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Kính thưa quý độc giả!

Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy âm 
lịch) đã trở thành ngày lễ hội quan trọng của người Việt, thể hiện tinh thần, tri ân và 
báo ân phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nét đẹp văn hóa truyền thống của 
dân tộc.

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống 
văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam ta.

Năm nay, một mùa Vu Lan đặc biệt nữa lại về trong bối cảnh toàn dân chung tay 
chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Giáo hội khuyến khích Tăng Ni các chùa, các Ban 
Trị sự trong cả nước tổ chức lễ Vu Lan trực tuyến để tín đồ Phật tử, bà con nhân dân 
vẫn bày tỏ được lòng Hiếu đạo -  tri ân và báo ân của mình mà không phải tập trung 
đông người.

Hòa chung không khí ấy, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo mang đến cho độc giả số báo 
372 với chủ đề: “Vu Lan thắng hội”. Thông qua các bài viết chuyên sâu, như: Một 
vài suy nghĩ về Hiếu đạo trong Nho giáo và Phật giáo (ĐĐ. Thích Chánh Đức), Bất 
hiếu - Vấn nạn xưa và nay (Sư cô Thích Nữ Thắng Tâm), Vu Lan báo hiếu trong mùa 
dịch COVID-19 đối với cư sĩ Phật tử tại TP HCM (Thích Ngộ Trí Viên),… hy vọng 
độc giả có thể hiểu thêm về ngày lễ quan trọng này.

Cùng với danh mục chủ đề, số báo 372 giới thiệu đến bạn đọc gần xa các bài viết 
nghiên cứu đặc sắc về: Đôi nét về việc phiên dịch kinh điển Phật giáo Phạn văn ở 
Trung Hoa (từ thời Đông Hán đến thời Đường) (Hưng Trung), Phân tích những điểm 
giống và khác nhau giữa Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học và An Nam Phật học hội 
(giai đoạn 1920-1945) (Thích Nữ Huệ Lộc), Quan điểm về cư sĩ đắc thánh quả trong 
kinh Mi Lan Đà vấn đạo (Vĩnh Không), Biểu tượng hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng 
Ác trong các ngôi chùa Bắc Bộ Việt Nam (TS. Đặng Thị Phong Lan)…

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

     Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

THƯ  TÒA S OẠN



VU LAN
THẮNG HỘ I  
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Từ ngàn xưa, hiếu đạo đã trở thành chuẩn mực đạo đức tốt đẹp 
của người Việt. Thể hiện qua phép tắc, hành vi ứng xử của con 
cái đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Trong đạo đức học Phương 
Đông, hiếu đạo được xem là nền tảng đạo đức học của Nho 
giáo và Phật giáo. Bài viết tập trung nêu một vài quan điểm về 
hiếu đạo của Đạo Nho và Đạo Phật, khái quát những điểm đồng 
nhất, dị biệt về quan niệm hiếu đạo của hai tôn giáo và những 
nét hòa nhập cùng văn hóa bản địa ở Việt Nam.

Một vài suy nghĩ về 
Hiếu đạo giữa Nho giáo 
và Phật giáo

ĐĐ. Thích Chánh Đức* Có thể nói, dù trong bất cứ thời đại nào, 
hiếu đạo vẫn luôn là mực thước của xã hội.
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CHỮ HIẾU
Tùy theo văn hóa của mỗi quốc 
gia để định nghĩa chữ “hiếu” theo 
phạm trù rộng hay hẹp. Đối với 
người Việt Nam, “hiếu” có nghĩa 
là hết lòng yêu quý, kính trọng, 
chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, 
cha mẹ [1] và lễ nghi cư tang [2]. 
Khi “hiếu” trở thành chuẩn mực 
đạo đức trong xã hội, những lề 
luật, nguyên lý để các cá nhân, 
nhóm xã hội điều chỉnh hành vi, 
sẽ được xem là “đạo”. Nho giáo 
và Phật giáo là hai tôn giáo có 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 
tinh thần của người Việt. Vốn coi 
trọng phẩm chất nhân văn và các 
hệ giá trị đạo đức, hiếu đạo trở 
thành những luận thuyết, triết lý 
của các tôn giáo. Hiếu kính, hiếu 
thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu 
đạo… được thể hiện qua những 
lời dạy cụ thể để tín đồ hay người 
dân noi theo.

HIẾU ĐẠO TRONG 
NHO GIÁO
Nho giáo, còn gọi là Đạo 
Nho hay đạo Khổng là một hệ 
thống đạo đức, triết học xã hội, 
triết lý giáo dục, chính trị do 
Khổng Tử đề xướng, được các 
môn đồ phát triển với mục đích 
xây dựng một xã hội hài hòa, 
con người biết ứng xử theo lẽ 
phải và đạo đức. Xem “Văn trị 
- Lễ trị - Nhân trị - Đức trị” là 
những nguyên tắc để quản lý xã 
hội và xây dựng một xã hội an 
hòa. Vì vậy, hiếu đạo trong Nho 
giáo được thể hiện qua việc nuôi 
dưỡng, kính trọng ông bà, cha mẹ; 
giữ gìn thân thể mình để nối chí 
hướng ông cha báo hiếu các bậc 
sinh thành; và lòng tiếc thương 
của con cái khi cha mẹ qua đời. 

Nuôi dưỡng, kính trọng ông bà, 
cha mẹ là phạm trù căn bản của 

hiếu: “phụng dưỡng cha mẹ làm 
đầu, kế đến thờ vua, sau rốt là 
lập thân” [3]. Khổng Tử và các 
học trò của ông đều khẳng định 
rằng, con cái phụng dưỡng cha 
mẹ mà không kính thì không 
phải là báo hiếu: “Ngày nay, 
thấy ai có thể nuôi dưỡng được 
cha mẹ, thì người ta gọi là có 
hiếu. Nhưng đến như giống chó 
ngựa thì người ta cũng nuôi được 
vậy. Cho nên nếu không có lòng 
hiếu kính cha mẹ trong khi nuôi 
dưỡng, thì nuôi cha mẹ và nuôi 
chó ngựa có gì khác nhau?” [4]. 
Như vậy, hiếu phải được xuất 
phát từ tâm, từ tình cảm, không 
đơn giản là hoàn thành trách 
nhiệm. Gắn nết hiếu với nết đễ 
(kính trọng) cho thấy Đạo Nho 
đề cao cái gốc để làm người, trở 
thành chuẩn mực  để đánh giá 
nhân cách cũng như địa vị con 
người trong xã hội. 

Đối với người Việt Nam, “hiếu” có nghĩa là hết lòng yêu quý, kính trọng, 
chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ và lễ nghi cư tang. (Ảnh: internet)
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Hiếu đạo còn biểu hiện bằng việc 
con cháu phải biết quý trọng bản 
thân, nối chí cha ông, nối dõi dòng 
giống. Theo “Hiếu kinh”, từ hình 
hài đến vóc dáng của người con 
đều do mẹ cha cho, vì vậy, người 
con phải có trách nhiệm giữ gìn 
thân thể mình: “Thân thể tóc da, 
nhận từ cha mẹ, không dám tổn 
thương đó là khởi đầu của hiếu. 
Lập thân hành đạo, dương danh 
hậu thế, để làm rạng rỡ cha mẹ, 
không dám tổn thương đó là khởi 
đầu của hiếu” [5]. Quý trọng sinh 
mệnh để nối tiếp chí hướng sự 
nghiệp chung của tổ tiên làm nỗi 
lo của đấng sinh thành, mang tiếng 
thơm cho dòng tộc được xem là 
cách báo hiếu trọn vẹn, Khổng Tử 
nói: “Khi người cha còn sống thì 
quan sát chí hướng của người con, 
khi người cha chết thì quan sát 
hành vi của người con. Nếu ba năm 
sau khi cha mất, người con không 
thay đổi những quy tắc của đạo 
làm con đối với cha, đó là người 
con có hiếu vậy” [6]. Tăng Tử tóm 
lược trong “Hiếu hữu tam”: “Hiếu 
đạo có 3 điều: Đại hiếu là tôn kính  
cha mẹ, thứ đến là không làm gì 
gây tai tiếng cho cha mẹ, sau 
cùng là nuôi dưỡng cha mẹ” [7]. 
Không lập gia đình để có con nối 
dõi tội bất hiếu lớn nhất: Bất hiếu 
hữu tam, vô hậu vi đại. Tính phục 
tùng bất khả kháng: Phụng dưỡng 
cha mẹ phải nhẹ nhàng khuyên 
giải, can ngăn. Nếu cha mẹ không 
chịu nghe thì vẫn phải cung kính, 
không được trái ý nguyện của cha 
mẹ” [8] được xem là một quan 
niệm khác về hiếu trong Đạo Nho 
thời cổ, ngày nay ít được tán đồng 
trong xã hội hiện đại.  

Mai táng cha mẹ trong cơn tử 
biệt, tưởng nhớ người khuất núi 
cũng là việc trọng đại hơn hết của 
người con có hiếu, hoàn thành 

đạo làm người. Khổng Tử dạy: 
“Người con hiếu phụng dưỡng 
cha mẹ, ăn ở phải hết sức cung 
kính, cung dưỡng cha mẹ phải 
hết mực vui vẻ, khi cha mẹ đau 
ốm phải lo lắng hết lòng, khi lo 
việc tang lễ phải cực kỳ thương 
xót, khi cúng tế cha mẹ phải vô 
cùng trang nghiêm” [9]. Nhưng 
ông cũng nhắc nhở mọi việc đều 
không được thái quá, phô trương 
dẫn đến mất sự cân bằng, ảnh 
hưởng đến bản thân.

HIẾU ĐẠO TRONG 
PHẬT GIÁO
Đạo Phật là đạo giải thoát, giác 
ngộ. Ở phương diện hiếu thảo, 
Đạo Phật còn được gọi là đạo 
hiếu, mà Đức Phật là biểu trưng 
nhất cho tinh thần chí hiếu. Hiếu 
đạo có vai trò quan trọng trong 
giáo lý nhà Phật, được xem 
như nền tảng đạo đức học Phật 
giáo, Như kinh dạy: Hiếu là trên 
trước, hiếu là tất cả, là mẹ của 
tất cả những công đức lành, mẹ 

Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ. Ở phương diện hiếu thảo, Đạo Phật còn 
được gọi là đạo hiếu, mà Đức Phật là biểu trưng nhất cho tinh thần chí hiếu. 
(Ảnh: phatgiao.org.vn)
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của tất cả những phương pháp tu 
hành để thành Phật. Ngoà i việ c 
phụ ng dưỡ ng, kính hiếu cha mẹ  
và  là m rạ ng rỡ  tổ  tông, người 
con phải biết làm cho cha mẹ 
an vui qua thái độ cư xử đối với 
cha mẹ và qua lối sống đạo đức 
của bản thân. Cao hơn, người 
con phải biết dẫ n dắ t cha mẹ  đến 
với thiện pháp, xa lì a phiề n nã o, 
là m cho họ  hà ng thân thuộ c mấ y 
đờ i đượ c độ , cắ t đứ t vĩ nh viễ n 
khổ  đau. Tận hiếu qua các giáo 
lý kinh Phật được thể hiện bằng 
những hành động hiếu thuận lâu 
dài, xuất phát từ tâm, từ người 

thân mở rộng đến mọi người rồi 
đến chúng sinh vô lượng. 

Kinh Vu Lan Báo Hiếu diễn tả 
sự hi sinh người mẹ khi cho con 
tượng hình. Để thọ sanh một hài 
nhi phải có ba sự hòa hợp và hội tụ 
đủ duyên [10], Đức Phật nói: “Này 
các Tỳ Kheo, có rất ít chúng sanh 
được tái sanh làm người! Có rất 
nhiều chúng sanh phải tái sanh ra 
ngoài loài người” [11]. Chính bởi 
vậy, hiế u thuậ n với cha mẹ  phải 
được thực hiện trong suốt cuộc đời, 
phải đầy đủ trên hai phương diện 
vật chất và tinh thần, không phả i 

là m theo cả m xú c vui buồ n chố c 
lá t. Kinh Trườ ng A-hà m [12]chỉ ra 
năm điều con cá i cần hiếu thuậ n 
với cha mẹ : phụng dưỡng cha mẹ, 
không để cha mẹ  thiế u thố n; hễ  có  
việ c gì , bá o trướ c cho cha mẹ  biế t; 
cha mẹ  là m, kí nh cẩ n nghe theo 
không đượ c chố ng lạ i; cha mẹ  dạ y 
dỗ , không nên là m trá i; không cả n 
chá nh nghiệ p cha mẹ  là m [13]. 
Phật giáo cho rằng, phước đức của 
việc phụng dưỡng cha mẹ  được 
so sánh ngang bằ ng vớ i việ c cú ng 
dườ ng Phậ t khi hiế u kí nh hiệ n hữ u 
trong trá i tim mỗi người. 

Hiếu đạo phải xuất phát từ tâm, 
mang lại lợi ích thiết thực cho cha 
mẹ trong hiện tại và tương lai. 
Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ từ 
công sức kiếm được do mồ hôi 
để thâu được một cách hợp pháp 
[14]. Dà nh sự  an ủ i cho cha mẹ  
về  mặ t tâm lý  và  an lạ c về  mặ t 
tinh thầ n bằng cách thay cha mẹ 
truyền thừa, giữ gìn gia đình và 
truyền thống nghề nghiệp, nhắc 
đến trong kinh Trường bộ [15]. 
Mở  mang giá o hó a cha mẹ  hướng 
đến thiện pháp, đi đến chánh đạo 
là  cá ch bá o ơn chân thự c nhất cho 
cha mẹ . Đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ Kheo, ai đối với cha mẹ không 
có lòng tin, thì khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú vào lòng tin; 
đối với cha mẹ theo ác giới thì 
khuyến khích, hướng dẫn an trú 
vào thiện giới; đối với cha mẹ xan 
tham, thì khuyến khích, hướng 
dẫn an trú vào bố thí; đối với cha 
mẹ theo ác trí tuệ, thì khuyến 
khích, an trú vào trí tuệ, cho đến 
như vậy, này các Tỳ Kheo, là làm 
đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha” 
[16]. Đại sư Liên Trì dạy: “Giúp 
cha mẹ giải thoát sinh tử, mới 
tròn bổn phận làm đạo con” [17]. 
Kinh Hiề n ngu và  kinh Thiể m 
tử  nó i: “Phậ t-đà  thị  nhân nhân 
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hiế u cố , thà nh tam giớ i chi tôn” 
(Đứ c Phậ t vì  nhân á i hiế u thuậ n 
cho nên đã  trở  thà nh đấ ng tôn 
quý  củ a ba cõ i). Tạo cho cha mẹ 
niềm tin, dẫ n dắ t cha mẹ  hướ ng 
về  đườ ng chá nh, tin vào Tam bảo, 
thực hành thiện pháp, bố thí và tu 
tập trí tuệ để giữ giới, chính là 
hiếu đạo của Phật giáo. 

Khi cha mẹ qua đời, bổn phận con 
cái phải lo tang lễ chu đáo, trang 
nghiêm thanh tịnh (Kinh Trường 
bộ). Để giúp cha mẹ tái sinh cõi 
lành, thoát khỏi cảnh địa ngục 
ngạ quỷ, Kinh Địa Tạng hướng 
dẫn con cái báo hiếu bằng cách 
cúng dường, bố thí, làm phước, 
phóng sanh. 

Bất hiếu là tội lớn nhất trong hành 
vi, lẽ sống của mỗi người. Trong 
14 điều răn dạy của Đức Phật có 
câu: “Tội lỗi lớn nhất của đời 
người là bất hiếu với cha mẹ”. 
Kinh Nhẫn Nhục cũng dạy “Điều 
ác tột cùng không gì hơn bất 
hiếu”. Con người không đối xử tốt 
với cha mẹ thì khó có thể sống tốt, 
sống thiện với người khác. Người 
bất hiếu thì cũng bất nhân. 

Tình yêu thương trong Đạo Phật 
thể hiện trong khắp giới chúng 
sinh, hiếu đạo của con người 
cũng được Đức Phật mở rộng vô 
lượng. Cha mẹ  theo nghĩ a rộ ng 
của Phật giáo cò n bao gồ m “ân 
sư trưở ng”, Kinh Phạ m võ ng nó i: 
“Nhượ c Phậ t tử , dĩ  từ  tâm cố , 
hà nh phó ng sinh nghiệ p, nhấ t 
thiế t nam tử  thị  ngã  phụ , nhấ t 
thiế t nữ  nhân thị  ngã  mẫ u, ngã  
sinh sinh vô bấ t tù ng chi á i sinh, 
cố  lụ c đạ o chú ng sinh giai thị  
ngã  phụ  mẫ u”. Con người được 
sinh ra và được trải qua nhiều 
đời, vì vậy, chú ng sinh trong sá u 
đườ ng đề u là  cha mẹ  ta. Do đó, 

Đạo Phật khuyên ngườ i Phậ t tử  
lấy tâm từ  là m việ c phó ng sinh 
thể hiện hiếu đạo trọn đời đối với 
cha mẹ nhiều đời. 

NHỮNG ĐIỂM ĐỒNG NHẤT, 
DỊ BIỆT CỦA NHO GIÁO VÀ 
PHẬT GIÁO VỀ HIẾU ĐẠO

Thông qua các giáo lý, luận 
thuyết cả Nho giáo và Phật giáo 
đều dạy con cái phải có hiếu với 
ông bà, cha mẹ. Những hành vi 
ứng xử như lễ phép, kính vâng, 
phụng dưỡng chăm sóc, làm cho 
vui lòng cha mẹ là những biểu 
hiện của hiếu đạo. Tôn vinh lòng 

Khuyến hóa cha mẹ hướng đến thiện pháp, đi đến chánh 
đạo là cách báo ơn chân thực nhất cho cha mẹ.
(Ảnh: vncphathoc.com)
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hiếu thảo, cả hai tôn giáo đều 
nhấn mạnh hiếu đạo là cội nguồn 
của yêu thương, chuẩn mực đánh 
giá nhân cách của con người. Chu 
toàn tang lễ, thờ phụng tưởng nhớ 
là những điều dạy của cả hai tôn 
giáo dành cho con cái đối với 
đấng sinh thành. 

Tuy đều ra đời ở các quốc gia 
phương Đông, hai tôn giáo cũng 
có những điểm dị biệt trong quan 
niệm về hiếu đạo. Hiếu trong Đạo 
Nho yêu cầu con cái phải tuân thủ 
hết mực các quy định mang tính 
luật lệ như giữ gìn thân thể, hình 
hài do cha mẹ sinh ra. Phải sinh 
con nối dõi, nếu không sẽ phạm 
vào tội bất hiếu. Khi cha mẹ qua 
đời, con cái thể hiện đau buồn, 
thương xót, thậm chí giết hại súc 
vật hiến tế cho người chết, đốt 
vàng mã. 

