghiệp chuyên 
ngành ngôn ngữ Sankrit tại Trường Đại học Washington, Mỹ. Năm 
2001, Thượng tọa Chánh Thân đến Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar rồi 
lưu lại tu học tại Sri Lanka và theo đuổi chương trình cao học về 
chuyên ngành Pāḷi học tại Đại học Kelaniya năm 2004. Điều đặc 
biệt là trong năm 2003, Thượng tọa Chánh Thân đã hoàn tất việc 
phiên dịch toàn bộ Tạng Luật và một số các dịch phẩm Phật giáo 
quan trọng khác sang Việt ngữ. Năm 2008, Thượng tọa đã hoàn 
thành chương trình tiến sĩ Phật học tại Post Graduate Institute of 
Pali and Buddhist Studies thuộc Đại học Kelaniya, Sri Lanka.

Năm 2006, Thượng tọa Chánh Thân bắt đầu khởi công thực 
hiện Công trình Tam Tạng Song ngữ Pāḷi Việt với dự định sẽ 
phiên dịch toàn bộ Tam Tạng Tipiṭaka sang hình thức song ngữ 
Pāḷi - Việt với tổng số 58 cuốn nhằm giúp Phật giáo Việt Nam có 
thêm cơ hội tiếp cận và nghiên cứu về Tam Tạng Tipiṭaka nguyên 
gốc. Tính đến năm 2010, trọn bộ 9 cuốn Tạng Luật Vinaya song 
ngữ Pāḷi - Việt đã được in tại Sri Lankā. Cho đến nay, Thượng tọa 
Chánh Thân đã dịch được tổng số 27 cuốn gồm trọn bộ Tạng Luật 
(9 cuốn) và toàn bộ phần Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh (18 cuốn).  



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 107

TỪ QUANG TẬP 36

600 bộ Tam Tạng Song ngữ Pāḷi - Việt đã được in ấn tống và 
chuyển về Việt Nam cũng như các nước có các vị Sư người Việt 
Nam sinh sống và tu tập như Mỹ, Úc, Pháp, Đức… nhằm trợ duyên 
cho những người muốn nghiên cứu tu tập theo nguyên gốc lời dạy 
của đức Phật.

CÁC	BẢN	DỊCH	CỦA	THƯỢNG	TỌA	CHÁNH	THÂN	INDACANDA

● Giới Thiệu Tổng Quát Tạng Luật (Vinaya Piṭaka):
● Pārājikapāḷi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2004 - 2008) 
● Pācittiyapāḷi Bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004 - 2008) 
● Pācittiyapāḷi Bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2004 - 2008) 
● Mahāvaggapāḷi I Đại Phẩm I (2003 - 2009)
● Mahāvaggapāḷi II Đại Phẩm II (2003 - 2009) 
● Cullavaggapāḷi I Tiểu Phẩm I (2003 - 2009) 
● Cullavaggapāḷi II Tiểu Phẩm II (2003 - 2009) 
● Parivārapāḷi I Tập Yếu I (2004 - 2010) 
● Parivārapāḷi II Tập Yếu II (2004 - 2010) 

*Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Pāli (18 tập)

● Khuddakapāṭhapāḷi Tiểu Tụng (2013)
● Dhammapadapāḷi Pháp Cú (2008)
● Udānapāḷi Phật Tự Thuyết (2013)
● Itivuttakapāḷi Phật Thuyết Như Vậy (2013)
● Vimānavatthupāḷi Chuyện Thiên Cung (2012)
● Petavatthupāḷi Chuyện Ngạ Quỷ (2012)
● Theragathāpāḷi Trưởng Lão Kệ (2011)
● Therīgāthāpāḷi Trưởng Lão Ni Kệ (2011)
● Patisambhidamaggapāḷi I Phân Tích Đạo, tập I (2006) 
● Patisambhidamaggapāḷi II Phân Tích Đạo, tập II (2006) 
● Apadanapāḷi I Thánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) 
● Apadanapāḷi II Thánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) 
● Apadanapāḷi III Thánh Nhân Ký Sự, tập III (2007) 
● Buddhavamsapāḷi Phật Sử (2005) 
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● Cariyapitakapāḷi Hạnh Tạng (2005) 
● Milindapañhapāḷi Milinda Vấn Đạo (2011)
● Jātakapāḷi I Bổn Sanh I (2016)
● Jātakapāḷi II Bổn Sanh II (2016)
● Jātakapāḷi III Bổn Sanh III (2017)
● Mahāniddesapāḷi Đại Diễn Giải (2018)
● Cullaniddesapāḷi Tiểu Diễn Giải (2018)
● Nettipakaraṇapāḷi Cẩm nang học Phật (2019)
● Peṭakopadesapāḷi Tam Tạng Chỉ Nam (2020)
Đây có thể được coi là cột mốc trong sự nghiệp hoằng dương 

Phật pháp tại Việt Nam.. Do những nỗ lực và công lao của Thượng 
tọa Chánh Thân và lợi ích to lớn mà công trình Tam Tạng Song 
ngữ Pāḷi - Việt đã đem lại cho Phật giáo nên ngày 20/6/2013, 
Thượng tọa Chánh Thân đã được Phật giáo Sri Lanka trao tặng 
danh hiệu cao quý "Pariyatti Visārada" (Bậc vững chắc về Pháp 
học). Đây là điều hết sức vinh dự cho chư Tăng ngoại quốc đang 
tu học tại Sri Lanka nói chung và chư Tăng Việt Nam nói riêng. 
Tính đến năm 2018, Thượng tọa Chánh Thân đã hoàn tất việc 
phiên dịch sang Việt ngữ phần Tiểu Bộ (theo truyền thống thì tính 
đến cuốn Hạnh Tạng).

Năm 2020, đánh dấu 1 bước vô cùng quan trọng với Phật giáo 
Việt Nam khi Thượng tọa Chánh Thân hoàn tất việc dịch 3 cuốn 
cuối cùng (43, 44 và 45) trong Tiểu Bộ. Đặc biệt, điều hoan hỉ và 
tự hào với bản dịch Việt ngữ là 5 cuốn Kinh gồm Apadanapāḷi 
I, II, III (Thánh Nhân ký sự 1, 2, 3), Mahāniddesapāḷi (Đại diễn 
giải) và Cullaniddesapāḷi (Tiểu Diễn Giải) được Thượng tọa dịch 
trực tiếp từ ngôn ngữ Pāḷi sang Việt ngữ, hiện tại các cuốn trên 
vẫn chưa có bản dịch từ ngôn ngữ Pāḷi sang Anh ngữ. Đây chính 
là những mảng ghép cuối cùng trong kho tàng Pháp học đồ sộ 
Tipiṭaka đã được dịch trọn vẹn sang Việt ngữ. Đánh dấu cột mốc 
quan trọng rằng giới học Phật Việt Nam đã có đủ Tam Tạng Việt 
ngữ để nghiên cứu và thực hành. 

Có thể nói công lao của 3 vị trưởng lão đã chuyển ngữ Tam 
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Tạng Tipiṭaka sang Việt ngữ thật là to lớn vì đã giúp cho nền tảng 
Pháp học Phật giáo được trang bị đầy đủ và củng cố vững chắc tại 
Việt Nam, mở ra những cơ hội nghiên cứu sâu rộng cho cả hàng 
xuất gia và Phật tử. Chắc chắn nhờ duyên may đó mà sẽ có rất 
nhiều lớp người xuất gia và tại gia thêm hăng say nghiên cứu về 
Pháp học bởi Pháp học Phật giáo là nguồn cội, là căn bản của Phật 
giáo. Khi pháp học còn tồn tại, thì pháp hành mới mong phát triển. 
Khi pháp hành phát triển tốt, thì pháp thành mới có thể phát sinh. 
Nếu pháp học bị tiêu hoại, thì pháp hành và pháp thành chắc chắn 
sẽ không còn nữa. Như vậy, các hàng Phật tử tại gia và bậc xuất 
gia cần phải có bổn phận theo học pháp học Phật giáo bằng tiếng 
Pāḷi, lời giáo huấn chính thức của Đức Phật tùy theo khả năng của 
mình, để giữ gìn duy trì Phật giáo được trường tồn trên thế gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả chúng sinh nhất 
là chư thiên và nhân loại.

xxx

Năm 2013, duyên lành cho Phật tử Việt Nam đơm hoa kết trái 
khi Thượng tọa Chánh Thân về thăm Việt Nam, cư sĩ Tuệ Ân – một 
thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam thuộc 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã thỉnh cầu Thượng tọa Chánh 
Thân cho phép được in những dịch phẩm của thượng tọa về Kinh và 
Luật bằng Việt ngữ tại Việt Nam. Thượng tọa Chánh Thân đã hoan 
hỉ tiếp nhận thành ý đó và trực tiếp tư vấn, hướng dẫn lên phương 
án thực hiện việc chuyển ngữ thuần Việt toàn bộ Tạng Luật và phần 
Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh, tiến tới việc hoàn thành toàn bộ Tam 
Tạng Việt Ngữ trong thời gian sớm nhất. Thượng tọa Chánh Thân 
đã đặt tên cho thiện pháp này là “Công trình ấn tống Tam Tạng Việt 
Ngữ” với mục đích phổ biến các bản dịch Tam Tạng thuần Việt 
ngữ để trợ duyên cho giới nghiên cứu học Phật Việt Nam trong việc 
nghiên cứu Pháp học. Kể từ năm 2014 đến nay, công trình ấn tống 
Tam Tạng Việt Ngữ đã ấn tống và phát hành được hơn 5.000 Tạng 
Luật và 3 cuốn thuộc Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh.
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Nhằm mục đích hoàn thành sớm nhất bộ Tam Tạng Kinh Điển 
theo đúng nguyên gốc từ Tam Tạng Tipiṭakapāḷi, công trình Tam 
Tạng Việt ngữ đang tiến hành các kế hoạch cụ thể sau:

1. Phát hành 16 cuốn thuộc tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma do 
ngài Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Chi phí cần thiết để in Tạng Vi 
Diệu Pháp là 1,1 triệu đồng/bộ; số lượng in là 1.000 bộ. Hiện tại, 
các công việc như dàn trang, hiệu đính và xin giấy phép xuất bản 
đã được hoàn tất từ năm 2018 và đã kêu gọi đại chúng hùn phước 
được 600 triệu trên tổng số 1,1 tỷ đồng, nhưng do chưa kêu gọi 
đủ kinh phí nên vẫn chưa tiến hành phần in ấn được.
2. Phát hành 18 tập Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh, đặc biệt là công 
bố những bản dịch trực tiếp từ ngôn ngữ Pāḷi sang Việt ngữ mà 
chưa được dịch sang Anh ngữ nhằm so sánh với những bản dịch 
đang được lưu hành hiện nay để xác định rõ tính chất và xuất 
xứ từ Chú giải (Atthakathā) và Sớ Giải (Tīkā) với Chánh Tạng 
Tipitakapāḷi, tránh việc làm biến đổi nội dung của Tam Tạng 
Thánh Điển. Hiện nay, công trình ấn tống Tam Tạng Việt Ngữ 
đang hoàn tất các công việc dàn trang, xin cấp phép xuất bản, 
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chuẩn bị các thủ tục để in ấn. Dự kiến sẽ in 1.000 bộ Tiểu Bộ 
với chi phí là 1,5 triệu đồng/bộ. Thời gian dự kiến thực hiện 
trong năm 2021. Nếu hoàn thành được thiện sự in Tạng Vi Diệu 
Pháp và đầy đủ 18 cuốn Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh cùng với 
Tạng Luật đã được in trước đây, ghép thêm phần Trường Bộ, 
Trung Bộ, Tương Ưng và Tăng Chi đã được Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam phát hành thì giới học Phật Việt Nam sẽ có 
được đầy đủ Tam Tạng Kinh Điển nguyên gốc bằng Việt ngữ.
3. Sau khi đã hoàn thành việc in ấn và phát hành Tạng Luật, 
Tạng Vi Diệu Pháp và Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh, công trình 
Tam Tạng Việt ngữ sẽ thực hiện kế hoạch đối chiếu Pāḷi để hiệu 
đính phần Việt ngữ cho 18 tập còn lại của Suttantapitaka - Tạng 
Kinh theo đúng định dạng của Tam Tạng Việt Ngữ, những phần 
còn lại gồm có:
+ Dīghanikāya - Trường Bộ (3 tập),
+ Majjhimanikāya - Trung Bộ (3 tập),
+ Samyuttanikāya - Tương Ưng Bộ (6 tập),
+ Anguttaranikāya - Tăng Chi Bộ (6 tập).

 Đại thiện sự ấn tống toàn bộ Tam Tạng Việt Ngữ chắc chắn sẽ 
là phước báu vô lượng đem lại sự hoan hỷ và lợi ích không chỉ cho 
các bậc xuất gia mà còn giúp cho Phật tử tại gia biết hướng tâm kính 
ngưỡng Tam Bảo, biết tu tập và làm phước lợi lạc nhất không chỉ cho 
mình mà còn lợi ích cho cả cộng đồng Phật tử, bổ sung sức mạnh cho 
sự phát triển và trường tồn của Phật giáo tại Việt Nam. 

Công trình ấn tống Tam Tạng Việt Ngữ

Địa chỉ liên hệ: Số 7, ngách 173/59 Hoàng Hoa Thám, 
Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Người chịu trách nhiệm: Paññavara Tuệ Ân
Email: tamtangvietngu@gmail.com
Điện thoại liên hệ: +84 903448797
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TINH THẦN SINH THÁI 

CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG TRUYỆN VIỆT NAM  SAU 1986 

VIẾT VỀ LOÀI VẬT
	 	 	 	 	 BÙI	THANH	TRUYỀN

L à một tôn giáo lớn, lâu đời của nhân loại, tinh thần sinh thái 
của Phật giáo thể hiện rõ tính thời sự, cấp thiết trong thời 

đại môi trường sống có nhiều biến đổi, nhiều tổn thương hôm nay. 
Lòng từ ái, sự thượng tôn sinh mệnh loài vật; ý thức từ bỏ tham dục 
để sinh tạo môi trường, hóa sinh vạn vật; sự đốn ngộ sinh thái là 
những đặc điểm đậm Phật tính trong truyện viết về loài vật ở Việt 
Nam thời Đổi mới. 
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Sự	tương	giao	giữa	Phật	giáo	và	Phê	bình	sinh	thái	

So với Nho giáo, tư duy Phật giáo và tư duy văn học gần nhau 
hơn vì Phật giáo thiên về trực cảm, tâm linh còn Nho giáo thiên về 
lí tính. Một trong những vai trò quan trọng của Phật giáo là “động 
viên sức mạnh siêu nhiên nhằm mục đích đem lại biến đổi hoặc đề 
phòng biến đổi cho con người và tình trạng tự nhiên”1. Từ trong 
bản chất, Phật giáo thể hiện tư tưởng đề cao sự thích nghi, an yên 
của con người trước mọi biến đổi của tự nhiên, xã hội. Phật giáo 
tiếp cận môi trường, thiên nhiên từ góc độ đạo đức học, triết học. 
Trong tinh thần Phật giáo đã hàm chứa tư tưởng sinh thái. Chủ 
trương Giới sát (cấm sát sinh) mà đạo Phật đề xuất đã thể hiện sự 
tôn trọng, thương yêu của con người dành cho vạn vật, cả hữu sinh 
lẫn vô sinh. Thuyết Duyên khởi luận của tôn giáo này cũng cho 
thấy mối quan hệ nhân quả của mọi sự vật hiện tượng trên thế giới, 
sự lệ thuộc lẫn nhau là quy luật cơ bản của tự nhiên. “Giữa con 
người với giới tự nhiên có sự tương nhập, cùng tác động lẫn nhau. 
Vòng sinh vật là một chỉnh thể không thể chia cắt được, tỉ lệ cân 
đối, động thái có trật tự; con người nương giới tự nhiên để sinh tồn, 
giới tự nhiên là “thân thể” vô cơ của con người”2. 

Coi trọng và bảo vệ môi trường là tôn chỉ của các tôn giáo nói 
chung, Phật giáo nói riêng. Trong Chương trình Môi trường của 
Liên Hiệp quốc, các tôn giáo được xem là các tổ chức phi chính 
phủ lớn nhất trên hành tinh và sẵn sàng hợp tác với các cộng đồng 
tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường 
sinh thái3. Bảo vệ môi trường là một nội dung thuộc triết lí sống 
của nhà Phật trong xã hội hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng khiến 

1. Vũ Minh Chi, Nhân học văn hóa – Con người với thiên nhiên, xã hội và 
thế giới siêu nhiên, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2004, tr. 276.
2.  Thích Nhuận Đạt, Đạo Phật và môi trường, NXB Tổng hợp TPHCM, 
2010, tr. 9.
3. Xem: Đỗ Lan Hiền, Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và 
ở Việt Nam hiện nay, Lý luận chính trị, số 7, 2017.
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cho Phật giáo và Phê bình sinh thái - một hướng nghiên cứu văn 
học mang tính liên ngành, xuất hiện tại Anh, Mỹ vào những năm 
cuối thế kỉ XX trong bối cảnh khủng hoảng trầm trọng của môi 
trường toàn cầu - tưởng như xa cách nhau nhưng lại xích gần nhau, 
giao cắt nhau bởi chung mục đích tìm hiểu về môi trường sống, về 
sự phát triển bền vững của con người, xã hội loài người, đều hướng 
đến tinh thần nhân văn, bình đẳng. Nghiên cứu văn học từ góc độ 
phê bình sinh thái hiện nay thường theo hai bình diện: sinh thái 
học tự nhiên và sinh thái học tinh thần. Bình diện thứ nhất thường 
chú ý mối quan hệ qua lại giữa con người với môi trường tự nhiên, 
qua đó gởi gắm thông điệp, cảnh báo về nguy cơ sinh thái. Ở bình 
diện thứ hai, người ta chú trọng đến mối quan hệ giữa tôn giáo và 
tinh thần với môi trường, biểu hiện ở ba địa hạt: trí tuệ bản địa, 
niềm tin tôn giáo và thức tỉnh tinh thần4. 

Quan hệ tương hỗ giữa tôn giáo, văn học và môi trường đã được 
nói đến từ lâu. Tiếp cận văn học từ góc độ sinh thái Phật giáo là 
một vấn đề quen mà lạ. Quen, bởi tự nhiên, tôn giáo đã song hành 
với tiến trình kiến tạo con người, xã hội loài người. Lạ, bởi sinh 
quyển tự nhiên, xã hội với bao phẩm tính, quan hệ phức tạp, trong 
bối cảnh hiện nay, là mối quan tâm hàng đầu của các ngành khoa 
học, trong đó có khoa học văn chương, để góp phần giải bài toán 
về sự phát triển bền vững của nhân loại. 

Vừa lên án sự tàn nhẫn, vô trách nhiệm của con người đối với 
sinh thái, truyện viết về loài vật ở Việt Nam từ thời điểm Đổi mới 
(1986) đến nay cũng đồng thời cảnh báo nguy cơ sinh thái, khẩn 
thiết kêu gọi, cổ vũ chúng ta biết sống vô sự, sống có trách nhiệm 
với tự nhiên, biết tự điều chỉnh nhận thức, hành xử của bản thân với 
môi trường để xứng với danh hiệu “Người ta - hoa đất”. Sự hồi đáp 
của nghệ thuật ngôn từ trước môi trường đậm nhãn quan Phật giáo là 
một tư tưởng quan trọng trong văn xuôi Việt Nam đương đại. Điều 

4. Xem: Bùi Thanh Truyền (Chủ biên), Phê bình sinh thái với văn xuôi 
Nam Bộ. NXB Văn hóa – Văn nghệ, TPHCM, 2018, tr. 163-171.
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đó khiến mảng sáng tác này bộc lộ rõ tính hiện đại và truyền thống, 
dân tộc và nhân loại, thể hiện sự nhạy cảm, bản lĩnh, lương tâm và 
trách nhiệm công dân của nhà văn đối với thực trạng xã hội hôm nay 
trên tinh thần môi trường kêu gọi, văn chương đáp lời.   

Biểu hiện của tinh thần sinh thái mang dấu ấn Phật giáo trong 
văn xuôi viết về loài vật khá đa dạng, phong phú cả về kiểu loại 
lẫn mức độ. Trong dung lượng hạn hẹp, bài viết chỉ tập trung làm 
rõ một vài phương diện cơ bản, ưu trội nhất: Lòng từ ái, sự thượng 
tôn sinh mệnh loài vật; Ý thức từ bỏ tham dục để sinh tạo môi 
trường, hóa sinh vạn vật; Sự đốn ngộ sinh thái. Đây cũng là một 
thử nghiệm về cách thức Nghiên cứu động vật (Animal Studies) - 
“một trong những khuynh hướng sôi động nhất trong nghiên cứu 
văn hóa đương đại”5.

Lòng	từ	ái,	thượng	tôn	sinh	mệnh	loài	vật

Phật giáo răn dạy con người phải có lòng từ bi với vạn vật. Đó 
là thái độ nhân từ, thương xót chúng sinh, biết thực hiện đạo đức 
hiếu sinh để bảo vệ sự sống của muôn loài trong tự nhiên và sự sống 
chính mình. Phật Thích Ca trước khi trở thành Đấng Giác Ngộ cũng 
đã luân chuyển, đầu thai qua nhiều kiếp số từ con người, thần linh 
đến loài vật, cỏ cây chỉ với mục đích thấu hiểu cuộc sống của muôn 
loài trong thế giới tự nhiên. Hạt nhân của lòng từ bi là “thái độ bình 
đẳng không phân biệt”6. Bất cứ sinh mệnh nào cũng đều có giá trị 
tồn tại bình đẳng. Sự sống còn của con người dựa vào sự hài hòa 
giữa các sinh mệnh khác và toàn thế giới. Để xứng với vinh dự gánh 
vác trách nhiệm đạo đức tôn trọng sinh mệnh, con người càng thấu 
triệt tư tưởng triết mĩ của Phật giáo: “Vật ngã nhất như” (mọi vật 

5. Axel Goodbody, 13 Animal  Studies : Kafka’s Animal Stories (13 nghiên 
cứu về động vật: Những câu chuyện về động vật của Kafka), “Handbook 
of Ecocriticism and Cultural Ecology”, Hubert Zapf biên tập, Walter de 
Gruyter GmbH & Co KG xuất bản, 2016, tr. 252.
6. Đạt Lai Lạt Ma, Con đường đưa đến hạnh phúc, NXB Phương Đông, 
TPHCM, 2015, tr.58.
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với ta như một), thực thi nguyên tắc sống “Ái vật hộ sinh” (yêu và 
bảo vệ sinh mạng của vạn vật). Chuyển từ quan niệm loài vật được 
nhìn thấy chủ yếu như là một nguồn tài nguyên cho con người sang 
cái nhìn đầy tính phản tư về vị trí chủ đạo của chúng đối với sự sống 
trên trái đất, trong đó có sự an hạnh của chính con người, truyện 
Việt Nam thời Đổi mới thể hiện rõ tính chất giải trung tâm của văn 
học hậu hiện đại. Loài vật từ chỗ bị nhìn, chịu sự phán quyết của 
chúng ta trở thành đối tượng mang cái nhìn với những đánh giá thấu 
đạt về con người. Trong Muối của rừng (Nguyễn Huy Thiệp), cái 
nhìn của bầy khỉ đã lột trần chân tướng nhân vật: “Nó biết mình là 
người thì thôi hỏng việc!”; “Nó biết người già thì dễ mủi lòng”. Ông 
Diểu từ một kẻ đạo mạo trở thành “tên ám sát”, “khả ố”, “lố bịch”, 
“khốn nạn”, thành “trò cười cho thiên hạ”… Chỉ có kẻ thợ săn trải 
đời là vô minh trước “thiên nhiên đầy rẫy bất ngờ". 

Mại (Trở lại với người - Võ Diệu Thanh) mất niềm tin ở tha nhân, 
đã quay sang nuôi chó, bạn bầu cùng nghĩa khuyển. Nhân vật tìm 
đến với loài vật như truy tầm căn tính tốt đẹp của tự nhiên, nhờ tự 
nhiên cứu chữa vết thương lòng. Hạ bệ vị thế của con người, đề cao 
vai trò của những người bạn hai chân, bốn chân trung thành, truyện 
như một lời cảnh tỉnh về sự cạn kiệt của nhân tính, sự cô đơn của con 
người hôm nay. Chiếc vòng cổ màu xanh (Đặng Chương Ngạn) tạo 
ấn tượng mạnh cho người đọc bởi sự đồng cảm, tri ân loài chó. Nhìn 
vào những nhân vật như Kẹo, Bông, Vàng, Cúc, Khoang, Xồm, 
Vàm,… ta sẽ ít nhiều phản tỉnh, nhận ra phần thua kém, khuyết 
thiếu, chưa hoàn thiện của mình, từ đó điều chỉnh nhận thức, hành 
động để cùng với vạn vật hữu sinh sống trong thế giới ấm áp của 
tình yêu thương, bình đẳng. Rùa trong Ngồi khóc trên cây (Nguyễn 
Nhật Ánh) là một cô bé mồ côi, hiền lành, tốt bụng, giàu ước mơ, 
luôn thương quý thú rừng bất chấp cả sự an nguy của bản thân và 
được chúng tin yêu, bảo bọc. Tác phẩm đã hòa đồng thế giới con 
người và muông thú, ngợi ca sự hiền minh của tự nhiên. Trong xã 
hội ngày nay, khi không ít người mê mải chạy theo vật chất mà xem 
nhẹ hoặc quên đi những giá trị tinh thần thì cuộc sống của đám gia 
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cầm, gia súc “thông thái” trong Chúc một ngày tốt lành của nhà văn 
xứ Quảng này là một lời cảnh tỉnh: đến những con vật bình thường 
còn biết trân trọng tình cảm gia đình thì những người gạt bỏ thứ tình 
cảm thiêng liêng ấy sẽ không bằng một chú heo con. 