Đạo Phật nhấn mạnh đạo hiếu trên 
nhiều phạm trù hiện thế và siêu 
thế, lấy đạo đức làm chuẩn mực, 
hướng cha mẹ đến thiện pháp, đến 
an lạc giải thoát đời này và đời 
sau. Con cái tổ chức hậu sự tang 
lễ cho cha mẹ, hiếu không phải 
là khóc lóc đau buồn mà thanh 
tịnh tâm dùng năng lượng từ bi và 
nương vào năng lực Tam bảo với 
sự hòa hợp, thương yêu của những 
người thân trong gia đình để cầu 
nguyện cho cha mẹ. Tụng kinh, 
cúng dường, bố thí, làm việc thiện 
là cách hữu hiệu để con cháu trợ 
duyên cho cha mẹ qua đời được 
siêu thoát, tái sanh vào cảnh giới 
an lành. Đặc biệt, Đạo Phật không 
cho phép giết hại súc vật để hiến 
tế, cúng tế hoặc thực hành những 
mê tín dị đoan khác. 

Có thể nói, dù trong bất cứ thời 
đại nào, hiếu đạo vẫn luôn là 
mực thước của xã hội. Tuy có 

những điểm tương đồng và một 
vài dị biệt, nhưng tựu trung lại 
Nho giáo cũng như Phật đều xem 
hiếu đạo là nền tảng xây dựng gia 
đình hạnh phúc và xã hội an lạc. 
Phật giáo hướng tới phổ độ chúng 
sinh vô lượng, giải thoát trên tinh 
thần giác ngộ nên nhấn mạnh tinh 
thần hướng thiện, từ bi. Xem báo 
đáp ân cha mẹ đứng ngang cùng 
báo ân Tam bảo, ân đất nước, ân 
chúng sinh, hiếu đạo chính là 
hiểu đạo trong Phật giáo. 

Trong quá trình phát triển, Phật 
giáo bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
văn hóa bản địa. Các tín đồ Đạo 
Phật bên cạnh thờ các đức chư 
Phật đều có thờ cúng tổ tiên. 
Trong nghi lễ thờ cúng, vật phẩm 
thanh tịnh được dâng cúng cho tổ 
tiên với mong muốn tổ tiên nhanh 
chóng siêu thoát, tái sinh đến cõi 
lành. Một số quan niệm về hiếu 
của Đạo Nho cũng bị xóa nhòa vì 
không còn phù hợp trong thời đại 
mới như: “Bất hiếu hữu tam vô 
hậu chi đại” hay “Phụ xử tử vong, 
tử bất vong, bất hiếu”. Dẫu rằng 
thời thế có nhiều đổi thay, nhưng 
những căn bản của đạo hiếu, đạo 
đức làm người luôn là những giá 
trị tốt đẹp vĩnh cửu muôn đời cần 
trân trọng và giữ gìn.
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Trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân 
tộc Việt Nam, lòng hiếu thảo luôn được đề 
cao như một giá trị vĩnh hằng. Đã có biết bao 

bài thơ, bài văn, nhạc phẩm ca ngợi về những người 
con hiếu thảo. Ấy thế mà, “Bất hiếu” vẫn còn tồn tại 
và là vấn nạn của xã hội từ xưa cho đến nay, đã đến 
lúc dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại. 
Bởi người xưa từng nói: “Một người con bất hiếu, 
sẽ mãi mãi là không thể làm trọn chữ Nhân được, dù 
có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho thiên hạ, thì cũng 
chỉ là sự giả dối và vô nghĩa mà thôi”.

NHỮNG QUAN NIỆM VỀ BẤT HIẾU
Theo Từ điển Viện ngôn ngữ học, Bất hiếu có nghĩa 
là “tệ bạc, thiếu tình cảm trong sự đối xử với cha mẹ” 
[1]. Theo Từ điển Hán Việt của Nguyễn Quốc Hùng 
thì Bất hiếu “不孝”được định nghĩa là “Không hết 
bổn phận với cha mẹ ” [2]. Chữ Hiếu “孝”được chiết 
tự ra từ chữ Hán gồm chữ Lão ở trên có nghĩa là 
người già, người giàu kinh nghiệm, người đáng tôn 
kính và chữ Tử ở dưới mang nghĩa là con cháu, thế 
hệ sau. Chữ Hiếu theo Hán tự hàm ý một người phải 
luôn tôn thờ, kính trọng bậc trưởng thượng, người 
lớn không chỉ trong gia đình mà với tất cả những 
người mình mang ân nặng nghĩa. Đó mới được gọi 
là Hiếu, ngược lại thì chính là người Bất hiếu. 

Còn theo quan điểm của Phật giáo, trong kinh Báo 
ân cha mẹ, Đức Phật dạy về sự Bất hiếu của con cái 
rất chi tiết như sau: “Nói với cha mẹ thì trợn mắt 
trừng ngươi, hỗn hào to tiếng. Khinh khi chú bác, 

Bất hiếu - 
vấn nạn xưa và nay

“Chữ Hiếu ngày nay đã nhạt mòn 
Lơ là bổn phận mỗi người con. 

Nào hay nghĩa nặng… như trời biển 
Chẳng rõ ân dày… tựa núi non.” 

(Ảnh: sưu tầm)

SC. Thích Nữ Thắng Tâm*
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đánh đập anh em, sỉ nhục bà con, không có lễ nghĩa. 
Thầy dạy không tuân, cha mẹ răn bảo toàn không y 
cứ. Đối đãi anh em cố ý gây gổ. Đi ở ra vào không 
cần cha mẹ. Ngôn hạnh thô bỉ, tự chuyên manh 
động. Cha mẹ quở trách, chú bác răn dè thì sinh 
sân hận, chống trả phản nghịch. Bất kể chính ta do 
mẹ sinh ra, do cha nuôi lớn. Không tuân theo lời 
dạy của cha mẹ, thầy bạn và các bậc trưởng thượng 
trong gia tộc. Theo bạn bè xấu ác, từ bỏ gia đình đi 
hoang, gây tạo tội lỗi làm cho cha mẹ, bà con buồn 
khổ. Không lo học tập, xao lãng nghề nghiệp, không 
tạo dựng được một đời sống vững chắc, làm cha mẹ 
lo lắng. Không phụng sự cha mẹ về vật chất, không 
an ủi về mặt tinh thần, coi thường cha mẹ,…” [3].

Trong Trường bộ kinh, Đức Phật có dạy một người 
con được gọi là hiếu thảo phải thuận theo năm trách 
nhiệm đạo đức như sau: “Tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, 
tôi sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, tôi sẽ giữ 
gìn danh dự gia đình và truyền thống, tôi sẽ bảo 
vệ tài sản thừa tự và tôi sẽ lo chu toàn tang lễ của 
cha mẹ đúng pháp” [4]. Cho nên nếu không làm 
tròn được năm phần trách nhiệm này, đồng nghĩa 
với việc không làm tròn chữ Hiếu.

Bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ không chỉ được 
xem là nét đẹp văn hóa trong mỗi con người, mà 
hiếu thảo còn được pháp luật Việt Nam quy định 
tại nhiều Bộ luật khác nhau, cụ thể như Điều 70, 
71 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, có những 
nội dung như sau: “Con cái có bổn phận yêu quý, 

kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha 
mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia 
đình. Nghĩa vụ tham gia sản xuất, tạo thu nhập, 
đóng góp nhằm đảm bảo đời sống chung của gia 
đình theo khả năng của mình. Con đã thành niên 
không sống chung với cha, mẹ phải có nghĩa vụ 
cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ 
không có khả năng lao động và không có tài sản 
để tự nuôi mình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm 
sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất 
năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết 
tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con 
phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ” [5]. 
Quy định này cho thấy rằng nếu ai vi phạm những 
nghĩa vụ, bổn phận nói trên, thì người đó bị xem 
như là một đứa con bất hiếu.

Khi bàn đến đây, sẽ có những ý kiến cho rằng người 
xuất gia từ bỏ gia đình, cắt ái từ thân, không gần gũi 
chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ thì sẽ bị xem là 
những đứa con bất hiếu. Đây là những suy nghĩ không 
khác gì “Lục ngoại đạo” đã từng bài xích Đức Phật. 
Chúng ta cũng từng được nghe: “Một người biết tu, cả 
Họ được nhờ”. Thông qua những bài kinh mà chúng 
ta đã biết, ai cũng từng được nghe hạnh Hiếu là hạnh 
Phật, tâm Hiếu là tâm Phật. Thực chất người xuất gia 
là người con có hiếu vì “Đạo Phật là đạo Hiếu”. Hiếu 
hạnh của người xuất gia ở đây là phải có trách nhiệm 
hóa độ cho tất cả chúng sinh đang nằm trong biển vô 
minh, sớm được về bến bờ giải thoát. Chúng sanh 
trong đó có cha mẹ không chỉ đời này, mà còn nhiều 

“Một người con bất 
hiếu, sẽ mãi mãi 
không thể làm trọn 
chữ Nhân được, dù có 
làm bao nhiêu điều tốt 
đẹp cho thiên hạ, thì 
cũng chỉ là sự giả dối 
và vô nghĩa mà thôi”.

 (Ảnh: internet)
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đời nhiều kiếp. Tâm Hiếu của người xuất gia đồng với 
Tâm Bồ tát. Người xuất gia từ bỏ những danh lợi của 
thế gian, từ bỏ tham sân si để đi sâu vào thực hành tâm 
từ bi thương yêu kính trọng với tất cả chúng sinh. Như 
Đức Phật từng dạy: “Phụng sự chúng sinh là cúng 
dường chư Phật”. Đó là hiếu đạo cao thượng, chẳng 
phải báo hiếu với cha mẹ một đời, mà còn báo hiếu cả 
thâm ân đa sinh phụ mẫu trong nhiều đời nhiều kiếp.

Cho nên, chữ Hiếu luôn đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng đối với mỗi con người. Phàm là con cái 
phải hiểu được bổn phận làm con của mình, phải có 
trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, vẫn còn 
tồn tại đâu đó không ít những đứa con “Bất hiếu”.

NGUYÊN NHÂN KHIẾN NHỮNG ĐỨA CON 
TRỞ NÊN BẤT HIẾU
Nói đến việc con cái bất hiếu đối với cha mẹ, thì 
có vô vàn lý do. Phần lớn những người con rơi vào 
những trường hợp này là bởi những nguyên nhân cơ 
bản như sau:

Thứ nhất, do sự nhận thức của những người con còn 
hạn hẹp, thiếu sự giáo dục từ gia đình và xã hội. Họ 
không ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của cha 
mẹ trong cuộc sống này. Họ mặc nhiên cho rằng, chăm 
sóc lo lắng và dạy dỗ là nghĩa vụ, bổn phận của cha mẹ, 
xem đó như một quy luật tự nhiên của tạo hóa. Dẫn đến 
lơ là, không trách nhiệm trong việc yêu thương, ân cần, 
chăm sóc hay phụng dưỡng cha mẹ.

Thứ hai, trong quan hệ tình cảm gia đình đã từ 
lâu không êm đẹp, không có sự gắn bó, đoàn tụ, 
thương yêu. Thay vào đó là những viễn cảnh đầy 
đau thương, sóng gió. Hoặc do hoàn cảnh gia đình 
thiếu thốn, vất vả, hoặc bị ngược đãi hành hạ, hoặc 
bị bỏ rơi, không được yêu thương dạy dỗ… Họ dần 
thiếu đi sự quan tâm dành cho mình và cũng không 
quen với việc quan tâm người khác, không biết mở 
lòng với mọi người xung quanh. Họ cô lập thế giới 
của mình, rồi dẫn đến việc bảo vệ cái tôi của chính 
bản thân. Nếu lỡ có ai đụng đến, thì họ sẵn sàng bất 
kính kể cả người đó là cha hay mẹ mình.

Trong Trường bộ kinh, Đức Phật có dạy một người con được gọi là hiếu thảo phải thuận theo năm trách nhiệm đạo 
đức như sau: “Tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, tôi sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, tôi sẽ giữ gìn danh dự gia đình và 
truyền thống, tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự và tôi sẽ lo chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng pháp”.
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Thứ ba, do sự đua đòi của bản thân, thấy bạn bè 
người khác có được cái này cái kia, tự bản thân 
bị lôi cuốn vào cám dỗ của đồng tiền, vật chất và 
những cuộc vui chơi. Họ cảm thấy cha mẹ mình 
không bằng cha mẹ con nhà người ta, rồi mặc cảm 
trách cứ cái nghèo, trách cha mẹ không làm ra tiền 
để họ có cuộc sống tốt. Bản thân không ý thức được 
sự biết đủ mà chỉ thích so sánh bằng bạn bằng bè. 
Họ lại quên đi công ân cha mẹ, buôn tảo bán tần, vất 
vả cực khổ để chăm sóc nuôi dạy họ.

Thứ tư, lớn lên một chút thì muốn được cha mẹ 
phân chia tài sản. Nếu việc phân chia tài sản không 
đồng đều, họ nhanh chóng thù hận cha mẹ mình, 
ghét bỏ anh em. Cũng chỉ bởi tâm tham lam, lòng 
thù hận, mê lầm vốn có sẵn trong mỗi con người. 
Một khi hoàn cảnh tạo duyên cho các tâm ấy sinh 
khởi và phát triển thì họ bất chấp tất cả, miễn sao đạt 
được những gì mình mong muốn. Đây là vấn nạn đã 
và đang tồn tại và ngày càng phức tạp hơn, dấy lên 
một lời cảnh báo đối với xã hội hiện nay.

Thứ năm, một nguyên nhân không được mong đợi 
nhất chính là do những bậc làm cha làm mẹ không 
làm gương tốt cho con cái của mình. Ngay chính 
bản thân của những người cha người mẹ đó cũng là 
những người con bất hiếu với chính đấng sinh thành 
của họ, hoặc thường xuyên xung đột trong tình 
cảm anh chị em, bất hòa với bà con hàng xóm… 
Đây quả là một sự học hỏi hoàn toàn không tốt, bởi 
sống trong một môi trường như thế, cha mẹ đã hình 
thành những tư tưởng, nhân cách xấu cho các con 
của mình.

QUẢ BÁO CHO NHỮNG ĐỨA CON 
BẤT HIẾU
Theo kinh điển Phật giáo
Trong kinh tạng Phật giáo, đã có rất nhiều bài kinh 
viết về chữ Hiếu như ở phần mở đầu của Kinh Vu 
lan bồn, Đức Phật đã dạy: “Làm con hiếu hạnh vi 
tiên” [6], “Trong muôn hạnh thì hạnh hiếu đi đầu, 
trong muôn tội thì bất hiếu là tội trọng nhất”. Càng 
nhấn mạnh trách nhiệm, bổn phận của một người 
con, muốn làm Nhân trước phải tròn chữ Hiếu. 
Ngược lại, nếu bất hiếu thì “Ân đức cha mẹ cao cả 
ngần nào, tội báo bất hiếu nặng nề ngần ấy. Cho 
nên những kẻ bất hiếu phản bội, tội khổ vô cùng, 
không chi sánh bằng, không thể nói hết” [7]. Trong 
kinh Nghiệp báo sai biệt [8], Đức Phật đã dạy về 

những quả báo dựa vào những hành vi nghiệp của 
con cái đối với cha mẹ như sau:
1. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
bị quả báo nhiều bệnh: Làm náo loạn cha mẹ - khiến 
cha mẹ buồn rầu.
2. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
được quả báo ít bệnh: Cúng dường cha mẹ và các 
người bệnh.
3. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
bị quả báo thô xấu: Ðối với chỗ ở của cha mẹ không 
có lòng kính yêu.
4. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
được quả báo đoan chánh: Thương yêu Cha Mẹ.
5. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
bị quả báo ít oai nghi: Ðối với cha mẹ mình và chỗ ở 
của các Hiền thánh không có tâm thờ phụng.
6. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
có quả báo được oai thế lớn: Ðối với cha mẹ mình 
và chỗ các Hiền Thánh cung kính nghinh rước.
7. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
bị quả báo sanh vào dòng họ thấp kém: Ðối với chỗ 
ở của Cha Mẹ không tuân theo lời giáo huấn.
8. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
có quả báo được sanh vào dòng họ cao thượng: Ðối 
với Cha Mẹ thì kính thọ lời giáo huấn.
9. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng sanh 
bị quả báo ít có của cải sinh sống: Ðối với chỗ Cha 
Mẹ không lo làm ăn.
10. Một trong mười nghiệp hay khiến cho chúng 
sanh có quả báo được quả báo đời sống có nhiều 
của cải: Ðối với chỗ ở của Cha Mẹ cung phụng sự 
làm ăn.

Đức Phật luôn dạy rằng, phàm làm người phải nhớ 
ơn nguồn cội, phải nhớ nghĩ do đâu mà ta được hình 
hài này, khối óc này. Phải luôn nhớ đến những công 
ơn to lớn ấy, mà một lòng hiếu kính, phụng dưỡng 
mẹ cha. Chẳng những phụng dưỡng về vật chất mà 
còn phải chăm sóc về mặt tinh thần. Cho nên, việc 
báo hiếu cần phải được nâng lên bậc cao hơn là làm 
thế nào để hướng dẫn cha mẹ quay về chăm sóc giá 
trị tinh thần của mình. Tinh thần ấy muốn được tăng 
trưởng thì phải dựa trên những việc làm ý nghĩa trong 
đời sống hằng ngày. Biết làm lành lánh dữ, biết tích 
tạo phước điền, gieo nhân hạnh phúc cho tương lai.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành
Một câu hỏi được đặt ra: Con cái bất hiếu với cha 
mẹ sẽ phải bị chế tài thế nào?
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Theo Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-
TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn chi tiết những 
người có hành vi ngược đãi, không kính trọng, 
phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ được xem là phạm 
vào tội bất hiếu được quy như sau: “Về tội ngược 
đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, 
người có công nuôi dưỡng mình quy định tại Điều 
151 Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS). a) Hành vi ngược 
đãi, hành hạ thông thường được hiểu là việc đối xử 
tồi tệ về ăn, mặc, ở và về các mặt sinh hoạt hàng 
ngày khác đối với người thân như: nhiếc móc, bắt 
nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách một cách 
không bình thường hoặc có hành vi bạo lực xâm 
phạm thân thể người bị hại như: đánh đập, giam 
hãm,... làm cho người bị hại bị đau đớn về thể xác 
và tinh thần. Trong trường hợp thương tích, tổn hại 
sức khoẻ hoặc chết người xảy ra do lỗi cố ý, thì tùy 
trường hợp cụ thể mà bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo các khoản tương ứng của Điều 104 BLHS 
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác hoặc Điều 93 BLHS về tội giết 
người; nếu làm cho nạn nhân bị uất ức mà tự sát, 
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bức 
tử theo Điều 100 BLHS. b) Người thực hiện hành 
vi ngược đãi, hành hạ đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này mà còn vi phạm.” [9]

Nếu con cái có các hành vi vi phạm về phòng, chống 
bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt hành chính theo quy 
định tại Mục 4 Nghị định 167/2013/NĐ-CP [10] 
như sau: 
- Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình 
bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng 
(Điều 49).
- Hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bị phạt tiền 
từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điều 50).
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình 
bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
(Điều 51).
- Cô lập xua đuổi, gây áp lực thường xuyên về tâm 
lý thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 
đồng (Điều 52).
- Từ chối, trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi 
dưỡng cha mẹ thì phạt tiền từ 100.000 đồng đến 
300.000 đồng (khoản 2 Điều 54).