Loài vật tồn tại ngoài định kiến, ý chí chủ quan của con người. 
Chim chóc, muông thú, gia cầm có đời sống riêng của chúng, và 
chúng có giá trị, đứng ngang bằng với con người. Chúng ta yêu quý 
sinh mạng mình thì cũng biết rằng tự nhiên có sinh mệnh của nó. Đây 
là điểm gặp gỡ của nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn đương đại (Phiên 
chợ Giát - Nguyễn Minh Châu, Chó Bi đời lưu lạc - Ma Văn Kháng, 
Con thú lớn nhất, Muối của rừng, Trái tim hổ, Sói trả thù - Nguyễn 
Huy Thiệp, Bi kịch con khỉ - Bảo Ninh, Jô - Y Ban, Tâm hồn chó - 
Hòa Vang, SBC là săn bắt chuột - Hồ Anh Thái, Hóa kiếp - Tạ Duy 
Anh, Con hổ mun - Đặng Thư Cưu, Biển và chim bói cá - Bùi Ngọc 
Tấn, Con gấu - Khuất Quang Thụy, Cá sống - Nguyễn Ngọc Thuần, 
Chim phóng sinh - Nguyễn Hồ, Mổ heo, Người nói tiếng chim bồ 
câu - Mạc Can,…). Nhà văn có trách nhiệm lắng nghe, chia sẻ với số 
phận của muôn loài. Dường như trong nỗi đau của vạn vật cũng thấp 
thoáng nỗi đau của người cầm bút, chữ bật ra khi nỗi đau dồn nén đến 
tận cùng. Tác phẩm hướng con người đến gần hơn với loài vật trong 
cái nhìn chan hòa, để trân quý, để hiểu biết và thương yêu. 

Khác với văn học giai đoạn trước, con người thường tự đề cao 
vị thế của mình trong công cuộc cải tạo thiên nhiên, xây dựng đất 
nước; giờ đây, họ thường đặt mình vào vị thế của sự vật “phi nhân 
loại” (nonhunman), người hóa chúng, dùng cái nhìn loài vật để tri 
nhận, đánh giá con người, xã hội loài người. Lối ứng xử “vật ngã 
đồng nhất” (sự vật và mình là một) thể hiện rõ chuyển biến trong 
suy niệm, tình cảm, thái độ, hành động đối với môi trường. Thủ 
pháp nhân hoá, thần kì hoá đem đến cho nhân vật những phẩm 
chất người với tư cách là đối trọng để tạo ra sự thức tỉnh ở người 
đọc. Bằng sự nhập thân hoàn hảo với những phát ngôn mang đậm 
tâm thế động vật, nhà văn đã phát hiện những chân dung khác của 
con người trong cái nhìn của loài vật, phi thiêng, hài hóa ảo tưởng 
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về vị thế trung tâm, bá chủ của họ, từ đó gợi lên ước mơ được sống 
gần gũi, hòa đồng với tự nhiên. Trong Ó ma lai (Hoàng Văn Bổn), 
con người và muông thú, cỏ hoa giao cảm, hòa đồng. Sự hòa quyện 
giữa chất hiện thực và kì ảo là nhân tố quan trọng để người viết nêu 
lên một chủ đề tư tưởng lớn: tình yêu loài vật, ý thức trân quý, bảo 
vệ môi trường, sống thân thiện, chan hòa với thiên nhiên, muông 
thú: “Ông voi, ông cọp… đến loài rắn độc như rắn hổ, nọc nia, 
mái gầm, hổ ngựa… cũng vậy hết. Hễ mình tốt với nó, nó tốt với 
mình”. Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen (Lý Lan) cũng tạo ấn tượng 
qua lối sống bình đẳng, cộng cư giữa muôn loài. Mọi sinh linh, dù 
bé nhỏ hay to lớn, đều có giá trị, ý nghĩa riêng của mình giữa sinh 
thái đa dạng. “Muôn loài đều sống hoặc trên không, hoặc trên cạn, 
hoặc dưới nước. Sống ở đâu cũng được, miễn là mình có một cái 
tài để sống”. Đó là “bí mật” riêng, cần tôn trọng, ghi nhận. Hiểu, 
thượng tôn và yêu thương các loài khác, những sinh vật hiển nhiên 
yếu hơn con người, là cách để chúng ta khẳng định sự ưu việt của 
mình. “Loài ưu việt nhất không phải là loài thẳng tay hủy diệt các 
loài khác một cách không cần thiết và không suy nghĩ, mà là loài 
thực sự hành động để giữ gìn các loài khác trong khi vẫn tiến tới 
trên con đường tiến hóa của mình, một loài thực sự trưởng thành 
và có ý thức trách nhiệm”7.

Việc đứng đầu chuỗi thức ăn khiến loài người quên đi mình cũng 
chỉ là một trong hàng triệu loài sinh vật đang chia sẻ Trái đất, và mỗi 
loài đều quan trọng như nhau trong hệ sinh thái, để rồi mặc sức bắt 
cùng, giết tận, không cần thương tiếc, không cần bảo vệ. Sự thương 
xót động vật trong truyện đương đại là một trạng thái đồng cảm tương 
liên người - thú. Hạn chế nỗi đau cho loài vật là một giá trị tiêu biểu 
của sự văn minh trong thời buổi toàn cầu hóa. Thái độ xem trọng 
quyền được sống của loài vật tỉ lệ thuận với sự phát triển về văn hóa, 
giáo dục của một quốc gia. Những sáng tác này cho thấy, con người 

7. Nguyễn Hoàng Anh Thư (thực hiện), Nhà văn Việt có nhất thiết phải 
viết thứ văn gần gũi với người Việt?, Thanh niên Online, ngày 13/5/2017.
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không nhận thức tự nhiên như một khách thể mà tự xem mình là một 
phần tử của thế giới tự nhiên, con người với tự nhiên, vạn vật có sự 
gắn bó hòa đồng, tương thông tương cảm. Câu chữ đã ươm mầm thiện 
lương ở bạn đọc để họ nở những đóa hoa giác ngộ trên cánh đồng lòng 
(điền tâm), đoạn trừ ác tâm để gieo gặt thiện tâm, tích cực góp phần 
tạo nên một “trật tự thế giới mới” (A new world oder). Tư tưởng đề 
cao, xem thế giới phi nhân loại như bản thân con người xuất phát từ 
tư duy tổng hợp, nhất nguyên (vạn vật nhất thể) của Phật giáo. “Nếu 
chúng ta thấy được rằng chúng ta và các loài sinh vật khác đều có 
chung một bản thể thì đâu có sự chia cách hay phân biệt, chúng ta sẽ 
sống chung hòa bình với mọi loài và thiên nhiên”8. 

Ý	thức	từ	bỏ	tham	dục...

Theo triết thuyết nhà Phật, biết bảo vệ sự sống, không tàn hại 
muôn loài, đó là “chánh nghiệp”. Ý thức được những khổ đau do sự 
sát hại gây ra, con người không giết hại sinh mạng, không tán thành 
sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng 
hay trong cách sống hàng ngày, biết thực tập yêu thương để bảo vệ 
sự sống của mọi loài. “Đem lại niềm vui cho tất cả mọi loài, đó là 
chánh nghiệp”9. Chủ trương cấm sát sinh của Phật giáo đồng nghĩa 
với việc triệt để bảo vệ quyền sống của cả người và vật. Bên cạnh 
đó, đạo Phật cũng khuyến khích tín đồ thực hiện triết lí sống “thiểu 
dục, tri túc” (muốn ít, biết nhiều) giảm sức ép lên môi trường, tài 
nguyên, tiết chế tham, sân, si, tiết chế trong tiêu dùng và hưởng thụ 
để góp phần bảo vệ hệ sinh thái, gần gũi với thiên nhiên.

Không kể những đối tượng ăn chay trường, để sống bình thường, 
con người đã phải giết và ăn thịt các loài động vật khác. Sát giới để 
tồn sinh là một chuyện; còn giết chóc để thỏa lòng ích kỉ, chứng tỏ 
cái tôi “chủ nhân ông”, cái dục vọng quá lớn của mình trong Muối 

8. Thích Nhất Hạnh, Hướng đi của Đạo Bụt cho hòa bình và môi sinh, 
NXB Phương Đông, TPHCM, 2010, tr. 61.
9. Nhất Hạnh, Trái tim của Bụt, NXB Tôn giáo, HN, 2018, tr. 195.
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của rừng, Sói trả thù, Trái tim hổ (Nguyễn Huy Thiệp) là chuyện 
khác. Đó là sự tàn hại môi trường, tự hủy diệt mình và đồng loại. 
Cần phải phân biệt được hai phương diện này ta mới có cách đối 
xử đúng đắn với loài vật, mới chạm đến tinh thần, lối viết sinh thái 
của văn xuôi hôm nay. Trong Muối của rừng, mục đích rõ ràng 
khi đi săn của nhân vật là trải nghiệm cảm giác hưng phấn. Ông 
Diểu chủ động để được tận hưởng khoái cảm đó. Khi thất bại thảm 
hại trước sự tận tụy, thuỷ chung, đức hi sinh, lòng cao thượng, 
sức sống mãnh liệt của bầy khỉ, trần trụi quay về, nhân vật mới 
nhận thấy sự bé nhỏ, bất lực, hoài công của mình khi gây sự với 
tự nhiên. Hoàng Văn Nhân và cậu quý tử độc đinh trong Sói trả 
thù say săn bắn chỉ vì truyền thống, uy danh dòng họ. Những con 
người đó phải trực tiếp gánh hậu họa từ những hành động ích kỉ 
của mình đã gây ra cho tự nhiên. 

Thời kinh tế thị trường, ước muốn thưởng thức tất cả mọi vật 
phẩm tồn tại trong thế giới hoang dã đã tạo nên cơn lốc cung - 
cầu, đẩy số phận của nhiều sinh vật vào con đường tuyệt chủng. Có 
những thứ ngày xưa chẳng ai đoái hoài đến, giờ trở thành đặc sản 
thượng hạng, bị tàn sát không thương tiếc. Bay cao thì mặc bay cao 
(Nguyễn Trí) đề cập đến nạn săn bắt chim làm mồi nhậu; chỉ một 
đêm, con người đã giết hàng vạn chim lành. Trong Những bầy mèo 
vô sinh (Mạc Can), người kể chuyện đã ngậm ngùi: “Thật là rất khổ 
cho con bồ câu. Khi biết rằng thịt của mình… người ta ăn được và 
khen ngon”. Chính lòng tham xé đáy và sự ham muốn vô độ, quái 
đản trong hành xử với loài vật vô hình trung đã biến cõi sống của 
con người thành một thế giới thù địch, ở đó chúng ta vừa là nạn nhân 
lại vừa là kẻ gây ra tội ác. Vi rút vô cảm trước muôn loài cũng gây 
hậu quả khôn lường, không thua gì các bệnh nan y, truyền nhiễm. 

Phật giáo lý giải nhu cầu bảo vệ môi trường xuất phát từ quan 
niệm về nghiệp (karma) và báo ứng. Mô típ quả báo trong mảng 
truyện về loài vật là một minh chứng sinh động về mối liên hệ nhân 
quả trong vũ trụ quan Phật giáo với vòng tuần hoàn sinh thái (Con 
thú lớn nhất, Trái tim hổ, Sói trả thù - Nguyễn Huy Thiệp, Mùa đại 
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bàng - Ngô Tự Lập, Ông Thiềm Thừ - Trần Kim Trắc, Trái tim con 
rắn - Nguyễn Đông Thức, Cuộc báo thù cuối cùng - Cao Duy Sơn, 
Động núi - Võ Diệu Thanh, Đồ tể - Nguyễn Trí, Đổi mặt - Nguyễn 
Vĩnh Nguyên, Đời cá Hô, Thần khẩu hại xác phàm - Trần Bảo 
Định,…). Động núi kể chuyện rắn báo oán khi chúng bị mất nơi cư 
trú, bị con người tận diệt. Đó là cách phản ứng của tự nhiên trước 
thái độ vô cảm, lòng tham không có điểm dừng của con người. Đổi 
mặt kể chuyện một người ăn thịt chó nhiều nên biến thành chó. 
“Qua ánh đèn cao áp ban đêm lập lòa, tôi thấy người mình đầy lông, 
tôi không nói được, tôi tru tréo và toàn thân đầy ứ bản năng dục tình. 
[…] Tôi đã ở kiếp chó”. Ở Con thú lớn nhất, suốt đời tàn diệt thú 
rừng, lão thợ săn đã bị biến dạng thành một bản sao của thần chết: 
mặt sắt lại, mũi như mỏ chim, mắt đục và sâu hoắm, chiếu ra những 
tia lân tinh lạnh lẽo,… Kết cục, nhân vật dành cho chính lão viên 
đạn cuối cùng. Trong Trái tim hổ, những kẻ “săn đuổi bao điều phù 
du”, mê mải theo huyền thoại, hồn nhiên mắc lỗi với tự nhiên cũng 
phải trả giá bằng mạng sống của mình. 

Tinh thần sinh thái trong truyện về loài vật đã hòa kết lòng từ ái 
của Phật giáo với quan niệm “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” của 
dân tộc. Tính thời sự và nhân văn, hiện đại và truyền thống của 
chúng đã được minh định. Truyện giúp độc giả tự nhận thức, để từ 
chỗ ăn tàn, phá cùng, diệt tận sang trân quý chúng sinh, học theo 
hạnh từ để bảo vệ môi trường, đem lại cuộc sống an lạc cho mọi 
người và mọi loài, không mưu lợi, trục lợi bất lương trên sự đau 
khổ của vạn vật cùng loại và khác loại. 

Những truyện này cho thấy, tự nhiên ngàn đời ẩn chứa những 
ám lực huyền bí, vừa quyến rũ vừa nghiệt ngã, sẵn sàng dâng hiến 
cũng sẵn sàng tiêu diệt. Linh thiêng hóa tự nhiên, đề cao sức mạnh 
huyền bí của tự nhiên là ẩn dụ của sự giải thiêng tinh thần “nhân loại 
trung tâm luận”. Dẫu đây là những thế giới giả định, khởi đi từ tưởng 
tượng, tâm cảm của nhà văn, nhưng chỉ cần bằng một thao tác quy 
chiếu đơn giản về thực tại, người đọc cũng có thể nhận ra, đó chính 
là viễn cảnh không xa của thế giới này. Điều đó giống những chia sẻ 
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của nhà văn người Sec về cuốn tiểu thuyết Khi loài vật lên ngôi của 
ông: “Đây không phải là viễn tưởng, mà là hiện thực. Đây không 
phải là suy đoán về những gì trong tương lai, mà là tấm gương phản 
chiếu cái đang tồn tại và chúng ta đang sống chung với nó. Đây 
không phải truyện hoang đường, thứ mà tôi có thể cho không và còn 
tặng thêm bất cứ lúc nào, bao nhiêu tùy thích và cho bất cứ ai. Đây 
chính là hiện thực”10. Truyện viết về loài vật là minh chứng cho thấy 
sự chung tay của nhà văn Việt Nam vào khuynh hướng văn chương 
về thảm họa thế giới, về sự tàn lụi của nhân loại. 

***
Truyện viết về loài vật đã tạo một dáng nét riêng trong đời sống 

văn học Việt Nam phong nhiêu, đa sắc thời Đổi mới. Thế giới phi 
nhân loại này là những sứ giả mang thông điệp môi trường đến với 
độc giả. Sự hòa kết giữa giáo lí Phật giáo và tư tưởng sinh thái ở 
đây là cách thức hiệu quả để hiểu biết, trân quý loài vật, giúp con 
người thanh lọc, phản tỉnh, để sống tốt hơn, không chỉ giữa người 
với người mà còn trong thái độ ứng xử với tự nhiên, muôn loài. 
Truyện cho thấy quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của nhà văn vì đã 
không ngại ngần phơi mở những bất cận nhân tình, những khuyết 
tật tâm hồn, nhân tính trong hành xử với loài vật của con người. Để 
khẳng định vị thế của một loài thông thái và vì lợi ích của mình, 
rõ ràng con người không thể không tự điều chỉnh nhận thức, hành 
động đối với môi sinh. Vạch ra những quái trạng trước hiểm hoạ 
môi trường, mục đích của người viết không nằm ngoài chủ trương 
cổ vũ cho lối sống hợp với thiên nhiên, đánh thức khả năng giao 
hoà, giao cảm với muôn loài ở người đọc.

Hòa kết tư tưởng sinh thái Phật giáo, truyện về loài vật đã góp 
phần kiến dựng một nguyên tắc mới trong tương tác văn hóa giữa 
con người và không gian sống, khiến mỗi cá nhân không thể vô tâm 
với môi trường, chúng sinh trong cả suy nghĩ và hành động./ 

10. Karel Capek, Khi loài vật lên ngôi, NXB Hội Nhà văn, HN, 2017, tr. 
6. (Đăng Thư dịch).
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	 	 	 	 	 DƯƠNG	KIM	PHƯỢNG	
	 	 	 	 	 (THÍCH	NỮ	PHƯỚC	ĐĂNG)1 

Chùa Long Quang hiện tọa lạc tại khu vực Bình Chánh, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Ngôi chùa nằm cập tuyến Quốc lộ 91B - Nguyễn Văn Linh, đoạn 
gần cầu Bình Thủy 3. Từ vị trí chân cầu Bình Thủy 3 đi vào đường 
Đinh Công Chánh khoảng 1km; phía trước chùa là con sông Bình 
Thủy khá lớn nên rất thuận lợi về đường thủy. Là Di tích Nghệ 
thuật cấp Quốc gia, từ khi thành lập và trải qua từng thời kỳ kháng 
chiến cho đến nay, chùa Long Quang đã có những đóng góp thiết 
thực trên bước đường phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

1. Học viên Cao học khoá 2 (HVPGVN tại TP. HCM)
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KHÁI	QUÁT	SỰ	HÌNH	THÀNH	CHÙA	LONG	QUANG	

Chùa Long Quang xưa kia thuộc tổng Định Thái, huyện Vĩnh 
Định, sau đổi lại tổng Định Thới, huyện Ô Môn. Năm 1945 đổi lại 
xã Long Tuyền, tỉnh Phong Dinh. Từ năm 1975 đến 1992 cho đến 
khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, vị trí chùa 
thuộc xã Long Hòa, nay là phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ. 

Chùa Long Quang do Thiền sư Thiện Quyền (thuộc dòng Lâm 
Tế) khai sơn dưới triều Minh Mạng. Năm Giáp Thân (1824), thời 
bấy giờ xã Bình Thuỷ, xã Long Hoà, thị trấn Long Tuyền chỉ là 
một thôn mang tên Bình Thuỷ. Hồ sơ về lịch sử chùa có ghi: Thiền 
sư Thiện Quyền “Ngài họ Võ, huý Văn Quyền. Ngài quy y với Hoà 
thượng Thiên Ấn ở chùa Linh Quang (Gia Định). Ban đầu, chùa 
là ngôi thảo am tranh, do số tín đồ quy theo Phật ngày thêm đông, 
thảo am trở nên chật chội. Năm 1835, hòa thượng cho xây chùa và 
đặt tên là Long Trường Tự, với ý nghĩa nguyện cầu chùa bền như 
trời đất như núi sông theo ý muốn của câu Hán tự “Dữ thiên địa 
long hưng - Hoà sơn hà trùng cửu”. Năm Minh Mạng 16 (1835), 
chùa được liệt kê vào danh sách các tự viện và được miễn sưu thuế. 
Thiền sư Liễu Huệ đã sống hết lòng với sự tu hành tại chùa cho 
đến khi mãn phần”2. 

Lúc bấy giờ, ngôi chùa chỉ được xây bằng gỗ, mái ngói đơn sơ, 
Tổ Thiện Quyền đặt tên chùa là Long Trường Tự. Đến năm 1860 
chùa được đổi lại Long Quang Tự. Năm 1945, thực dân Pháp trở 
lại xâm lược đất nước, Hòa thượng Trí Thới cùng với nhân dân đã 
tháo dỡ ngôi chùa nhằm “tiêu thổ kháng chiến”. Đến năm 1965, 
chùa được xây dựng lại trên nền cũ, và vào năm 1966, chính điện 
mới được hoàn thành. Từ đó, cổng chùa mới ghi tên gọi Long 
Quang Cổ Tự. Trải qua bao thăng trầm biến cố lịch sử, chùa được 
trùng tu nhiều lần. Cho đến năm 1992, Đại đức Thích Bình Tâm 

2. Bộ Văn hóa Thông Tin (nay là Bộ Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch), 
năm 1993, tr. 1.
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về trông coi và quản lý chùa. Năm 1994, thầy Bình Tâm cho trùng 
tu lại ngôi chính điện, các hạng mục công trình khác cũng lần lượt 
được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, trùng tu. 

Chùa Long Quang có tổng diện tích 11.700m2, gồm: cổng tam 
quan, chính điện, thiền đường, Địa Tạng đường, nhà khách, phòng 
trưng bày sách, văn phòng Trường Trung cấp Phật học, khu mộ 
tháp, khu nhà ni, phòng trụ trì, hội trường, tăng xá, khu nhà ăn, khu 
thiền thất, lò xử lý rác, khu nhà xe. Cảnh quang xung quanh chùa có 
nhiều cây xanh, ao sen, không gian rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh.

Từ khi thành lập chùa cho đến nay, qua bao thăng trầm lịch sử, 
chùa đã trải qua 7 đời trụ trì. Lịch sử về quá trình hoạt động, đóng 
góp của các vị hầu như ít được đề cập đến, dấu ấn đậm nét nhất 
là giai đoạn Thượng tọa Thích Bình Tâm về trụ trì (từ năm 1992). 
Ngôi chùa góp phần không nhỏ để Phật giáo khẳng định vai trò, 
ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa - xã hội của các tầng lớp nhân 
dân. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tâm linh, chùa Long Quang 
còn góp phần thu hút, phát triển du lịch; chùa đã được Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Nghệ thuật cấp Quốc gia; 
đồng thời là nơi được Thường trực Ban Trị sự lựa chọn để tổ chức 
các sự kiện, các lễ trọng của Phật giáo Cần Thơ; là nơi đào tạo, 
giáo dục bao thế hệ Tăng, Ni của Phật giáo thành phố Cần Thơ và 
một số tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

ĐÓNG	GÓP	CỦA	CHÙA	LONG	QUANG	 
				ĐỐI	VỚI	ĐẠO	PHÁP	

Lịch sử phát triển của đạo Phật luôn gắn liền với vai trò của 
người trụ trì. Cơ sở tự viện có phát triển, có quy mô khang trang, 
điều kiện về cơ sở vật chất có đầy đủ, tín đồ Phật tử đông hay ít 
cũng nhờ tài đức và sự đóng góp của các vị thầy tổ. Nhìn chung, 
với vai trò chính là xiển dương chánh pháp, truyền bá đạo Phật, 
các vị trụ trì chùa Long Quang trước đây và hiện nay đều chú 
trọng công việc trùng tu, xây dựng thêm cơ sở tự viện. Đến ngày 
nay, chùa Long Quang đã xây dựng mới hai lần vào năm 1824 và 
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1835, trùng tu sáu lần vào các năm 1860, 1875, 1893, 1930, 1965 
và 1994. Ngoài ra, nhiều hạng mục công trình cũng được xây dựng 
và hoàn thiện với nhiều công năng khác nhau như thiền đường, hội 
trường, tăng xá, vườn thiền... đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tín 
đồ, Tăng Ni, cơ sở tự viện và Giáo hội. 

Nếu trong quá khứ, các bậc thiền sư, thầy tổ dày công khai 
hoang mở đất tạo nên ngôi già-lam Long Quang cổ tự từ mái lá, 
thân cây đơn sơ, để rồi sau đó trở thành trường học, nơi giáo dục 
về tinh thần yêu nước, nuôi chứa, bảo vệ cán bộ cách mạng... thì 
ngày nay chùa Long Quang đã trở thành cơ sở tự viện tiêu biểu của 
Phật giáo Cần Thơ và có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc 
trên nhiều phương diện khác nhau.

Ngày nay, chùa Long Quang là nơi đặt trụ sở của Ban Trị sự 
quận Bình Thủy. Từ năm 2004 đến 2016, Hòa thượng Thích Thiện 
Tài được suy cử làm Trưởng Ban Đại diện (Ban Trị sự). Từ năm 
2016 đến nay (nhiệm kỳ 2016-2021), Thượng tọa Thích Bình Tâm 
làm Trưởng Ban Trị sự. Công tác Phật sự trên các lĩnh vực: tăng 
sự, nghi lễ, giáo dục, thông tin truyền thông, hướng dẫn Phật tử, 
từ thiện - xã hội ngày càng được quan tâm, kiện toàn và củng cố. 
Ngoài ra, Ban Trị sự cũng phối hợp tốt với chính quyền, ban ngành 
các cấp trong các hoạt động liên quan Phật giáo. Bên cạnh đó, Ban 
Trị sự còn thúc đẩy mối quan hệ, đoàn kết với các tôn giáo khác 
tại địa phương như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ...

 Năm 2011, chùa Long Quang là văn phòng của Trường Trung 
cấp Phật học. Tiền thân của Trường Trung cấp Phật học Cần Thơ 
là Trường Cơ bản Phật học Cần Thơ. Năm 1989, Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh Hậu Giang đã xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh mở Trường 
Cơ bản Phật học tại chùa Bửu Liên (địa chỉ hiện nay: số 22/71/4 
Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều), do Hòa thượng 
Thích Bửu Lai làm Hiệu trưởng. Khóa I (1989-1993) có 42 Tăng, 
Ni sinh. Năm 1991, trường dời về chùa Bửu Ân (số 58 Nguyễn 
Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều). Khóa II (1993-1997) 
có 36 Tăng, Ni sinh. Hòa thượng Thích Huệ Giác làm Hiệu trưởng. 
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Trường đào tạo được 02 khóa, sau đó xin mở lớp Cao đẳng 
chuyên khoa Phật học, giai đoạn này do Hòa thượng Thích Trí 
Quảng làm Hiệu trưởng. Khóa I (1998-2001) có 112 Tăng, Ni 
sinh; khóa II (2002-2004) có 46 Tăng, Ni sinh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2004-2009, Phật giáo Cần Thơ 
vắng bóng Tăng, Ni sinh theo học tại Trường Cơ bản Phật học và 
lớp Cao đẳng chuyên khoa Phật học. Năm 2009, mở lớp Sơ cấp 
Phật học dành cho chư Ni tại chùa Phước Long, quận Cái Răng; 
niên khóa 2009-2011 có 50 Ni sinh, do Thượng tọa Thích Giác 
Điệp làm chủ nhiệm. 

Năm 2011, Phật giáo Cần Thơ xin tái lập Trường Trung cấp 
Phật học tại 02 điểm: chùa Phước Long (Cái Răng) và chùa Long 
Quang (Bình Thủy), do Hòa thượng Thích Huệ Trường làm Hiệu 
trưởng. Khóa I (2011-2015), có 85 Tăng Ni sinh; khóa II (2015-
2018) có 138 Tăng Ni sinh, do Đại đức Thích Thiện Nghiêm làm 
Hiệu trưởng và xin tiếp tục mở lại lớp Cao đẳng chuyên khoa Phật 
học, khóa I (2015-2017) có 87 Tăng, Ni sinh3. Năm 2018, Thượng 
tọa Thích Bình Tâm được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. 