Pháp luật Việt Nam đặt ra những chế tài hoàn toàn 
mang tính nhân đạo nhằm mục đích uốn nắn, giáo 
dục, cải tạo người vi phạm trước khi mang tính 

trừng phạt. Cho nên, trong trường hợp nghiêm trọng 
nhất thì mới dùng đến biện pháp hình sự. Ngoài bị 
phạt cảnh cáo hay phạt hành chính thì những người 
con bất hiếu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối 
với các tội sau đây:
Con cái nếu có hành vi cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, trong đó 
có tình tiết tăng nặng tại điểm d khoản 1 Điều 134 
(BLHS) [11] là đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, 
cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho 
mình thì dù chỉ gây thương tật chưa tới 11% thì vẫn 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi xâm 
phạm mang tính chất hành hạ người khác thì theo 
Điều 140 BLHS có thể sẽ chịu khung hình phạt cao 
nhất là 03 năm tù. Còn hành vi ngược đãi hoặc hành 
hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người 
có công nuôi dưỡng mình sẽ được quy định tại Điều 
185 BLHS với khung hình phạt cao nhất là 05 năm 
tù giam. Về hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ 
cấp dưỡng được quy định tại Điều 186 BLHS với 
khung hình phạt cao nhất là 02 năm tù giam.

Một ví dụ điển hình cho những đứa con bất hiếu 
thời nay, đã bị xã hội lên án gay gắt trong thời gian 
qua. Sự việc được lan truyền nhanh chóng trên các 
mạng xã hội một đoạn clip quay lại cảnh người con 
gái tên N.T.H, đã hành hung chính mẹ ruột của mình 
gần 80 tuổi. Hành động tra tấn, đánh đập mẹ mình 
bằng chổi chà, đổ rác và phân lên đầu của cụ. Còn 
nỗi đau nào bằng khi bị chính đứa con mình mang 
nặng đẻ đau, nuôi lớn khó nhọc… để rồi khi đến 
tuổi về già thì lại bị đánh đập, xỉ vả bằng những 
câu tục tĩu, gọi mẹ là mày và xưng là tao kèm theo 
vô vàn lời mắng nhiếc và đánh đập rất thương tâm. 
Nguyên nhân dẫn đến việc bà H thường xuyên bạo 
hành mẹ ruột của mình là vì cụ bà không chia tài 
sản cho bà N.T.H, khiến bà H ôm lòng tức hận, trở 
thành đứa con bất hiếu. Những việc làm này đã xảy 
ra thường xuyên và rất lâu sau đoạn clip mới được 
chia sẻ đến công chúng khi chính đứa con gái của bà 
H quay lại. Hành vi của bà H đã bị Tòa án nhân dân 
huyện Cần Đước tỉnh Long An kết án về tội “Ngược 
đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, 
cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo 
quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 185 Bộ Luật 
Hình sự, với mức án 4 năm tù giam.

Khi được sinh ra trên cõi đời này, không ai muốn 
mình lại trở thành gánh nặng cho xã hội, trở thành 
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những người bị xã hội lên án và xa lánh. Dù là do 
nguyên nhân gì, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, dù 
những người con bất hiếu đã làm ra những điều sai 
trái gì, thì vẫn còn cơ hội để quay đầu, sửa chữa 
những lỗi lầm đã phạm, để trở thành một con người 
đạo đức, một người con hiếu thảo, đáng quý trọng 
trong xã hội.

VẬY LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI 
CON CÓ HIẾU
Trong lần trả lời phỏng vấn cho Tạp chí “Chance”, 
phóng viên đã hỏi người sáng lập ra Microsoft rằng: 
“Ngài cho rằng điều gì trong nhân sinh không thể 
chần chừ nhất?” Mọi người những tưởng rằng 
Ngài sẽ trả lời chẳng hạn như: “phải nhanh chóng 
kiếm thật nhiều tiền” hoặc là “hãy nỗ lực để sớm có 
được thành công”. Nhưng thật bất ngờ, mọi người 
lại nhận được câu trả lời mà khiến ai khi nghe qua 
cũng lắng lòng mà suy nghĩ: “Sự việc mà con người 

không được phép chần chừ, không gì khác ngoài 
việc kính hiếu với cha mẹ” [12].

Quả thật, thờ kính cha mẹ là trách nhiệm, là đạo lý 
thiêng liêng của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống này, 
sự hiếu thảo không khó để một người con có thể làm 
tròn trong khả năng của mình. Nó được nhẹ nhàng 
thể hiện thông qua các hành vi cư xử đầy sự kính 
trọng, quan tâm và yêu thương không chỉ dành cho 
trong gia đình mà còn với mọi người trong xã hội. 
Cha mẹ sẽ luôn thấy hãnh diện về những đứa con 
ngoan với trái tim nhân ái. Mọi sự thành đạt trong 
cuộc sống của một con người đều được xây dựng 
trên nền tảng của một đứa con hiếu thảo. 
Sự hiếu thảo ấy được biểu hiện thông qua sự kính 
trọng, biết ơn, thương yêu, chăm sóc cho cha mẹ 
khi còn sống và thờ phụng, hương khói cho cha mẹ 
khi họ đã mất. Lòng hiếu thảo không chỉ với riêng 
cha mẹ ruột thịt mà là dành cho tất cả những người 

Thông qua những bài kinh mà chúng ta đã biết, ai cũng từng được nghe hạnh Hiếu là hạnh Phật, tâm Hiếu 
là tâm Phật. Thực chất người xuất gia là người con có hiếu vì “đạo Phật là đạo Hiếu”. 
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có công lao nuôi dưỡng, chăm sóc… con cái, thậm 
chí là cả tổ tiên, dòng họ và các thể hệ trước có 
công lao giúp cuộc sống của thế hệ sau tốt đẹp hơn. 
Chính nhờ lòng hiếu thảo được duy trì và phát triển 
mà xã hội ngày càng được gắn kết nhau hơn. Đó 
là lòng hiếu thảo khi nâng lên tầm vĩ mô, được thể 
hiện bằng lòng biết ơn tổ tiên, thế hệ đi trước đã gây 
dựng lên cục diện xã hội tốt đẹp ngày hôm nay. Biết 
bao đời vua Hùng dựng nước, giữ nước. Biết bao 
thế hệ ông cha đã hy sinh trong thời chống Pháp, 
chống Mỹ để giữ gìn giang sơn bờ cõi Việt Nam. 
Ngày nay, có được hòa bình, tự do, chúng ta không 
quên khắc ghi lòng biết ơn đối với thế hệ trước. Thế 
hệ trẻ chúng ta thời nay lại cho rằng cha mẹ phải có 
nghĩa vụ chăm sóc nuôi dạy con cái nên họ hoàn 
toàn ỷ lại và không hề coi trọng tinh thần hiếu thảo. 
Đây quả là những tư tưởng sai lệch, nhân cách con 
người đang dần bị tha hóa một cách báo động.

“Chữ Hiếu ngày nay đã nhạt mòn
Lơ là bổn phận mỗi người con.
Nào hay nghĩa nặng… như trời biển
Chẳng rõ ân dày… tựa núi non”.

Trong thời đại cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã quan niệm chữ Hiếu không chỉ dành cho phạm 
vi trong gia đình mà được mở rộng ra với dân tộc, 
đất nước. Tinh thần “Trung với nước, hiếu với dân” 
là phẩm chất của một người cách mạng thực hiện 
nhiệm vụ chống kẻ thù và góp phần xây dựng đất 
nước. Có hiếu thảo cha mẹ thì mới có thể hiếu trung 
với đất nước và tinh thần ấy đã trở thành bài học 
giáo dục sâu sắc và ý nghĩa cho nhân loại. Một 
người con hiếu thảo luôn là một công dân tốt, có 
đạo đức, biết trách nhiệm không chỉ với gia đình mà 
còn ngoài xã hội. Lòng biết ơn cha mẹ là cội nguồn 
của lòng biết ơn Nhân dân, Tổ quốc.

Đó là về khía cạnh xã hội, còn trong Đạo Phật, chữ 
Hiếu mang tính toàn diện và siêu việt hơn những 
quan niệm thông thường khác. Hiếu thảo không chỉ 
về mặt vật chất là yêu mến, biết vâng lời, chăm sóc 
phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, tưởng nhớ song 
thân khi họ qua đời, mà còn là việc chăm lo cho 
đời sống tinh thần. Đức Phật dạy con cái muốn đáp 
đền công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn nhất thì hãy 
khuyên và hướng dẫn cha mẹ bỏ ác làm lành, quy y 
Tam bảo, giữ gìn năm giới. Bởi, theo quan niệm của 
Phật giáo, con người không chỉ có kiếp sống hiện 

tại mà còn có kiếp vị lai, thế nên, cần phải nghĩ đến 
kết quả của đời sống tương lai sau khi cha mẹ từ giã 
cuộc đời này bằng những việc hướng cha mẹ làm 
thiện lành ngay kiếp tại. 

Như vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận rõ hiện trạng 
ngày nay, bất hiếu đã trở thành vấn đề gây nhức nhối 
trong xã hội. Qua đó đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều 
bài học kinh nghiệm cho bản thân. Bởi thế, chúng 
ta cần quan niệm rằng “Hiếu thảo không chỉ là bổn 
phận làm con mà còn là đạo làm người. Muốn làm 
Nhân trước phải tròn chữ Hiếu”. Hiếu được thể hiện 
qua hai phương diện vật chất và tinh thần. Người con 
chí hiếu cần phải thể hiện lòng thành kính của mình 
đối với cha mẹ ngay khi còn sống cả đến khi qua 
đời. Muốn cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc hiện tại 
lẫn tương lai thì hướng dẫn cha mẹ biết thực hành 
tịnh giới, tu tập các hạnh lợi tha, đồng thời khuyến 
hóa cha mẹ thực hành theo đúng chánh pháp. Cho 
nên, muốn đền đáp thâm ân cao vời của cha mẹ thông 
qua việc thực hành hạnh hiếu theo lời Phật dạy, ngoài 
những việc làm kể trên, còn phải hướng cha mẹ tu 
thân, hành thiện, quy hướng Tam bảo để xây dựng 
hạnh phúc cho đời này và những đời sau.
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Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đặc biệt là tại TP. 
HCM, mùa Vu Lan thắng hội chỉ có thể tổ chức trực tuyến, truyền phát đến quần chúng để những 
ý nghĩa, giá trị của hiếu hạnh được chia sẻ trên không gian mạng.

Vu Lan báo hiếu 
trong mùa dịch COVID-19 
đối với cư sĩ Phật tử 
tại TP. HCM

Thích Ngộ Trí Viên*
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SƠ LƯỢC KHÁI NIỆM 
VU LAN
Khái niệm Vu Lan, viết đủ là 
Vu-Lan-bồn (S. Ullambana, 
C. 盂蘭盆), được chuyển ngữ 
từ Sanskrit là “avalambana”, 
mang ý nghĩa “deliverance from 
suffering”, “hanging downward”, 
“suspended” [2]. Ý nghĩa của 
“ullambana” mang ý nghĩa là 
“giải đảo huyền, cứu thống khổ”, 
tức cởi trói một người nào đó ra 
khỏi một ách thống khổ. Đảo là 
“ngược”, “dốc đầu xuống đất, 
chân chống lên trời”, chỉ hình phạt 
nghiêm khắc. “Giải đảo huyền” 
nghĩa là “tháo bỏ các cực hình treo 
ngược của nghiệp xấu”, và “cứu 
thống khổ” là cởi trói ách đau khổ 
cùng cực của chúng sinh [3].

Thuật ngữ “Vu Lan” xuất phát từ 
Kinh Vu Lan Bồn (S. Ullambana 
Sutra) khoảng năm 265-311 [4], 
bản kinh này được tìm thấy trong 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh số 685 và 686, tập 16 [5], 
do Ngài Trúc Pháp Lan (竺法護, 
Dharmaraksa) dịch. Dù tính chất 
nguyên thủy của bài kinh vẫn 
còn được nghiên cứu và gắn liền 

với văn hóa Trung Quốc, 
nhưng giá trị giáo dục 
đạo hiếu và đạo đức 
làm người trong bản kinh này 
là điều hoàn toàn đúng đắn. Đó 
là đường hướng truyền bá Phật 
pháp chung của các kinh điển Đại 
thừa, nhấn mạnh tính giáo dục và 
đạo đức truyền tải trong từng bài 
kinh hơn là lai lịch và xuất xứ của 
các bài kinh đó [7].

HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
MỘT BUỔI LỄ VU LAN
Lễ Vu Lan thường tổ chức vào 
ngày rằm tháng 7 Âm lịch. Vì hầu 
hết các chùa đều tổ chức nên lễ Vu 
Lan còn được gọi chung là mùa 
Vu Lan, tức kéo dài trong tháng 
7 Âm lịch. Thông thường, các 
chùa lớn, có chúng Tăng/chúng 
Ni đông, quần chúng Phật tử ổn 
định thì tổ chức vào ngày 14 hoặc 
15. Các tự viện nhỏ thì phải chọn 
ngày khác để có thể cung thỉnh 
chư Tôn đức và mời quý Phật tử 
tham dự lễ. Ngoài ra, một số tư gia 
cũng có tổ chức lễ Vu Lan.

Lễ Vu Lan thường có các nội 
dung như cài hoa báo hiếu, dâng 

Lễ Vu Lan thường tổ chức vào 
ngày Rằm tháng 7 Âm lịch. Vì 
hầu hết các chùa đều tổ chức 
nên lễ Vu Lan còn được gọi 
chung là mùa Vu Lan.

Tại Việt Nam, Phật giáo với những giáo lý căn bản đã có nét tương 
đồng và tích cực với nền văn hóa truyền thống của người dân Việt 
Nam [1], trở thành một tôn giáo sâu sắc nhưng giản dị, dễ thẩm thấu 
và tiếp biến trong đời sống bình   dân một cách uyển chuyển. Giáo lý 
hiếu hạnh của Phật giáo trong quá trình tiếp xúc với các tầng lớp 
trong xã hội đã tác động tích cực đến hạnh phúc gia đình và đời sống 
tâm linh. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên 
quần chúng Phật tử lại gặp trở ngại khi đến chùa mùa Vu Lan và Phật 
giáo cần những sự uyển chuyển để giáo lý hiếu hạnh đến với người 
Phật tử tại TP. HCM.
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Y, văn nghệ, cúng cầu siêu cửu 
huyền thất tổ, chẩn tế âm linh cô 
hồn… theo quan niệm “thuyết 
Trung Nguyên” của Lão giáo 
[7]. Thông thường, lễ Vu Lan tại 
chùa, nếu tổ chức vào buổi tối 
được thiết kế theo khung chương 
trình sau:
(i). Cung đón quý Phật tử.
(ii). Ổn định đạo tràng.
(iii). Cung nghinh chư Tăng, Ni 
quang lâm.
(iv). Thông qua chương trình
(v). Văn nghệ chào mừng.
(vi). Niệm Phật cầu gia hộ.

(vii). Phút tưởng niệm tứ trọng ân
(viii). Tuyên bố lý do, thông qua 
chương trình, giới thiệu thành 
phần tham dự.
(ix). Hoài niệm Vu Lan.
(x). Nghi thức cài hoa. 
(xi). Nghi thức dâng Y.
(xii). Đạo từ của chư Tôn đức 
chứng minh.
(xiii). Quý Phật tử dâng cúng tứ 
sự (trong khi chư Tăng, Ni tụng 
bài Sám Vu Lan - niệm Phật - hồi 
hướng).
(xiv). Lời cảm tạ của Ban Tổ 
chức [8].

(xv). Chụp ảnh lưu niệm, cung thỉnh 
chư Tăng, Ni hồi quy khách đường.

Tuy khung chương trình để chuẩn 
bị cho một buổi lễ Vu Lan tại chùa 
là như thế, nhưng khi tiến hành tổ 
chức sẽ cần sự linh hoạt, đảo thứ 
tự các phân mục của buổi lễ sao 
cho phù hợp.

Nội dung về giáo lý hiếu hạnh 
mà lễ Vu Lan truyền tải đến hội 
chúng Phật tử và những người 
theo dõi trực tuyến trên nền tảng 
mạng xã hội (kênh YouTube, trang 

Năm 2021, một lần nữa cả hai mùa Phật Đản và Vu Lan của Phật giáo TP. 
HCM tiếp tục bị ảnh hưởng, phương hướng tổ chức trực tuyến lễ Vu Lan trở 
nên thiết thực đối với các tự viện. (Ảnh: vtv1.mediacdn.vn)
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Facebook của chùa…) tập trung 
vào phần “Phút tưởng niệm tứ 
trọng ân” (Ân cha mẹ, ân Tổ quốc, 
ân Tam Bảo, ân chúng sinh muôn 
loài); Hoài niệm Vu Lan (diễn đọc 
văn cảm niệm ân đức sinh thành); 
Nghi thức cài hoa; Đạo từ của chư 
Tôn đức chứng minh.

Trong đó, nghi thức cài hoa lên áo 
do Sư ông Nhất Hạnh khởi xướng 
từ năm 1962, khi Ngài được một 
bạn sinh viên người Nhật cài hoa 
cẩm chướng trong ngày Mother’s 
Day tại Ginza, Đông Kinh [9]. 
Trong Ngày Mẹ, nếu còn mẹ thì 
sẽ được cài một bông hoa màu 
hồng trên áo, và tự hào được còn 
mẹ; nếu mất mẹ sẽ được cài trên 
áo một bông hoa trắng [10]. Từ 
đó, Ngài thấy tục cài hoa đẹp và 
có thể áp dụng trong ngày báo 
hiếu Vu Lan nên viết đoản văn 
Bông hồng cài áo, sau đó Đoàn 
Sinh viên Phật tử Sài Gòn chép 
tay lại thành hàng trăm bản, và 
nghi thức bông hồng cài áo được 
áp dụng lần đầu trong Lễ Vu Lan 
tại chùa Xá Lợi cùng năm.

Ý NGHĨA VU LAN BÁO 
HIẾU TRONG HOÀN CẢNH 
DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI 
VỚI NGƯỜI CƯ SĨ
Ý nghĩa trong kinh văn
Đạo hiếu thảo: Điểm nổi bật của 
2 bản Kinh Vu Lan và Kinh Báo 
ân cha mẹ là đạo hiếu như một 
phương pháp tu học. Nếu trong 
kinh Vu Lan, Ngài Mục-kiền-
liên được ghi chép về hạnh hiếu 
thì trong kinh Báo Ân, Đức Phật 
được ghi chép về hiếu hạnh trong 
việc đảnh lễ đống xương khô, 
trong đó có cửu huyền thất tổ 
của Ngài. Hàm ý của hai bài kinh 
là Đức Phật và Thánh đệ tử còn 
hiếu thảo với cha mẹ như vậy, thì 
người con Phật cần phải sớm lo 

báo đáp. Ngoài ra, hàm ý khác là 
đạo hiếu là nền tảng của đạo làm 
người và đạo thánh nhân. Nếu 
thiếu hiếu thảo, tính cách đạo đức 
của con người đã bị phá vỡ, do 
đó không thể trở thành bậc Chân 
nhân, Thánh nhân để làm gương 
sáng cho đời. Tóm lại, đạo hiếu 
thảo là đạo làm người và đạo làm 
thánh, nếu đạo hiếu bị phá vỡ thì 
đạo đức của một cá nhân cũng 
không thành tựu.

Giá trị đạo đức: Nếu 2 bản Kinh 
Vu Lan và Kinh Báo ân cha mẹ 
truyền tải thông điệp hiếu kính 
cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa 
biểu tượng của hiếu hạnh trong 
Phật giáo. Đó là mùa người 
con Phật nhớ đến công ân sinh 
thành, dưỡng dục của cha mẹ. Lễ 
Vu Lan là lễ hội của hiếu thảo, 
thương kính cha mẹ. Hiếu thảo 
cha mẹ được biểu hiện qua kính 
trọng, vâng lời cha mẹ dạy, phụng 
dưỡng nuôi nấng cha mẹ, chăm 
sóc khi cha mẹ có bệnh duyên. 
Ngoài quan tâm trong đời sống 
thường nhật thì trong đời sống 
tâm linh, con cháu cần hướng dẫn 
cha mẹ tiếp cận Phật giáo , quy y 
Tam Bảo, trở thành người Phật tử 
chân chính (nếu cha mẹ chưa đến 
với Phật Pháp).
Trong phương diện xã hội, lễ 
Vu Lan còn là dịp tốt để người 
Phật tử thực hiện các thiện pháp 
(P. Kusalā dhamma, S. Kuśalā 
dhamma) như cúng dường Tam 
Bảo, phóng sinh, hộ trì chư Tăng 
tu học… Tinh thần của mùa Vu 
Lan là tinh thần độ lượng, bao 
dung, hướng đến giúp đỡ người 
khác không vụ lợi.

Ý nghĩa thực tiễn
Trong hoàn cảnh dịch bệnh 
COVID-19 đang diễn biến phức 
tạp như hiện nay, đặc biệt là tại 

TP. HCM, mùa Vu Lan thắng 
hội chỉ có thể tổ chức trực tuyến, 
truyền phát đến quần chúng để 
những ý nghĩa, giá trị của hiếu 
hạnh được chia sẻ trên không 
gian mạng. Nhờ đó, người Phật 
tử có thể hiểu và thực hành hiếu 
hạnh đối với cha mẹ, người giám 
hộ tại tư gia. 

Năm 2020, khi dịch bệnh 
COVID-19 bùng phát, Phật giáo 
Việt Nam đã có bước đầu thích 
nghi với hình thức tổ chức sự 
kiện trực tuyến, mà điển hình 
là chương trình cầu truyền hình 
trực tiếp Đại lễ Vu lan 3 miền 
với 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính 
(Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (TP. 
HCM), Nghĩa trang Liệt sỹ đồi 
A1 (Điện Biên) thu hút sự quan 
tâm của đông đảo cộng đồng Phật 
tử, thể hiển nét văn hóa đẹp muôn 
đời của người Việt Nam [11]. 

Năm 2021, một lần nữa cả hai 
mùa Phật Đản và Vu Lan của 
Phật giáo TP. HCM tiếp tục bị 
ảnh hưởng, phương hướng tổ 
chức trực tuyến lễ Vu Lan trở 
nên thiết thực đối với các tự viện. 
Trong bối cảnh đất nước bị ảnh 
hưởng do dịch bệnh, việc truyền 
thông trực tuyến Lễ Vu Lan, 
truyền thống hiếu hạnh được chia 
sẻ trên các trang truyền thông 
của mỗi chùa là ý nghĩa thực tiễn 
nhất và phải dựa trên ý nghĩa 
trong kinh văn. Các hình thức để 
lan tỏa truyền thống tốt đẹp này 
cụ thể như: (i) Các bài viết, thơ 
về đạo hiếu, (ii) Các bài nghiên 
cứu về Vu Lan, ý nghĩa, giá trị 
của đạo hiếu, (iii) Ca khúc, pháp 
âm về chủ đề Vu Lan, (iv) Xây 
dựng kịch bản trực tuyến Lễ Vu 
Lan tại Chùa (một khía cạnh cần 
đến sự phối hợp từ những người 
có chuyên môn truyền thông để 
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buổi lễ được suôn sẻ). Từ những 
tác động của truyền thông, người 
dân Việt Nam, nhất là thanh thiếu 
niên Phật tử sẽ ý thức được trách 
nhiệm của một người con và thực 
hành các hạnh báo ân. Ảnh hưởng 
đến những bạn bè, đồng nghiệp 
trong giao tiếp của thanh thiếu 
niên Phật tử sẽ tạo thêm thắng 
duyên đến người xung quanh, 
chính vì vậy pháp hiếu hạnh lại 
được phát huy nhiều hơn.

Có thể nói, trong tinh thần nhân 
bản, hướng đến lợi lạc cho con 
người, Kinh Vu Lan, Kinh Báo 
ân cha mẹ và lễ hội báo hiếu đã 
gửi gắm thông điệp hiếu thảo 
đến những người con đối với các 
đấng sinh thành, qua đó thể hiện 
sự tương đồng giữa giáo lý Phật 
giáo và truyền thống văn hóa Việt 
Nam, hoàn thiện đạo lý làm người 
không chỉ riêng một dân tộc mà 
cho toàn thể nhân loại. Các giá 
trị đóng góp đối với đạo đức, gia 
đình và xã hội của hai bản kinh 
nêu trên chu toàn cả về mặt lý 
luận và thực tế. Trong bối cảnh 
dịch bệnh hiện nay, ý nghĩa của 
Vu Lan cần được truyền thông 
rộng rãi đến cộng đồng Phật tử 
thông qua các nền tảng mạng xã 
hội, để uyển chuyển giáo lý Phật 
giáo vào đời sống và giúp người 
hữu duyên tiếp xúc với đạo hiếu, 
từ đó báo đáp công ân sinh thành, 
dưỡng dục đối với cha mẹ và phát 
triển đời sống tinh thần.
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Từ những tác động của truyền thông, người dân Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên 
Phật tử sẽ ý thức được trách nhiệm của một người con và thực hành các hạnh báo ân.
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Ba vác con lên vai như vác cả bầu trời. Ngày 
xưa con gái thường nghe nói mỗi cô gái đều 
là công chúa nhỏ của Ba, Ba không tự nhận 

mình là một quốc vương nhưng lại luôn đối xử với 
con gái như một nàng công chúa. Từ bé con gái đã 
quen với hình ảnh của những que kem mát rượi Ba 
mua về, để trong những chiếc ly được vặn chặt nắp 
cho khỏi mau tan.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

CON GÁI CỦA BA



Vì đường đi làm của Ba thật xa và mỗi khi tan ca 
lúc tối muộn Ba luôn mua một món đồ ăn vặt gì 
đó cho con gái nhỏ đang chờ ở nhà. Lần nào Ba 
cũng bị má trách chiều con quá sinh hư, đổ lỗi 
cho mấy cái răng sâu của con gái để rồi sau lưng 
má, Ba lại cười khì nháy mắt để con gái ngồi mút 
kem ngon lành. Người ta nói mỗi cô gái đều có 
hình mẫu lí tưởng người chồng tương lai giống 
Ba của mình. Ba nấu ăn rất ngon và mỗi lần tới 
ngày nghỉ Ba đều dành phần nấu cho cả nhà. Ba 
hay đùa: “Con gái Ba thích ăn món này mà má 
đâu chịu nấu đâu” để rồi kiếm cớ hì hục nấu cho 
cả nhà thưởng thức. 

Nghe nhiều người kể lại, Ba tôi vốn là đích tôn 
của dòng họ nhưng má lại chỉ sinh ra hai chị em 
tôi đều là con gái, thế là vì nhiều lý do nội đuổi 
cả gia đình tôi đi... Một mình Ba đưa cả nhà đến 
neo lại tại thành phố nhỏ ven biển này rồi gồng 
mình lên tìm đủ mọi cách kiếm kế sinh nhai. Má 
tôi vốn sức khỏe yếu nên chỉ có thể nội trợ, quán 
xuyến việc nhà còn Ba thì bươn chải với đời làm 
trụ cột chính. 

Đoạn đường đời của mỗi người không phải lúc 
nào cũng tràn đầy ánh nắng mà còn có những 
phút mưa dông. Khi cuộc sống gia đình tôi dần 
ổn định thì Ba mất việc. Ngày đó tôi vẫn còn 
bé lắm không hiểu nhiều, non nớt trong tôi là 
những lúc Ba tưởng như đổ ập cả thân hình đồ sộ 
ấy xuống, gục ngã trên quãng đường, rồi những 
bác đồng nghiệp tới nhà, người bức xúc người 
khuyên nhủ, tôi nghe nôm na Ba bị người ta hại 
nên mất việc. Tôi chỉ biết tôi đã có một tuổi thơ 
khó khăn với những bữa cơm dè sẻn, tiết kiệm 
chi tiêu để sống qua ngày trước khi Ba có được 
công việc mới. 

Rồi Ba tôi làm bảo vệ ở một chung cư. Thi thoảng 
tôi nghe bạn tôi bảo: “Ba mày làm bảo vệ ở chung 
cư tao ở đấy”. Có những lời kể chỉ là vô tư nhưng 
có những câu lại nghe như trịch thượng. Nhưng 
có một sự thật rằng tôi chưa Bao giờ cảm thấy 
xấu hổ, đơn giản vì Ba tôi làm việc để nuôi sống 
cả gia đình, không làm việc gì xấu cả nên tôi luôn 
tự hào. Vì thế những lúc ấy tôi thường ưỡn ngực 
lên mà nói: “Vậy Ba mình không chỉ bảo vệ cả 
gia đình mình mà còn có thể bảo vệ cả gia đình 
bạn nữa”.

Có một sự thật rằng: “Nếu mình tôn trọng người 
thân của mình thì những người ngoài nhìn vào họ 
sẽ không có lí do gì để nói xấu hoặc dè bỉu, coi 
thường được.”

Khi tôi trưởng thành tốt nghiệp ra trường, bắt đầu 
tìm được công việc ổn định ở một văn phòng. Máy 
lạnh chạy ro ro mỗi ngày, cặp kính ngày càng dày 
thêm vì máy tính nhưng đổi lại công việc phù hợp 
lương cũng kha khá. Tưởng như có thể bù đắp cho 
những tháng ngày gian khó của Ba thì cơn dịch 
ập đến như một bất ngờ không báo trước. Công ty 
nhỏ phải cố gắng thoi thóp suốt nhiều mùa dịch 
cuối cùng cũng đến lúc cảm thấy mệt mỏi: Tôi 
thành người thất nghiệp. Mọi thứ dường như quay 
lại chuyện của rất lâu về trước, khi Ba gồng mình 
nuôi cả gia đình, chỉ khác đó là những đứa con 
nay đã lớn khôn.

Mùa dịch vẫn còn, đứa con gái lớn của Ba lại một 
lần bé lại trong vòng tay Ba. Vòng tay của Ba hao 
gầy hơn, tưởng chừng như chật chội khi con gái 
lớn xà vào lòng. Nhưng không, vòng tay ấy luôn 
đủ rộng để chở che cho con trẻ về nương tựa.

Ảnh: sưu tầm
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Trong bài viết này, chúng 
tôi tiến hành khảo cứu 
lại quan điểm về “Hiếu” 

trong các kinh điển quan trọng 
của hai hệ tư tưởng có ảnh hưởng 
lớn đến đời sống tinh thần của 
người dân Việt Nam từ thời Bắc 
thuộc đến nay - Nho giáo và Phật 
giáo qua các quan điểm từ kinh 
văn của hai hệ tư tưởng.

NHO GIÁO VÀ THỰC 
HÀNH ĐẠO HIẾU
Nho giáo du nhập vào Việt Nam 
từ rất sớm, trong Đại việt sử ký 
toàn thư, “Kỷ Sĩ vương”, Ngô Sĩ 
Liên bàn rằng: “Nước ta thông 
Thi Thư, học Lễ Nhạc, làm một 
nước văn hiến, là bắt đầu từ 

Sĩ Vương, công đức ấy không 
những chỉ ở đương thời mà còn 
truyền mãi đời sau, há chẳng lớn 
sao?” [1]. Như vậy, có thể Việt 
Nam đã bắt đầu du nhập Hán 
học từ cuối thời Đông Hán, khi 
Sĩ Nhiếp làm Phủ quân đất Giao 
Châu. Đồng thời, thông qua bức 
thư Viên Huy gửi cho Tuân Úc 
cũng cho thấy Sĩ Nhiếp là người 
uyên bác, hiểu rõ các kinh điển 
Nho giáo như Thượng thư, Xuân 
Thu, Tả truyện. Tuy nhiên, theo 
Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, đến năm Ứng Thiên 
thứ 14 (1007), thời Lê Long 
Đĩnh, vua sai người sang dâng 
cống cho vua Tống để xin nhập 
Cửu kinh và Đại tạng kinh về 

TỔNG THUẬT VỀ “HIẾU”

qua kinh điển của Nho giáo qua kinh điển của Nho giáo 
và Phật giáovà Phật giáo

Dự Khiêm
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nước [2], đánh dấu việc lần đầu 
ghi chép về du nhập điển tích 
Nho giáo trong chính sử, cũng 
có thể từ đây mà Việt Nam đã 
bắt đầu phát triển nền học thuật 
thông qua kinh điển.
 
Kinh điển Nho giáo tại Trung Hoa 
qua các thời kỳ có nhiều sự thay 
đổi. Thời Hán Vũ Đế cho thi hành 
chính sách “Bãi truất bách gia, 
độc tôn Nho thuật” [3] cho lập ra 
Ngũ kinh Bác sĩ, chuyên giảng 
dạy kinh điển Nho gia, bao gồm 
Ngũ kinh (từ đây tư tưởng Nho 
giáo trở thành hệ tư tưởng độc tôn 
trong xã hội Trung Quốc). Càng 
về sau, các vương triều kế tiếp nhà 
Hán lại cho người tiến hành sàng 

lọc, hệ thống kinh điển từ Ngũ 
kinh phát triển thành Cửu kinh, 
Thập tam kinh. Việc chọn lọc và 
phân loại hệ kinh điển cũng định 
hình hệ tư tưởng của một thời đại, 
thể hiện mối quan tâm và nhu cầu 
xây dựng xã hội mô phạm của đế 
vương cùng học giả thời kỳ đó. 
Tại Việt Nam, Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục nhắc đến 
việc vua Lê Long Đĩnh cho người 
sang Tống, xin thỉnh Cửu kinh về 
nước, Cửu kinh cũng từng được 
Lê Quý Đôn đề cập đến trong 
Quần thư khảo biện [4], cho thấy 
ảnh hưởng lớn của bộ kinh điển 
Nho giáo này trải suốt các thời 
kỳ phong kiến Việt Nam. Thư 
lâm Thanh thoại《书林清话》

của Diệp Đức Huy thời Thanh [5] 
có nhắc đến việc gia tộc họ Tần ở 
đất Vô Tích khắc Cửu kinh dựa 
vào bản khắc của nhà Tống, trong 
đó Cửu kinh bao gồm: Dịch, Thư, 
Thi, Tả truyện, Lễ ký, Chu lễ, 
Hiếu kinh, Luận ngữ, Mạnh tử.
 
Khổng Tử xem thời đại hoàng 
kim của Trung Quốc là thời các 
bậc “tiên vương” hay thánh nhân 
trị vì, điển hình như: Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Văn vương, Vũ 
vương, Chu công. Ở thời đại đó, 
đế vương dùng đức trị thiên hạ, 
dân chúng được an cư lạc nghiệp, 
vì vậy mà Khổng Tử muốn tái 
hiện lại thời kỳ hoàng kim bằng 
cách hướng dân chúng đến việc 
thực hành lễ, dần dần quay về với 
đức. Nho gia cho rằng, gia đình 
chính là một mô hình xã hội thu 
nhỏ, tại đây mỗi đứa trẻ bắt đầu 
thực hành những lễ nghi đầu đời 
của mình và cho đến khi trưởng 
thành có thể ứng dụng các lễ 
nghi ấy vào trong xã hội. “Hiếu” 
được xem như lẽ căn bản nhất của 
mọi đức hạnh nơi con người, là 
nền tảng của việc thực hành lễ, 
từ đó mà tránh được loạn chính, 
giúp yên định xã hội. Hiếu kinh 
chép khi Khổng Tử hỏi Tăng Tử 
về đường lối đạo đức của bậc 
tiên vương là gì, Khổng Tử cũng 
giải thích: “Hiếu, là gốc của đức, 
giáo dục từ đó mà sinh ra” (孝
德之本也教之所由生也. Hiếu, 

Chính Đức Phật đã giảng rằng công 
dưỡng dục của cha mẹ qua nhiều 
kiếp lớn hơn tất cả những gì mà con 
người tri nhận. (Ảnh: internet)
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đức chi bản dã. Giáo chi sở do 
sinh dã) [6]. Hay theo thiên “Học 
nhi”, sách Luận ngữ chép: “Hữu 
tử nói: ‘Làm người có lòng hiếu 
đễ, mà thích xúc phạm bề trên, ít 
thay; Không thích xúc phạm bề 
trên, mà là người thích làm loạn, 
chưa từng có vậy. Quân tử truy 
cầu ở gốc rễ, gốc vững thì đạo 
sinh. Hiếu đễ cũng chính là gốc 
của lòng nhân vậy!’” (有子曰其
为人也孝弟而好犯上者鲜矣不
好犯上而好作乱者未之有也君
子务本本立而道生孝弟也者其
为仁之本与. Hữu tử viết: “Kỳ vi 
nhân dã hiếu để, nhi hiếu phạm 
thượng, tiễn hĩ! Bất hiếu phạm 
thượng, nhi hiếu tác loạn giả, vị 
chi hữu dã. Quân tử vụ bản, bản 
lập nhi đạo sinh. Hiếu đễ dã giả, 
kỳ vi nhân chi bản dã!”) [7]. Đồng 

thời, Khổng Tử cũng cho rằng chỉ 
có người thực hành tốt “hiếu đễ” 
mới có thể dễ dàng học Thi, Thư.
 