Về cơ sở vật chất, chùa đã đáp ứng mọi điều kiện nơi ăn nghỉ 
của Giảng sư, Giảng viên, Tăng Ni sinh, đầu tư trang thiết bị, 
phương tiện đi lại, xây dựng thêm các hạng mục công trình để 
phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy. Vào năm 2018, Thượng tọa 
Thích Bình Tâm đã xin phép xây dựng mới Hội trường và Tăng 
xá với quy mô 2 tầng, chiều cao 10,8m, diện tích sàn là 971,2m2, 
công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng cho hoạt động Phật 
sự chung của quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ.

Hàng năm, chùa còn tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Từ Quang 
ngày 11 tháng 5, lễ cúng dường trai tăng, các ngày lễ trọng như lễ 
Phật đản, lễ Dâng y, lễ Vu Lan... Năm 2013 chùa tổ chức các khóa 
tu Giao lưu trại hè; từ năm 2014 đến nay chùa tổ chức các khóa 

3. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ (2017), 
Khái lược tiểu sử hình thành và phát triển Phật giáo Hậu Giang - Cần Thơ 
từ năm 1983 đến nay, Kỷ yếu lưu hành nội bộ, Cần Thơ, tr. 7-11.
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tu mùa hè cho thanh thiếu niên, với chủ đề Hạt giống tâm hồn, 
số lượng tham dự của hơn 300 - 500 thanh thiếu niên Phật tử, với 
nhiều nội dung, chương trình: thức chúng, vệ sinh cá nhân, học nội 
quy, học Phật pháp, chơi trò chơi dân gian, thiền hành quanh chính 
điện, tọa thiền, chỉ tịnh, thiền hành khất thực, nghe thuyết giảng 
giáo lý, gameshow, tổ chức khóa lễ, học kỹ năng sơ cấp cứu, cắm 
hoa, thi vẽ tranh, văn nghệ, đốt lửa trại, hoa đăng... 

Ngoài khóa tu mùa hè, chùa còn tổ chức khóa tu pháp hội, khóa 
tu niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc, như:

+ Khóa tu pháp hội: dành cho Phật tử lớn tuổi (từ 30 - 70 tuổi) 
vào năm 2015, từ ngày 26-28/6/2015, với các nội dung như 
tụng kinh, cúng ngọ, niệm Phật, phóng sanh, cầu siêu, pháp hội 
(nhất, nhị, tam).
+ Khóa tu niệm Phật từ ngày 02-04/6/2017, niệm Phật, kinh 
hành, chỉ tịnh, cúng thí thực, sám hối, thuyết pháp... 
+ Khóa tu một ngày hằng năm thời gian thường diễn ra vào các 
ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần.
Các hoạt động khóa tu, trại hè, pháp hội... chính là lớp học về đạo, 

là cơ hội, là dịp để Phật tử và giới trẻ có thêm kỹ năng sống, hoàn 
thiện nhân cách, phát huy các giá trị tinh thần, đưa Phật pháp được 
ứng dụng một cách triệt để; là môi trường để mọi tầng lớp tín đồ đạo 
Phật sống biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, sống có hoài bão, hiểu 
được giá trị tốt đẹp của cuộc đời, ý nghĩa của nhân sinh. Các hoạt 
động ấy đã kết nối giữa đạo với đời, giữa Tăng sĩ và Phật tử, tạo mối 
quan hệ gắn bó và giúp cho Phật giáo ngày thêm trường tồn.

Chùa Long Quang còn tổ chức các khóa An cư kiết hạ vào các 
năm 2013 và 2019. Năm 2019, khóa An cư Kiết hạ PL.2563, với 
số lượng tập trung là 268 vị (Tăng 148, Ni 120). Đặt biệt nhất, năm 
2012, chùa Long Quang vinh dự được Ban Trị sự chọn làm điểm 
tổ chức Đại Giới đàn Huệ Thành, có 1.400 Giới tử (điểm truyền 
giới cho Tăng). Thời gian từ ngày 10-12/12/2012. Điểm truyền 
giới cho Ni được tổ chức tại chùa Phước Long, quận Cái Răng. 
Tham dự giới đàn có chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, 
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Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự thành hội và các tỉnh thành cùng lãnh 
đạo chính quyền thành phố Cần Thơ.

Phật giáo Cần Thơ đã tổ chức Đại giới đàn Huệ Thành vì lòng 
tri ân sâu sắc đến vị Giáo phẩm có đạo hạnh tốt. Ngài là một vị 
chân tu đã trọn đời cống hiến sức lực, trí tuệ cho đạo pháp, là tấm 
gương sáng cho hàng hậu học noi theo. Giới luật là mạng mạch 
của Phật giáo: giới luật còn Phật pháp còn, giới luật mất Phật 
pháp hoại diệt. Việc tổ chức thành công Đại giới đàn Huệ Thành 
tại chùa Long Quang vào năm 2012 một lần nữa đã khẳng định vai 
trò, vị thế và uy tín của Phật giáo Cần Thơ, trong đó có những đóng 
góp và cống hiến của toàn thể chư Tăng Ni chùa Long Quang.

ĐÓNG	GÓP	CỦA	CHÙA	LONG	QUANG	 
				ĐỐI	VỚI	NHÂN	SINH

Chùa Long Quang, từ một am cốc đơn sơ để thờ Phật nay là Di 
tích cấp Quốc gia vào năm 1993, chùa đã được nhiều người tìm 
đến để chiêm ngưỡng, tham quan, lễ bái. Chùa Long Quang là ngôi 
chùa cổ có lịch sử hình thành gần 200 năm, nhưng nhìn một cách 
tổng thể, lối kiến trúc của chùa khá đơn giản, không có nhiều hoa 
văn, phù điêu chạm trổ cầu kỳ; các công trình của chùa có sự pha 
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trộn giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, kết hợp gỗ và các vật liệu 
(xi măng, sắt, đá, tol, gạch…). Với không gian yên tĩnh, nhiều cây 
xanh, bóng mát, rộng rãi, đã thu hút biết bao người tìm đến để chiêm 
ngưỡng, tham quan; đồng thời đây cũng là nơi để cho những ai còn 
phiền não nơi cõi lòng thì có thể tìm thấy sự an lạc, thanh thản, xua 
tan những mệt nhọc của cuộc sống với nhiều thị phi của đời thường. 

Với tinh thần “Hộ quốc an dân” trên bước đường phụng sự đạo 
pháp và dân tộc, các hoạt động của chùa Long Quang đã góp phần 
thiết thực cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong cuộc kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm, các bậc Thầy tổ đã tích cực tham gia 
các hoạt động bảo vệ quê hương đất nước: “Sư Từ Thới huý Chơn 
Khương là một nhà sư yêu nước. Lúc bấy giờ có ông Tòng Hiên 
là một chiến sĩ Văn Thân ở Quảng Ngãi chạy vào Nam lánh nạn. 
Sư Từ Thới liền mời ông Tòng Hiên vừa dạy chữ, dạy thuốc, vừa 
truyền bá tư tưởng yêu nước”4. Các Ngài với tinh thần vì đất nước 
nên chùa lúc bấy giờ bị rơi vào trong sự kiểm soát: “Chánh quyền 
đô hộ lúc bấy giờ phát hiện những hoạt động không bình thường 
trong chùa Long Quang. Họ cho mật thám theo dõi nên ông Tòng 
Hiên và một số đồng chí phải qua chùa Long Phước ở Nha Mân 
(Sa Đéc). Ở đây ông cũng mượn cớ dạy học để hoạt động yêu 
nước. Chẳng may đại sự bất thành, có người bị địch bắn chết, có 
người bị bắt, cầm tù. Ông Tòng Hiên phải trở về chùa Long Quang 
lần thứ hai. Mười năm sau ông trở về Quảng Ngãi”5. Trong thời 
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các vị Thầy 
và những người dân đã làm bằng những việc làm cụ thể nhằm góp 
phần bảo vệ nước nhà. “Sau năm 1945, đề phòng thực dân Pháp 
trở lại đóng đồn bốt, sư Từ Thới và bổn đạo tình nguyện tiêu thổ 
kháng chiến. Năm 1947 lại hiến thêm quả Đại Hồng chung cổ để 
lấy đồng làm đạn bảo vệ Tổ quốc. Từ đó chùa Long Quang là cơ 

4. Vũ Ngọc Khánh (biên soạn), (2011), Chùa Cổ Việt Nam,  Nxb. Thanh 
Niên, Hà Nội, tr. 133.
5. Chùa Cổ Việt Nam, sđd, tr. 133-134. 
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sở nuôi giấu cán bộ hoạt động nội thành”6. Chùa Long Quang tiêu 
biểu cho các tự viện Phật giáo tại Cần Thơ trong phong trào chống 
thực dân Pháp xâm lược, chính mốc son lịch sử này đã lưu truyền 
cho thế hệ mai sau về những đóng góp của Phật giáo trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Như vậy, với những việc làm thiết thực, với tinh thần cống hiến, 
phụng sự, lúc công khai, khi thì bí mật, người góp sức, người tích 
cực vận động, tham gia, tuyên truyền, hưởng ứng và Tăng Ni chùa 
Long Quang đã góp phần thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống 
kẻ thù xâm lược, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình 
yên cho nhân dân.

Trong thời gian qua, nhận định về  hoạt động từ thiện - xã hội tại 
chùa Long Quang, Thượng tọa Thích Bình Tâm cho biết: “Giúp 
cho bà con nghèo tại địa phương và một số tỉnh như cho gạo, mì, 
và nhu yếu phẩm... làm rất nhiều và thường xuyên (..). Chùa Long 
Quang có những đóng góp năm 2018 là 177 triệu đồng; năm 2019 
là 217 triệu đồng”7. Việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, 
các mảnh đời bất hạnh vượt qua cơn nguy khó, trải qua hàng nghìn 
năm lịch sử, đạo Phật đã ảnh hưởng sâu đậm trong tư tưởng, nhận 
thức của đại bộ phận người Việt Nam; tinh thần từ bi, yêu thương 
chúng sanh đã được các chức sắc, chức việc, Tăng Ni, Phật tử chùa 
Long Quang, định hướng, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết 
thực để đạo và đời gắn bó mật thiết với nhau, nương tựa vào nhau 
để cùng tồn tại và phát triển bền vững.

Trong khoảng thời gian chùa tồn tại gần 200 năm, với những 
đóng góp qua các hoạt động diễn ra thường nhật, thông qua việc 
tổ chức, sinh hoạt các khóa tu, các buổi thuyết giảng giáo lý; qua 
quá trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa sư phụ và đệ tử, giữa thầy và trò,... 
chư Tăng Ni chùa Long Quang đã góp phần đưa tư tưởng, triết lý 

6. Chùa Cổ Việt Nam, sđd, tr. 134.
7. Báo cáo tổng kết của Văn phòng Ban Trị sự thành phố Cần Thơ năm 
2018, 2019.
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đạo Phật đến với cuộc sống, các ngài đã hướng dẫn, chỉ dạy, giáo 
dục, cảm hóa bao thế hệ con người. 

Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đến nay chùa 
Long Quang đã phát triển và mở rộng về phạm vi hoạt động, về cơ sở 
tự viện lẫn tín đồ, Phật tử. Theo Văn phòng Ban Trị sự, hiện đã có 07 
cơ sở tự viện được xem là chi nhánh của chùa, cụ thể: Thiền viện Trúc 
Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền), chùa Long Phú (quận Cái 
Răng, Đại đức Thích Quang Hiếu làm trụ trì), chùa Long Sơn (tỉnh 
Bến Tre, Đại đức Thích Quang Hân làm trụ trì), chùa Giác Nguyên 
(huyện Cờ Đỏ, Đại đức Thích Quang Phước làm trụ trì), chùa Mai 
Xuân (huyện Phong Điền, Đại đức Thích Quang Thạc làm trụ trì), 
chùa Phước Nguyên (huyện Phong Điền, Đại đức Thích Minh Trí 
làm trụ trì), tịnh thất Phước Quang (huyện Phong Điền, Đại đức Thích 
Quang Thật, phụ trách), chùa Hương Thiền (tỉnh Hậu Giang, Sư cô 
Thích Nữ Hương Trinh làm trụ trì). Hầu hết các tự viện trên đều có cơ 
sở khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, lễ bái của Tăng Ni và 
Phật tử. Các vị Tăng Ni tại các tự viện trên đều là đệ tử của Thượng 
tọa Thích Bình Tâm và đều có nguồn gốc từ chùa Long Quang, đã 
được thầy Bình Tâm dạy dỗ nên người, các vị đều có kiến thức, hiểu 
biết và đủ khả năng nhiếp chúng, hướng dẫn tu tập, chăm lo đời sống 
sinh hoạt của chúng, có đạo hạnh tốt, có khả năng tập hợp, đoàn kết, 
có trình độ về Phật học và thế học, có tinh thần phụng sự... 

Theo Thượng tọa Thích Bình Tâm: “Tính sơ bộ có khoảng trên 
dưới 50 Tăng Ni là đệ tử, còn Phật tử thì không thống kê chi tiết; 
riêng Phật tử chùa Long Quang theo ước tính khoảng 500 người. 
Khi phân công và giao nhiệm vụ cho các đệ tử quản lý các tự viện, 
thầy đều hỗ trợ mọi mặt, trong đó có việc xây dựng, sửa chữa và 
hướng dẫn công tác tổ chức, sinh hoạt Phật sự...”8.

8. Trích phỏng vấn Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền và quận Bình Thủy, 8h 
ngày 21/9/2020, người thực hiện: TN Phước Đăng.   
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Với những mạng lưới các chùa trực thuộc nêu trên, chùa Long 
Quang đã có đủ tiêu chí để trở thành chùa Tổ đình Long Quang.

Nhìn chung, vai trò của các vị Tăng Ni là vô cùng quan trọng, 
chính các vị đã góp phần truyền bá giáo lý đạo Phật. Phật giáo 
được trường tồn và phát triển là nhờ công sức của các vị, trong đó 
việc giáo dục nhân cách, giúp cho con người sống có trách nhiệm, 
xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, biết đúng sai, kính 
trên nhường dưới, giúp cho con người xích lại gần nhau hơn, yêu 
thương nhau nhiều hơn... là một trong những nhiệm vụ cao cả của 
đạo Phật trong xã hội ngày nay.

Trải qua các đời trụ trì, với những cống hiến của mình, có thể 
thấy quý ngài đã phát huy tốt tinh thần của đạo Phật, đó là gắn bó  
đồng hành cùng dân tộc, luôn hướng dẫn tu tập, sinh hoạt đúng 
theo chánh pháp, đảm bảo sự hòa hợp tăng chúng, đáp ứng nhu cầu 
tâm linh của người Phật tử; tập hợp, cố kết cộng đồng; sáng tạo 
các giá trị văn hóa, nghệ thuật Phật giáo; điều chỉnh hành vi, góp 
phần xây dựng, hoàn thiện nhân cách hướng đến chân, thiện, mỹ.

Chùa Long Quang là một trong những cơ sở tự viện tiêu biểu ở 
Cần Thơ xét về không gian, thời gian, về cách thức tổ chức, sinh 
hoạt, tu tập. Chư Tăng Ni trong chùa, dưới sự dạy bảo của Thượng 
tọa Thích Bình Tâm, các vị đều nghiêm trì giới luật, hằng ngày 
đều công phu, tinh tấn tu học, tự sách tấn bản thân. Đặc biệt vào 
ngày mồng 1 và 15 âm lịch, được xem là ngày trưởng tịnh (làm 
phát triển sự thanh tịnh của Tăng Ni trong Tăng đoàn). Thượng tọa 
Bình Tâm cho biết: “Ngày này, Tăng Ni ở chùa sẽ làm lễ Bố tát 
(kiểm điểm hành vi của mình và tụng giới luật)”.

Với người Phật tử thì vào những ngày sóc, vọng (mồng 1 và 
15 âm lịch) hằng tháng, họ đều đến chùa dâng hoa, trái cây cúng 
dường chư Phật, Bồ tát... Do điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nên 
chỉ có một số Phật tử đến chùa vào đêm 14 và 30 âm lịch để sám 
hối, cầu nguyện, khấn vái, quyết dứt bỏ điều dữ, làm điều lành.

Khuôn viên chùa Long Quang có nhiều cây xanh, không khí 
trong lành, thoáng mát nên phần nào đó giúp cho những người đến 
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chùa lễ Phật, tham quan có thể tìm thấy sự yên bình nơi cõi lòng. 
Ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, trong không gian yên tĩnh cũng là 
dịp để con người suy ngẫm về cuộc sống, về những công việc đã 
làm, về các định hướng trong tương lai. Với khu vườn có nhiều cây 
xanh, hoa lá, cây cỏ kết hợp với sự khéo léo, tài tình trong cách 
bố trí các hạng mục công trình đã thể hiện tinh thần, cách ứng xử 
hài hòa với thiên nhiên, bên cạnh đó là vẻ đẹp thoát tục của các 
pho tượng Phật, Bồ tát, chư vị thánh thần, âm thanh ngân nga vang 
vọng tiếng chuông chùa phần nào giúp cho con người giảm bớt đi 
sự phiền muộn, nỗi lo về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền mà hướng 
đến những điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước.

Vào các dịp lễ trọng như lễ Phật đản, lễ Vu Lan...  hàng ngàn lượt 
người cùng nhau hội tụ về chùa, đó không chỉ là những ngày lễ hội 
tôn giáo, mà còn là lễ hội văn hóa của dân tộc. Khi đến tham dự, 
chứng kiến, cảm nhận trong không khí vui tươi, trang nghiêm, thanh 
tịnh, thì tự dưng trong bản thân mỗi con người sẽ cảm thấy gắn bó 
hơn với quê hương, gắn kết với cộng đồng nơi mình đang sinh sống. 
Mỗi lễ hội thuộc về Phật giáo đều có ý nghĩa và mục đích riêng, 
nhưng chung quy lại đều góp phần giáo dục người con Phật hoàn 
thiện hơn về nhân cách, biết nhớ ơn thầy tổ, kính ngưỡng Phật pháp 
và các bậc chân tu, củng cố hơn nữa lòng hiếu kính ông bà, cha mẹ, 
giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc… 

LỜI	KẾT	

Chùa Long Quang đã có những đóng góp quan trọng đối với đời 
sống văn hóa - xã hội của các tầng lớp người dân tại địa phương.

Đối với đạo pháp, chùa là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa 
của Phật giáo, là trụ sở của Ban Trị sự quận, định hướng các mặt 
hoạt động Phật sự tại quận Bình Thủy, là văn phòng của Trường 
Trung cấp Phật học; đồng thời có thể xem là trung tâm Phật giáo 
của quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ. Đây là một trong 
những cơ sở tự viện có quy mô khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, 
yên tĩnh để Tăng Ni, Phật tử yên tâm sinh hoạt và tu học. Dưới sự 
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quản lý và điều hành của Thượng tọa Thích Bình Tâm, chùa Long 
Quang được xem là tự viện kiểu mẫu về cách thức tổ chức và hoạt 
động đạo sự. Chùa luôn được Ban Trị sự các cấp ưu tiên lựa chọn 
tổ chức các sự kiện lớn, các cuộc lễ trọng của Phật giáo như Đại 
giới đàn, An cư Kiết hạ, Phật đản... 

Đối với nhân sinh, chùa Long Quang đã phát huy tốt tinh thần 
yêu nước, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Truyền thống quý 
báu đó đã được hun đúc từ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống Pháp và chống Mỹ. Các vị thầy tổ đã tham gia, củng cố, 
xây dựng cơ sở, căn cứ hoạt động cách mạng ngay tại chùa, có vị 
hiến cả vật dụng, đồ thờ tự của chùa để làm vũ khí chống giặc.  
Chùa Long Quang, từ một mái am tranh đơn sơ để thờ Phật, nay 
đã trở thành Di tích cấp Quốc gia, điểm thu hút khách tham quan, 
du lịch từ nhiều nơi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành 
phố Cần Thơ. Với quy mô như hiện nay, với vai trò là Văn phòng 
của Trường Trung cấp Phật học, trụ sở Ban Trị sự quận, thì chùa 
Long Quang chính là cơ sở tự viện tiêu biểu, là niềm tự hào của 
Tăng Ni và Phật giáo Cần Thơ xét về không gian và thời gian. 
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Ngẫu hứng phác họa
TIỂU LỤC THẦN PHONG 

SƯ
Tụng kinh thông thuộc làu làu
Muôn duyên buông bỏ lấy đâu buộc mình
Công phu vạch một lộ trình
Cười khàn thế sự như hình chiêm bao

TĂNG
Tâm hình dị tục khác người
Đắp y cạo tóc ngược đời mà đi
Quyết lòng trưởng dưỡng từ bi
Huệ khai đắc đạo đến thì chưa thôi

KINH
Kim ngân ngọc ngữ kho tàng
Lời lời độ thế hàng hàng chân như
Mấy mươi thế kỷ kể từ
Hội đồng kết tập bây chừ còn đây

KỆ
Những lời trí huệ truyền thừa
Hậu sinh lận đận vẫn chưa thọ tròn
Ấy là bút tích di ngôn
Kể từ sơ tổ vẫn còn hôm nay
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THIỀN
Chỉ là mọi sự tạm dừng
Quán cho thấy rõ tận từng gốc căn
Dòng đời một vệt sông trăng
Sát na sanh tử vĩnh hằng vượt qua

TRẦN
Vô cùng dụ hoặc người ta
Lục căn đắm đuối thành ra buộc ràng
Đam mê phiền não vô vàn
Tử sanh bất tận laị càng nhọc thân

DỤC
Lòng tham đâu biết điểm dừng
Bạc tiền, danh dự, tưng bừng uống ăn
Chơi bời nhan sắc tung tăng
Đọa là cái chắc ấy rằng tự thân

TỈNH
Nhác trông những tưởng rằng khờ
Ấy mà tuyệt đỉnh có ngờ gì không
Lách mình ra khỏi bụi hồng
Bỏ buông muôn sự vun trồng thiện căn

MÊ
Tranh giành danh phận ngôi cao
Phừng phừng đấu đá hại nhau đến cùng
Thông minh quá độ hóa khùng
Một ngày trở gió vào chung một lò
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TÌNH
Tưởng tình hóa đá mất rồi
Từ lâu chẳng thấy bồi hồi chút chi
Tình cờ thấy mặt thanh mi
Nửa đêm ngồi dậy chép ghi vội vàng

TƯỞNG
Mơ màng chẳng rõ mặt mày
Bao nhiêu huyễn tượng vần xoay trong đầu
Vọng là gốc rễ thâm sâu
Ngủ trong tạng thức từ lâu lắm rồi

ĐẠO
Ngỡ rằng trốn tránh cuộc đời
Ai hay dõng mãnh không lời mà đi
Ngày đêm nương náu từ bi
Độ mình là lẽ lại vì thế nhân

ĐỜI
Tưởng rằng thật
Mải mê chơi
Một hơi thở dứt uổng đời biết bao
Cuộc trăm năm những xôn xao
Biết đâu họa phước lối nào tái sanh

PHƯỚC 
Nhiều tiền của
Lắm lợi danh
Bao nhiêu thuận lợi và hanh thông đời
Tiếc rằng không cứu được người
Một mai hết
Ắt phải thời đọa thôi
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THÂN
Chỉ là tứ đại hợp thành
Rằng đang thọ nghiệp nên đành vậy thôi
Xuống lên liên tục luân hồi
Dụng công em nhé vun bồi phước duyên

TÂM
Chủ tể tạo tác trùng trùng
Người và vạn vật cùng chung niệm này
Sơn hà đại địa trời mây
Sắc không là cũng lẽ này em ơi

THĂNG 
Lên cao bỏ lúc phong trần
Người ta sung sướng tân thần hỷ hoan
Nhìn đời thắm sắc tươi son
Bao nhiêu hy vọng hãy còn chứa chan

TRẦM 
Đến hồi hạ liệt lao đao
Việc trong thiên hạ có nào khác chi
Cực đại rồi lại suy vi
Vô thường là thế có gì bền lâu

VĂN
Văn chương ấm ớ hội tề
Tưởng sơ ngộ đã định đề đạt lên
Thưa rằng tiểu tử không tên
Bản lai diện mục từng quên tháng ngày
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QUỲNH
Một lần thôi giữa đêm thanh
Trắng trong bạch ngọc mấy nhành thiên hương
Gặp đây giữa cõi vô thường
Mai này xa cách mười phương đất trời

KHỜ
Tâm tư khô cạn mạch nguồn
Mốc meo chữ nghĩa buông tuồng tứ thơ
Trần gian có gã khù khờ
Mấy mươi năm lẻ chưa hề tỉnh ra

THIÊN TÌNH SỬ
Búng tay cái tạch đã đời 
Kìa em mắt biếc nụ cười thiết tha
Cuộc chơi này giữa Sa Bà
Một thiên tình sử ấy là chiêm bao

ƠN ĐỜI THẾ THÔI
Của tin chỉ một chút này
Gởi tình cho gió mây bay trắng trời
Thiết tha ta nói lấy lời
Đắng cay đã lắm ơn đời thế thôi

VÔ TẬN NGẨN NGƠ
Tôi từ vô tận ngẩn ngơ
Gặp em ở giữa bến bờ nhân gian
Thương nhau chẳng luận lỡ làng
Thời gian bôi xóa chửa tàn thiết tha 
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Ngũ căn
VÂN HÀ (TTHA)

Chung quanh cảnh vật muôn màu
Ai mà chẳng thích hoa đào đón chân
Đắm chìm hương sắc tiến dần...
...Vào đời, bao kiếp... nợ nần thế gian!
Bên tai giao hưởng vang vang
Âm thanh dìu dặt, rộn ràng tiếng ca
Càng nghe yêu thích sa đà
Hương thơm quyến rũ tiên nga giáng trần
Ăn ngon, mặc đẹp vô ngần
Nào hay, lui tới bao lần... nơi đây
Trần gian như giấc ngủ say
Đón mời ảo ảnh bay bay tuyệt vời
Kiếp này, kiếp khác bao đời
Mấy ai tỉnh giấc giữa thời vàng son
Trầm luân, đau khổ mãi còn
Luân hồi, sinh tử, mỏi mòn, phù du...
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  CHÙA CỔ BỔ ĐÀ 
 Ở BẮC GIANG   

                                                                                                                               
	 	 	 	 	 	 	 HỮU	CHÍ		
 

Sách	“Bắc Ninh địa dư chí”	có	ghi:	Núi	Bổ	Đà	là	ngọn	núi	
bậc	nhất	của	huyện	Việt	Yên,	tỉnh	Bắc	Giang.	Dấu	vết	vật	
chất	và	thư	tịch	còn	lại	ở	chùa	Bổ	Đà	cho	biết	Chùa	có	
từ	thời	nhà	Lý	thế	kỷ	11	và	được	xây	dựng	lại	vào	thời	Lê	
Trung	hưng,	dưới	triều	vua	Lê	Dụ	Tông	(1705-1728).	