Như vậy, những bậc lấy chí “tu 
thân” phải thực hành đạo hiếu 
như thế nào? Gốc rễ của lòng 
nhân là “hiếu”, “tiên vương” lấy 
hiếu kính cha mẹ mà dạy cho dân 
chúng trong thiên hạ biết hiếu 
kính, vì vậy mà trị nước thăng 
bình. Sĩ phu noi theo đức đó mà 
biết phụng dưỡng cha mẹ thì học 
được hai đức “trung, thuận” [8]. 
Thiên “Vi chính”, sách Luận ngữ 
chép: “Mạnh Ý tử hỏi về hiếu. 
Khổng Tử đáp: ‘Không làm trái 
lễ’. Phàn Trì đánh xe, Khổng Tử 
nói với ông ta rằng: ‘Mạnh Tôn 
hỏi ta về hiếu, ta trả lời là ‘không 
làm trái lễ’. Phàn Trì hỏi: ‘Thế 

nào thì gọi là không làm trái lễ?’ 
Khổng Tử trả lời: ‘Cha mẹ còn 
sống thì chăm lo theo lễ, chết thì 
tang ma theo lễ!’” (孟懿子问孝
子曰无违樊迟御子告之曰孟孙
问孝于我我对曰无违樊迟曰何
谓也子曰生事之以礼死葬之
以礼祭之以礼. Mạnh Ý tử vấn 
hiếu. Tử viết: “Vô vi”. Phàn Trì 
ngữ, Tử cáo chi viết: “Mạnh Tôn 
vấn hiếu ư ngã, ngã đối viết ‘vô 
vi’”. Phàn Trì viết: “Hà vị dã?” 
Tử viết: “Sinh sự chi dĩ lễ, tử táng 
chi dĩ lễ”) [9]. Con cái nên chăm 
sóc thế nào cho cha mẹ, trong 
Hiếu kinh và Lễ ký [10] cũng có 
chép những việc như: đi phải báo, 
về phải thưa, không được tổn hại 
đến thân thể của chính mình, 
thuận hoà với anh em, chăm sóc 
ốm đau, kính bạn của cha mẹ, 

Hiếu kinh chép khi Khổng Tử hỏi Tăng Tử về đường lối đạo đức của bậc tiên vương là gì, Khổng Tử cũng giải 
thích: “Hiếu, là gốc của đức, giáo dục từ đó mà sinh ra.” (Nguồn: sưu tầm)
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sinh con nối dõi, lo cho sự nghiệp 
để cho cha mẹ được vẻ vang,… 
Theo quan niệm của Khổng Tử, 
con người và loài vật phân biệt 
chính là ở chỗ con người tôn kính 
phụng sự cha mẹ; từ việc phụng 
sự cha mẹ trước, cá nhân mới có 
thể biết trung kính với vua, sau 
đó mới nghĩ đến việc tu thân. Về 
chuyện tang ma, Hiếu kinh cũng 
có chép rõ trong việc tang sự thì 
con cái phải thương xót, giỗ tế đầy 
đủ trang nghiêm, đó là lễ thường 
thấy [11]; xa hơn nữa, để đạt tới 
đức của quân tử, sau khi cha mẹ 
mất, con cái phải giữ lấy đạo 
của cha mẹ, phải làm thế nào để 
danh tiếng của cha mẹ được vinh 
hiển, “Học nhi” chép: “Khổng Tử 
nói: ‘Cha còn thì xem xét chí của 
người; cha mất thì xem xét hành 
vi của người; ba năm không thay 
đổi đạo của cha, thì có thể gọi là 
hiếu.’” (子曰父在观其志父没
观其行三年无改于父之道可谓
孝矣. Tử viết: “Phụ tại, quan kỳ 
chí; Phụ một, quan kỳ hành; Tam 
niên bất cải vu phụ kỳ đạo, khả vị 
hiếu hỉ!”) [12]. Thiên “Nội tắc”, 
sách Lễ ký cũng chép rằng: “Cha 
mẹ tuy đã mất, khi sắp làm thiện 
mà nghĩ sẽ đem lại tiếng thơm 
cho cha mẹ, ắt phải thực hiện; khi 
sắp làm điều ác mà nghĩ sẽ mang 
lại ô nhục cho cha mẹ, ắt không 
thực hiện”. (父母虽没将为善思
贻父母令名必果将为不善思贻
父母羞辱必不果. Phụ mẫu tuy 
một, tương vi thiện, tư di phụ 
mẫu lệnh danh, tất quả; tương vi 
bất thiện, tư di phụ mẫu tu nhục, 
tất bất quả) [13].

Tuy nhiên, khi thực hành đạo 
hiếu không phải nhất nhất nghe 
theo cha mẹ mà làm bất cứ việc 
gì. Người hiếu, phải phân rõ được 
phải trái, thấy đúng mà noi, thấy 
sai mà khuyên can. “Ngũ đế bản 

kỷ”, sách Sử ký nhắc đến chuyện 
đời vua Nghiêu có một người tên 
Thuấn, là bậc chí hiếu, mẹ mất, 
cha là Cố Tẩu ngang ngạnh, mẹ 
kế thì điêu ngoa, cả hai nhiều lần 
tìm cách giết nhưng Thuấn đều 
trốn được, lúc cần thì Thuấn đều 
ở bên. Nghiêu cũng thử Thuấn 
nhiều lần, thấy được tài đức mà 
truyền ngôi, sau khi Nghiêu mất, 
Thuấn chịu tang ba năm rồi cũng 
nhường ngôi cho con Nghiêu, 
nhưng cả thiên hạ đều quay về 
với Thuấn [14]. Đó chính là đức 
hiếu của bậc đế vương, giữ vững 
đạo làm con mà không để cha mẹ 
mang tiếng xấu, vì phẩm hạnh đó 
mà Thuấn được thiên hạ, thời của 
Thuấn trị vì bốn bể cũng được 
yên ổn, “đức sáng trong thiên hạ 
đều bắt đầu từ Ngu Thuấn vậy” 
[15]. Thiên “Lý nhân”, Luận ngữ 
chép: “Phụng dưỡng cha mẹ cần 
biết dùng lời tốt để khuyên can 
cha mẹ sửa chữa lỗi lầm, thấy ý 
của cha mẹ không nghe, thì vẫn 
phải cung kính không được làm 
điều lầm lỗi, khó nhọc mà không 
oán thán” (子曰事父母几谏见
志不从又敬不违劳而不怨. Tử 
viết: Sự phụ mẫu ki gián, kiến chí 
bất tùng, hựu kính bất vi, lao nhi 
bất oán) [16].

Xã hội Nho giáo xưa đã trao 
cho gia đình một nhiệm vụ quan 
trọng, chính là tạo ra một môi 
trường để cho con trẻ bên trong 
đó được dung dưỡng và rèn 
luyện. Môi trường ấy phải được 
kiến tạo từ nền tảng là sự yêu 
thương và từ đó truyền đạt lại 
tri thức đạo đức và lễ nghi cho 
con trẻ. Đứa trẻ trong những giai 
đoạn nhất định sẽ được truyền đạt 
các tri thức kinh điển, đồng thời 
phải luôn giữ lấy việc thực hành 
đạo “hiếu” của chính bản thân 
mình bên trong gia đình đó và sau 

khi trưởng thành có thể đảm bảo 
truyền đạt lại cho thế hệ sau. Khi 
đã thực hành đạo hiếu, song song 
đó đứa trẻ phải ứng dụng lễ nghi 
và tri thức kinh điển mà chính tự 
thân nó học được vào việc tương 
tác với xã hội bên ngoài. Cho đến 
khi trưởng thành, sự dày dặn về 
kinh thực hành lễ nghi (xuất phát 
từ thực hành đạo “hiếu” từ nhỏ) 
và tích luỹ tri thức đã học được sẽ 
giúp mỗi cá nhân có thể lựa chọn 
một chí hướng cho mình, đồng 
thời tiếp tục kiến tạo xã hội thông 
qua việc thi cử làm quan để giúp 
sức cho triều đình. Có thể nói 
rằng, đạo “hiếu” theo quan điểm 
của Nho giáo chính là bước đầu 
tiên để tái dựng “thời kỳ hoàng 
kim” của xã hội đức trị mà Khổng 
Tử hằng mơ ước.

PHẬT GIÁO VÀ “HIẾU”
Khác với Nho giáo, lấy phát triển 
xã hội làm mục tiêu cho từng cá 
nhân, Phật giáo có thể xem là một 
tôn giáo “ly thế gian”, ở đây, “ly 
thế gian” theo Hoà thượng Tuyên 
Hoá giải thích chính là lìa “hữu 
tình thế gian” và “khí thế gian” 
để chứng nhập “trí chánh giác 
thế gian” [17]. “Hữu tình thế 
gian” hay chúng sinh thế gian là 
thế gian do “ngũ ấm” tạo thành, 
theo Hoa nghiêm lại có hai loại là 
đồng chúng sinh và dị chúng sinh 
tồn tại trong “thế gian” này [18]. 
Về “khí thế gian” chính là đất, 
nước nơi chúng sinh sinh sống, vì 
đất, nước chứa đựng chúng sinh 
như đồ dùng chứa đựng vật nên 
được gọi là “khí”, tùy theo Tiểu 
thừa hay Đại thừa mà có các quan 
điểm về sự tạo tác “khí thế gian” 
khác nhau [19]. Chính vì còn 
sinh, trụ trong thế gian mà con 
người còn thụ lấy quả khổ. Cho 
nên, chủ trương của nhà Phật 
chính là thông qua sự giác ngộ, 
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chứng đắc để thoát khỏi luân hồi, 
đồng thời từ việc giác ngộ của 
bản thân mà tiến đến việc giúp đỡ 
chúng sinh giác ngộ.

Khi du nhập vào Trung Quốc, 
có lẽ, mâu thuẫn về tư tưởng với 
hệ tư tưởng chính thống của các 
vương triều là khó khăn lớn nhất 
để Phật giáo phát triển tại nơi 
đây. Như đã nói ở trên, Nho giáo 
lấy “hiếu” làm gốc của mọi đức 
hạnh, Hiếu kinh khẳng định rằng 
“không dám huỷ phạm” thân thể 
(da, thịt, lông, tóc) mà cha mẹ ban 
chính là khởi đầu của hiếu (身体
发肤受之父母不敢毁伤孝之始
也. Thân thể, phát phu, thụ chi 
phụ mẫu, bất cảm hủy thương, 
hiếu chi thủy dã) [20], hoặc thiên 
“Ly lâu thượng”, sách Mạnh Tử 
cũng nói rằng: Bất hiếu có ba 
điều, không người nối dõi là tội 
lớn nhất (孟子曰不孝有三无后
为大. Mạnh Tử viết: “Bất hiếu dĩ 
tam, vô hậu vi đại…”) [21], việc 
cắt tóc và ly dục của các Tỳ kheo 
trước hết đã đi ngược lại với quan 
điểm về “hiếu” của Nho giáo. 

Tuy nhiên, không vì thế mà có 
thể cho rằng tư tưởng Phật giáo 
không đề cập gì đến hiếu, hay vì 
thế mà Phật giáo không thể phát 
triển trên mảnh đất trù phú của 
Nho giáo.

Về việc báo hiếu, Phật giáo luôn 
đặt vấn đề báo đáp công sinh 
thành, dưỡng dục của cha mẹ lên 
hàng đầu. Khác với những kinh 
điển quan trọng của Nho giáo 
chưa từng nhắc đến các kiếp sống 
về sau, Phật giáo lại cho rằng do 
nghiệp của từng cá nhân tạo ra ở 
kiếp này mà sau khi mệnh chung 
sẽ sinh vào các cõi khác nhau và 
tiếp tục như thế không gián đoạn, 
cho đến khi những cá nhân ấy 
thông qua việc tu tập để có thể 
giác ngộ và giải thoát bản thân 
khỏi luân hồi. Cũng vì thế, chính 
Đức Phật đã giảng rằng công 
dưỡng dục của cha mẹ qua nhiều 
kiếp lớn hơn tất cả những gì mà 
con người tri nhận. Trong hệ 
thống kinh điển Pāli, quan điểm 
lễ bái sáu phương trước đó của 
xã hội Ấn Độ được nhắc trong 

“Kinh Thiện Sinh”, đã được Đức 
Phật tái định nghĩa, không còn là 
những hướng danh thông thường, 
các phương giờ đây ứng với một 
mối quan hệ của từng cá nhân đối 
với xã hội, cụ thể, phương Đông 
được ví như là cha mẹ, là phương 
được lễ kính đầu tiên [22]. Một 
kinh khác thuộc hệ thống Kinh 
Niết bàn nhắc đến việc báo hiếu 
của Đức Thích Ca, gọi là Kinh 
Ma Ha Ma Da, trình bày việc 
Đức Phật đã đến cung trời Đao 
Lợi giảng pháp để báo đáp công 
ơn thân mẫu của Ngài - lúc này 
Hoàng hậu Māyā, đã sinh về cõi 
Thiên - vào hạ thứ bảy, sau khi 
thành đạo [23]. Cứu cánh của 
Phật giáo là giải thoát khỏi luân 
hồi, hiếu của Phật giáo cụ thể chia 
thành hai dạng: Một là hiếu thế 
gian, phụng dưỡng cha mẹ bằng 
vật chất; Dạng còn lại được gọi là 
hiếu xuất thế gian, chính là dùng 
pháp để hướng độ cha mẹ thoát ly 
khỏi khổ và đắc an lạc pháp triệt 
để [24]. Vì vậy sự báo hiếu lớn 
nhất trong tất cả, chính là việc độ 
cho cha mẹ được giải thoát, hoặc 

Về việc báo hiếu, Phật giáo luôn đặt vấn đề báo đáp công sinh thành, dưỡng dục 
của cha mẹ lên hàng đầu. (Ảnh: sưu tầm)
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thấp hơn là giúp cho cha mẹ được 
thọ sinh vào ba đường tốt.

Công đức của cha mẹ lớn như 
thế nào? Trong các tạng Nikāya, 
Đức Phật đã thường xuyên nói về 
công lao của cha mẹ và làm thế 
nào để báo hiếu cho cha mẹ. Cụ 
thể, Ngài đã ví dòng sữa mẹ mà ta 
uống qua nhiều đời còn lớn hơn cả 
nước trong bốn biển và giúp ta đủ 
để giải thoát khỏi các hành [25], 
hay trong “Phẩm Đại Tế Đàn” khi 
thuyết về bảy loại lửa: Tham, sân, 
si, những vị đáng cung kính, gia 
chủ, cúng dường và củi. Thế Tôn 
đã ví cha mẹ chính là loại lửa thứ 
tư, lửa đáng cung kính, mà nhờ 
vào đó ta được mang lại và sinh 
ra [26]. Trong “Phẩm Tâm Thăng 
Bằng”, Ngài từng nhắc đến hai 
địa vị người, đó là bậc Chân 
Nhân và bậc không phải Chân 
Nhân, trong đó bậc Chân Nhân 
chính là hạng người biết ơn, nhớ 
ơn. Tuy nhiên, lại có hai hạng 
người mà bậc này khó có thể trả 
được ân đó là cha và mẹ, dù họ 
cho có gánh cha mẹ lên vai trong 
suốt 500 năm, chăm nom cho đến 
trăm tuổi, hay an trí cha mẹ vào 
quốc độ với tối thượng uy lực, 
vì việc làm của cha mẹ dành cho 
con cái trong nhiều đời là không 
gì có thể sánh được [27].

“Kinh Thiện Sinh” mô tả lại việc 
chàng Thiện Sinh dòng Vaiśya 
theo lời người cha quá cố lễ bái 
sáu phương, Đức Phật đã chỉ cho 
anh ta pháp lễ sáu phương của bậc 
Hiền Thánh, bao gồm: Phương 
Đông ứng với cha mẹ; Phương 
Nam là sư trưởng; Phương Tây 
là thê thiếp; Phương Bắc là bạn 
bè thân thích; Phương trên là bậc 
trưởng thượng, Sa môn, Bà La 
Môn; Phương dưới là tôi tớ. Để 
tỏ lòng cung kính với cha mẹ, 

một người con phải nhớ lấy năm 
điều: “Này Thiện Sinh, phàm làm 
con phải lấy năm điều sau đây để 
kính thuận với cha mẹ. Những gì 
là năm? Cung phụng hiếu dưỡng 
cha mẹ không để thiếu thốn; phàm 
làm điều gì trước phải thưa cho 
cha mẹ biết; cha mẹ làm điều gì 
mình phải kính thuận, không được 
chống báng; không trái với việc 
làm của cha mẹ; không ngăn cản 
việc lành của cha mẹ” [28]. Từ 
việc kính thuận cha mẹ, Thế Tôn 
cũng giảng rằng vì những việc 
như thế mà gia đình có thể so sánh 
với Phạm Thiên, với đại Đạo sư và 
xứng đáng được cúng dường [29].

Trở lại với “Phẩm Tâm Thăng 
Bằng”, trong Phẩm này những 
người nhớ ơn và biết ơn, trước 
hết là với cha mẹ mình cần phải 
hướng dẫn, khuyến khích cha mẹ 
vào thiện giới, bố thí và trí huệ 
thì mới đủ để có thể trả ơn cho 
cha mẹ. Phật giáo đã đưa ra một 
quan điểm về báo hiếu khác hẳn 
với Nho giáo, không dừng lại ở 
việc kính thuận thông thường 
mà tiến đến việc hồi hướng cho 
cha mẹ. Đồng thời, công đức của 
những bậc hiếu được xem là vô 
cùng lớn, theo truyện “Chư Thiên 
hay cấm giới” các vị Thiên chủ 
Sakka nhờ vào việc trì bảy “cấm 
giới túc” ở đời trước mà có được 
địa vị Thiên chủ ở đời này, một 
trong bảy “cấm giới túc” và cũng 
là “cấm giới túc” đầu tiên đó là 
việc hiếu dưỡng cha mẹ [30]. Từ 
đó, ta có thể thấy tầm quan trọng 
của hiếu đối việc tu tập của một 
cư sĩ hay tu sĩ với Phật giáo.

Tại Việt Nam, Phật giáo truyền 
nhập vào nước ta trước cả giai 
đoạn Sĩ Nhiếp tạo ra những nền 
móng đầu tiên cho Nho học, và 
hiển nhiên là trước cả khi du 

nhập Trung Quốc, tức là khoảng 
thế kỷ thứ II TCN theo các cứ 
liệu mà Giáo sư Lê Mạnh Thát 
đã chỉ ra trong Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam (tập 1). Khác với Trung 
Quốc, các giáo pháp và tinh thần 
thuần nhất của Phật giáo rất phù 
hợp với tín ngưỡng và văn hoá 
dân gian ở vùng đất này, cho nên, 
dễ dàng sinh sôi nảy nở, nhất là 
quan điểm về hiếu của Phật giáo. 
Hơn nữa, văn hoá bản địa của 
người Việt từ xưa đã có tục cắt 
tóc xăm mình, điều này đã hoàn 
toàn đi ngược lại với tinh thần 
hiếu đạo của Nho giáo (đã đề cập 
đến ở trên). Mặt khác, Lê Mạnh 

Lê Mạnh Thát dẫn lại hai quan 
điểm chính được cho là tinh 
thần hiếu của người Việt trong 
Lục độ tập kinh: Thứ nhất là 
“giúp nghèo cứu thiếu, thương 
nuôi quần sinh, là đứng đầu của 
hạnh”; Thứ hai là “người đạo 
cao thì đức rộng. Ta muốn cái 
đạo vô dục, đạo đó mới quý. 
Đem đạo truyền cho thần, đem 
sức trao cho thánh, thần thánh 
truyền nhau cái sự giáo hoá vĩ 
đại không hư nát, đó mới gọi 
là sự nối dõi tốt lành” (Ảnh: 
goodreads.com)
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Thát dẫn lại hai quan điểm chính 
được cho là tinh thần hiếu của 
người Việt trong Lục độ tập kinh: 
Thứ nhất là “giúp nghèo cứu 
thiếu, thương nuôi quần sinh, là 
đứng đầu của hạnh”; Thứ hai là 
“người đạo cao thì đức rộng. Ta 
muốn cái đạo vô dục, đạo đó mới 
quý. Đem đạo truyền cho thần, 
đem sức trao cho thánh, thần 
thánh truyền nhau cái sự giáo 
hoá vĩ đại không hư nát, đó mới 
gọi là sự nối dõi tốt lành” [31]. 
Ta có thể tạm hiểu rằng, đối với 
văn hoá cố hữu của Việt Nam, 
người Việt đã hy vọng tạo ra một 
sự liên kết cộng đồng lại, thông 
qua việc giúp đỡ lẫn nhau để tạo 
ra một nền văn hoá mạnh mẽ, 
đồng thời thông qua việc truyền 
thừa tinh thần lại cho đời sau để 
tạo ra một định nghĩa hoàn toàn 
mới về “sự nối dõi”. Đây có thể 
chính là nền tảng vững chắc cho 
một nền Phật giáo thịnh trị tại 
Việt Nam về sau.

Trong những dẫn cứ đã trình 
bày trên thể mang lại cho ta 
một cái nhìn tổng quan về quan 
niệm hiếu của cả hai: Phật giáo 
và Nho giáo. Những điểm khác 
biệt về hiếu giữa cả hai, có thể 
khẳng định rằng, điều này xuất 
phát từ việc không gian văn hoá, 
xã hội nơi các tôn giáo ấy khởi 
sinh là khác nhau. Cho đến nay, 
di sản về tư tưởng đó vẫn luôn 
hiện diện trong đời sống của 
người Việt Nam, đặc biệt là đối 
với Phật giáo. Tại vùng đất này, 
trong nghìn năm kể từ khi các 
tôn giáo du nhập vào, người Việt 
không những không tách biệt mà 
còn dung hoà nét đặc sắc để hình 
thành nên một hệ tư tưởng riêng 
cho mình. Truyền thống hiếu đạo 
đã trở thành truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc Việt.
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Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Phật 
giáo trân trọng trích đăng các bài viết thuộc 
tác phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 
năm hình thành và phát triển của Hòa thượng 
Thích Huệ Thông. Các bài viết được sắp xếp 
và biên tập để cung cấp cho độc giả gần xa 
biết về những khó khăn, thách thức và nỗ lực 
không ngừng nghỉ của bao thế hệ chư Tôn 
đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong suốt 
nhiều năm, nhằm xây dựng, bảo vệ và phát 
triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hướng đến một chiến lược 
phát triển bền vững của 
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam 
qua chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - 
Hội nhập - Phát triển” (Kỳ 11)

HT. Thích Huệ Thông*
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Có thể nói, mục tiêu hướng 
đến một chiến lược phát 
triển bền vững của Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam qua chủ 
đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập 
- Phát triển” sẽ là nguồn cảm 
hứng sâu xa về một tương lai xán 
lạn của Phật giáo nước nhà, đồng 
thời cũng vừa là trách nhiệm cao 
cả đối với đạo pháp và dân tộc 
của những người con Phật trong 
bối cảnh thời đại.

Chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - 
Hội nhập - Phát triển” được khởi 
xướng tại Đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2012-2017, được hình thành 
trên cơ sở nhận chân lịch sử trong 
suốt quá trình Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam từng bước ổn định và 
phát triển, từng bước hoàn thiện 
những nội dung và chương trình 
hoạt động Phật sự vốn chưa hoàn 
thiện ở những nhiệm kỳ trước và 

qua mỗi bước đi trong công tác 
Phật sự trên hầu hết các lĩnh vực 
của Giáo hội.

Như chúng ta đã biết, trong mỗi 
nhiệm kỳ, Trung ương Giáo 
hội đều đã đề ra chương trình 
hoạt động Phật sự, nội dung các 
chương trình hoạt động Phật sự 
trong mỗi nhiệm kỳ đều xuất 
phát từ yêu cầu thực tế của Giáo 
hội và hoàn cảnh xã hội, cũng 

Tôn chỉ, mục tiêu của chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” được xây dựng trong nhiệm kỳ VIII sẽ là 
tiền đề rất quan trọng cho một chiến lược phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tại và là nền tảng định 
hướng cho sự nghiệp phát triển lâu dài, bền vững của Giáo hội trong tương lai.
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xuất phát từ nhu cầu phát triển 
bền vững và hoàn thiện hơn nữa 
những mặt hạn chế cần khắc phục 
từ những nhiệm kỳ trước. Chính 
vì vậy, chúng ta mới thấy tôn chỉ, 
mục tiêu của chủ đề “Trí tuệ - Kỷ 
cương - Hội nhập - Phát triển” 
được xây dựng trong nhiệm kỳ 
VIII sẽ là tiền đề rất quan trọng 
cho một chiến lược phát triển 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
trong hiện tại và là nền tảng định 
hướng cho sự nghiệp phát triển 
lâu dài, bền vững của Giáo hội 
trong tương lai.

Tuy nhiên, để hướng đến một 
chiến lược phát triển bền vững 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
qua chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - 
Hội nhập - Phát triển”, nhằm hiện 
thực hóa quyết tâm nâng cao chất 
lượng Phật sự, tiến đến sự nghiệp 

phát triển bền vững của Giáo hội 
trong bối cảnh thời đại, chúng ta 
cần làm sáng tỏ những vấn đề tồn 
đọng một cách công tâm, chúng 
ta cũng phải nhìn nhận những khó 
khăn, cũng như thách thức mà 
Phật giáo nước nhà phải đối mặt 
trên hai phương diện chủ quan và 
khách quan trong thời hội nhập, 
như vậy chúng ta sẽ có những 
giải pháp phù hợp, thích ứng. 
Đồng thời, để hướng đến việc 
xây dựng chiến lược phát triển 
bền vững. Thiết nghĩ, cần phải có 
luận chứng căn bản khẳng định 
mức độ cần thiết trong việc hoạch 
định kế sách và chương trình hoạt 
động nhằm thực hiện các mục 
tiêu cụ thể đã đề ra. Trên tinh 
thần này, chúng tôi mạo muội nêu 
lên bốn nội dung như sau: Thứ 
nhất, nhận chân lịch sử, qua đó 
nhìn lại những mặt hạn chế căn 

cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát 
triển bền vững của Giáo hội; thứ 
hai, luận chứng căn bản để hướng 
đến việc xây dựng chiến lược 
phát triển bền vững; thứ ba, xác 
định mục tiêu tổng quan và mục 
tiêu cụ thể để kiến lập chương 
trình hoạt động Phật sự thiết thực 
nhằm xây dựng một chiến lược 
phát triển bền vững; thứ tư, phát 
huy trí tuệ trong công tác lãnh 
đạo, điều hành của Trung ương 
Giáo hội; phát huy trí tuệ trong 
mọi hoạt động Phật sự của các 
cấp Giáo hội, của các Ban, Viện 
trực thuộc Trung ương Giáo hội; 
tăng cường kỷ cương trong sinh 
hoạt, tu, học của Tăng, Ni, Phật 
tử cũng như trong mọi hoạt động 
Phật sự.

Chúng tôi chủ quan cho rằng, trên 
tinh thần “Trí tuệ - Kỷ cương - 

Hội nghị lần thứ 3 Khoá VIII nhiệm kỳ 2017-2022 tại Văn phòng 2 Trung 
ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức Q. 3 TP. HCM). (Ảnh: tư liệu)
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Hội nhập - Phát triển”, nếu chúng 
ta sâu sát tình hình thực tế, cụ thể 
những mục tiêu cần thực hiện và 
thực hiện ngay trong thời gian tới, 
thì chúng ta có quyền tự tin, khẳng 
định những nội dung này sẽ thật sự 
đi vào đời sống sinh hoạt, tu học, 
hoằng pháp và phục vụ hiệu quả 
cho đất nước, khi đó một chiến 
lược phát triển toàn diện và bền 
vững của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam sẽ trở thành hiện thực, đây là 
động lực để mỗi thành viên trong 
ngôi nhà Giáo hội nỗ lực phấn 
đấu vì một tương lai tươi sáng của 
Phật giáo Việt Nam. 

NHẬN CHÂN LỊCH SỬ
Trong phạm vi chương này, chúng 
tôi xin không nhắc đến những 
thành quả hoạt động Phật sự của 
Giáo hội trong suốt 40 năm qua mà 
nhận chân lịch sử nhằm xác định 
những tồn tại cần khắc phục trong 
suốt quá trình 40 năm hình thành, 
ổn định và phát triển của Giáo hội, 
theo đó, chúng tôi xin trích dẫn một 
số nhận xét của Trung ương Giáo 
hội về sự giới hạn cần khắc phục, từ 
các bản báo cáo tổng kết hoạt động 
Phật sự của Trung ương Giáo hội 
trong hai nhiệm kỳ gần đây nhất và 
từ việc đúc kết kinh nghiệm cũng 
như tự đánh giá về những giới hạn 
trong hoạt động Phật sự của một số 
Ban, Viện trực thuộc Trung ương 
Giáo hội tại Đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm 
kỳ 2017-2022; từ đó, chúng ta sẽ 
có cái nhìn khách quan về những 
giới hạn tồn tại trong hoạt động 
Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam thời gian qua.

Trong báo cáo tổng kết hoạt động 
Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012) 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
tại phần V (Nhận xét Ưu và 
Khuyết), mục b (Về mặt khuyết 

điểm - Hạn chế) nêu rõ: “… Mặc 
dù nhân sự của Hội đồng Trị sự, 
các Ban, Viện được tăng cường 
nhưng hoạt động chưa đồng bộ, 
chưa sâu sát, không tạo thành 
chất xúc tác với các cơ sở địa 
phương, phần lớn chỉ chú trọng 
về hình thức, việc điều hành quản 
lý và giải quyết công tác Phật sự 
còn tương đối chậm…”. Đồng 
thời, trong báo cáo tổng kết cũng 
đã đánh giá một số tồn tại khá chi 
tiết, cụ thể như: “… Một số công 
tác Phật sự của Giáo hội đã đề 
ra trong những năm qua đến nay 
vẫn chưa thực hiện được như: Bộ 
sách giáo khoa Phật học phục vụ 
công tác giảng dạy tại các trường 
Phật học trong cả nước chưa 
được thực hiện; Trường Cao 
đẳng Phật học vẫn chưa được 
thành lập; chưa soạn thảo được 
giáo trình Nghi lễ để giảng dạy 
chung tại các Trường hạ và các 
Trường Phật học; chương trình 
phát triển văn hóa Phật giáo tại 
các vùng sâu, vùng xa, vùng cao 
nguyên và dân tộc ít người tuy 
đã được thực hiện nhưng chưa 
đều khắp, vì thiếu kinh phí và 
thiếu nhân sự”. Đặc biệt, cùng 
với báo cáo tổng kết và đánh giá 

hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 
VI, Trung ương Giáo hội đã đề ra 
chương trình hoạt động Phật sự 
nhiệm kỳ VII (2012-2017) với 
chủ đề “Kế thừa - Ổn định - Phát 
triển”, bao gồm 06 nội dung hoạt 
động tổng quát, như xây dựng, 
phát triển Giáo hội bằng nguyên 
tắc phát huy tinh thần đoàn kết 
hòa hợp; hoằng dương chánh 
pháp và truyền bá đạo đức Phật 
giáo; giáo dục đào tạo nguồn 
nhân sự kế thừa; mở rộng và đẩy 
mạnh nghiên cứu Phật học; đẩy 
mạnh hoạt động lĩnh vực kinh tế 
tài chánh; tăng cường công tác 
đối ngoại với Phật giáo các nước 
trên thế giới, cùng với đó là 5 
biện pháp để thực hiện 6 mục tiêu 
trọng yếu cho nhiệm kỳ này.

Việc đánh giá những giới hạn của 
nhiệm kỳ VI, cũng như 6 nội dung 
trong chương trình hoạt động Phật 
sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) với 
chủ đề “Kế thừa - Ổn định - Phát 
triển” được Giáo hội đề ra là căn 
cứ theo tình hình thực tế, phù hợp 
với yêu cầu phát triển của Giáo 
hội và kế hoạch 5 năm tới của 
Ban, Viện Trung ương và Giáo 
hội các cấp. Qua đó cho thấy, 

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012) của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, tại phần V (Nhận xét Ưu và Khuyết), mục b 
(Về mặt khuyết điểm - Hạn chế) nêu rõ: “…
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định hướng ngắn hạn cho một 
nhiệm kỳ chỉ có thể giải quyết 
những yêu cầu cần giải quyết 
trước mắt trong mỗi nhiệm kỳ, 
chứ chưa thật sự đáp ứng chiến 
lược phát triển mang tính lâu dài, 
bền vững trong chuỗi hoạt động 
liên hoàn xuyên suốt cho guồng 
máy vận hành của Giáo hội và 
làm nền tảng vững chắc cho các 
giai đoạn lịch sử kế thừa, nhất là 
trong xu thế hội nhập của Giáo 
hội và đất nước.

Để làm sáng tỏ thêm nhận định 
nêu trên, chúng ta xem lại báo cáo 
tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm 

kỳ VII (2012-2017), tại phần III 
(Nhận xét Ưu - Khuyết điểm), 
mục 2 (Về mặt khuyết điểm - Hạn 
chế) cũng nêu cụ thể: “Việc thống 
kê Tăng Ni, tự viện chưa đạt kết 
quả như kế hoạch; vấn nạn sư giả 
còn nhiều nan giải; việc nâng cấp 
lớp Cao đẳng thành Trường Cao 
đẳng Phật học vẫn chưa được 
thành lập; chưa soạn thảo được 
giáo trình Nghi lễ để giảng dạy 
chung tại các Trường hạ và các 
Trường Phật học” và “Hoạt động 
của một số Ban Trị sự còn chưa 
đều và năng lực hành chánh còn 
hạn chế, do đó việc giải quyết 
các khiếu nại, kiến nghị của Tăng 

9 nội dung trong chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) cũng liệt kê chi tiết những việc cần thực 
hiện trong từng nội dung nhằm tạo thuận lợi để chương trình Phật sự dễ dàng triển khai và hanh thông đi vào đời sống.
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Ni, Phật tử tại một vài Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cấp tỉnh, thành còn chưa thật sự 
tốt. Một số Tăng Ni đã vi phạm, 
thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt 
đời sống làm ảnh hưởng đến đạo 
và hình ảnh Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam”. Từ những tồn tại này 
và từ tầm nhìn hướng đến sự 
nghiệp phát triển lâu dài, Trung 
ương Giáo hội đã đề ra chương 
trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 
VIII (2017-2022) với chủ đề “Trí 
tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát 
triển”, gồm 9 nội dung quan trọng 
bao quát mọi hoạt động Phật sự 
của Giáo hội cho cả nhiệm kỳ 
VIII, chúng tôi xin lược trích 
những ý chính: Một, phát huy 
trí tuệ, giữ vững kỷ cương giới 
luật, nêu cao tinh thần đoàn kết 
hòa hợp trong xây dựng phát triển 
Giáo hội thời hội nhập…. Hai, đổi 
mới và sáng tạo trong sự nghiệp 
hoằng pháp, trong phương thức 
hướng dẫn Phật tử, định hướng 
pháp môn tu tập phù hợp với xã 
hội hiện đại, xiển dương đạo đức 
học Phật giáo góp phần xây dựng 
nền đạo đức xã hội. Ba, nâng cao 
công tác quản lý chất lượng đào 
tạo, đổi mới phương pháp giảng 
dạy và tu tập tại các cơ sở đào 
tạo Tăng Ni của Giáo hội… Bốn, 
giữ gìn và phát huy giá trị văn 
hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo 
có sự tiếp nối giữa truyền thống 
và hiện đại, góp phần xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc thời hội 
nhập… Năm, mở rộng hoạt động 
đối ngoại đa phương theo định 
hướng ngoại giao văn hóa, ngoại 
giao nhân dân, chủ động trong 
quan hệ đối ngoại với các tổ chức 
Phật giáo và tôn giáo thế giới, 
kết nối chặt chẽ với các hội Phật 
tử Việt Nam ở nước ngoài. Sáu, 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu 

có định hướng nhằm làm nổi bật 
tinh hoa, bản sắc của Phật giáo 
Việt Nam và nâng cao chất lượng 
học thuật Phật giáo… Bảy, tăng 
cường công tác giám sát, kiểm 
soát các hoạt động Phật sự, quản 
lý tự viện, sinh hoạt của Tăng Ni 
theo Hiến chương Giáo hội và 
pháp luật Nhà nước. Tám, đẩy 
mạnh truyền thông Phật giáo như 
một kênh hoằng pháp, chuyển 
tải các giá trị đạo đức Phật giáo, 
cũng như hình ảnh đẹp của Phật 
giáo trên bước đường phụng sự 
đạo pháp và dân tộc. Chín, định 
hướng tự chủ tài chính trong các 
hoạt động Phật sự của Giáo hội 
qua việc xây dựng mô hình kinh 
tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp 
lý, kêu gọi Tăng Ni tham gia công 
tác từ thiện xã hội… Đồng thời, 
9 nội dung trong chương trình 
hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII 
(2017-2022) cũng liệt kê chi tiết 
những việc cần thực hiện trong 
từng nội dung nhằm tạo thuận lợi 
để chương trình Phật sự dễ dàng 
triển khai và hanh thông đi vào 
đời sống.