Bổ Đà là tên viết tắt của Bổ Đà Lạc Gia, đọc trại từ tiếng 
Phạn "Potalaka", có nghĩa là ngọn núi nơi Bồ tát Quán Thế 

Âm hóa hiện để cứu độ chúng sinh.
Chùa Bổ Đà còn được gọi là chùa Bổ, chùa Tam Giáo, có tên chữ 

là Tứ Ân tự. Chùa tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng (Bổ Đà sơn), 
bờ tả dòng sông Cầu, thuộc địa phận thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chùa nằm cách trung tâm thị trấn 
Bích Động khoảng 10 km về phía Tây. Chùa Bổ là một trong những 
ngôi chùa độc đáo nhất vùng, là trung tâm Phật giáo lớn của dòng 
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thiền Trúc Lâm Yên Tử. Chùa Bổ là một trong những nơi còn giữ 
nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ. Chùa có kiến trúc 
độc đáo và khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc 
Việt Nam, vườn tháp đẹp và lớn nhất Việt Nam, nhiều cổ vật có giá 
trị và kho tàng di sản Hán - Nôm phong phú. Đây cũng là nơi sơn 
thủy giao hòa, nhìn sông tựa núi, cảnh sắc, không gian nhuốm màu 
huyền thoại, xung quanh là đồi núi xóm làng bao bọc. Hiện, chùa 
Bổ Đà còn giữ được nhiều tài liệu, hiện vật, cổ vật quý có giá trị lớn 
về mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật. Đặc biệt là Mộc bản 
kinh Phật cổ nhất Việt Nam được khắc trên gỗ thị. 

Chùa thờ Tam giáo, trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, Trúc 
Lâm Tam tổ, Khổng Tử. Quần thể chùa Bổ Đà là một tập hợp di 
tích gồm: chùa cổ có tên là Bổ Đà. Chùa chính Tứ Ân, Am Tam 
Đức. Ngoài ra, trên núi Bổ Đà còn có đền thờ Thạch tướng quân 
có công giúp vua Hùng thứ 16 chống giặc ngoại xâm. 

Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc "nội thông ngoại bế", tạo vẻ 
u tịch, thanh vắng, linh thiêng. Với hệ thống bố cục kiến trúc hài hòa 
được xây dựng bằng các vật liệu: gạch nung, ngói, tiểu sành, tường 
bao được làm bằng đất rất độc đáo. Điểm đặc biệt ở đây là nhiều bức 
tường được xây bằng tiểu sành giống như làng Thổ Hà, ở xã Vân 
Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi chuyên sản xuất chum vại, 
tiểu sành cách đó vài cây số, tạo vẻ rất trầm mặc, gần gũi với vùng 
thôn quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Toàn bộ chùa chính có diện tích 
khoảng 5,1 ha, được phân ra làm ba khu rõ rệt: khu vườn: 3 ha, khu 
nội tự: 1,3 ha, khu vườn tháp: 0,8 ha. 

-  Khu vườn được trồng các loại cây ăn quả truyền thống và các 
loại hoa màu theo thời vụ. Xung quanh được đào hào (2 m x 1,5 m)  
vừa để thoát nước vừa để ngăn cách bảo vệ. Ngoài giá trị vật chất 
của di tích, từ xưa khu vườn chùa Bổ Đà đã là trung tâm sinh hoạt 
tín ngưỡng của nhân dân. 

-  Khu nội tự: Toàn bộ khu chùa hiện nay gồm 16 toà nhà lớn 
nhỏ với tổng số 92 gian, bao gồm: nhà bếp, nhà tạo soạn, nhà tổ ly, 
nhà tổ, nhà tiền tế, nhà in kinh, nhà trai, nhà hành lang hình thước 
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thợ, nhà pháp, nhà khách, 
nhà ga, toà tam bảo. Toà 
tam bảo kiến trúc theo 
kiểu chữ đinh. Phần hậu 
cung dài 12 m x 7,7 m 
gồm 5 gian. Toà tiền 
đường dài 21 m x 11 m 
có 7 gian, tường gạch, lợp 
ngói, nền lát gạch vuông, 
nền nhà cao 0,90 m có 3 
bậc. Bậc thềm được lát 
bằng những phiến đá xanh có kích thước to nhỏ khác nhau. Phía 
trên là 5 bộ cửa bức bàn. Dấu vết kiến trúc còn lại cho thấy các 
công trình được xây dựng vào thời Lê - Nguyễn. Từ khi khởi dựng 
đến nay nó vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.

-  Khu vườn tháp: Một 
trong những nét đặc sắc 
của chùa Bổ mà du khách 
cũng không thể bỏ qua 
là khu vườn tháp tăng cổ 
kính. Khu vườn tháp là 
một bãi đất nằm nghiêng 
theo độ cao của núi Bổ 
Đà, là nơi tàng lưu xá lị, 
tro cốt nhục thân của các 
vị hòa thượng dòng thiền Lâm Tế. Nhà chùa đã dùng đá núi, gạch 
chỉ và đất nén xây dựng một bức thành dài bao quanh vườn tháp, 
khiến khu vườn luôn ở trong sự thanh tịch sâu lắng. Vườn tháp 
chùa Bổ Đà là một trong những vườn tháp đẹp và lớn nhất  nước, 
gồm 110 ngôi tháp và mộ lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, có 97 
ngôi tháp cổ có lịch sử hàng trăm năm, là nơi tàng lưu tro cốt xá 
lỵ nhục thân của 1.214 tăng ni Phật tử của thiền phái Lâm Tế. Mỗi 
ngôi tháp an táng từ 4 thi hài đến 26 thi hài; đa số tháp trong vườn 

Khu nội tự chùa Bổ Đà

Khu Vườn tháp chùa Bổ Đà
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là tháp 3 - 4 tầng với độ cao 3 - 5 m, những ngôi tháp sư tổ cao và 
rộng hơn. Các ngôi tháp mộ xếp hàng hàng, lớp lớp và được xây 
dựng theo những quy định riêng và rất chặt chẽ của thiền môn. 
Trong số 3 cuốn gia phả bằng chữ Hán ghi rất rõ ràng: “Chỉ những 
người trong phái Sơn Môn mới được an táng tại vườn tháp. Tháp 
của tăng trên đỉnh có hình bình cam lộ đặt trên tòa sen, tháp của ni 
trên đỉnh có búp sen”.

Hiện nay, chùa Bổ Đà là nơi bảo lưu hơn 40 pho tượng Phật 
quý. Trong đó phần lớn là tượng Phật cổ thời Lê (thế kỷ XVIII) và 
thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Không những vậy còn có những pho 
tượng bài trí theo tín ngưỡng thờ Nho giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng 
dân gian bản địa. Tượng Phật chùa Bổ Đà không chỉ có giá trị lịch 
sử về sự phát triển của đạo Phật, của Thiền phái Trúc Lâm, mà còn 
là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc phong phú. Trong đó có 
tòa Cửu Long. Ở đây còn cây đèn thời Lê bằng gỗ. Mỗi cây cao 
0,60 m; 1 choé cao 0,60 m; 1 lọ độc bình, 1 quả chuông đồng cao 
1 m, đường kính 0,60 m có niên hiệu Tự Đức. Hai án thư ở nhà 
tam bảo sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo. Các bức đại tự, 
hoành phi, câu đối được sơn son thếp vàng lộng lẫy. Chùa còn 1 
chiếc mõ cá dài 0,60 m. 

Hệ thống tượng Phật ở chùa Bổ Đà được bài trí theo dòng phái 
Lâm Tế có sự kết hợp với tín ngưỡng dân gian bản địa và Đạo giáo. 
Phật giáo vào vùng đất Bắc Giang là Phật giáo Thiền tông nhưng 
không thuần túy, nó có sự kết hợp các yếu tố của Tịnh độ tông, Mật 

tông. Mặt khác, trong 
khi du nhập vào Bắc 
Giang, đạo Phật đã 
tiếp thu và kết hợp với 
các yếu tố văn hóa dân 
gian, Đạo giáo. Chùa 
Bổ Đà là nơi kết hợp 
đủ các yếu tố văn hóa 
này. Chùa có ban thờ 
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Đức Thánh Hóa, ở tiền đường bên trái có tượng của ngài gắn liền 
với thần tích về Thạch tướng quân, có ban thờ đặt tượng Khổng Tử 
và Thái Thượng Lão quân. Ở nhà tổ lại có ban thờ tượng Tổ của 
Thiền phái Trúc Lâm, trên có bài trí tượng Tổ Trần Nhân Tông, 
Pháp Loa và Huyền Quang. Trong ký ức dân gian, nhân vật Thạch 
tướng quân được tôn thờ ở các khía cạnh khác nhau: Thứ nhất là 
vị tướng có tài năng và sức mạnh đặc biệt; thứ hai là vị tướng lập 
chiến công kỳ vĩ giúp nhà vua đánh thắng giặc Man; thứ ba là vị 
thần bảo hộ cho dân làng Tiên Lát. 

Mộc	bản	kinh	Phật	Thiền	phái	Lâm	Tế

Chùa Bổ Đà hiện nay còn lưu giữ được nhiều tài liệu quý hiếm có 
ý nghĩa cho việc nghiên cứu khoa học. Ở đây còn lưu giữ một kho 
tàng di sản Hán Nôm phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình, 
ngoài những tấm bia đá, chuông đồng còn có hàng trăm cuốn kinh 
sách, luật giới nhà Phật. Đặc biệt, trong chùa còn lưu giữ bộ ván 
kinh Phật là một trong những bộ Kinh khắc gỗ cổ nhất Việt Nam 
được khắc vào khoảng năm 1741 khi các vị tổ sư xây dựng chùa. 

“Bộ Kinh này được khắc không lâu so với bộ kinh Pháp Hoa tại 
chùa Phật Quang (đường Trần Quang Khải, phường Hưng Long, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) được khắc trong 28 năm 
(từ năm 1706 đến năm 1734), đã được đưa vào sách kỷ lục Việt 

Mộc bản Kinh Phật 
khắc trên gỗ thị ở 
chùa Bổ Đà với gần 
2.000 bản khắc 
bằng chữ Hán, chữ 
Nôm, chữ Phạn.
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Nam ngày 2 tháng 1 năm 2006. Cả hai bộ Kinh được cho là cổ 
nhất Việt Nam này có điểm chung là đều khắc trên gỗ thị”. 

Bộ kinh tại chùa Bổ Đà được hình thành xuất phát từ ý tưởng của 
các vị tổ sư, đồng thời cũng là những người xây dựng ra ngôi chùa 
muốn có một bộ kinh để truyền dạy đạo Phật, đó là những di vật 
Phật học đặc biệt quý giá để lại cho đời sau. Bộ kinh mang những 
tư tưởng của hai dòng Phật giáo lớn nhất châu Á xưa là Ấn Độ và 
Trung Hoa. Trong đó, có hơn 2.000 mộc bản của các bộ kinh như: 
Lăng nghiêm chính mạch, Yết ma hội bản, Nam hải ký quy... Bộ 
kinh được xếp trên 8 giá, mỗi giá có 4 tập sách kinh gồm 240 tấm 
ván gỗ hợp thành, tất cả có khoảng gần 2.000 tấm. Mỗi tấm gỗ dùng 
để khắc kinh dài trung bình 50 cm, rộng 25 cm và dày khoảng 2,5 
cm. Nếu muốn xem đồng loạt toàn bộ kho kinh cổ ở đây thì phải có 
khoảng đất rộng 250 - 300 m2 để rải các tấm ván kinh ra. Bộ kinh 
được khắc trên gỗ thị, một loại cây gỗ mọc phổ biến ở vùng rừng núi 
này. Gỗ thị không những bền mà còn rất nhẹ, đây cũng là một đặc 
điểm thuận lợi để khắc cũng như vận chuyển kinh.

Trải qua gần 300 năm, bộ kinh hiện nay vẫn còn khá nguyên 
vẹn. Đặc biệt là những tấm gỗ thị dùng để khắc kinh đều rất bền, 
đẹp, không bị mối mọt, dù không dùng một loại thuốc bảo quản 
nào. Kinh được khắc nổi bằng chữ Hán, nét chữ tinh xảo, đến nay 
vẫn còn rất sắc, rõ nét. Đặc biệt, bộ kinh gỗ này có nói đến những 
đặc trưng của Phật giáo Trung Hoa khi được truyền vào Việt Nam 
với 3 tông phái (Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông). Trọng tâm 
của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và sự giải thoát. Trong 
đó tiêu biểu nhất là Tứ Diệu Đế - 4 chân lý kỳ diệu của đạo Phật - 
gồm: Khổ Đế, Nhân Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Bộ kinh còn nói đến 
cõi Niết bàn, những vòng luân hồi chuyển kiếp của một đời người, 
giải thích thế nào là sự tu nhân tích đức, cõi vô vi... Bộ kinh cũng 
thể hiện những tư tưởng của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là sự ảnh 
hưởng của dòng Phật giáo Thiền phái Trúc Lâm. 

Con đường ngoằn ngoèo qua những xóm làng nằm giữa những 
ruộng lúa dẫn tới chân một quả đồi phủ đầy cây xanh. Ngôi chùa 
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có lối kiến trúc nội thông 
ngoại bế, với gần 100 
gian liên hoàn, mang 
một vẻ u tịch, thanh 
vắng hiếm thấy, kể cả 
so với những ngôi chùa 
cổ khác ở miền Bắc. Ấn 
tượng mạnh đầu tiên cho 
du khách là bức tường cổ 
từ thế kỷ 11 bao quanh 
chùa, bên ngoài là rặng tre xanh bao vòng quanh như hàng rào 
bảo vệ. Con đường nhỏ dẫn vào cổng chùa như bước ra từ một 
chuyện cổ tích, ở hai bờ tường đất phủ đầy rêu. Tường ở đây được 
làm bằng đất nện theo lối trình tường, cao hơn 1,5 m, dày chừng 
0,5 m. Đất sét được trộn với rơm rạ, sỏi đá, cho vào khuôn gỗ dày 
giã nhuyễn tới khi khô thì dỡ khuôn, Từng lớp cao khoảng 40 cm 
được chồng lên nhau theo cùng một cách làm như vậy, cho đến khi 
chúng kết thành một khối tường cao vững chắc. Bước qua nhiều 
cánh cổng gỗ có mái ngói rêu phong mang dấu ấn thời Lê là vào 
nội tự chùa. Du khách sẽ ngỡ ngàng khi thấy một sắp đặt những 
bình gốm đủ loại bên một bức tường khác bằng gạch nung, ngói và 
tiểu sành vô cùng độc đáo. Gần đó là hai giếng nước có mái, phủ 
đầy rêu được cho là có cùng niên đại của thời lập chùa. Ngoài ra, 
không thể không nói đến kiến trúc cảnh quan trong nội tự và vườn 
chùa, những lựa chọn và sắp đặt vô cùng tinh tế của cây, hoa, đá 
và nước, khiến Phật tử và du khách thực sự tìm thấy sự an nhiên 
tự tại trong không gian linh thiêng mà thanh tao, đậm chất thiền 
của nơi cửa Phật. Cổng vào chùa, nền lát đá muối có kích thước 
to nhỏ khác nhau, xây theo kiến trúc thời Nguyễn mang dáng dấp 
gác chuông. 

Nhà Tổ ly nằm sau nhà Tạo soạn, tường gạch ngói nền lát gạch 
vuông gồm 7 gian. Nhà Tiền tế gồm 5 gian, nhà khung bằng gỗ 
kiến trúc kiểu chồng giường, tường gạch lợp ngói. Nhà in Kinh 

Tường đất - Nét độc đáo riêng chùa Bổ Đà                          
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làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng, mái cao 8m. Nhà Trai gồm 3 
gian tường gạch lợp ngói. Chùa Bổ Đà có dãy hành lang dài 7m 
nối từ nhà Trai đến nhà Pháp rộng 2,5m. Nhà Pháp dài rộng, gồm 
7 gian tường gạch lợp ngói, nền lát gạch vuông. Tiếp đến là bể 
nước được xây sát tường hậu tòa Tam Bảo. 

Tòa Tam Bảo kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, phần hậu dài rộng, 
gồm 5 gian. Nền nhà cao 3 bậc, bậc thềm được lát bằng những phiến 
đá xanh có kích thước to nhỏ khác nhau. Phía trên là 5 bộ cửa bức bàn. 
Bên cạnh tòa Tam Bảo còn 1 dãy hành lang dài rộng, gồm 6 gian.

Nhà Khách là nơi hòa thượng ở, gồm 7 gian, 2 gian đầu là lối 
lên gác kiến, nhà chồng diêm hai tầng mái. Nhà tiếp khách gồm 6 
gian, tường gạch lợp ngói, khung nhà bằng tre ngâm.   

Trụ trì hiện nay của nhà chùa là Đại đức Thích Tục Vinh (thế 
danh: Trương Lý Vinh), Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc 
Giang nhiệm kỳ V (2017-2022).   

CHÙA	BỔ	ĐÀ hàng năm tổ chức long trọng Lễ hội giỗ tổ khai 
sơn từ ngày 16 đến 18 tháng 2 âm lịch. Ngoài đợt hội chính vào 
đầu năm, hội Bổ Đà còn diễn ra vào dịp 12 tháng Chín, ngày 
hóa của Thạch linh thần tướng. Nơi thờ nằm ở trên đỉnh núi 
Phượng Hoàng (đỉnh cao nhất trong dãy Bổ Đà sơn). Lễ hội Bổ 
Đà, một trong 11 Di sản Văn hóa cấp quốc gia đã được Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công nhận vào ngày 23 tháng 1 năm 
2017 theo Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL.
Năm	1992, chùa Bổ Đà được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng 
Di tích cấp quốc gia. Năm 2016, chùa Bổ Đà được công nhận 
Di tích quốc gia đặc biệt.
Ngày	7	tháng	5	năm	2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác 
nhận kỷ lục Bộ Mộc bản Kinh Phật tại chùa Bổ Đà của Thiền 
phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam.
Ngày	30	tháng	4	năm	2017, tại thành phố San Diego, Hoa 
Kỳ; Liên minh Kỷ lục thế giới (Worldkings) đã xác nhận kỷ lục 
Bộ Mộc bản kinh Phật của Chùa Bổ Đà là Bộ Mộc bản kinh 
Phật khắc trên gỗ thị của Thiền phái Lâm Tế cổ nhất thế giới. 
Ngày	25	tháng	12	năm	2017, Mộc bản chùa Bổ đã được công 
nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2089/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ.
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  MỘT SỐ NGÔI CHÙA CỔ  
  Ở VÙNG ĐẤT TÂN YÊN,  
  BẮC GIANG

 
	 	 	 	 	 	 TẠ	VĂN	TRƯỜNG
	 	 	 	 	 	 NGUYỄN	THU	HÀ

T ân Yên xưa là vùng đất chủ yếu của huyện Yên Thế cũ. 
Ngày 06/01/1957, huyện Yên Thế cũ được tách ra thành 

hai huyện là Yên Thế và Tân Yên. Tân Yên là phần đất nằm trong 
trấn Kinh Bắc, là miền đất phên giậu của kinh thành Thăng Long 
xưa, là vùng đất cổ, những di tích vật thể như đình, chùa, đền, 
miếu … ở Tân Yên rất nhiều và phong phú. Qua tổng hợp trên 
địa bàn huyện có trên 400 điểm di tích lịch sử - văn hóa, trong 
đó có 92 di tích đã được xếp hạng, gồm 12 di tích Quốc gia đặc 
biệt (tổng số 14 di tích), 6 di tích cấp Quốc gia và 72 di tích cấp 
tỉnh. Trong số đó phải kể đến một số ngôi chùa cổ tiêu biểu như: 
Chùa Kim Tràng, Chùa Nam Thiên, Chùa Thúy Cầu Hạ, Chùa 
Tứ Giáp, chùa Bạch Vân, chùa Đất Đỏ, chùa Cống Phường, chùa 
Khánh Quang…

1.	Chùa	Kim	Tràng

Chùa Kim Tràng tọa lạc ở thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, trên 
khu đất rộng, bằng phẳng, hướng tây nam. Tương truyền, vào thời 
Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII - XVIII có một vị sư tăng tu ở chùa 
Vĩnh Nghiêm, huyện Phượng Nhãn (huyện Yên Dũng ngày nay) 
đi qua làng Kim Tràng, thấy trẻ trâu dựng cây, đắp đất làm chùa, 
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lại hái hoa quả ở núi, đem hương đến lễ Phật rất vui vẻ. Nhà sư ấy 
dừng lại xem ngắm địa thế, thấy núi Dinh tuy không cao nhưng 
án ngữ giữa khu vực cầu Cần và cầu Quận. Phía trước mỏm núi 
có dòng Nhâm Ngao chảy từ cầu Vồng về Phú Khê. Hai bên mỏm 
núi có nhiều mạch núi quanh vòng ôm ấp làm cho khu đất ấy đẹp 
tựa đóa hoa sen đang nở hướng ra phía bờ nước. Đài và cuống hoa 
chạy dần qua làng Đông, làng Um (núi Dành) đồ sộ. Vị sư tăng rất 
hài lòng bèn vào làng giáo hóa người dân hưng công dựng chùa. 
Thôn Đông làm trước, Kim Tràng làm sau. Khi xây dựng xong, 
dân đón nhà sư ấy về trụ trì ở đây rồi đặt tên chùa là “Chân linh 
ứng tự”. Chùa làm xong có quy mô lớn, kiến trúc “nội công ngoại 
quốc” theo lối chùa tổ Vĩnh Nghiêm. Người dân đến dâng hương 
lễ Phật rất đông. Sau khi viên tịch, nhà sư được an táng tại tháp 
trước chùa. Do có công dựng chùa nên dân đã tạc tượng thờ và coi 
như vị sư tổ đầu tiên của chùa. Vào năm Cảnh Thịnh thứ 8 (1800) 
triều đại Tây Sơn, người dân quyên góp tiền của hưng công đúc 
chuông đồng lớn, rồi dựng tòa gác chuông... Trải qua hơn hai trăm 
năm, chùa đã có bảy vị sư thay nhau trụ trì. 

Hiện nay, toàn bộ khu chùa gồm có nhà khách, tiền đường tam 
bảo, hai dãy hành lang, nhà tổ, nhà tăng ni, vườn tháp, ao, hồ, 
sân gạch… Hệ thống tượng Phật hầu hết được tạc bằng gỗ mít, 
sơn son thếp vàng. Các pho tượng của chùa được bài trí giống 
như Phật điện chùa Vĩnh Nghiêm. Khu nhà tổ gồm bảy vị sư tổ 
kế thế ở chùa. Các tổ được tạc ở dạng chân dung trong tư thế tọa 
thiền tĩnh. 

Năm 1991, chùa Kim Tràng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du 
lịch ra Quyết định số 154/QĐ công nhận là di tích lịch sử nghệ thuật. 

2.	Chùa	Nam	Thiên	(chùa	Phố)

Chùa Nam Thiên (chùa Phố) tọa lạc tại Thị trấn Nhã Nam, huyện 
Tân Yên. Chùa được xây dựng vào năm 1822, thuộc làng Cầu. Từ 
năm 1885, thực dân Pháp lập đồn Nhã Nam và đặt phủ Yên Thế ở 
nơi đây, phố Nhã Nam hình thành, chùa chuyển về phố. Chùa được 
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trùng tu lớn vào năm 1925. Năm 1947, bị bom giặc Pháp phá, sau 
đó tiền đường cũ được dùng vào việc xây dựng kho lương thực. Từ 
năm 1988, chùa được người dân Nhã Nam tu tạo khang trang, tọa 
lạc trên một khuôn viên rất đẹp. Bố cục mặt bằng theo lối chữ đinh, 
gồm tòa tiền đường 3 gian, 2 chái, 8 mái đao cong nối vuông góc 
với 3 gian thượng điện. Chùa Phố là nơi chứng kiến nhiều sự kiện 
quan trọng liên quan mật thiết đến cuộc khởi nghĩa nông dân Yên 
Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Khu vực này cũng là nơi tập 
kết binh lính Pháp trước khi đánh vào làng Sặt (1889), Cao Thượng 
(1890), Hố Chuối (1890-1891), phòng tuyến sông Sỏi (1892), Phồn 
Xương (1894 và 1909), nơi chứng kiến nhiều lần gặp gỡ giữa thủ 
lĩnh nghĩa quân Yên Thế với Pháp. Trước khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945, chùa là nơi tổ chức lớp học của Hội truyền bá quốc ngữ, 
tổ chức lớp viết kịch cho thanh niên. Năm 1945, tổ chức Việt Minh 
Yên Thế chọn chùa Phố làm trạm liên lạc. Cuối năm 1945, chùa 
Phố là nơi tiếp nhận “Hũ gạo cứu đói” và “Tuần lễ vàng” của nhân 
dân trong vùng ủng hộ chính quyền cách mạng. Tháng 01/1989 
chùa Phố được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích 
lịch sử văn hóa quốc gia. Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định công nhận di tích chùa Phố - Nam Thiên tự là di tích lịch 
sử văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt. 