Trước hết, chúng tôi cảm thấy 
rất phấn khởi, vui mừng vì thông 
qua 9 nội dung hoạt động Phật 
sự đã nói lên tầm nhìn của Trung 
ương Giáo hội trước những yêu 
cầu phát triển không chỉ đáp ứng 
cho nhiệm kỳ VIII, mà là cho 
cả một chiến lược phát triển lâu 
dài, bền vững trong bối cảnh hội 
nhập… Tuy nhiên, dưới cái nhìn 
khách quan và qua lăng kính 
quản trị hành chánh của một tổ 
chức mang tầm vóc, quy mô như 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì 
9 nội dung trong chương trình 
hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII 
(2017-2022) với chủ đề “Trí tuệ 
- Kỷ cương - Hội nhập - Phát 
triển”, vẫn là bước nối tiếp mang 

tính kế thừa và phát huy những 
thành quả và thế mạnh mà Giáo 
hội đang sở hữu, nên vẫn chưa 
thể hiện chiều sâu của một chiến 
lược phát triển bền vững mang 
yếu tố thời đại.

Chính vì vậy, chúng tôi mạo muội 
nêu lên một vài ý kiến nhằm phát 
thảo về một chiến lược phát triển 
bền vững của Giáo hội mang tính 
vĩ mô và tổng thể, từ đó sẽ làm 
rõ các nội dung cần thực hiện và 
sẽ hình thành các bộ khung cho 
chương trình hoạt động Phật sự 
của Trung ương Giáo hội, của các 
Ban, Viện trực thuộc và Ban Trị 
sự Giáo hội các tỉnh, thành.

Trên tinh thần này, trong chương 
này chúng tôi sẽ tập trung vào 
phương diện trí tuệ trong việc 
phát huy yếu tố quan trọng này 
ngay từ công tác hoạch định cho 
chiến lược phát triển, sau đó đến 
yếu tố kỷ cương trong công tác 
tổ chức, lãnh đạo, điều hành của 
Trung ương Giáo hội; kế đến là 
việc phát huy trí tuệ và kỷ cương 
trong mọi hoạt động Phật sự của 
các cấp Giáo hội và của các Ban, 
Viện trực thuộc Trung ương Giáo 
hội. Tuy nhiên, trước khi nói đến 
việc phát huy trí tuệ trong công 
tác hoạch định cho chiến lược phát 
triển bền vững của Giáo hội, trước 
tiên chúng ta cần phải có những 
luận chứng căn bản để khẳng định 
tầm nhìn hướng đến việc xây dựng 
chiến lược phát triển bền vững là 
có cơ sở và thật sự cần thiết trong 
bối cảnh hội nhập.

(Còn tiếp kỳ 12: Luận chứng căn 
bản để hướng đến việc xây dựng 
chiến lược phát triển bền vững)

* HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư 
ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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Mây trắng ơi xin dừng lại chút nhé
Cho hỏi rằng: quê cũ cách bao xa
Để tôi về tắm mát ở ao nhà
Hương gió nội nơi ta từng vắng bóng. 

Bạn có biết nơi quê người ảo mộng
Biết bao người trông ngóng những phù hư 
Để rồi quên bản tánh vốn thuần từ
Mà theo đuổi những hư danh mộng huyễn.

Bị trói cột, kéo lôi vì ái luyến
Sắc, thanh, hương,... Xao xuyến tận tâm can
Không sao thoát khỏi những thứ buộc ràng
Nên quanh quẫn nơi thiên đàng, địa phủ

Thế cho nên đừng than phiền, ủ rũ
Mà hãy tu cho trọn quả vô sanh
Để làm sao gieo rắc hạt giống lành
Cho Thánh quả trổ đầy trên nhân thế.

NHƯ THIỆN

MÂY TRẮNG MÃI RONG CHƠI



P HẬT  G I Á O  &
    THỜ I  ĐẠ I



44       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 8 - 2021

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

T rong bối cảnh nước ta bị 
thực dân Pháp đô hộ và 
chịu chính sách văn hóa 

thống trị độc hại của chủ nghĩa 
thực dân, Phật giáo đứng trước 
những khó khăn nghiêm trọng: 
bị kiểm soát, kiềm hãm bởi chế 
độ thực dân, niềm tin Phật giáo 
của nhân dân bị suy giảm, nhiều 
tu sĩ thiếu trình độ cần thiết cũng 
như giới hạnh không nghiêm, hủ 
tục mê tín dị đoan lan tràn trong 
xã hội. Chính trong bối cảnh đó 
mà các bậc cao Tăng thạc đức 
và nhân sĩ trí thức đã khởi xướng 
phong trào chấn hưng Phật giáo 

trên cả ba miền đất nước. Đầu 
tiên ở miền Nam qua sự kêu gọi 
của tổ Khánh Hòa, phong trào 
lan ra miền Trung và miền Bắc.

NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU 
GIỮA HỘI NAM KỲ NGHIÊN 
CỨU PHẬT HỌC VÀ AN 
NAM PHẬT HỌC HỘI
Về quá trình thành lập
Đối với Hội Nam kỳ Nghiên cứu 
Phật học: Ngay từ năm 1920, 
Hòa thượng Khánh Hòa cùng 
các Hòa thượng Từ Phong, Như 
Nhãn, Huệ Quang, An Lạc, Long 
Triều lập Hội Lục hòa nhằm tạo 

điều kiện cho các Tăng sĩ gặp 
nhau trong những ngày kỵ giỗ để 
bàn về nội bộ Tăng đồ; đoàn kết 
lại và vận động phong trào chấn 
hưng Phật giáo, hằng năm cho ra 
đời Tạp chí Pháp Âm [4, tr.143]. 
Năm 1923, Hòa thượ ng khởi 
xướng thành lập tổ chức Lục Hòa 
Liên Hiệp nhằm tạo điều kiện cho 
các vị có tâm huyết với Phật pháp 
và lo lắng về sự suy đồi của Phật 
giáo  Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, 
bàn bạc việc chấn hưng. Tháng 
12/1927 Hòa thượng Khánh Hòa 
đã xin phép chính quyền thuộc địa 
lập Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật 

SC. Thích Nữ Huệ Lộc*
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Trong bối cảnh nước ta bị thực dân Pháp 
đô hộ và chịu chính sách văn hóa thống 
trị độc hại của chủ nghĩa thực dân, 
Phật giáo đứng trước những khó khăn 
nghiêm trọng: bị kiểm soát, kiềm hãm 
bởi chế độ thực dân. (Ảnh: internet)

Ngày 15/7/1938, Khâm sứ Graffeuil 
đã phê chuẩn Nghị định số 2159 về 
việc điều chỉnh tên Hội thành Hội 
Nghiên cứu và thực hành giáo lý 
Phật giáo tại An Nam, gọi tắt là Hội 
Phật học An Nam. 
(Ảnh: vi.wikipedia.org)
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học (NKNCPH) nhưng thất bại, 
vì lý do trong bản dự thảo điều lệ 
có mục “những người không Phật 
giáo cũng có thể trở thành thường 
trợ hội viên” [1, tr.73]. Đến ngày 
06/4/1928, Hòa thượng lại đệ đơn 
lên Thống đốc Nam kỳ xin phép 
lần nữa sau khi đã sửa chữa lại 
một số nội dung điều lệ nhưng 
cũng không thành công, lý do lần 
này tồn tại hai điểm bất hợp lý là 
một số vị trong Ban Trị sự tạm 
thời mặc dù đã qua đời nhưng vẫn 
có chữ ký trong bản điều lệ, thứ 
hai là do thái độ chính trị của một 
số vị trong Ban Trị sự, cũng như 
trong số hội viên có người thân thế 
không được “trong sạch”. Cuối 
cùng Hòa thượng hợp tác với ông 
Trần Nguyên Chấn đang làm việc 
tại Sở Đốc lý Sài Gòn, rút kinh 
nghiệm sau hai lần thất bại, nên 
Hòa thượng thành lập “Ban bảo 
tồn Phật giáo ở Nam kỳ” trong đó 
Hòa thượng làm Trưởng ban, ông 
Chấn làm Phó ban, rồi lần lượt 
xin thành lập thư viện Phật học 
với tên gọi Pháp Bảo Phường, 
sau đó xin xuất bản Tạp chí Từ 
Bi Âm. Đến ngày 26/8/1931 Hội  
HNKNCPH được phép hoạt động 
theo Nghị định 2062 của Thống 
đốc Nam kỳ [1, tr.71-75].

Đối với An Nam Phật học hội: Đầu 
năm 1930 Hòa thượng Giác Tiên 
và cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
(con của Binh Bộ Thượng thư, 
Đông các Đại học sĩ Lê Đình Đỉnh 
- triều vua Tự Đức) đã vận động 
thành lập hội nghiên cứu Phật học 
tại Huế. Đầu năm 1932 ông Thám 
cùng một số anh em đệ đơn lên 
Chính phủ Nam Triều và Khâm 
sứ Trung Kỳ về việc xin thành 
lập Hội. Ngày 16/8/1932, vua 
Bảo Đại đã ban hành Chỉ dụ chấp 
thuận việc thành lập một tổ chức 
nghiên cứu Phật giáo tại kinh đô 

Huế. Đến ngày 17/9/1932, Khâm 
sứ Trung Kỳ cho phép tổ chức 
này đi vào hoạt động với tên gọi 
là “Hội Phật học” trụ sở ban đầu 
đặt tại chùa Trúc Lâm (Huế) [3, 
tr.53]. Ngày 30/6/1933 Hội được 
giấy phép xuất bản Tạp chí Viên 
Âm, số đầu tiên ra ngày 1/12/1933 
[1, tr.76-77]. Nhưng phải đến ngày 
10/8/1936, chính quyền thực dân 
Pháp mới chính thức công nhận tư 
cách pháp nhân của Hội thông qua 
Nghị định số 394-S, danh xưng An 
Nam Phật học hội (ANPHH) có từ 
đây, tuy nhiên rất ít phổ biến, thậm 
chí tờ Viên Âm cũng ghi “Viên 
Âm Nguyệt san của Hội Phật học 
Huế”. Đến ngày 15/7/1938, Khâm 
sứ Graffeuil đã phê chuẩn Nghị 
định số 2159 về việc điều chỉnh 
tên Hội thành Hội Nghiên cứu và 
thực hành giáo lý Phật giáo tại An 
Nam, gọi tắt là Hội Phật học An 
Nam (HPHAN) [3, tr.54] lấy chùa 
Từ Đàm làm trụ sở chính.

Qua tìm hiểu về quá trình thành 
lập hội của hai kỳ, thời gian thành 
lập hội ở hai kỳ dài ngắn khác 
nhau. Tại Nam kỳ phải mất tới 5 
năm, từ lần đệ đơn thứ nhất vào 
năm 1927 đến lần hai vào năm 
1928 và cuối cùng lần thứ ba năm 
1931, với sự trợ giúp của cư sĩ, 
Hội mới được thành lập. Ở Trung 
kỳ việc lập hội có vẻ dễ dàng hơn, 
đầu năm 1932 đệ đơn đến tháng 8 
cùng năm đã được chấp nhận, tuy 
nhiên để phổ quát thì phải đợi tới 
năm 1938 tên của Hội mới được 
phê chuẩn và phổ quát. Thứ nữa, 
tại Nam kỳ do quá trình thành lập 
hội khó khăn, trải qua các bước 
đệm như thành lập Ban Bảo tồn, 
thư viện, phòng đọc, rồi đến cho 
ra mắt các Tạp chí, sau cùng mới 
thành lập Hội NKNCPH. Ngược 
lại, tại miền Trung sau khi hoàn 
thành việc lập ội mới triển khai 

xin phép xuất bản Tạp chí, lập 
thư viện. Việc làm này cho thấy 
có một sự uyển chuyển trong 
phương thức hành đạo, không 
cứng nhắc, của các nhà sư thời 
bấy giờ.

Mục đích và hoạt động của hội
Đối với Hội NKNCPH: Hòa 
thượng Khánh Hòa - Hội trưởng 
đưa ra mục đích của Hội: Thờ 
phụng Phật, chấn chỉnh Tăng già, 
thành lập tổ chức duy nhất, đoàn 
kết hòa hợp; chung lo Phật sự; mở 
trường đào tạo Tăng tài cho Phật 
giáo Việt Nam; phiên dịch kinh 
điển ra chữ Quốc ngữ để truyền 
bá rộng rãi trong nước; mở rộng 
mối bang giao Phật giáo với các 
nước lân cận [4, tr.143]. 

Các hoạt động chủ yếu của Hội: 
Thành lập Phật học thư xã, gồm 
Pháp Bảo Phường (thư xã) và 
Duyệt kinh thất (phòng xuất bản 
kinh) Cổ tích viện (bảo tàng Phật 
giáo) Biên tập sở (trụ sở xuất 
bản tờ Từ Bi Âm và các loại kinh 
sách) Thính học đường (trường 
Phật học) [2, tr.99].

ANPHH ra đời với mục đích 
nghiên cứu và thực hành Phật 
giáo; tổ chức lễ Phật vào ngày 
mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng 
cùng các buổi thuyết pháp của chư 
Tăng làm cho Phật tử hiểu giáo lý; 
trong Hội không được luận bàn về 
chính trị và công kích các tôn giáo 
đã có chỗ đứng trong bản xứ; thực 
hiện đúng tôn chỉ “Hoằng dương 
Phật pháp, lợi lạc hữu tình”.

ANPHH tổ chức các buổi thuyết 
pháp, các lớp giảng dạy kinh điển 
để mỗi hội viên nắm bắt được 
chân lý của đạo Phật; đào tạo 
những bậc thầy đủ tư cách hoằng 
truyền Phật pháp; lập những 
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cảnh chùa theo đúng giới luật 
và quy tắc Đạo Phật; xây dựng 
thư viện làm nơi nghiên cứu cho 
hội viên; diễn dịch, ấn hành kinh 
sách Phật giáo, xuất bản báo chí 
hoằng dương Phật pháp; hộ trì và 
khuyến khích các bậc chân tu tổ 
chức cá c hoạt động Phật sự khác 
tuỳ theo lực lượng và tài chính 
của Hội [3, tr.55].

Hoạt động đào tạo Tăng tài
Năm 1933 Hòa thượng Khánh Hòa 
với Hòa thượng Huệ Quang, Hòa 
thượng Khánh Anh, Hòa thượng 
Pháp Hải lập “Liên đoàn học xã” 
tại chùa Viên Giác, quy định mỗi 
chùa hỗ trợ chi phí trong 3 tháng 
cho các buổi thuyết pháp và dạy 
học. Bắt đầu từ chùa Long Hòa 
(Vĩnh Long) tiếp theo chùa Thiên 
Phước (Trà Vinh) cuối cùng chùa 
Viên Giác (Bến Tre) nhưng hoạt 
động này sớm tan rã vì sự không 
đồng ý của ông Chấn. Sau thất bại 
này Hòa thượng Khánh Hòa lại 
vận động Tăng Ni Phật tử cùng 
chí hướng thành lập một tổ chức 
Phật học tại Trà Vinh, kết quả ngày 

1/8/1934 Hội “Lưỡng xuyên Phật 
học” ra đời tại chùa Long Phước. 
Ngày 5/7/1935 cho xuất bản Tạp 
chí Duy Tâm. Hội này chú trọng 
việc đào tạo Tăng tài, trong điều lệ 
và quy tắc thà nh lập hội có nói đến 
vấn đề này “Điều 1 là chỉ thu nhận 
những học trò từ 15 đến 25 tuổi; 
những người xuất gia hay tại gia 
muốn vào trường học phải biết chữ 
Quốc ngữ, chữ Hán và phải thông 
hiểu một chút kinh, luật, luận. 
Phải làm đơn trình cho Ban Quản 
lý Giáo dục và kể đủ lai lịch của 
mình, tên cha mẹ, nghề nghiệp của 
cha mẹ và chỗ ở hiện tại. Các học 
tăng sẽ chịu khảo thí theo chương 
trình của Hội. Học tăng nào tư cách 
tầm thường, không thể học nổi thì 
sẽ bị Hội đồng bắt ra. Các học tăng 
được thu nhận mà không giữ đúng 
thanh quy cũng sẽ bị tẩn xuất. Hội 
sẽ cung cấp cho các Tăng Ni sinh 
tài liệu học tập, chịu học phí mỗi 
khóa là 5 năm, đến khi thi đậu ra 
trường phải ở lại giúp Hội 5 năm, 
sau đó Hội sẽ phân bổ đi hoằng 
pháp hoặc làm giáo viên các nơi 
khác…” [2, tr.131]. Chương trình 

Chương trình đào tạo Tăng tài của hai Hội, ngoài điểm chung là các cụ điều 
chú trọng đến yếu tố con người, nâng cao trình độ nội điển cũng như ngoại 
điển cho Tăng sĩ hầu phục vụ công tác phục hưng, còn có những điểm khác 
biệt giữa các hoạt động đó chính là thành phần đối tượng tham gia học.

tuyển sinh chia làm hai buổi, buổi 
sáng thí sinh sẽ đọc một bài kinh 
chữ Hán viết một bài ám tả, đọc 
một bài Hán văn; buổi chiều viết 
một bài ám tả bằng chữ Quốc ngữ, 
làm luận với chủ đề bổn phận của 
một người học sinh đối với Hội 
Lưỡng Xuyên Phật học và đối với 
Phật pháp, nhưng vì chỉ tiêu cao 
nên chỉ đậu 8 người, trước tình thế 
đó Ban Tổ chức phải nới lỏng điều 
kiện cho đủ số, kết quả cũng đủ 30 
Tăng Ni chia ra trong độ tuổi 9-29. 
Đến năm 1936 Hội đã có Ban quản 
lý Phật học đường rõ ràng, chính 
Hòa thượng cũng đứng ra giảng 
dạy Tăng Ni, năm 1939 vì tuổi cao 
nên Hòa thượng lui về chùa Vĩnh 
Bửu để giảng dạy và mở trường Ni, 
rồi dời trường Ni ở Lưỡng Xuyên 
về đây.