3.	Chùa	Thúy	Cầu	Hạ

Chùa Thúy Cầu Hạ (Phúc Sơn tự), tọa lạc tại thôn Đồi Chùa, xã 
Ngọc Vân. Chùa có nguồn gốc từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVIII 
qua khảo sát và các tài liệu, hiện vật liên quan đến ngôi chùa, đặc 
biệt là cây hương đá có niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711). Chùa 
kiến trúc theo kiểu chữ đinh, gồm tòa tiền đường 5 gian nối với 3 
gian thượng điện. Chính giữa có bức đại tự đề “Phúc Sơn tự”. Hai 
bên đầu hồi có hai cột đồng trụ nối với trụ biểu phía trên tạo thế 
tường hồi tay ngai. Trên đỉnh cột đồng trụ đắp đôi nghê chầu. Tòa 
tiền đường 5 gian với 6 vì mái. Tòa thượng điện được xây 3 gian với 
4 vì mái, thụt về phía sau, vuông góc với tòa tiền đường, các vì liên 
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Chùa Tứ Giáp 
- Nơi phát tích 
6 điều Bác Hồ 
dạy Công an 
nhân dân

kết theo kiểu giá chiêng, kẻ ngồi. Bên trong thượng điện, đồ thờ tự 
và hệ thống tượng Phật, bao gồm: Tam Thế, A Di Đà, Ngọc Hoàng, 
Nam Tào, Bắc Đẩu, Tòa Cửu Long và thượng Thích Ca sơ sinh, 
Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đức Ông, Thánh Hiền, Hộ Pháp. 
Nhà Mẫu được xây dựng năm 1988 gồm 3 gian, kiến trúc hình chữ 
nhất. Chùa Thúy Cầu Hạ là công trình tôn giáo cổ được xây dựng 
vào cuối thời Lê Trung Hưng, đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo ở 
thời Nguyễn, cụ thể qua dòng lạc khoản ghi trên thượng lương của 
chùa cho biết thông tin vào “Ngày tốt mồng 4 tháng 11 năm Ất Sửu, 
niên hiệu Khải Định thứ 10 (1925) dựng thượng lương”. Năm 2012 
chùa Thúy Cầu Hạ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

4.	Chùa	Tứ	Giáp

Chùa Tứ Giáp (Đại Phúc tự), tọa lạc tại thôn Nguộn, thị trấn 
Nhã Nam, tên Nôm là chùa Gốc Gạo. Chùa được xây dựng vào 
thế kỷ XVIII, có một hệ thống tượng Phật lớn bằng đất nung đặt 
ở trong chùa. Tất cả đầy đủ từ Tam Thế, Tam Thân, A Di Đà, Ca 
Diếp… đến các vị La Hán ở hành lang. Đây là nơi danh lam cổ 
tích đệ nhất vùng Yên Thế cũ. Từ những di vật của chùa Tứ Giáp 
xưa được sưu tầm, đó là những viên gạch đất nung có hoa văn sóng 
nước và hoa văn cúc leo thô đậm với kích thước lớn, các di vật này 
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dùng để xây ban thờ và đều có niên đại thuộc thế kỷ thứ XVI, thời 
Lê Mạc. Có thể khẳng định chùa Tứ Giáp có niên đại sớm hơn, 
tuy nhiên ở di chỉ cũ của ngôi chùa không còn dấu tích gì nữa. 
Qua nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử, đình, chùa đã bị tàn phá. 
Cuối năm 1886, người dân Nhã Nam, Dương Lâm, Lý Cốt cùng 
nhau xây lại đình, chùa. Ngôi chùa xây trên đất làng Nguộn chủ 
yếu do 4 giáp hưng công gọi là chùa Tứ Giáp. Đầu năm 1945 chùa 
Tứ Giáp đã được sử dụng làm cơ sở cách mạng, chuẩn bị lực lượng 
đánh chiếm phủ Yên Thế, giành chính quyền. Tháng 3/1945, chùa 
là nơi một bộ phận báo Cứu quốc của Đảng đến đóng và làm việc, 
in ấn báo chí, tài liệu… để chuyển cho các cơ sở cách mạng của 
vùng Yên Thế. Cuối năm 1945, Ty Bưu chính Bắc Giang đóng 
và làm việc tại đây. Năm 1946, chùa là cơ sở của quân khu 12 
rồi của Ty Công an tỉnh Bắc Giang. Năm 1947 là trụ sở của Ủy 
ban kháng chiến tỉnh Bắc Giang. Năm 1949, Huyện ủy Yên Thế 
(cũ) đến đóng và mở lớp bồi dưỡng lý luận cho hơn 100 đồng chí. 
Năm 1950, Ủy ban kháng chiến Nhã Nam đến đóng và làm việc 
tại chùa. Năm 1952, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thực 
hiện thuế nông nghiệp. Năm 1953, Huyện ủy Yên Thế mở hội 
nghị phát động phong trào giảm tô, cải cách và hội nghị động viên 
bộ đội tiến lên mặt trận Điện Biên Phủ. 

Những năm 1946-1958, Công an Khu 12 (nay là các tỉnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh) đóng quân tại đây. 
Giám đốc công an Khu 12 là đồng chí Hoàng Mai. Vào 11/3/1948, 
Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, trong thư có 6 nội dung nói 
về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Lời dạy Bác Hồ sau đó được 
in trên Báo Bạn dân, được lan tỏa trong toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của 
lực lượng Công an nhân dân. Năm 1992, chùa Tứ Giáp được Bộ Văn 
hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử nghệ thuật.

5.	Chùa	Bạch	Vân

Chùa Bạch Vân tọa lạc tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa. Theo bia 
đá, chùa được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XVII), trên đồi Chùa hướng 
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tây nam, ở phía sau đình làng. Xưa chùa có quy mô bề thế gồm tòa 
tiền đường, thượng điện, nhà tổ, tam quan và gác chuông. Trước cửa 
chùa có bia đá, cây hương đá, chuông, khánh đá, hai tháp đặt xá lỵ 
của hai sư tổ từng trụ trì tại chùa. Chùa đã qua nhiều lần trùng tu đặc 
biệt vào thời Nhà Nguyễn. Trải qua thời gian và chiến tranh, chùa đã 
bị tàn phá một số hạng mục như nhà tổ, tam quan, gác chuông… nay 
một số hạng mục đã được tôn tạo trở lại. Chùa vẫn giữ được nét cổ 
kính với đao cong, mái lợp ngói mũi, tường xây bằng cay vôi và gạch. 
Trên đỉnh mái là đôi rồng chầu và một bức đại tự ghi chữ Hán “Bạch 
Vân tự”. Theo dân gian, cuối thế kỷ XIX, chùa Bạch Vân là nơi hai 
thủ lĩnh Đề Nắm, Đề Thám thường xuyên tới để chiêu mộ binh lính 
đánh thực dân Pháp. Thời kỳ (1945-1954) chùa là nơi đóng quân của 
bộ đội và quân dân du kích. Cùng giai đoạn này, Hội nghị Quân chính 
khu 12 họp tại khu vực chùa. Ngoài ra còn có quân khu 12 sơ tán về 
chùa Bạch Vân. Năm 1948, Công binh xưởng của quân khu 12 sơ tán 
về chùa để đúc đạn phục vụ kháng chiến… Năm 2007, chùa Bạch 
Vân được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

6.	Chùa	Đất	Đỏ

Chùa Đất Đỏ (An Bài tự), thuộc thôn Trung, xã Hợp Đức, tọa 
lạc trên khu đồi thấp mang tên đồi Đất Đỏ nhìn về hướng tây nam. 
Chùa được xây dựng thời Lê, niên hiệu Hồng Đức, vào giữa thế kỷ 
XV. Đến đời Lê Chiêu Thống (1788) bị quân Tây Sơn đánh đuổi 
đã chạy đến đây, nhiều quân tướng đêm nằm ở cánh đồng là Bùi 
(xã Cao Thượng), sau cánh đồng này dân gọi là “cánh đồng vua”, 
còn Lê Chiêu Thống vào trong chùa Đất Đỏ nghỉ, qua một đêm 
được bình an, sáng ra vua cảm kích đã viết ba chữ thật to lên tường 
chùa “An Bài tự”. Từ đó chùa có tên là An Bài tự. Năm 1938, 
nhân dân địa phương hưng công xây lại phần thượng điện gồm 3 
gian nối vuông góc với tòa tiền đường. Mới đây, cạnh Phật điện 
dựng thêm 2 gian nhà để tượng thánh tăng và tượng mẫu cùng nhà 
khách. Tuy trải qua thời gian thăng trầm lịch sử, chùa vẫn giữ được 
nguyên trạng hệ thống tượng Phật và đồ thờ tự cổ. Chùa Đất Đỏ 
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là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Năm 1984, chùa là 
địa điểm đóng quân của Nguyễn Chí Công (tứ Đề Tiền) tập hợp 
lực lượng để đánh Pháp. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, chùa 
là nơi đồng chí Hoàng Quốc Việt chọn làm điểm hoạt động cách 
mạng nhằm gây dựng cơ sở cách mạng ở vùng Lục Liễu và Phúc 
Hòa. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa là nơi tổ chức các lớp 
bình dân học vụ cho con em trong xã. Năm 2012, chùa Đất Đỏ 
được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

7.	Chùa	Cống	Phường

Chùa Cống Phường, còn có tên gọi khác là chùa Không Bụt, 
tọa lạc tại thôn Hậu, xã Liên Chung, trên khu đất đồi cao nhìn về 
hướng nam. Theo các tài liệu lưu giữ tại chùa, căn cứ vào dòng 
niên đại trên cây lư hương được tạo tác vào năm Quý Tỵ, niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thứ 9, có thể đoán định chùa được xây dựng vào triều 
vua Lê Dụ Tông 1713. Sang thời Nguyễn thế kỷ XIX, nhân dân địa 
phương tiến hành trùng tu chùa, chỉ để lại phần bệ thờ bằng đất để 
thờ vọng, từ đó dân gian gọi là chùa Không Bụt. Trong cuộc khởi 
nghĩa Yên Thế, chùa là vọng gác cho nghĩa quân hoạt động. Trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm (1947-1953) dân 
quân, du kích Liên Chung đã lấy chùa làm nơi hoạt động, hội họp,  
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bàn kế hoạch chống lại các trận càn của thực dân Pháp. Năm 1939, 
người dân đảo mái xây lại phần bệ, bục thờ. Năm 1947, nhân dân 
địa phương cho tu sửa phần tiền đường làm trường học của xã. 
Thập niên 60 (thế kỷ XX), dân trong ba thôn: Hậu, Sấu, Bến tu bổ 
lại ngôi chùa. Năm 1996, nhân dân tiến hành đảo mái và đóng toàn 
bộ hệ thống chấn song bằng gỗ bạch đàn tại tòa tiền đường. Năm 
2008 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

8.	Chùa	Khánh	Quang

Chùa Khánh Quang (Linh Quang tự), còn gọi là chùa Tế, tọa 
lạc tại thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt, hướng tây nam. Căn cứ vào 
những tấm bia đá tại chùa cho biết chùa được xây dựng từ thế kỷ 
XVIII, bình đồ kiến trúc theo bố cục hình chữ nhị bao gồm tòa tiền 
đường và tòa thượng điện. Phía trước chùa là khoảng sân rộng nối 
với nội tự bằng hệ thống bậc tam cấp. Tòa tiền đường 5 gian xây 
bình đầu bít đốc, tường xây gạch chỉ, mái lợp ngói mũi, bờ nóc, bờ 
chảy xây gạch. Chính giữa bờ nóc có bức bình phong, bên trong đắp 
nổi 3 chữ Hán “Khánh Quang tự”. Ngoài hệ thống tượng Phật có giá 
trị nghệ thuật cao, tại đây còn lưu giữ cây hương đá tạo dựng năm 
Vĩnh Thịnh thứ 10 (1714), bia đá năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), bia đá 
năm Tự Đức thứ nhất (1848), bia đá năm Đồng Khánh thứ 2 (1878) 
và bia đá năm Thành Thái thứ 11 (1899). Trong thời kỳ kháng chiến, 
chùa là địa điểm hoạt động bí mật của Việt Minh, thường xuyên về 
đây hoạt động tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng trong vùng, 
vận động nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Năm 
2008 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Qua thống kê điền dã, trên địa bàn huyện Tân Yên có trên 100 
ngôi chùa lớn, nhỏ. Có những ngôi chùa quy mô bề thế, nhưng 
cũng có những ngôi chùa đơn sơ, bình dị. Hầu hết các ngôi chùa 
ở Tân Yên đều có niên đại từ thế kỷ XVII trở lại đây, trong đó có 
nhiều ngôi chùa được trùng tu và xây dựng mới, các ngôi chùa đa 
số đều gắn với các sự kiện cách mạng, nhân vật lịch sử và những 
thăng trầm của mỗi giai đoạn lịch sử của địa phương. 
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BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU 
VỀ BỐI CẢNH RA ĐỜI 

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 
CỦA HỘI PHẬT GIÁO THIỆN HỮU

	 	 	 	 	 DƯƠNG	THANH	MỪNG

Bối	cảnh	ra	đời

Sau khi Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học được chính quyền 
thuộc địa cấp phép thành lập, rất nhiều tổ chức Phật giáo đã nối 
tiếp nhau ra đời. Theo thống kê của chúng tôi, riêng tại miền Nam, 
trong giai đoạn 1931-1954, có đến 17 tổ chức Phật giáo được hình 
thành. Ngoài Sài Gòn (có 7 tổ chức), các tỉnh Long Xuyên (3 tổ 
chức), Trà Vinh (2 tổ chức), Bà Rịa (1), Sóc Trăng (1), Rạch Giá 
(1),... đều có các tổ chức Phật giáo được thành lập. Chính sự phong 
phú và đa dạng như vậy nên không ít nhà nghiên cứu đã có sự nhầm 
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lẫn khi nghiên cứu về các tổ chức này. Cũng cần phải nói thêm 
rằng, sở dĩ có sự nở rộ về mặt tổ chức như vậy chính là bởi vai trò 
tiên phong của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Các thành viên 
sáng lập đã có một quá trình khá gian nan (gần 5 năm) để minh 
chứng cho chính quyền thuộc địa thấy được tính cấp thiết của việc 
xây dựng hệ thống tổ chức cũng như bảo tồn và phát huy các giá 
trị của đạo Phật. Tất nhiên, bản thân chính quyền thuộc địa sau 
khi xem xét và nhận thấy được các lợi ích thực sự của việc quản 
lí các tín đồ nhà Phật dựa theo các hội đoàn nên mới chấp nhận kí 
vào các văn bản xin phép thành lập Hội. Sau bước đà quan trọng 
này là đến những ảnh hưởng từ các phong trào đấu tranh dân sinh, 
dân chủ diễn ra ở Việt Nam trong giai đoạn 1936 - 1939. Chính sự 
nới lỏng các quyền tự do, dân chủ của Chính phủ Bình dân Pháp 
nên nhiều tổ chức đã được thành lập ở vào giai đoạn này, trong đó 
có cả Hội Phật giáo Thiện Hữu. Bản thân Phái đoàn Justin Godart 
lúc sang thị sát tình hình Đông Dương cũng đã ghé thăm các cơ sở 
Phật giáo ở Nam Kỳ và Trung Kỳ1. Ngoài việc đánh giá cao những 
nỗ lực chấn hưng của các tăng ni, Phật tử, Justin Godart cũng rất 
ái mộ chủ trương từ bi, cứu khổ của đức Phật. Trong bài phát biểu 
trước các tăng ni, Phật tử tại Huế, ông đã nhấn mạnh rằng: “Chính 
phủ Bình dân rất tán thành cái lòng từ thiện của đức Phật. Từ 
thiện không phải để ở trong lòng mà cần phải làm cho nó thực 
hiện ra bằng những hành động và cử chỉ, bằng những việc làm, 
bằng sự chân thành sửa đổi đối với quần chúng lao khổ hiện nay. 
Nguyện vọng của chúng tôi là yêu cầu Chính phủ Nam triều và 
các quan lại thuộc địa cần phải lấy lòng công bình, khoan hồng, 
rộng lượng hay nói rõ hơn là lòng đạo đức từ thiện trong công việc 
cai trị dân chúng ở xứ nghèo nàn, khốn khổ này”2. 

1. Hội Phật giáo Bắc Kì (1938), “Tâm lí của Đại sứ lao công Pháp J. 
Godart đối với đạo Phật” in trong Hoàn cầu Phật học, Trung ương Hội 
quán Phật giáo Bắc Kì xuất bản.
2. Diệu Phước (1937), “Ngài Lao công Đại sứ Justin Godart với Phật 
giáo”, Pháp Âm Phật học, số 4, tr. 184-186.
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Hiện nay, rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: “Năm 1931, Hòa 
thượng Huệ Đăng chùa Thiên Thai, thành lập Thiên Thai Thiền 
Giáo Tông, Thiện Hữu Hội và cho xuất bản Tạp chí Bác Nhã 
Âm”3. Tuy nhiên trên thực tế, tổ chức này được thành lập vào 
ngày 19/10/1934, theo Nghị định Số 2954 của Thống đốc Nam 
Kỳ và tên gọi chính xác phải là “Thiên Thai Thiền Giáo tông 
Liên Hữu hội”. Còn Hội Phật giáo Thiện Hữu được Thống đốc 
Nam Kỳ là Michel Pagès cho phép thành lập vào ngày 18/5/1936, 
theo Nghị định Số 1662. Hội quán đóng tại chùa Phước Long, 
làng Mỹ Luông, tổng Định Hòa, tỉnh Long Xuyên. Ban Trị sự 
lâm thời gồm có: Hội trưởng là Lê Văn Thoại (yết ma chùa Phước 
Long), phó nhất Hội trưởng là Nguyễn Văn Hết (hương chức làng 
Mỹ Luông), phó nhì Hội trưởng là Nguyễn Kim Đôi (hương thân 
làng Mỹ Luông), Thư ký là Nguyễn Văn Minh (chức việc làng 
Mĩ Luông), Thủ quỹ là Nguyễn Văn Huynh (điền chủ làng Mỹ 
Luông) cùng phó là Trương Văn Sáng (điền chủ làng Mỹ Luông), 
Cố vấn là Lý Thuận Hòa (Thư ký quan tuần thành Mỹ Luông), Lê 
Văn Huệ (điền chủ làng Mỹ Luông) và Huỳnh Văn Rớt (thương 
nhân làng Mỹ Luông).

Điều mà chúng tôi băn khoăn lớn nhất hiện nay là mối quan 
hệ giữa Hội Phật giáo Liên Hữu và Hội Phật giáo Thiện Hữu. Hai 
tổ chức này đều được thành lập ở Long Xuyên nhưng ở hai thời 
điểm khác nhau và trụ sở hoạt động cũng khác nhau. Rất nhiều 
nhà nghiên cứu đã cho là có sự ra đời của Hội Phật giáo Liên Hữu. 
Bản thân chúng tôi trong một vài bài viết trước đây cũng đã đề 
cập đến sự ra đời của tổ chức này tại chùa Bình An, Long Xuyên 
vào năm 1932. Tạp chí Duy Tâm của Hội Lưỡng Xuyên Phật học, 
số 29, tháng 3 - 4/1938 cũng có đăng tải thông tin về việc mời 
Hội trưởng của Hội Phật giáo Liên Hữu đến chùa Hội quán Long 

3. Xem thêm, Thích Thiện Hoa (1970), 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam, tập 1, Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 
xuất bản, TP. Hồ Chí Minh.
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Phước để tham gia bàn luận việc thành lập Phật giáo Tổng hội4. 
Tuy nhiên, khi khảo sát kỹ các văn bản của chính quyền thuộc địa 
Pháp, chúng tôi không tìm thấy được các thông tin liên quan đến 
Hội Phật giáo Liên Hữu mà thay vào đó là các thông tin của Hội 
Phật giáo Thiện Hữu như đã nêu trên. Bên cạnh đó, các công trình 
do các môn đồ của chùa Bình An ấn hành trong giai đoạn này cũng 
không thấy đề cập đến các thông tin của Hội Phật giáo Liên Hữu 
mà thay vào đó là các phương pháp tu tập theo pháp môn Tịnh độ. 
Việc làm rõ mối quan hệ giữa hai tổ chức này chắc hẳn cần phải 
có thêm thời gian và tài liệu để minh chứng. Tuy nhiên, theo nhận 
định cảm quan bước đầu của chúng tôi thì không có sự ra đời của 
Hội Phật giáo Liên Hữu mà chỉ có Hội Phật giáo Thiện Hữu. 

Cách	thức	tổ	chức	và	hoạt	động	 
				của	Hội	Phật	giáo	Thiện	Hữu

Để có đủ cơ sở pháp lý cho quá trình hoạt động, các thành viên 
của Hội đã làm đơn gửi chính quyền thuộc địa xem xét. Ngày 
18/5/1936, quyền Thống đốc Nam Kỳ đã có công văn gửi các 
thành viên ở chùa Phước Long về việc công nhận bản điều lệ, 
cũng như cho phép Hội chính thức đi vào hoạt động. Rất tiếc, hiện 
chúng tôi chưa thể tiếp cận được bản điều lệ này để làm rõ mục 
đích, tôn chỉ ra đời của Hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu được 
phần nào về chức năng, cách thức hoạt động của Hội qua bản Quy 
điều Nội trị gồm 23 điều khoản được các thành viên khởi thảo và 
thông qua vào ngày 14/6/1935. Đến ngày 2/7/1936, chính quyền 
thuộc địa phê duyệt, cho phép Hội phát hành rộng rãi đến các 
thành viên. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1-3, những người muốn tham gia vào Hội thì phải làm đơn 
(theo đúng các yêu cầu tại khoản 5 của bản Điều lệ). Sau khi xem 
xét kỹ lí lịch, nếu không có những khuyết điểm lớn về mặt đức hạnh 

4. Hội Lưỡng Xuyên Phật học (1938), “Tường thuật lễ đại hội”, Duy Tâm 
Phật học, số 29, tr. 202-206.
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lẫn những vi phạm trong đời sống thế tục thì Ban Trị sự sẽ chấp 
thuận. Những người mới vào Hội sẽ phải đóng 5 cắc tiền nhập Hội 
và 1 cắc tiền hội phí. Ngoài ra, trong mỗi năm các hội viên còn phải 
đóng thêm 2 cắc để tổ chức ngày lễ vía đức Phật Thích Ca (8/4) và 
đức Phật A Di Đà (17/11). Tiền hội phí sẽ được đóng vào ngày 14 
hàng tháng. Các khoản lệ phí nêu trên là bắt buộc. Các hội viên nếu 
có lòng thành tham gia làm công quả thì Hội sẽ ghi nhận chứ không 
được khấu trừ vào bất cứ khoản kinh phí nào.

Điều 4-5, vào những ngày rằm hay ngày lễ vía, các thành viên 
trong Ban Trị sự của Hội sẽ có mặt thường trực tại các chùa hội 
viên để ghi chép tiền hỉ cúng của chư tăng và thiện tín. Tên tuổi 
của các nhà hảo tâm, những người đóng góp trong các ngày lễ này 
sẽ được dán ở cổng chùa hoặc những nơi dễ quan sát. Các chùa hội 
viên chỉ được giữ lại cho mình không quá 5 đồng, số tiền còn lại 
sẽ đưa vào công quỹ chung của Hội. Để các ngày rằm, lễ vía đức 
Phật trở nên trang nghiêm, Ban Trị sự sẽ cử người đến trông coi và 
các hội viên phải cùng nhau góp công, góp sức để tổ chức. 

Điều 6-7, Hội sẽ thành lập Ban Trị sự cho cả nam và nữ để cùng 
nhau điều phối công việc. Ban Trị sự nam phụ trách các công việc 
liên quan đến nam giới còn Ban Trị sự nữ phụ trách các công việc 
liên quan đến nữ giới. Ban Trị sự nữ không có chức vụ Thủ quỹ. 
Các công việc quan trọng của Hội đều phải thông qua sự biểu 
quyết của hai Ban Trị sự này. Hai Ban phải thống nhất mục tiêu, 
chương trình hành động để các hội viên cùng thực hiện cũng như 
phải đề đạt được các phương pháp nhằm giúp cho Hội mở rộng 
được phạm vi ảnh hưởng. 

Điều 8, ngoài các khoản đóng góp của thiện tín và hội viên, Hội 
sẽ chi thêm 1 đồng để tổ chức các ngày lễ rằm và lễ vía. Muốn tổ 
chức các ngày lễ có quy mô lớn thì các thành viên trong Ban Trị 
sự phải cùng nhau bàn bạc, xây dựng kế hoạch cũng như định mức 
kinh phí sẽ chi ra.

Điều 9, khi bố mẹ (chồng hoặc vợ) qua đời thì Ban Trị sự nam 
hay nữ đều phải cử người đến tụng kinh và không được nhận tiền 
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công đức. Các hội viên phải đến dự tang lễ và chia buồn cùng gia 
quyến. Nếu quãng đường đưa tang gần các thành viên sẽ đưa người 
quá cố ra đến mộ phần, còn nếu xa sẽ tùy tâm người đưa tiễn. Nữ 
hội viên trong lúc đưa đám phải mặc áo tràng, mang theo một cây 
phướn và một tấm bảng có ghi dòng chữ “Phật giáo Thiện Hữu 
hội”. Nam hội viên phải mặc áo dài, quấn khăn và tất cả sắc phục 
trên người đều chung một màu đen. Những người không phải là 
hội viên của Hội nếu có nhu cầu thì có thể thuê các dịch vụ này. 
Tùy theo quy mô đám và yêu cầu của gia chủ mà Hội sẽ thu các 
khoản kinh phí khác nhau. 

Điều 10, các hội viên có mối quan hệ gần gũi muốn tới phúng 
điếu với tư cách cá nhân thì dùng kinh phí riêng của mình. Các hội 
viên trong lúc tới phúng điếu không được dùng bữa hay uống rượu 
tại nhà gia chủ. 

Điều 11, nếu trong vòng 1 năm, hội viên nào không đóng đủ 
các khoản kinh phí mà Hội đã quy định thì sẽ bị gạch tên ra khỏi 
danh sách. 

Điều 12, bài vị của các hội viên (người thân của hội viên) quá 
cố sẽ được đưa về chùa hội quán để phụng thờ. Những người không 
phải là hội viên nhưng muốn đem bài vị người thân về thờ thì mỗi 
tháng phải đóng tiền hương hỏa là 2 cắc. 

Điều 13, các ngày lễ vu quy hay hỉ sự thì Hội sẽ không can 
dự mà để cho các hội viên tự do tổ chức theo phong tục của từng 
địa phương. 

Điều 14, đúng 19 giờ ngày 29 hoặc 30 tháng 12 âm lịch hàng 
năm, tất cả các hội viên phải tập trung về chùa hội quán Phước 
Long để làm lễ cúng Phật và chúc mừng năm mới lẫn nhau. 

Điều 15-16, Hội sẽ tổ chức nhóm họp theo chu kỳ vào các ngày 
8/4, 15/7, 15/10 và 17/11. Đại hội thường niên của Hội sẽ được 
tổ chức vào ngày 14 tháng giêng. Nội dung chủ đạo trong các kỳ 
đại hội là xem xét các hoạt động của Hội, thông qua tình hình tài 
chính và bầu cử Ban Trị sự cho nhiệm kỳ mới. Các thành viên 
trong nhiệm kỳ cũ đều có quyền được tái ứng cử chức vụ. 
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Điều 17-18, các chùa Hội viên nếu muốn trùng tu, sửa sang 
chùa, mua sắm các vật phẩm, hương hoa, đèn dầu thì phải làm tờ 
trình gửi Ban Trị sự nam hoặc nữ phê duyệt. 

Điều 19-20, nếu có người đến mời làm đám, cúng sao, giải hạn, 
cầu siêu,... thì các chùa hội viên phải thực hiện một cách nghiêm 
túc theo đúng các nghi thức chính thống của Phật giáo. Việc thu 
tiền lệ phí từ các công việc này sẽ tùy thuộc vào các chùa và Ban 
Trị sự sẽ không can thiệp. 

Điều 21, nếu trong nội bộ Ban Trị sự xảy ra mâu thuẫn hoặc 
không thống nhất được đường lối, cách thức hoạt động thì Hội 
trưởng Danh dự sẽ là người đứng ra giải quyết. 

Điều 22, đến kì đại hội, sau khi dứt ba hồi chuông các hội viên 
phải giữ trật tự để lắng nghe các bản báo cáo của Hội. Trong lúc 
nhóm họp, các thành viên không được bàn luận chính trị hay công 
kích các tôn giáo khác. 

Điều 23, các hội viên phải tuyệt đối tuân thủ Điều lệ, Quy điều 
Nội trị và các quyết nghị của Hội5.

Như vậy, có thể thấy rằng dù chưa đưa ra được các đường lối 
chấn hưng một cách cụ thể, song các chủ trương của Hội Phật 
giáo Thiện Hữu đã góp phần thúc đẩy cho công cuộc hoằng dương 
chánh pháp. Điều này được thể hiện qua sự quan tâm tổ chức các 
ngày lễ vía, qua việc quy tụ các tín đồ nhà Phật để cùng nhau thực 
hiện các nghi thức Phật sự; qua việc phát huy tinh thần từ bi, cứu 
khổ của đức Phật để giúp nhau vượt qua những khó khăn, thách 
thức trong cuộc sống. Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa của dân 
tộc đang đứng trước nguy cơ bị đồng hóa thì các chủ trương của 
Hội còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị cao đẹp của Phật 
giáo cũng như giúp cho tôn giáo này đến gần hơn đối với đời sống 
của quần chúng nhân dân. Đây cũng là những vai trò quan trọng 
mà Hội đã thể hiện được trong quá trình tồn tại. 

5. Hội Phật giáo Thiện hữu (1936), Quy điều nội trị, Nhà in Mekong, Sa 
Đéc, tr.5-12.
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An cư
NGUYỄN VĂN THỨC

 

Đã đằm men cuộc sống 
Ta an cư lòng mình  
Ao vườn sen nở thắm 
Cá vẫy nước vờn trăng

Mùng 5 Tết Tân Sửu 2021
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NHỮNG NGUYÊN TẮC 
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO

CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG 
XÃ HỘI HIỆN NAY

THÍCH	NỮ	HIẾU	LIÊN

Với dòng xoáy của cuộc sống hiện đại, con người có những 
tính khí cộc cằn, đầy căng thẳng phiền muộn, thậm chí 

lạnh lùng đến tàn bạo và tốc độ phát triển ào ạt của khoa học kĩ 
thuật, con người thời nay sống với đầy đủ tiện nghi hơn nhưng 
không đảm bảo hạnh phúc. Mở ra một trang báo, xem một mẩu tin 
tivi, lướt nhìn vào internet, chúng ta thấy xuất hiện nhan nhản tranh 
chấp, xung đột, vụ án giết người, chiến tranh, khủng bố, buôn lậu, 
nghiện ngập, hư hỏng, sa đọa, sống thác loạn, hướng ngoại, quay 
cuồng, vô cảm, ích kỷ, trầm cảm, hưởng thụ vật chất,… Thời đại 
công nghệ 4.0 mang đến nhiều cơ hội nhưng kèm theo đó rất nhiều 
thách thức trong cuộc sống hiện tại. Con người nếu không khéo tự 
chủ, tự chế, đầu óc thì bị cạn kiệt, chịu nhiều stress, bệnh tật liên 
quan đến tâm lý, tinh thần, lôi cuốn trong vật dục điên cuồng, trở 
thành nô lệ của máy móc của chính những sản phẩm máy móc của 
mình, sống trong cô đơn, lạc lõng, hoài nghi, không định hướng,…
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Nguyên nhân chính không phải là do ta chưa đạt tới kỷ nguyên 
hạnh phúc, mà do trái tim con người ta ngày càng trở nên khô cằn sỏi 
đá, bầu năng lượng yêu thương ngày càng bị vơi kiệt đi, thay vào đó 
là thành trì bản ngã được hình thành một cách tinh vi và kiên cố. Con 
người của hiện đại biết rất nhiều thứ nhưng có những cái cần thiết thì 
họ lại lãng quên, họ có thể chinh phục thiên nhiên tạo nên những kỳ 
tích vang dội nhưng đối với bản thân, họ trở nên xa lạ với chính mình. 
Họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lại lo sợ cho một thảm họa 
sắp xảy ra. Bởi lẽ, vật chất mang lại cho con người sự sung túc nhưng 
cũng chính nó hình thành nên một con người vị kỷ, toan tính, tham ái, 
dục vọng cốt để phục vụ cho quyền lợi cá nhân. Khía cạnh còn nhiều 
thiếu sót đang cần khắc phục và phát triển đó là khả năng chinh phục, 
tự chế, làm chủ chính mình, xây dựng nếp sống đạo đức lành mạnh. 
Có như vậy cuộc sống mới thăng bằng, bảo đảm cho sự phát triển cá 
nhân cũng như xã hội bền vững, lâu dài và toàn diện.

Sự biểu hiện của đạo đức trong đời sống thường nhật được cụ thể 
hóa bằng những quy tắc ứng xử của con người trên nhiều phương 
diện, trách nhiệm: đối với tự thân, đối với thiên nhiên, môi trường 
sống, đối với gia đình, đoàn thể, xã hội, đất nước, thế giới đối với 
muôn loài chúng sanh. Tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta phải 
có thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn để hướng đạo cho 
tâm tư, suy nghĩ, lời nói, hành động, biểu hiện, sự tương tác của 
mình đối với mọi người xung quanh…

Pháp luật cũng là một dạng của ý thức xã hội, nhưng giữa pháp 
luật và đạo đức có nhiều điểm khác nhau. Bởi vì nếu pháp luật 
khuyến cáo, trừng trị, chỉnh đốn những ứng xử hành vi của cá 
nhân hay tập thể bằng những nội quy mệnh lệnh, văn bản…thì đạo 
đức góp phần chỉnh đốn, nói năng, hành động, thái độ ứng xử con 
người bằng nhận thức lý trí, tình cảm, lẽ sống theo nguyên tắc tự 
nguyện, theo tiếng nói của lương tâm có sự cân nhắc của những 
dư luận xã hội.

Hơn nữa, tư tưởng đạo đức, tu dưỡng đạo đức và môi trường đạo 
đức giúp mỗi con người hình thành nên đạo đức phẩm hạnh tốt 
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đẹp, nếu không, con người sống với thói quen, tập khí xấu xa, ảnh 
hưởng môi trường xung quanh bao nhiêu chủng tử hiện hành thì 
trở thành hư hỏng bê tha cho đến khi có sự can thiệp của pháp luật 
thì trở nên trễ tràng, chỉ còn là sự trừng trị chứ không còn ý nghĩa 
giáo dục, uốn nắn và phòng ngừa từ xa nữa.

Trong sinh hoạt cuộc sống cũng như trong kinh doanh, nếu mọi 
người tự ý thức được nhân quả với Bài Học Ngàn Vàng: “Phàm 
làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó”1 thì đã không 
xảy ra những tệ trạng người bóc lột người, tham nhũng, bất công. 
Người con Phật không nên sống theo cách “cạnh tranh sinh tồn”, 
“thương trường là chiến trường” mà nên sống với giới luật và đặc 
biệt là Chánh Mạng trong Bát Chánh Đạo, mọi người luôn cân 
nhắc đến Thiện Pháp, tính hợp tình, hợp lý, lợi ích cho người khác 
trong khi mưu cầu lợi ích và sinh tồn cho bản thân mình. 

Phật giáo không phải là một hệ thống về đạo đức giáo điều khô 
khan mà là cả một kho tàng trí tuệ và phương pháp cụ thể để thực 
hành, tu tập chuyển hóa thân tâm. Bởi vì tham-sân-si là căn bản 
phiền não con người, từ đó gây ra bao nhiêu điều xấu xa tội lỗi cho 
mình và xã hội, việc tu tập chuyển hóa phải thực hiện hàng ngày, 
hàng giờ để chuyển hóa tham sân si phiền não, thay đổi bản chất 
bên trong con người và thay vào đó là những năng lượng tích cực, 
có như vậy mới có thể biểu hiện tốt đẹp ra bên ngoài trong các mối 
quan hệ xã hội. 

Như chúng ta thấy, đạo đức Phật giáo bao gồm phạm vi rộng 
rãi, định hướng, suy nghĩ, hành động, ứng xử trong cuộc sống và 
chí hướng vượt ra ngoài vòng luân hồi, giải thoát. Nghiệp báo, 
nghiệp quả là sự phán xét công bằng của đạo đức, mỗi người hãy 
tự nghĩ đến luật nhân quả và ý thức đầy đủ và quyết định cho mọi 
hoạt động của mình. Theo quan điểm Phật giáo không có vị sáng 
tạo đấng siêu nhiên nào và mọi giá trị luân lý đạo đức con người tự 

1. Thích Thiện Hoa (1967), Bài Học Ngàn Vàng, Chương II: Phản ứng 
của Vua khi mở bài học ra xem, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, tr. 34.
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học hỏi tích lũy và điều chỉnh cho thích hợp qua không gian thời 
gian, hoàn cảnh mình đang sống

Những chuẩn mực đầy tính nhân văn của đạo đức Phật giáo, 
đóng vai trò rất lớn đối với đời sống con người trong xã hội với 
nhiều mối quan hệ khác nhau trong tương tác đời sống con người. 
Xã hội ngày nay nền kinh tế phát triển khiến họ đã lôi cuốn nhiều 
người vào vòng thác loạn của tiền tài vật chất mà quên đi giá trị 
đạo đức căn bản, những truyền thống tốt đẹp thì những sinh hoạt 
phật giáo cần thức tỉnh họ nhận chân ra được những gì đáng giá 
nhất và sống sao cho thật ý nghĩa trong kiếp người giới hạn này. 

Giáo lý đạo Phật là một hệ thống triết học mang tính giáo dục 
đạo đức, thể hiện triết lý sống nhân văn, vì vậy phải phát huy mạnh 
mẽ và cần phổ cập trong quần chúng, hầu ngăn chặn những hành 
vi xấu ác, xây dựng mẫu người lý tưởng, kiến tạo một xã hội thanh 
bình, chỉ có như vậy thì cuộc sống mới ý nghĩa thật sự. Thiền sư 
Jisu Sunim nói rằng: “Ý nghĩa của cuộc đời, nói một cách bóng 
bẩy, giống như ánh sáng chói chang của mặt trời. Bạn sẽ không 
thể biết nó ra sao, trừ khi bạn ra ngoài nắng, đứng dưới nắng”2.

NHỮNG	QUAN	ĐIỂM	ĐẠO	ĐỨC	PHẬT	GIÁO	GÓP	PHẦN	
XÂY	DỰNG	XÃ	HỘI

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào thế kỉ VI trước công nguyên 
tại Ấn Độ, sau khi chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác 
dưới cội bồ đề, hơn 45 năm Ngài đi khắp đó đây hoằng pháp độ sanh. 
Gặp bất cứ người nào Ngài đều vì căn cơ hoàn cảnh của người đó 
mà chỉ dẫn giáo hóa để người đó sống tốt hơn và có những thay đổi 
tích cực hơn. Đức Phật đã tạo những chuyển hóa nhiệm màu, những 
thay đổi lớn lao đối với con người và xã hội Ấn Độ thời đó: Kẻ giết 
người trong chớp mắt như Ươm Quật Ma La (Vô Não) trở thành một 
vị thánh nhân, con dâu hỗn hào của Cấp Cô Độc trở thành người vợ 

2. Diệu Liên (dịch) (2017), Theo Buddhism Now “Đàm đạo ý nghĩa cuộc 
đời”,  www.DUDSAS.ASIA, Thiên Nhân Sư- trang blog truyền bá Đạo Phật.
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hiền dâu thảo, kỹ nữ Liên Hoa Sắc trở nên bậc tịnh hạnh tỳ kheo ni 
thần thông đệ nhất, vua A Xà Thế từ thất vọng bi thương (ăn năn hối 
lỗi về việc giết cha),trở nên một người có niềm tin, hy vọng, làm lại 
cuộc đời, tiếp tục sống tốt, nhiều người ngoại đạo từ thái độ kiêu căng, 
thách thức, tranh cãi trở thành người biết điều thuần phục, biết lắng 
nghe, thiết tha với chân lý, con Voi say hung dữ muốn giết người trở 
thành con Voi hiền lành quỳ xuống thân thiện, con chó nhà Đế Đô từ 
hung dữ trở nên hiền lành biết hối lỗi.

Đức Phật đã chuyển hóa từ người ác trở thành hiền nhân, từ phàm 
phu trở nên thánh nhân, thay đổi những biểu hiện, thái độ, tư cách 
xấu xa trở nên đúng pháp, chân chánh tốt đẹp, góp phần xóa bỏ 
những tục lệ hũ lậu tai hại, trở nên nếp sống lành mạnh đạo đức. Do 
đó công đức của Như Lai Thế Tôn được tán thán như sau: “Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn 
giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc”3.

Đức Phật Thích Ca vốn là Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời Đâu 
Xuất, vì lòng từ bi mà đến với thế giới này. Bởi vì, chúng sanh còn mê 
muội nên cuộc sống ngập tràn phiền não khổ đau, Ngài đến mang cho 
đời ánh sáng, hơi ấm tình thương và hạnh phúc an vui: “Một người, 
này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc 
cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? 
Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác. Chính một người 
này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người”4. 

3. Thích Minh Châu (dịch) (2012), Kinh Trung Bộ 1, 7. Kinh ví dụ tấm 
vải, Hà Nội, Nxb: Tôn Giáo, tr. 65.
4. Thích Minh Châu (dịch) (1996), Tăng chi bộ I, chương I, phẩm Một 
người, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, TPHCM, tr. 46-48
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Bài pháp quan trọng 
bậc nhất mà Như Lai đã 
từng thuyết chính là bài 
Chuyển Pháp Luân cho 
năm anh em Kiều Trần 
Như tại vườn Nai (vườn 
Lộc Uyển). Qua đó, Như 
Lai đã chỉ ra những nỗi 
khổ, nguyên nhân của 
khổ, con đường dứt trừ khổ đau, đưa đến an tịnh niết bàn. Con 
người khổ bởi vì suy nghĩ nói năng hành động mang tính chất 
bất thiện, xấu xa tội lỗi, tất cả đều liên quan đến vấn đề đạo đức. 
Hơn 45 năm thuyết pháp độ sanh, Ngài cũng chỉ làm một công 
việc ấy, giúp cho đối tượng nhìn thấy được cái lỗi, cái sai, cái bất 
thiện nơi mình và tu tập thay đổi chúng để được hướng thượng 
thăng hoa, an lạc, giải thoát, quả đúng như lời Ngài đã dạy: “Chư 
tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”5. 

Những nguyên lý đạo đức sẽ là kim chỉ nam chỉ đường cho 
những hành động đúng đắn. Phật giáo không phải là một tôn giáo 
mang tính huyễn hoặc xa xôi mơ hồ, mà là những lời dạy rõ ràng, 
những nếp sống đúng đắn mang đến an vui ngay bây giờ và tại đây, 
chứ không phải cầu khẩn van xin, chờ đợi hạnh phúc, hứa hẹn ở 
một thế giới xa xôi sau khi chết. Phật giáo là để sống, để tu tập, để 
thể nghiệm, cố hòa thượng  Thích Minh Châu đã nhấn mạnh tính 
chất thực tiễn của giáo lý như sau: “Đạo đức học trong Triết học 
là môn học nhằm đánh giá hành động; từ đó nhận rõ con đường 
người ta phải theo để loại trừ những sai lầm, khổ đau, tiến đến 
hạnh phúc tối hậu. Trong ý nghĩa tổng quát và căn bản này toàn 
bộ kinh sách Phật giáo dù vô cùng phong phú, chi li được xem là 
thuộc pháp môn để thực hành, để tu tập, tiến đến Giải thoát, hạnh 

5. Thích Minh Châu (dịch) (2012), Kinh Trung Bộ, tập I, Đại Tạng Kinh 
Việt Nam Nam truyền, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 185.
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phúc miên trường, cứu cánh Niết-bàn, và như thế, Phật học rốt 
lại chính là đạo đức học. Đó là ý nghĩa thực tiễn nhất của giáo lý 
Phật giáo vậy”6.

Ngoài việc hướng dẫn cho mỗi cá nhân hoàn thiện chính mình, 
trong nhiều bài kinh Đức Phật còn chỉ dạy phương cách ứng xử 
trong các mối quan hệ, tương tác trong gia đình và xã hội như là 
đạo làm dâu và cách làm vợ, đối với con dâu Sujātā của trưởng 
giả Cấp Cô Độc, trong “Kinh Bảy Loại Vợ” Tăng Chi Bộ Kinh- 
(Chương Bảy Pháp), hoặc là dạy cho Thiện Sanh. 

Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy 
sáu phương rằng: Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi 
hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó.

Phật dạy Thiện Sanh thay vì nghe theo lời cha dạy lễ bái cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng sáu phương một cách cứng ngắt bằng việc 
đối xử tốt trong gia đình, nơi làm việc và xã hội, dạy các vị vua về 
cách trị nước, an dân… bất cứ ai ở vị trí nào thì Đức Phật chỉ cho 
họ cách sống để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí của họ. Chính 
vì thế Albert Schweitzer có lời nhận xét: “Nhiều học giả, nhà đạo 
đức học, triết học, xã hội học trên thế giới đều thừa nhận, đạo đức 
Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người, mang giá trị phổ 
biến, giá trị toàn cầu. Đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Albert 
Schweitzer, nhà Ấn Độ học người Đức, Ông viết: “Đức Phật đã 
sáng tạo ra một nền đạo đức nội tâm hoàn thiện nhất, và trong 
lĩnh vực này, đức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức có giá trị 
bất hủ, nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Độ mà của 
cả loài người nói chung. Đức Phật là một trong những nhà đạo 
đức học vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được”7.

Khái niệm đạo đức theo Phật giáo có thể được hiểu là: “Đạo 

6. Thích Minh Châu (2002), Đạo Đức Phật Giáo Và Hạnh Phúc Con 
Người, Nxb. Tôn giáo, tr.3.
7. Edward Conze - Nguyễn Hữu Hiệu (dịch) (1969), Tinh Hoa Và Sự 
Phát Triển Của Đạo Phật, Sài Gòn, Viện Đại Học Vạn Hạnh, tr. 117.
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đức Phật giáo có khái niệm: “đạo là chánh pháp, đức là đắc đạo, 
là nền chánh pháp không sai lệch”8. 

Đạo đức theo Phật giáo là những quy tắc, nguyên lý, theo tư 
tưởng được đưa ra trong Phật giáo để hướng dẫn lèo lái nếp sống 
của con người. Thông qua việc tuân thủ, ai quy phạm chúng mà 
cá nhân hay đoàn thể được đánh giá là đúng-sai, phải-trái, tốt-xấu, 
chánh-tà…đạo đức Phật giáo có khá nhiều điều giống với thế gian 
nhưng cũng có nhiều điều khác với thế gian, bởi vì chỉ xét mối 
quan hệ giữa người với người, trong khi Phật giáo trân trọng mọi 
loài chúng sanh, đạo đức thế gian chỉ xét về lợi ích tại thế gian này, 
còn đạo đức Phật giáo giúp hành giả vượt thoát thế gian, ra ngoài 
luân hồi sanh tử. Do đó Phật giáo còn có hệ thống giới luật bên 
cạnh hệ thống quy tắc đạo đức thế gian. Ngoài ra hành giả Phật 
giáo tu định để có thể làm chủ bản thân mình và phát triển trí tuệ 
để soi sáng mọi hành vi, cử chỉ của bản thân mình. Ví dụ sát hại các 
loài sinh vật, thông thường thì được đạo đức thế gian cho phép, giết 
vật tế lễ, cúng ở đền miếu được xem là tôn kính thần linh, đối với 
Phật giáo như vậy là mang tội sát sanh, gây thêm nghiệp ác, hoặc là 
nghe đờn ca hát xướng đó là chuyện thường tình của người thế gian, 
đối với người tu hành thanh tịnh thì không nên…do vậy: “Theo 
nghĩa rộng, đạo đức Phật giáo là toàn bộ giá trị, chuẩn mực, phẩm 
hạnh, an lạc, hạnh phúc,...  con người có được từ việc thực hành 
giáo pháp, tức lời dạy của đức Phật. Trong ý nghĩa này, đạo đức 
Phật giáo không chỉ đặt trên nền tảng của giới, mà còn được khởi 
nguồn từ pháp, trong ý nghĩa phân biệt giới luật. Và trong trường 
hợp này, đạo đức Phật giáo có nhiệm vụ phối hợp với thiền định 
và trí tuệ nhằm thực hiện các chức năng hướng tâm đến đời sống 
an lạc, giải thoát cao thượng. Chính ở chức năng này, đạo đức mới 
được xem là nền tảng của mọi thực hành Phật pháp”9. 

8. Đoàn Trung Còn (1996), Phật Học Từ điển, Nxb TPHCM, tr 524.
9. Thích Phước Toàn (2017), Đạo Đức Phật Giáo – Con Đường Và Sự 
Biểu Hiện, Hà Nội, Nxb. Hồng Đức, tr. 35.
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Thông thường, các nguyên tắc đạo đức Phật giáo được trình bày 
theo hình thức các quy định, các điều răn. Chẳng hạn như, không 
được phép làm việc này, không được phép làm việc nọ. Cách trình 
bày này chủ yếu được biết đến trong các văn bản Giới luật truyền 
thống. Tuy nhiên, với cái nhìn sâu sắc hơn, có thể thấy đạo đức 
Phật giáo không chỉ đơn thuần là nguyên tắc được trình bày theo 
các kiểu quy định, các điều răn, mà trên thực tế, nó còn được chỉ 
dẫn bằng ngôn ngữ tích cực, tức dưới hình thức khuyến khích con 
người nỗ lực thực hiện các việc thiện, lợi ích. Do đó tổng quan về 
đạo đức theo Phật giáo được đúc kết trong một bài kệ của kinh 
Pháp Cú: 

“Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy”10.

Khái niệm thiện và bất thiện được Vi Diệu Pháp, bộ luận thời 
Phật giáo nguyên thủy xác định như sau: “Định nghĩa Pháp thiện: 
là các thực tại làm nhân tạo  duyên cho quả thiện. Như vậy pháp 
thiện gồm tâm thiện và quả thiện.Tâm thiện: là những tâm tốt đẹp, 
không nhiễm lỗi lầm, có khuynh hướng không gây hại cho ai và 
luôn tạo nhân lành cho quả vui”.

Đạo đức học Phật giáo bao gồm giới luật, hướng dẫn về cách tu 
tâm dưỡng tánh, làm chủ bản thân, về ý nghĩ, lời nói, hành động, 
chánh niệm, thể hiện các oai nghi, vô ngã vị tha, lòng từ bi thương 
người, giúp đời, giúp mỗi cá nhân hoàn thiện chính bản thân mình, 
cư xử tốt hơn với những người khác và thực hiện trọn vẹn chức 
năng vai trò của mình trong cuộc sống và các đoàn thể sống theo 
nguyên tắc lục hòa, đảm bảo công bằng, ổn định, phát triển, hạnh 
phúc, giúp cho xã hội và thế giới này thêm Chân Thiện Mỹ. 

10. Thích Minh Châu (dịch) (2014), Kinh Pháp Cú, Nxb. Hồng Đức, Hà 
Nội, tr. 44.
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    NGÔI CHÙA 
  trong ký ức tuổi thơ
	 	 	 	 	 ĐẶNG	TRUNG	THÀNH

Đó là ngôi chùa nhỏ, nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồng lúa 
xanh rì. Lối dẫn vào chùa khá ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, 

quanh co như con rắn khổng lồ đang trườn mình săn mồi. Phải mất 
áng chừng 2 cây số mới đi tới cổng. Sẽ không phụ lòng người vãn 
cảnh, chiêm bái, bởi chùa tuy nhỏ nhưng cổ kính, uy nghi. Vẻ đẹp 
ấy được chứng minh qua lớp rong rêu phủ đầy trên mái ngói âm 
dương, bức tường và cả những tượng Phật bên ngoài chánh điện. 
Quanh chùa là những vườn hoa, rau, thuốc phủ xanh rì làm ai cũng 
phải say mê. Sau chùa có một ao sen nhỏ, nhưng đủ để hoa sen 
bung tỏa quanh năm. Dưới nước thì cá lội từng đàn, chốc chốc, 
ngẩng đầu lên nhìn Phật tử như thể không sợ trước những nguy 
hiểm của cuộc đời.
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Hồi còn nhỏ, cứ đến ngày rằm, cả nhà tôi thường dắt nhau đi 
chùa cầu an. Dù nhà xa chùa độ chừng 4 cây số nhưng đối với 
người làng chúng tôi, quãng đường ấy chẳng hề hấn gì. Chúng 
tôi thường đi bộ là chính vì ngày xưa làng quê tôi nghèo lắm. 
Chỉ có rất ít người khá mới đạp xe đạp, đi xe máy đến chùa. 
Phần còn lại là thong dong bộ hành. Cảm giác nôn nao, mong 
chờ đến chánh điện để quỳ khấn mẹ Quán Thế Âm, Đức Phật, 
làm cho cơn mệt mỏi được xua đi. Người ta đi đông như trẩy 
hội, nói cười vui vẻ, kể chuyện đời, chuyện nghề và kể cả niềm 
tin tôn giáo nên chỉ thoáng chốc tới trước cổng chùa lúc nào  
không hay. 

Chúng tôi thường đi viếng chùa vào buổi tối. Vì ban ngày người 
lớn còn bận việc đồng áng mãi đến chạng vạng mới vác cuốc ra 
về, nên bao giờ đến chùa cũng tầm 7-8 giờ tối. Dù trăng sáng vằng 
vặc, nhưng ai cũng cặp nách bó đuốc và không quên mang theo 
bao diêm. Đơn giản là khi vào con đường có tán cây khuất sáng, 
hoặc với những ai sợ màn đêm bao trùm, suy nghĩ lung tung thì bó 
đuốc là vật cứu tinh tuyệt vời.

Vào đến chùa, lúc nào ba cũng ẵm hoặc cõng tôi vì sợ lạc. 
Những ngày này chùa đông lắm, lơi tay một tý là tìm đến tận 
khuya. Tôi còn nhớ rõ như in những câu hỏi bên trong chánh điện: 
"Mẹ ơi, con quỳ như thế này đúng không? Con xá mấy xá? Con 
phải vái gì ạ?...". Mẹ chỉ các thao tác trang nghiêm, rồi cười trìu 
mến: "Con cầu Đức Phật và các vị Bồ tát phù hộ cho con khỏe 
mạnh, học giỏi nhé!". Ba quỳ phía sau hối thúc để cả nhà nhanh 
chân rời đi, cho các Phật tử khác còn cúng vái. Rồi tôi được cha 
mẹ dẫn đi quanh chùa khấn các vị La Hán, Bồ Tát cho đủ lễ. Và 
bao giờ cũng thế, khi sắp ra về, chúng tôi đến trước sân chùa để 
quỳ dưới chân Mẹ Quán Thế Âm... Buổi ra về khá tẻ nhạt hơn là 
khi đi. Vì lúc đi tập trung xôm tụ, còn khi về, ai cúng xong thì vội 
ra về nhanh. Trong ánh đuốc đỏ rực của đêm trăng tròn, tôi ngái 
ngủ trên lưng ba lúc nào không hay. Nụ cười an nhiên ấy tôi còn 
mang vào cả trong mơ.
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Nhớ những lần đi học về ngang chùa, cả nhóm chúng tôi kéo 
nhau vào chùa để xin hái quả. Chùa trồng nhiều cây trái, nào là 
mận, vú sữa, nhãn ổi... rất mê ly. Nhưng do các sư hái không kịp 
nên những quả chín thường rơi rụng trên sân. "Tụi bây không 
được bẻ hoa, bẻ cây đó. Vào khấn Phật, xin sư rồi hãy hái". Bọn 
bạn nghe theo tôi răm rắp. Do gia đình tôi hay làm công quả ở 
chùa nên các sư đều biết mặt tôi. Chưa xin thì sư đã bảo: "Các 
con cứ hái tự nhiên. Nhưng đừng leo trèo té đó. Đằng sau có 
thanh tre, ra sau lấy để hái". Nói rồi, sư quay vào trong. Chúng 
tôi vui lắm, hái thỏa thích rồi ngồi ăn tại gốc. Đến khi xót ruột, 
định vội về nhà thì các sư bảo vào dùng cơm chay. Bữa cơm 
chay ngon ơi là ngon, dù chỉ là rau củ nhưng mỗi đứa dùng đến 
ba chén. Vị sư già cười, nụ cười hiền hậu: "Các con cứ đến chùa 
chơi thoải mái, nhưng nhớ đừng leo trèo mang họa. Chủ nhật 
không học, các con đến đây sư dạy cho lễ nghĩa, cách sinh hoạt 
thường để phụ giúp cha mẹ...".

Rồi cái tuổi thơ tươi đẹp, hồn nhiên ấy cũng qua đi. Nhanh như 
nụ cười an nhiên của các vị sư ở chùa. Những lần về thăm nhà, tôi 
đều nhín ít thời gian để viếng chùa. Ngôi chùa vẫn cổ kính, rong 
rêu như thuở nào. Vẫn ao sen, cây mận, gốc mai, tán bàng tỏa 
mát. Nhưng các vị sư già năm ấy đã viên tịch ra đi. Những vị sư 
trẻ giờ cũng đã móm mém, còm lưng. 
Tôi nhớ mãi câu nói của trụ trì: "Đời 
người vô thường lắm, con ạ! Hãy sống 
sao có ích cho bản thân, gia đình, xã 
hội và đừng làm tổn thương bất cứ ai. 
Vì làm tổn thương họ thì chính mình 
cũng đau. Nỗi đau ấy dằn vặt cả một 
đời người. Đừng để ngày sau nuối tiếc 
vì những gì mình đã làm hôm nay…". 
Chính nhờ những câu nói chân phương 
ấy đã giúp tôi sống một cuộc đời đáng 
sống, từ tâm trong cõi Ta bà này. 
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   DUYÊN TU PHẬT 
	 	 	 	 	 	 BÙI	MINH	ĐỨC

T heo như Ba kể Ba rất sợ chuột. Sợ chuột nên Ba không 
theo học ngành Y mà theo ngành Kỹ Sư Thủy Lâm. Theo 

một nghề hầu như được chỉ định hay hướng dẫn bởi cái sợ. Sợ như 
vậy có thể xem như cái Duyên. Cái duyên từ đầu, cái nhân duyên 
nó sẽ đưa đẩy đến bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu chuyện khác sẽ 
được kể sau này. 

Sợ nó nằm trong thân, trong tâm tư không biết tự hồi nào, muốn 
từ nó hay muốn nó có cũng không được. Sợ là một sắc thái, một 
khía cạnh của thân tâm có liên hệ với hiện tại và quá khứ. Cái 
thân tâm có liên hệ được tạm gọi là cái Nghiệp. Nghiệp thường đi 
chung hay hỗ trợ cho nghề, từ đó mới có nghề nghiệp. Nghề bỏ 
nghiệp thành ra thất nghiệp. 

Bên cạnh cái Sợ thuộc về Nghiệp, một khía cạnh khác của 
Nghiệp là cái Thích. Thích ăn, thích uống, thích cờ bạc, thích nữ 
sắc vân vân… Thích tùy thuộc từng người, cái sở thích. Không 
giống sợ, cường độ ít thay đổi, thích có cường độ thay đổi tùy 
người từ ít đến nhiều. Nhiều thích thành đam mê, nghiện, ghiền. 

Ba kể Ba có hai cái thích chánh. Thích tập võ và ghiền hút 
thuốc lào. 

Tập võ. Vào thời của Ba chưa có câu lạc bộ để tập võ, Ba phải 
trốn nhà để đi tập. Chắc có nhiều lý do để thôi thúc Ba luyện tập. 
Tập võ để vận động tay chân. Tập võ để tự vệ, luyện tập chiến đấu, 
hóa giải bạo lực từ bên ngoài hay trong chính bản thân, tập Võ còn 
để hóa giảm cái sợ khi chiến đấu. 
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Nhờ tập võ, Ba có quen nhiều võ sư nổi tiếng, trong số đó có 
Ông Hàn Bái. Đồ đệ của Ông vào Saigon mở trường dạy một thời 
với tên Hàn Bái đường. 

Hút thuốc lào đeo đuổi Ba suốt đời. Từ nhỏ, khoảng ba, bốn 
tuổi Ba đã được ông nội tập cho hút thuốc. Hút thuốc lào cần phải 
có dụng cụ đặc biệt. Một bình, xe điếu, que diêm. 

Một biểu lộ khác của nghiệp là cái tánh. Tánh ngay thẳng, gian 
dối vân vân… Tánh của Ba rất ngay thẳng. 

Nghiệp của Ba nói chung là tương đối ít bị dính mắc vào cái 
thích. Cuộc đời sẽ diễn biến theo cái nghề kỹ sư thủy lâm mà 
tiến hành. 

Nghề kỹ sư của Ba được người Pháp đào tạo tại Hà Nội, bản xứ 
để thay thế các viên chức người Pháp về hưu. Ba ra trường đi hành 
nghề tại các nhiệm sở đã có sẵn, phần lớn ở vùng rừng núi miền 
thượng du ngoài Bắc. Thời bấy giờ chưa có xe hơi phải dùng ngựa 
để di chuyển lúc hành nghề. 

Hành nghề được ít lâu ở ngoài Bắc, Ba được thuyên chuyển vào 
Nam. Trước khi di chuyển vào Nam, gia đình của Ba đã có mười 
người, cha mẹ và tám đứa con. Lúc khởi hành bằng xe hỏa, khởi 
hành lúc đêm, gia đình lại tháp tùng thêm hai người chị Vú, anh 
con nuôi và năm con chó săn chim. 

Nhiệm sở mới nằm ở vùng xa xôi miền Nam vùng Hậu Giang, 
nơi chính xác có tên là Gò Quao, địa điểm cách tỉnh gần nhất là 
Rạch Giá. Trụ sở nằm cạnh bờ sông, sông này có tên là sông Cái 
Lớn rất rộng và chiều ngang rộng hơn cây số. Sông đổ ra biển phía 
Tây Bắc tại vịnh Rạch Giá. Sông vì đổ ra biển nên mùa nước lớn 
nước biển tràn vào khá xa, loại cá nào không chịu mặn bị chết nổi 
lên lềnh bềnh.

Nhà của sở được xây bằng gạch, gồm nhà để làm việc và cạnh 
bên là nhà để ở. Nhà ở thuộc loại nhà sàn để tránh nước ngập, đặc 
biệt cạnh bên có xây thêm một bồn nước khá lớn có nắp đậy để 
chứa nước mưa. Nước ở đây có rất nhiều, xung quanh nhà toàn 
là sông rạch nhưng nước không uống được, nước lợ mặn nên nhà 
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nào cũng phải trữ nước mưa để dùng. Nhà bếp cách nhà chính một 
khoảng, nhà vệ sinh cách nhà khá xa, một hàng cây tràm khá cao 
dọc theo con đường nhỏ đưa đến nhà vệ sinh nằm trên bờ sông 
cạnh một cây đa, nhà cầu rất sạch phân thải rơi xuống nước không 
còn với bầy cá chốt, một loại cá nhỏ dài độ đốt ngón tay, đầu có 
xương ngạnh nhọn bén. Xung quanh nhà lưa thưa vài nóc nhà mái 
ngói hoặc mái bằng lá dừa nước, xa hơn nữa phía bên kia bờ sông 
có rừng U Minh. 

Gần nhà không có trường cho ba anh lớn, Ba phải lo chỗ ăn học 
trên tỉnh Rạch Giá. Hè đến các anh chèo ghe tam bản về thăm nhà. 

Đời sống ở Gò Quao tạm ổn định, Ba đi làm còn Mẹ ngoài 
nhiệm vụ nội trợ còn đi buôn thêm. Bây giờ là lúc cuối năm gần 
Tết, Mẹ đi thu mua dưa hấu. Dưa hấu chứa đầy nhà để sau đó bán 
lại. Dưa muốn giữ lâu, ruột màu đỏ đậm cần phải được trồng với 
phân cá. Ngoài dưa Mẹ còn buôn mắm cá lóc. Cá được đánh vảy 
bỏ đầu, ruột để vào lu lớn một lớp cá một lớp muối, giữ ít lâu thành 
mắm. Mắm và rau là món ăn đặc sản của vùng sông nước của Gò 
Quao của vùng Hậu Giang và của cả miền Tây.

Từ trụ sở Gò Quao Ba thường đi tuần du bằng ghe tam bản vắng 
nhà vài hôm. Đây là dịp Ba giao tiếp với nhiều người mới, trong số 
đó có một người khác thường,đó là chú Ba. 

Chú Ba tuổi khoảng bốn mươi, thân người vạm vỡ như lực sĩ 
cử tạ nhưng lạ thay lúc đi học ở vùng núi Tà Lơn bên Campuchia 
mỗi ngày chỉ được ăn một chung gạo và sau đó cũng ăn uống bình 
thường không nhiều hơn. Chú học nội công học gồng dao búa 
chém không đứt. Ngoài ra Chú còn học cách dùng bùa phép, nhiều 
pháp thuật khác, đặc biệt là phép bắt ma, thuật luyện thiên linh cái. 
Chú đã chỉ dạy Ba một vài thứ. 

Sau chuyến tuần du Ba có đem về một vài thứ. Có lần là một 
con dê. Con dê bắc thảo dê đực màu đen không sừng, nó hay 
phóng lên cụng đầu. Dê này cho hợp đàn với bầy dê cái có sẵn 
để có dê con sau này cho sữa. Lần khác là một con gà trống, gà 
cựa gà đá. Trong làng có chỗ đá gà, trường gà mỗi con được nhốt 
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trong lồng riêng, dân làng tụ lại đông đảo xem đá gà. Dân làng 
ở đây một năm chỉ làm việc sáu tháng trong vụ mùa, thời gian 
còn lại rong chơi coi đá gà. Ba rất thích nuôi gà đá, thích vẻ đẹp 
hùng, cách đấu của gà nhưng không thích đá gà để ăn thua cờ 
bạc. Gà đá vùng Hậu Giang có cựa lớn hơn gà che nhưng nhỏ 
thó hơn gà đòn, không cựa to con cổ lớn xuất hiện ở miền Đông 
và Nam trung phần. Nuôi gà phải lắm công phu, lựa giống phải 
chọn gà mái tốt chứ không cần lắm gà trống. 

Tiếng pháo đì đùng, mấy chú chó quá sợ nằm mọp dưới bàn. 
Pháo mừng Tết năm mới Quý Mùi. Năm nay Mẹ có em bé gái 
mới, thứ chín. Ba rất thích bé gái sinh năm Quý Mùi, bé sau này sẽ 
đẹp gái thông minh học giỏi. Ba biết và thích coi số tử vi. 

Thời cuộc bấy giờ là lúc đương chiến tranh, Đệ nhị thế chiến, 
tình hình rất lộn xộn, tại Gò Quao chánh quyền Pháp được thay 
thế bằng quân đội Nhật, dân Việt bắt đầu nổi dậy làm cách mạng. 

Một đêm khó quên, trong ánh đèn dầu lờ mờ, lính Nhật với 
súng ống trên tay đến uy hiếp Ba đòi tiền. Ba được ba anh lớn hộ 
vệ bình tĩnh thương thảo để sau đó lính Nhật ra đi. 

Trụ sở Thủy lâm ở Gò Quao bất an, Ba phải đi tản cư. Ba mướn 
một chiếc ghe tam bản có mui khá lớn chở hết gia đình theo rạch 
vô làng ở trong sâu. Tạm trú ở nhà dân, nhà khá rộng, gian trước 
có một quầy chứa lúa. Đêm ngủ lại nhà. Sáng ra đi. Trước khi đi 
Mẹ nấu một nồi cơm lớn, một nồi thịt kho đem theo cả nhà dùng 
bữa trong rạch sâu. Di tản kéo dài vài hôm, tình hình tạm yên 
không đi nữa ở lại nhà dân. Một sáng kinh hoàng, tiếng súng như 
xé tai vì vèo liên hồi trên ngọn cây xoài trước nhà, cả nhà phải ẩn 
trú trong bồn lúa. Tiếng súng từ tàu Tây trên sông lớn bắn vào. 
Tây đã trở lại, quân Nhật biến mất. Đời sống trở lại bình thường. 
Nhưng xáo trộn vẫn còn, Thổ dậy từ phía bên kia sông tràn qua. 
Thổ từ các Sóc nổi lên chống đối, giết người Việt. Ba phải ra trận 
dùng súng săn thị uy đuổi chúng về Sóc. 

Ba làm việc thêm ít lâu ở Gò Quao, sau được thuyên chuyển lên 
Tây Ninh. 
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Tây Ninh là một tỉnh ở miền Đông có núi Bà Đen, không xa 
tỉnh có tòa thánh của giáo phái Cao Đài. Tây Ninh không như Gò 
Quao ít sông rạch, di chuyển trên bộ thời bấy giờ bằng xe thổ mộ 
kéo bằng một ngựa. 

Gia đình trước khi di chuyển lần này được tháp tùng thêm một 
người, em gái tên Vàng được nhận như con nuôi. 

Người và chó được chuyển từ Gò Quao lên Tây Ninh bằng xe 
hơi đi trước, gà và đồ đạc được chuyển sau bằng ghe bầu theo 
đường thủy. 

Tây Ninh có nhiều rừng, rừng già, có nhiều cây quý, trong số 
có cây được thông dụng, cây gõ lá tròn bằng nửa bàn tay, thân cây 
được xẻ ra làm ván gõ làm giường phản nằm rất mát. Ngoài rừng 
Tây Ninh còn trồng cây cao su nhiều như rừng vùng Thanh Điền. 
Gần nhà có tre, tre tầm vông thân nhỏ rất cứng, tre mạnh tông thân 
tre rất to dài lớn, măng tre thuộc loại lớn. Cây ăn trái có cây vú sữa 
trái phía dưới tròn hoặc nhọn hình vú màu trắng hay tím. Cây điều 
lộn hột, hột nằm ngoài phía dưới trái cũng được trồng nhiều để lấy 
hột. Cây mít có hai loại mít ướt và mít khô. Mít hầm ăn với bánh 
ướt nước cốt dừa hành lá cắt nhỏ rất đặc biệt ngon. 

Ít lâu sau Tết một biến cố lạ xảy đến. Một hôm không như ngày 
thường Mẹ không xuống giường mà ngồi đó thẫn thờ như người 
mất hồn không biết gì nữa. Có lẽ mẹ bị thần linh hay ma quái nhập 
vào người nên hóa như thế. Cả em Vàng cũng bị tương tự. 

Trước hoàn cảnh như vậy Ba tìm cách chữa trị. Trước nhất Ba 
mời thầy pháp trong tỉnh chuyên trị về ma quái, thuộc đường âm 
đến chữa trị cho Mẹ.Thầy Pháp đánh phép định trục ma ra khỏi 
người. Mẹ phản ứng tức thì “sao mi dám đánh con Bà”. Thầy Pháp 
biết đã đụng phải giới thần linh đành cuốn gói ra về. Tình trạng 
của Mẹ vẫn y nguyên. Ba vẫn chưa hiểu thông điệp Mẹ định mang 
đến. Ba cho là Mẹ nổi cơn điên, chữa tà ma không hết phải đưa 
xuống Sài Gòn trị cách khác. Đi được một khoảng đường bị dân 
quân cách mạng chặn lại đuổi về không cho đi. Đành chịu về nhà. 
Vào lúc đó có một thầy tu mặc áo cà sa vàng từ núi Bà Đen đến 
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để đọc kinh chữa bệnh cho Mẹ. Nhà sư trạc độ trên sáu mươi tuổi 
không biết Pháp danh là gì chỉ có tên gọi là Ông Tám Tốt. Sư tiên 
đoán vài hôm Mẹ sẽ khỏi. Nghe kinh Mẹ như người tỉnh hồn dần 
dần trở lại bình thường hết bịnh. Em Vàng cũng khỏi bịnh. Ba rất 
mừng tạ ơn Sư. Sư khuyến cáo Ba nên bỏ đường tà bùa phép nên 
theo đường chính đường Phật, đường giác ngộ và giải thoát khỏi 
khổ. Thật là một duyên huyền bí kỳ diệu đã đưa Ba đến với Phật. 
Ba từ đây biết Đạo và Tu Phật. Ba biếu Sư một bao gạo và nhờ 
người đưa Sư về núi. 

Bị nạn nghiệp của Ba tưởng được nhẹ hơn, nhưng không, nghiệp 
còn dầy chưa hết. Khi đứa con út thứ mười ba ra đời, Ba coi số tử vi 
thấy bị nạn tù. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Một ngày tù bằng 
ngàn ngày ngoài đời. Trong khi đó Mẹ phải dọn nhà đi khỏi nhà của 
sở. Mẹ một mình tảo tần nuôi đàn con dại. Dịp may đến Hiệp định 
đình chiến Genève được ký kết có trao trả tù binh, Ba được thả ra về 
Sài Gòn nhưng không được về Tây Ninh. Ba được phục hồi chức vụ 
cũ, đền bồi tài chánh những năm không lương đủ tiền để mua một 
căn hộ mới cất ở khu Bàn Cờ gần rạp hát đường Cao Thắng. Nghiệp 
của Ba chắc đã trả gần hết nhưng vẫn còn nhẹ đi. Ba được giao chức 
vụ mới, Giám đốc miền Trung phụ trách chương trình trồng Phi lao 
dọc biển chống xâm lấn của cát biển vào đất liền. 

Nghiệp của Ba còn kéo dài trên bảy mươi hai tuổi, kết liễu bởi 
cái nạn hút thuốc lúc còn nhỏ tuổi. 

Lausanne 02 /2021
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   Quỳ bên chân Phật
	 	 	 	 	 	 NGUYỄN	TẤN	QUỐC

Ngôi chùa ấy dường như quen dấu chân tôi. Không cần thiết 
mồng một, ngày rằm Âm lịch, hay lễ tết, mà bất cứ lúc nào 

có chuyện vui, buồn là tôi tìm đến. Men theo những triền cỏ dại, 
tôi lặng lẽ, nhẹ nhàng tìm vào chùa, quỳ bên chân Phật, Bồ tát để 
bày tỏ  lòng mình. 

Chùa có bức tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn an nhiên 
dưới tán bồ đề tỏa mát. Những lần gia đình gây gổ, khuyên can 
không giải quyết được vấn đề. Chẳng còn cách nào khác trấn 
an tinh thần bằng việc tìm đến Phật. Ba mẹ tôi lúc nào cũng có 
chuyện. Có lẽ do cái nghèo mà ra. Thất bại trong việc kinh doanh, 
trắng tay, ba trở nên tuyệt vọng, giải quyết nỗi buồn bằng việc 
mượn rượu giải sầu. Mẹ thì bắt đầu sinh tật cờ bạc, đề đóm, thường 
dành nhiều thời gian cho việc buôn chuyện cùng những người hàng 
xóm, thay vì ở nhà. Từ đấy sinh ra nợ, nợ chồng nợ. Vài công đất 
vườn đã ra đi... Kết thúc "chiến tranh", thường thì đồ đạc trong nhà 
đổ bể, mẹ thì bầm tím người, thậm chí nhiều lần suýt xảy ra án 
mạng. Tôi quỳ bên chân Phật, không mong gì hơn ngoài việc giúp 
cho mình ổn định tâm trí, bớt phiền não và bớt suy nghĩ tiêu cực.  
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Bao nhiêu nỗi buồn, lo âu, sầu muộn, thì thầm cùng Phật được 
đáp lại bằng lòng nhẹ tênh, thanh thản. Phật tiếp thêm cho tôi sức 
mạnh để tôi đương đầu với những nan giải, khó khăn. Tôi ra về 
trong tinh thần phấn chấn, vô lo.

Trước ngày đi thi tú tài (tốt nghiệp THPT), đại học, tôi đến 
quỳ bên chân Phật. Chẳng phải tôi cầu mong cho mình thi đậu, 
đạt được thủ khoa hay đỗ vào nhiều trường. Vì tôi hiểu rõ, Phật 
chẳng thỏa thuận với ai bao giờ. Tất cả phải từ sự phấn đấu của 
chính bản thân mình mà nên. Có chịu khó dùi mài kinh sử, chăm 
chỉ học hành thì mới nên danh. Mà tôi chỉ mong Phật cho mình vài 
lời khuyên, một chỗ dựa vững chắc để tự tin bước vào phòng thi, 
không run sợ, lo âu, hồi hộp. Tinh thần rất quan trọng, nếu hoảng 
loạn sẽ dễ dẫn đến thất bại. Ba mẹ chẳng quan tâm gì đến chuyện 
học hành của tôi, điểm cao hay thấp đều mặc kệ. Thậm chí, những 
ngày sắp đi thi, chính tôi phải đi mót lúa, hái rau muống bán để có 
tiền làm chi phí. Bởi tôi biết, có xin thì ba mẹ cũng chẳng cho xu 
nào. Và như một phép mầu, tôi đã đỗ tú tài, rồi đỗ luôn đại học. Dù 
điểm sít sao nhưng đó là những nỗ lực mà tôi có được. 

Giờ thì ba mẹ tôi đã già. Họ đã thay đổi tính tình, từ bỏ cách 
sống tiêu cực. Có lẽ từ khi ba thoát cơn thập tử nhất sinh, chiến 
thắng thần chết. Ba hứa bỏ rượu, mẹ thì từ biệt bạc bài. Rồi họ 
cũng cố gắng làm việc lặt vặt, buôn gánh bán bưng ở chợ để trang 
trải qua ngày. Riêng tôi, những năm học đại học, tôi phải vừa học 
vừa làm thêm để nuôi sống mình và có tiền lo học phí. Một phần, 
tôi mang ơn người chú đã giúp tôi đóng học phí ở hai năm đầu.

Cũng từ đấy, đức tin ba mẹ tôi mạnh hơn. Cả hai đi chùa thường 
xuyên và hay làm việc thiện. Công việc của tôi giờ cũng khá ổn 
nên đủ để lo cho ba mẹ tuổi xế chiều, không để họ phải làm việc 
nặng nhọc nữa. Những lần về thăm nhà, tôi lại tìm đến chùa, quỳ 
bên chân Phật hồi lâu. Vẫn là tìm chỗ dựa vững chắc nhất, để bày 
tỏ nỗi lòng của mình. Đức Phật bao dung, luôn cho tôi niềm tin 
tuyệt đối, lối đi sáng suốt và hơn hết là làm cho tôi phân định đúng 
sai, tránh lạc lối vào những u mê của cõi Ta bà. 
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Kinh Bách Dụ (Chuyển thơ)
                                     

TRÍ MINH ĐẶNG HÙNG ANH

BÀI 63 : TƯỞNG LÀ QUỶ DỮ

Ở nước nọ có đoàn ca kịch
Được người dân yêu thích bấy nay
Gặp năm hạn hán kéo dài
Ruộng vườn xơ xác, đó đây đói nghèo
Họ chẳng quản băng đèo,vượt suối
Qua nước người rong ruổi mưu sinh
Mang theo đồ diễn bên mình
Cùng là những thứ linh tinh để dùng
Đoàn người vượt qua vùng biên giới
Cố  gắng đi cho tới xóm làng
Trên đường gặp núi chắn ngang
Mới leo lên, bóng đã sang cuối chiều
Nghe đồn núi này nhiều quỷ dữ
Thường bắt người ăn thịt, ghê thay
Nhưng tối rồi phải ngủ đây
Ráng qua đêm để sáng mai lần dò
Họ đốt lửa để cho đỡ lạnh
Lót lá cành, nằm cạnh bên nhau
Ngủ liều chứ biết đi đâu
Mệt đừ, họ đã chìm sâu giấc nồng
Có người bệnh, lạnh không chịu nổi
Mỗi lần nghe gió thổi run khan
Vội mò dưới lớp phông, màn
Lôi ra một bộ hóa trang mặc vào
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Trong đêm tối hắn nào biết được
Mang trên mình đồ giả quỷ, ma
Hắn không ngủ được, lần ra
Ngồi bên đống lửa, sưởi qua đêm buồn
Bỗng có người giật mình thức dậy
Dụi mắt nhìn, chợt thấy hắn ta
Trên người sặc sỡ, nhập nhòa
Tưởng con quỷ dữ, vội la om trời
Làm náo động, đoàn người hốt hoảng
Vừa chạy vừa hét toáng cả lên
Hắn không hiểu, chạy theo liền
Mọi người tưởng quỷ đuổi nên chạy hoài
Vượt qua bao rừng gai, dốc đá
Khi đuối chân trời đã sáng rồi
Bình tâm nhìn lại một hồi
Quỷ đâu chẳng thấy, chỉ người với nhau...
Người phàm bị ngập sâu phiền não
Những khát khao gặp đạo nhiệm mầu
Mong cầu an lạc bền lâu
Đi xa tìm kiếm, gian lao chẳng nề
Nhưng do bởi lầm mê khiến cả
Nên họ còn chấp ngã không thôi
Bị phiền não rượt, hỡi ôi!
Trong dòng sanh tử nổi trôi không ngừng
Chỉ khi nào tâm bừng ánh đạo
Xua bóng đêm điên đảo đi rồi
Bấy giờ liễu ngộ cái tôi
Mới mong thoát khỏi luân hồi, tử sinh.
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 Ngọn núi linh thiêng
	 	 	 	 	 	 HÀNG	CHÂU

Đạo Phật từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào Việt Nam thấm 
thoát đã 2.000 năm. Anh Charlie Nguyễn - Nguyễn Chấn 

quê ở Ninh Cường, vùng Bùi Chu - Phát Diệm nói:
- Có lần tôi đến thăm chùa, đứng ở ngoài nhìn vào tượng Phật qua 

khung cửa sổ, tôi nhận ra tôn giáo của Hòa Bình. Hình ảnh Đức Phật 
ngồi lặng thinh với nét mặt thanh thản hướng nội đã gây ấn tượng 
trong tôi về một triết lý nhân ái. Tôi chợt hiểu tại sao trên 80% dân 
Việt Nam theo Phật. Đó chính là vì triết lý nhân ái của Phật hoàn 
toàn phù hợp với nền văn hóa nông nghiệp nhân bản của dân tộc 
Việt Nam. Hãy nhìn lên bàn thờ Phật, tuyệt đối không có một miếng 
thịt, một giọt máu sinh vật mà chỉ có những sản phẩm của nông 
nghiệp: trái cây, hoa, quả, bánh chưng. Tất cả đều từ thực vật mà ra.

Anh Chấn tâm sự:
- Đối với tôi dù đã mang quốc tịch Mỹ nhưng tim óc tôi lúc nào 

cũng chỉ có một Tổ quốc Việt Nam mà thôi. Tôi luôn nhắm tới lý 
tưởng cao đẹp là phụng sự Tổ quốc và tha nhân.

***
Núi Dinh cạnh xã Long Phước, Bà Rịa, giáp với núi Thị Vải, 

thơ mộng, yên tĩnh. Nơi đây có nhiều thất, vài ngôi chùa nhỏ, có 
đôi ba vị tu sĩ tu thiền định. Ở đó nét mặt các vị toát vẻ hiền hòa 
dễ để lại lòng kính phục mến thương cho các Phật tử đến nơi này.

Sư Mẫu Trầu quê ở miền Tây Rạch Giá. Tu lúc tuổi còn trẻ ở 
vùng quê mình. Khi quân Pháp thất thủ, rút quân về nước, Sư về 
miền đông từng bước lên núi Dinh. Sau đợt Tổng tiến công năm 
Mậu Thân, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp tàn phá Việt 
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Nam. Tổng thống Mỹ hách dịch nói: “Chúng ta sẽ cho Việt Nam 
trở về thời kỳ đồ đá”. Bọn chúng tập kích với quy mô lớn và tàn 
bạo chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh của Mỹ muốn gây tâm 
lý khủng khiếp, gây sức ép tạo thế sức mạnh trên chiến trường và 
trên bàn đàm phán.

Bọn lính chư hầu Mỹ càn quét khắp nơi, chúng đàn áp trực 
thăng ở tảng đá trên đỉnh ngọn núi Dinh lùng sục từng lõm rừng. 
Sư Mẫu Trầu khuyến khích các Ni cô làm chiến sỹ cứu thương. 
Bọn lính lùa tất cả các sư xuống núi. Khi bọn chúng rút lui, các tu 
sĩ lại về am thất của mình.

Chuyện trải dài thấm thoát đã hơn nửa thế kỷ - 50 năm. Vào 
năm 1966, anh em sinh viên - học sinh từ vùng đất thép Củ Chi, 
mỗi ngôi nhà là một hố bom, với những bước chân thư sinh nhỏ bé 
qua Long Khánh vượt quốc lộ, nhìn thấy dãy núi như tranh vẽ in 
trên nền trời xanh nơi huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu, các 
bạn sinh viên học sinh chọn nơi ấy là nơi trú chân.

Bà con Long Phước - Bà Rịa với ánh mắt thương yêu tình cảm đưa 
từng bạn trẻ vào trong buồng thay đổi trang phục trắng sang chiếc áo 
bà ba sẫm màu. Mặt trời ngả về tây, ánh nắng lịm dần vào hơn 5 giờ 
chiều, các bạn từng người rải rác vẹt cây tìm hướng lên núi. Cánh 
rừng già chằng chịt đủ loại gỗ quý, thân cây to một hai người ôm, 
nhiều cây bứa, cây sung, cây xá xị. Tay họ cầm cây đèn pin nhỏ xíu, 
quay bóng đèn xuống đất đề phòng phi cơ địch rè rè thám báo ngang 
phát hiện. Ngọn núi Dinh độ cao gần 600m toàn là đá. Có những 
hòn đá diện tích bằng một căn phòng chồng lên nhau, khác với hòn 
đá vắt vẻo ở con đường đi 
Định Quán - Đà Lạt. Mỗi 
lần len lỏi băng qua các 
hòn đá to, mọi người kinh 
ngạc cho sự hình thành 
ngọn núi ven biển của đất 
nước nhỏ bé hình chữ S ở 
cạnh biển Đông. 
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Từng nhóm nhỏ sinh viên - học sinh thuộc Đặc khu ủy khu Sài 
Gòn - Gia Định trong những năm chiến tranh chống Mỹ khốc liệt 
với tấm lòng yêu nước thiết tha, quyết giành hòa bình cho quê 
hương mình, họ đã chọn núi Dinh là nơi học nghị quyết. Họ dò 
dẫm từng bước, có đoạn phải bò, trèo qua các tảng đá. Từ lúc khởi 
hành 5 giờ chiều cho mãi đến 5 giờ sáng mới lên đến Bưng Lùng 
trên đỉnh núi, nơi này có một tảng đá phẳng như nền nhà, diện tích 
thừa cho chiếc trực thăng hạ cánh.

***
Năm 1968, bộ đội giải phóng các nơi tấn công đồng loạt vào 

các tỉnh thành miền Nam, điểm mấu chốt là nội ô Sài Gòn. Bọn 
chư hầu càn quét ráo riết đổ trực thăng trên đỉnh núi Dinh, lần mò 
các điểm mà chúng nghi có Việt cộng. Đến hang Tổ, chúng bắt 
nhà sư Mẫu Trần, buộc Sư chỉ điểm. Chúng thay nhau đấm đá vị 
tu sỹ vào chùa đã nhiều năm có gương mặt từ bi trông như vị Phật 
thế gian. Sư khom lưng quay tròn với chiếc áo nâu sòng cũ nhiều 
mảnh vải vá.

Bọn địch hằn học như gào thét:
- Ông chỉ bọn Việt cộng ẩn nấp ở đâu?
- Mô Phật!
- Ông tu ở núi làm gì không biết sào huyệt của bọn Vi-Xi?
- Mô Phật!
Chúng tức giận thay nhau đấm  đá liên hồi. Tiếng nói trầm tĩnh 

của nhà sư:
- Mô Phật !
Anh Út Tiêu, cán bộ thành đoàn Sài Gòn trú trong hang gần đó 

nghe rõ tiếng niệm Phật của nhà sư kiên trung. Không khai thác 
được gì, bọn địch rút lui.

Núi Dinh là ngọn núi linh thiêng lịch sử, đã đỡ đầu cho nhiều cơ 
quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam: Cơ quan Dân y 
Trung ương cứu thương, Đài phát sóng, các chiến sỹ bộ đội, sinh 
viên - học sinh thuộc Khu Đoàn Sài Gòn. Ngày nay ai có lên Bưng 
Lùng - hang Hàm Rồng cũng thấy một bia khắc chữ rất đẹp:
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- Đây là nơi huấn luyện Biệt động thành của Khu Đoàn Sài Gòn 
- Gia Định.

Một lư hương và bó nhang để thắp mặc niệm tưởng nhớ những 
chiến sỹ vì nước hy sinh. Vẹt cây len vào phía tay phải ta vẫn thấy 
di tích trạm bảo vệ, lò hoàng cầm rải rác những hòn than nhỏ.

Sư Tâm Nguyện tu trong một thất cạnh hang lớn, ngày đêm 
nhang khói, giữ sạch sân cỏ. Qua hơn nửa thế kỷ, Phật tử lên 
chùa Linh Sơn viếng thăm Ni sư Huệ Giác, Tông trưởng Liên 
tông Tịnh độ Non Bồng, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bây giờ là Hòa thượng Giác 
Quang ở Quan Âm Tu viện - Biên Hòa. Chùa Hang Tổ có Sư 
Thiện Thanh, Sư Khánh Quảng. Cách 500 thước có thất sư Đức 
Tánh, gần đấy có cô Tám Bồ đề. Trong những năm khói lửa ngất 
trời có Sư Thiện Tâm, Sư Thiện Nghĩa, Sư Thiện Trung và các 
vị sư quyết giữ núi.

***
Người đàn ông da trắng nói:
- Tôi là người Thụy Điển quốc tịch Hoa Kỳ. Chánh phủ Mỹ 

điều sang đánh Việt Nam, không thể chống lệnh…
Đôi mắt ông ta đăm chiêu, nhìn vu vơ… Sau một thời gian kết 

thúc chiến tranh Việt Nam, hòa bình thống nhất đất nước, một 
phóng viên báo Mỹ nói:

- Từ ngàn xưa đến giờ, không có một đất nước nào dám đánh đế 
quốc Pháp và Mỹ là hai nước hùng mạnh nhất thế giới. Chỉ có Việt 
Nam kiên cường quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.

- Phải rồi! Từ thời lập quốc cho đến nay, qua các triều đại Đinh 
Lê Lý Trần, người Việt Nam sống với tình nhân ái, lễ nghĩa của 
đạo Phật, rất nhiều vị tu sỹ là Quốc Sư giúp vua giữ nước. Sư Mẫu 
Trầu tức Hòa thượng Thiện Phước, nhân ái kiên trung với tấm lòng 
vì đất nước thiết tha.

Ngọn núi Dinh linh thiêng xa xa mờ sương trên bầu trời xanh 
thơ mộng. Không thể nào quên! Trái tim thổn thức, bao người đã 
sống và chiến đấu cho nền hòa bình Việt Nam. 
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     Phật pháp giữa đời thường
	 	 	 	 	 					CAO	THĂNG	BÌNH

     Con thuyền hạnh phúc
“Người	đời	thường	dành	quá	nhiều	thời	gian	để	lựa	

chọn	con	thuyền	mà	không	dành	đủ	thời	gian	để	lèo	lái	
con	thuyền	đó	sau	khi	khởi	hành...”

H ạnh phúc trần gian như một con thuyền. Cho dù con 
thuyền đó đang lướt sóng êm ả nhưng chỉ cần ta dừng tay 

chèo trong chốc lát thì con thuyền đó sẽ đi chệch hướng và va đập 
vào ghềnh thác. Mọi việc trên đời cũng thế, nếu ta ngừng tay lèo 
lái, nó sẽ lập tức biến thành khổ đau.

Ngày đầu, khi ta mới gặp người ta yêu thương cũng giống như ta 
vừa bước vào con thuyền, rất êm ả và bình yên. Nhưng đây mới chỉ 
là điểm khởi đầu. Nếu sau khi lên thuyền rồi mà ta chỉ lo rong chơi 
hưởng thụ thì con thuyền đó sẽ quay cuồng và chìm đắm. Nhiều 
người than trách rằng người mình thương đã thay đổi, nhưng thực 
ra, điều đó chỉ đúng một phần mà nguyên nhân chính là do ta đã 
quá chủ quan không lo chèo lái và cũng không hiểu hết được sự 
hiểm nguy của dòng nước đang chảy xiết dưới mạn thuyền.

Điều bất hạnh là người đời thường dành quá nhiều thời gian để 
lựa chọn con thuyền mà không dành đủ thời gian để lèo lái con 

thuyền đó sau khi khởi hành. 
Thật sự mà nói thì không có 
con thuyền nào là bình yên 
mà sự bình yên chỉ có được 
khi người ta biết lèo lái con 
thuyền mình đang đi.
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“Nếu	biết	nhìn	theo	hướng	ngón	tay	thì	sẽ	thấy	được	

mặt	trăng,	còn	nếu	chỉ	nhìn	vào	ngón	tay	thì	sẽ	chỉ	thấy	
ngón	tay	mà	không	thấy	được	mặt	trăng...”

K hi ta còn nhỏ, để ta bớt ham chơi, cha mẹ thường căn 
dặn: “Con ơi, học là quan trọng nhất, có học thì mới nên 

người”. Rồi đến khi ta trở thành con mọt sách, cha mẹ lại dạy khác 
đi: “Con à, học trong trường cũng không phải là quan trọng nhất, 
con phải học làm người, học thêm cách ứng xử”. Cứ thế, mỗi lần, 
mỗi lần cha mẹ dạy ta một thứ khác, hết điều này đến điều kia, cái 
nào cũng có lý, nhưng không có cái nào trùng với cái nào. Thật sự, 
cha mẹ đã không hề gạt ta mà chỉ dùng pháp phương tiện để dẫn 
dắt ta từng bước trở thành người tốt.

Trong tu hành cũng vậy, Đức Phật thường dùng đến pháp 
phương tiện để giảng dạy sao cho phù hợp với hoàn cảnh và căn 
cơ của từng người. Nếu ta không hiểu được ý nghĩa thâm sâu phía 
sau những lời kinh đó thì sẽ rất dễ sa vào đa văn, cố chấp. Để hiểu 
được thật nghĩa của các kinh văn, ta cần biết liên kết chúng lại với 
nhau và chứng nghiệm qua thực hành. Từng lời dạy riêng lẻ sẽ 
không đúng cho mọi hoàn cảnh, nhưng khi liên kết chúng lại thì 
sẽ hướng cho ta đến được chân lý.

Chân lý chỉ có thể cảm nhận qua trực giác chứ không thể diễn tả 
hết bằng lời. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu biết nhìn theo 
hướng ngón tay thì sẽ thấy được mặt trăng, còn nếu chỉ nhìn vào 
ngón tay thì sẽ chỉ thấy ngón tay mà không thấy được mặt trăng. 

TP. HCM, 2016

Ngón tay 
chỉ trăng
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THÔNG TIN 
Tin ảnh: TRÍ	BÁ	-	TRÍ	TÂM

NHUẬN	KIÊN	-	DIỆU	NGHIÊM

LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 36 
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HÀNH TRỤ

Sáng ngày 12-12-2020 (28 tháng 10 năm Canh Tý), Chùa Phật học 
Xá Lợi đã nghiêm trang tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 36, tưởng niệm 

ngày cố Hòa thượng Thích Hành Trụ viên tịch. Chư Tăng nội tự và Phật 
tử đại diện các đạo tràng của Chùa Phật học Xá Lợi tề tựu đảnh lễ và 
tưởng niệm người thầy nguyên Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam 
Việt tại chùa Xá Lợi - Sài Gòn cho đến cuối đời (1956 - 1984). Ngài cũng 
là bổn sư của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật học 

Nam Việt và Hòa thượng Thích Đồng 
Bổn, trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng đã 
dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ 
giác linh cố Hòa thượng và cùng toàn 
thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện 
cho giác linh Hòa thượng cao đăng 
Phật quốc.

Nghi thức Lễ húy kỵ

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ:
“QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ XÃ HỘI VÀ NHÂN SINH”

Sáng 19/12/2020 (nhằm ngày 6/11 Canh 
Tý), tại Chùa Phật học Xá Lợi, Nhà nghiên 

cứu Trần Đình Sơn, Trưởng Ban Phật học Chùa 
Phật học Xá Lợi, đã có buổi nói chuyện về đề tài 
“Quan điểm của Phật giáo về xã hội và nhân sinh”.

Quan điểm của Phật giáo về xã hội là một 
xã hội không có giai cấp; một xã hội bình đẳng 
nam nữ; một xã hội với tinh thần dân chủ.

Quan điểm của Phật giáo về nhân sinh bao gồm cách ứng xử giữa 
cha mẹ và con cái trong quan hệ gia đình; cách đối đãi trong quan hệ vợ 
chồng; cách ứng xử trong quan hệ bằng hữu.

Nhà nghiên cứu 
Trần Đình Sơn
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SUY TÔN HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN TU
LÊN PHÓ PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Hiển Tu năm nay

tròn 100 tuổi, được suy tôn 
lên ngôi vị Phó Pháp chủ 

Hội đồng Chứng minh GHPGVN

THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG BỔN
ĐƯỢC TẤN PHONG LÊN GIÁO PHẨM HOÀ THƯỢNG

Tại Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII của Trung ương GHPGVN, Hòa 
thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự T.Ư đã trình hội nghị về danh sách 
đề nghị được tấn phong giáo phẩm tại hội nghị được thông qua bởi Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự hôm 16-1-2021. Trong đó, có 90 vị từ 
Thượng tọa tấn phong lên giáo phẩm Hoà thượng, 180 vị Đại đức tấn 
phong lên giáo phẩm Thượng tọa, 80 vị Ni sư tấn phong lên giáo phẩm 
Ni trưởng, 290 vị Sư cô tấn phong lên giáo phẩm Ni sư.

Trong số 90 vị từ Thượng tọa tấn 
phong lên giáo phẩm Hoà thượng có 
Thượng tọa Thích Đồng Bổn (thế 
danh Nguyễn Thành Nam), có 40 
năm hạ lạp. TT. Thích Đồng Bổn 
hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam; Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo 
Việt Nam, trụ trì chùa Phật học Xá 
Lợi, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Đồng Bổn

Sáng 18-1-2021, trong lễ khai 
mạc Hội nghị Thường niên 

kỳ 5 - khóa VIII của GHPGVN tổ 
chức tại Văn phòng 2 Trung ương 
Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, 
quận 3, TP.HCM), Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất 
Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng 
Giám luật thuộc Hội đồng Chứng 
minh GHPGVN đã thông báo tờ trình 
của Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự suy tôn Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Hội đồng 
Chứng minh lên ngôi vị Phó Pháp chủ 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC196

TỪ QUANG TẬP 36

BAN TÔN GIÁO TPHCM 
CHÚC TẾT HT THÍCH HIỂN TU

Ngày 27/1/2021, phái đoàn 
Ban Tôn giáo TP Hồ Chí 

Minh do ông Nguyễn Duy Tân, PGĐ 
Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn 
giáo TP và các thành viên Ban Tôn 
giáo TP đến thăm và chúc tết Đại lão 
HT. Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 
Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi; HT. 
Thích Đồng Bổn, trụ trì và TT. Thích 
Phước Triều, Phó trụ trì chùa Phật học Xá Lợi.

Ông Nguyễn Duy Tân vấn an và chúc 
Tết HT. Thích Hiển Tu

BAN PHẬT HỌC CHÙA PH XÁ LỢI 
THĂM CƯ SĨ TỐNG HỒ CẦM

Ngày 27-1-2021, các cư sĩ Trí Tâm Tô Văn Thiện, Diệu Châu 
Nguyễn Thị Ngọc và Diệu Viên Mai Thị Thúy, đại diện Ban Phật 

học Chùa Phật học Xá Lợi đã đến thăm nhà báo - cư sĩ Tống Hồ Cầm.
Cư sĩ Tống Hồ Cầm sinh ngày 23-2-

1918, dù tuổi cao nhưng ông vẫn minh 
mẫn và nhiệt tình với Phật sự, công tác 
xã hội.

Các cư sĩ đại diện Ban Phật học Chùa 
Phật học Xá Lợi đã thăm hỏi sức khỏe, 
chúc thọ và tặng quà cho ông.

KHÁNH CHÚC TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH HIỂN TU
VÀ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2020

Chiều ngày 4-2-2021 (23-12- Canh Tý), tại Giảng đường Chánh 
Trí Chùa Phật học Xá Lợi, Ban Trị sự GHPGVN TP Hồ Chí 

Minh, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, chư Tăng chùa Phật học Xá Lợi và 
Phật tử chùa Phật học Xá Lợi đã trang nghiêm tổ chức Lễ khánh chúc 
Trưởng lão HT. Thích Hiển Tu được Trung ương GHPGVN suy tôn 
ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Hội nghị kỳ 5, khóa VIII 
của Trung ương GHPGVN ngày 18-1-2021.
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Hiện nay, dù đã 100 tuổi, Ngài vẫn rất 
minh mẫn, luôn quan tâm các công tác 
Phật sự của Giáo hội và đời sống tu học 
của chư Tăng Ni. Trưởng lão Hòa thượng 
Phó Pháp chủ là bậc long tượng của 
GHPGVN thời nay, là tấm gương sáng 
cho Tăng Ni, Phật tử nương tựa để tu học.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN 
Quận 3 đã chúc mừng TT. Thích Đồng 
Bổn - Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi 
được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng tại Hội nghị thường 
niên kỳ 5 - khóa VII (2017 - 2022) Trung ương GHPGVN.

Tiếp đó, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ nhận lộc 
Tết từ Trưởng lão Hòa thượng ban tặng.

Sau cùng là tổng kết Phật sự năm 2020. Năm Canh Tý do dịch bệnh dồn 
dập nên hoạt động cũng có nhiều hạn chế. Ban Quản trị Chùa cố gắng duy 
trì Phật sự trong điều kiện phải phòng chống dịch Covid-19. Những hoạt 
động tại Chùa luôn luôn tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và GHPGVN.

Trưởng lão HT. Thích Hiển Tu - 
Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 

ban đạo từ

Chư Tăng và Phật tử lắng nghe đạo từ 
của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ

Phật tử xếp hàng nhận lộc Tết từ 
Trưởng lão Hòa thượng ban tặng

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ:
“TÌM HIỂU ĐỨC TIN TRONG PHẬT GIÁO”

Sáng 13/3/2021 (nhằm ngày 1/2 Tân Sửu), tại Chùa Phật học Xá 
Lợi, Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Trưởng Ban Phật học Chùa 

PH Xá Lợi, đã có buổi nói chuyện về đề tài “Tìm hiểu đức tin trong 
Phật giáo”.

Ông Trần Đình Sơn  giới thiệu sơ nét đức tin của các tôn giáo. Ông 
cho rằng đức tin là cơ sở của mọi tôn giáo, nhưng trong đạo Phật, đức 
tin phải đi đôi với nhận thức đúng đắn.
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Đức tin trong đạo Phật là đức tin trên cơ sở hiểu biết, trí tuệ. Ông Sơn 
đã đọc một đoạn kinh Kalama. Theo ông Sơn, qua đoạn kinh Kalama, 
nhận thấy được hai điều: Một là đạo Phật không bao giờ bắt buộc người 
ta tin theo một cách mù quáng; hai là đức Phật không phải là một vị 
chúa tể có quyền phép lạ, có thể đem tín đồ mình đặt ở thiên đường hay 
ở địa ngục tùy theo ý thích của mình.

Nhưng đến với đạo Phật bằng đức tin không thì chưa đủ, mà phải có 
sự nỗ lực tu tập của bản thân thực tu thực chứng mới có được. Đức Phật 

không ban cho ta sự giác ngộ 
giải thoát và cũng không ai có 
thể ban cho như vậy được.

Đức tin của người Phật tử, 
tức người đã quy y Tam bảo - 
quay về nương tựa Phật, Pháp, 
Tăng - thọ trì năm giới, thực 
hành bát chánh đạo, là niềm tin 
tuyệt đối vào Đức Phật, Phật 
pháp và Tăng già.

Các cư sĩ lắng nghe bài thuyết trình 
của cư sĩ Trần Đình Sơn

LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM ĐẢN SANH

Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm đản sanh (19-2 Tân 
Sửu), sáng 31-3-2021, Phật tử đại diện các đạo tràng đã vân tập 

về Chùa Phật học Xá Lợi để tham dự lễ vía.
Chư Tăng và Phật tử đứng trước tôn tượng Đức Quan Thế Âm thành 

kính lễ bái và trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu của Ngài trong 
không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng.

Với 12 hạnh nguyện đại từ đại bi - ban vui và cứu khổ, Ngài là chỗ nương 
tựa của vô lượng chúng sinh gặp cơn khổ nạn. Đức hạnh của Ngài thật không 
thể dùng lời nào để tán 
thán. Chúng ta chỉ có 
thể một lòng thành 
kính phủ phục trước 
tâm lợi tha quảng đại 
của Ngài và nguyện 
học theo hạnh Ngài để 
mở rộng lòng thương 
của mình. 
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Trang web chùa Phật học Xá Lợi: chuaxaloi.vn 
Thư từ bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban biên soạn Tủ sách  

Phật học Từ Quang, 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh. Email: phathoctuquang@gmail.com

 Địa chỉ phân phối: Thư viện chùa Phật học Xá Lợi, 89 Bà 
Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

    Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến 
với mọi người mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng 

hình thức không kinh doanh.
    Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi của 
mọi giới vào công tác thiện nguyện này. 

   Liên hệ : Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. HCM. 

Điện thoại:  08.39300114 – 08.66561059 Email: 
quyantonghoasen@yahoo.com.vn 

Tài khoản:
-Ngoại tệ: Nguyễn Thành Nam
Số tài khoản: 110.7755B
Tại VP Bank Hồ Chí Minh, 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, TP. HCM
- Việt Nam đồng: Phạm Thị Thùy Dương
Số tài khoản:  042.01.01.0899165
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 

169 - 171 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP. HCM.

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến với mọi người 
mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng hình thức không kinh doanh

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi  
của mọi giới vào công tác thiện nguyện này

Liên hệ: Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 098 904 2114
Email: dongbon@gmail.com

Tài khoản:
- Việt Nam đồng: Nguyễn Thành Nam 
Số tài khoản: 042.0101.0897.693 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 169-171 Cách Mạng Tháng Tám, 
Quận 3, TP.HCM
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