Ở Trung kỳ năm 1929, Hòa thượng 
Giác Tiên đã vận động thành lập 
“Sơn môn Phật học đường”, tại 
chùa Trúc Lâm và mời sư Phước 
Huệ (Bình Định) ra làm chủ giảng, 
các vị Mật Khế, Mật Nguyện, 
Mật Thể, Mật Nguyện, và cư 
sĩ Lê Đình Thám đã theo học từ 
những ngày đầu. Năm 1930 Hòa 
thượng Giác Tiên khuyến khích 
giúp đỡ các Ni sư mở trường Ni 
tại chùa Từ Đàm Huế, năm 1932 
hoạt động đào tạo Tăng tài của 
ANPHH dần đi vào quy củ. Năm 
1933 Hòa thượng Giác Tiên cùng 
đệ tử Mật Khế mở tiếp lớp tiểu học 
tại chùa Vạn Phước. Năm 1934 
Hòa thượng lại mở lớp thứ hai tại 
chùa Trúc Lâm. Ngày 16/10/1935 
ANPHH cho thành lập và khai 
giảng Phật học viện Tây Thiên 
với 3 cấp học đó là tiểu học, trung 
học và đại học. Đến năm 1937 cấp 
trung học từ chùa Tường Vân dời 
về Tây Thiên, cấp đại học từ chùa 
Trúc Lâm dời về chùa Báo Quốc 
[3, tr.67-68]. Giảng viên ngoài các 
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bậc trưởng lão Hòa thượng còn có 
cư sĩ dạy ngoại điển, mô hình đào 
tạo Tăng tài của Hội An Nam thu 
hút được các Tăng sĩ từ trong Nam 
ra, từ ngoài Bắc vào, học hỏi giáo 
lý và kinh nghiệm như Thiện Hòa, 
Thiện Hoa, Tố Liên… 

Chương trình đào tạo Tăng tài của 
hai Hội ngoài điểm chung là các 
cụ đều chú trọng đến yếu tố con 
người, nâng cao trình độ nội điển 
cũng như ngoại điển cho Tăng sĩ 
hầu phục vụ công tác phục hưng, 
còn có những điểm khác biệt giữa 
các hoạt động đó chính là thành 
phần đối tượng tham gia học. 
NKNCPH chủ trương đào tạo 
những người trẻ tuổi từ 15 đến 25 
(sau vì ít người nên cho phép từ 
9 đến 29) và ít nhất cũng biết về 
kinh, luật, luận, ANPHH tại Huế 
đa phần cũng là những học viên 
trẻ tuổi, đây là hình thức “đưa tuổi 
trẻ vào đạo Phật” [5, tr.643] đây là 
một trong những thành công của 
phong trào phục hưng Phật giáo.

Về học phí, mỗi hội có những 
phương án khác nhau. Ở Nam 
kỳ, mỗi chùa sẽ tài trợ kinh phí 
trong vòng 3 tháng nhưng hình 
thức này không duy trì được lâu 
(bởi nhiều lý do). Tại Trung kỳ, 
hầu như không thấy đề cập đến 
học phí, có lẽ cũng do chùa tài 
trợ. Một khóa học được dời từ 
Báo Quốc về Tùng Lâm Kim Sơn 
cho hay “khóa học 1944 - 1945 
là 60 người, trong đó 10 vị được 
HPHAN cấp học bổng còn lại là 
tự túc” [3, tr.70].

Các cơ sở giáo dục tại Huế hoạt 
động giáo dục phát triển mạnh 
hơn ở Nam kỳ, bằng chứng là 
nhiều cơ sở giáo dục ở Huế mọc 
lên nhanh và nhiều, chùa Vạn 
Phước, chùa Trúc Lâm, chùa 

Từ Đàm, chùa Tây Thiên, chùa 
Tường Vân, chùa Báo Quốc… 
đều là cơ sở phục vụ cho việc dạy 
học. Vai trò người cư sĩ trong ba 
hội cũng có sự khác biệt, Đối với 
ANPHH cư sĩ trực tiếp tham gia 
giảng dạy như ông Thám và một 
số nhân vật khác, còn ở Nam kỳ 
cư sĩ đóng vai trò “bảo trợ và tổ 
chức” [6, tr.141].

Có thể nói mô hình đào tạo Tăng 
tài của ANPHH ở Huế là mô hình 
chuẩn về hình thức cũng như nội 
dung, “riêng ở Huế, số Tăng Ni 
có trình độ cao về Phật học và 
Tây học khá đông…họ trở thành 
những thành viên đắc lực cho Hội 
Phật học An Nam” [6, tr.86] là nơi 
thu hút nhiều người đến học hỏi 
“Hội An Nam Phật Học là Hội đã 
tạo nên tiếng vang lớn nhất cho 
phong trào Chấn Hưng Phật Học.” 
[5, tr.637] Ngoài những điểm khác 
biệt trên, hai Hội vẫn có những 
điểm tương đồng nhất định.

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA 
HỘI NAM KỲ NGHIÊN CỨU 
PHẬT HỌC VÀ AN NAM 
PHẬT HỌC HỘI 
Cả hai Hội đều lập cho mình hội 
quán ở địa điểm thuận lợi, dễ 
hoạt động, làm trụ sở trung tâm, 
thành lập cơ quan ngôn luận ra 
tờ báo chủ lực của hội. Tại Nam 
kỳ thành lập Hội Nghiên cứu 
Phật học ở chùa Linh Sơn số 149 
đường Douaumont, Sài Gòn, xuất 
bản Tạp chí Từ Bi Âm; tại miền 
Trung thành lập An Nam Phật học 
Hội tại chùa Trúc Lâm (Huế) cho 
ra mắt bạn đọc tờ báo Viên Âm.

Việc chấn hưng Phật giáo phải 
đầy đủ hai phương diện là hình 
thức và nội dung. Về nội dung, 
các Hội đều có định hướng đào 
tạo ra một đội ngũ tăng già đủ 

tài đủ đức, thông cả về nội điển 
(những giáo lý Phật giáo) lẫn 
ngoại điển (tức các môn học về 
xã hội như kinh tế, chính trị, văn 
hóa); Tăng sĩ phải thông suốt ngũ 
minh (y phương minh, nội minh, 
thanh minh, công xảo minh, nhân 
minh) [2, tr.79]; xứng đáng là 
Thiền gia Pháp chủ, dẫn dắt hàng 
tín đồ, mở các lớp giảng đạo 
lý, cho Phật tử, hướng tín đồ có 
niềm tin chánh tín với Phật pháp, 
nhất là bài trừ mê tín. Trên báo 
Đuốc Tuệ số 188-189 Ông Phụng 
khẳng định “mục đích của hội ta 
là chấn hưng Phật giáo, mà việc 
chấn hưng không gì bằng bài trừ 
những tập tục mê tín dị đoan, nó 
đã làm đổ nát nền Phật giáo nước 
ta” [6, tr.144]. Về hình thức là 
cho xây dựng các cơ sở tự viện, 
thư viện, giảng đường các ngôi 
chùa phục vụ công tác giảng dạy 
cho Tăng sĩ.

Trong hoạt động đào tạo Tăng 
tài trước khi có một lớp học và 
nội dung học chính thức các Hội 
đều có mở những trường nhỏ lẻ. 
Ở NKNCPH không mở được lớp 
học nên Hòa thượng Khánh Hòa 
phải lập Hội Phật học Lưỡng 
Xuyên để có những chương trình 
đào tạo Tăng sĩ, trước hội này 
có hội Liên đoàn học xã. Ở Huế, 
trước khi có chương trình đào 
tạo Tăng tài của ANPHH thì có 
Sơn môn Phật học đường. Mỗi 
Hội đều thiết kế các công trình 
phụ (tức cơ sở vật chất) đều có 
chỗ thờ Phật, tăng phòng, giảng 
đường, thư viện, nhà ăn, nhà in… 
tranh thiết bị cơ bản phục vụ chấn 
hưng. Hai Hội đều vận động tịnh 
tài để thỉnh Đại tạng kinh chữ 
Hán để nghiên cứu và phiên dịch 
Kinh sách ra chữ Quốc ngữ. Các 
Hội kêu gọi sự hưởng ứng, ủng 
hộ của mọi người và góp phần 
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tự cao quý, tự treo một tấm gương 
sáng chói cho nhân loại soi chung 
được, ấy là cái tinh thần tôn giáo 
liên hiệp” [7, tr.25].

Có thể nói, phong trào chấn hưng 
Phật giáo ở Việt Nam trong giai 
đoạn nửa đầu thế kỷ XX đã để lại 
trong lòng hàng hậu bối chúng ta 
một sự thán phục về ý chí dũng 
mãnh, cũng như tầm nhìn chiến 
lược mang tính chính trị song hành 
cùng thời đại. Trong bối cảnh đất 
nước bị thực dân Pháp đô hộ, các 
vị Hòa thượng đã vận dụng tất cả 
tài lực trí lực, phương thức để lập 
nên cơ sở hoạt động ở mỗi vùng 
miền, tạo chỗ dựa vững chắc để 
sinh hoạt hội đoàn lập dự án chấn 
hưng bắt đầu từ việc xây dựng các 
cơ sở vật chất như phòng đọc, chỗ 
thờ, thư viện giảng đường…cho 
đến các hoạt động đào tạo người 
tài, xuất hành nguyệt san. Tuy mỗi 
hội đoàn có những điểm khác biệt, 
nhưng chung quy đều phục vụ 
cho việc chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam, xa hơn là thống nhất Phật 
giáo về một mối.
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Có thể nói, phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam trong giai đoạn nửa 
đầu thế kỷ XX đã để lại trong lòng hàng hậu bối chúng ta một sự thán phục 
về ý chí dũng mãnh, cũng như tầm nhìn chiến lược mang tính chính trị song 
hành cùng thời đại.

nâng cao trình độ dân trí. Mỗi 
hội Phật giáo ở hai miền đã biết 
khai thác công cụ của người Pháp 
là chữ Quốc ngữ để biến thành 
nguyên liệu chấn hưng Phật giáo, 
dùng chữ Quốc ngữ để viết báo.

Hội đề cao vai trò người cư sĩ. Hội 
được thành lập một phần nhờ vào 
các vị cư sĩ đang làm việc trong 
bộ máy chính quyền, nội ứng 
ngoại hợp, đưa đến thành công 
trong việc thành lập hiệp hội. Tại 
Nam kỳ Hòa thượng Khánh Hòa 
hợp tác với ông Trần Nguyên 
Chấn để lập hội. Tại Huế, Hòa 

thượng Giác Tiên phối hợp với 
Tâm Minh Lê Đình Thám. Mục 
đích chung của hai Hội là phục vụ 
công cuộc chấn hưng Phật giáo 
thành lập các hội Phật giáo để 
làm nền tảng cho công cuộc chấn 
hưng Phật giáo và vận động các 
hội Phật giáo cả nước để thống 
nhất Giáo hội Tăng già trong toàn 
quốc bằng cách thành lập Tổng 
hội Phật giáo [2, tr.80-84]. Sư ông 
Lai cũng đã nhận định “Tổ quốc 
ta dù ảm đạm vạn phần, suy yếu 
vạn phần theo chân nối gót, nấp 
bóng nương chân vạn phần cũng 
có được một phần tự phụ, tự hào, 
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PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN 
SANG HÁN TẠNG
Phật giáo truyền vào Trung Hoa 
từ đầu Công nguyên, nhưng đến 
thời Đông Hán (25-220) mới phát 
triển. Công tác Phật sự từ thế kỷ 
III-IV lấy phiên dịch Kinh điển 
làm trọng yếu, nên có người gọi 
đây là thời đại phiên dịch. Kỳ 
thực, việc dịch Kinh văn sang 
chữ Hán kéo dài đến tận thời Tùy 
- Đường. Con đường tơ lụa đi 
ngang Bắc Ấn đã tạo cơ hội cho 
các phái đoàn truyền giáo từ Ấn 
Độ sang Trung Hoa và ngược lại, 
những đoàn Tăng sĩ Trung Hoa 
sang xứ Phật nhập Trúc cầu pháp. 

Thời Đông Hán
Năm 67 triều Hán Minh Đế, 

hai vị sư người Ấn Độ là 
Kàsyapamátanga (Ca Diếp Ma 
Đằng) và Dharmaraksa (Trúc 
Pháp Lan) đến nhà Hán để truyền 
đạo. Vua cho dựng chùa Bạch Mã 
ở Lạc Dương để hai vị trú ngụ 
và giảng pháp. Tại đây, họ phiên 
dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương 
từ Phạn văn sang Hán ngữ. Đây 
vốn là một tập hợp những lời dạy 
căn bản về giáo lý Phật giáo, bao 
quát cả tam thừa (Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ Tát), rất thích 
hợp để giới thiệu Phật pháp đến 
những xứ mới bén duyên như 
Trung Hoa. 

Đến khoảng năm 147-148, một vị 
Tăng người Parthia tên là An Thế 
Cao đến Lạc Dương. Ông nguyên 

Hưng Trung

Công tác phiên dịch kinh 
điển Phật giáo ở Trung 
Hoa bắt đầu từ nhu cầu 

thực tế của quá trình hoằng 
dương chánh pháp Phật đà 
tại Trung Nguyên. Các nhà Sư 
và cư sĩ hợp lực dịch gần trọn 
Tam tạng Kinh điển của Phật 
giáo từ thời Đông Hán đến thời 
Đường. Ở đây chúng tôi chỉ 
xin nêu ra đại cương sự phiên 
dịch đã diễn tiến như thế nào, 
những vị nổi trội nhất với một 
số nguyên tắc phiên dịch Kinh 
điển và tổ chức dịch trường 
thời bấy giờ. 
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là hoàng tử của nước Parthia, sau 
xuất gia tu học. Triều Hán Hoàn 
đế đã đãi ngộ Ngài một cách tốt 
đẹp. Sư An Thế Cao phiên dịch 
các kinh Nguyên thủy như Tứ Đế 
Kinh, Chuyển Pháp Luân Kinh, 
Bát Chánh Đạo Kinh, An Ban Thủ 
Ý Kinh... phần đa kinh văn Ngài 
dịch đã thất lạc. Hậu thế không 
biết chính xác Ngài và cộng sự 
đã phiên dịch bao nhiêu Kinh 
điển sang Trung văn: Xuất Tam 
Tạng ký của Tăng Hựu cho rằng 
có 35 kinh văn được phiên dịch, 
Phí Trường Phòng lại nói có đến 
166 bản Kinh được dịch, Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục ghi nhận 
có 90 bản Kinh. Có lẽ đích thân sư 
An Thế Cao không thể dịch lượng 
Kinh điển đồ sộ như vậy mà tập thể 

do Sư điều hành gồm: An Huyền, 
Khang Mạnh Cư, Khang Cư và 
Nghiêm Phật Điều đảm nhận, kể 
cả sau khi Ngài viên tịch. Các kinh 
Pháp Cảnh và A Hàm được ghi 
nhận do ngài Nghiêm Phật Điều - 
một trong số những người Trung 
Hoa sớm nhất tham gia phiên dịch 
Kinh điển. Kinh điển do An Thế 
Cao và Trúc Pháp Hộ dịch thường 
uyển chuyển, văn phong gần gũi 
với người Trung Hoa hơn so với 
các bản dịch khác (vì lược bớt 
những rườm rà trong nguyên bản). 
Trong Cao Tăng truyện, quyển 1 
kể lại, sư Trúc Pháp Hộ vì tinh 
thông cả hai ngôn ngữ chủ và đích, 
nên “Tay cầm Hồ bản, miệng dịch 
lời Tấn”, nhờ thế chất lượng Kinh 
do ông dịch rất tốt. 

Cùng thời với An Thế Cao có 
sư Lokaksema (Chi Lâu Ca 
Sấm) phiên dịch văn hệ Bát nhã 
sang tiếng Trung. Ông là Tăng 
sĩ Phật giáo gốc Gandhara 
(Càn-đà-la), đã dịch kinh Bát 
Thiên Tụng Bát Nhã với tên 
Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh, mở 
đầu cho việc tu tập và nghiên 
cứu hệ thống kinh Bát Nhã ở 
Trung Hoa. 

Sư Sangha Buddha (Trúc Phật 
Sóc) dịch kinh Đạo Hạnh, 
kinh Ban Chu Tam Muội. Sư 
Dharmakala (Đàm-ma-ca-la) 
dịch Tăng Kỳ Giới Bản. Sư 
Dharmatrata (Đàm-đế) từ Ấn Độ 
sang dịch Đàm Vô Đức Yết Ma 
(cách tác pháp cụ giới). 

Lạc Sơn Đại Phật tại Tứ Xuyên, Trung Quốc có tuổi thọ hơn 1300 năm. (Nguồn ảnh: internet)
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Trong thời gian này, do người am 
hiểu văn hóa và ngôn ngữ Trung 
Hoa chưa nhiều, nên các nhà Sư 
Ấn Độ và Trung Á thường phải 
giảng bằng tiếng Trung và dựa 
vào các cộng sự để ghi chép Kinh 
điển bằng Trung văn. Người phụ 
tá thường cũng không hiểu tiếng 
Phạn để đối chiếu lại những gì 
mình ghi. Hơn nữa, vốn từ vựng 
Trung Hoa của các vị sư Ấn Độ 
không phải đồng đều, vả lại sự 
khác biệt ngôn ngữ gây khó khăn 
cho việc phiên dịch: ngôn ngữ 
Trung Hoa ít có biến cách, phần 
lớn là đơn âm, văn phạm không 
quy ước chặt chẽ như tiếng 
Sanskrit, phạm trù tưởng tượng 
có hạn định, song lại rất súc tích, 
hay dùng lối ẩn dụ. Hai ngôn ngữ 
bác học của Thiên Trúc lại chứa 
quá nhiều biến cách, đa âm tiết, 
văn phạm cực kỳ phức tạp và chi 
li, phạm trù tưởng tượng gần như 
vô hạn. 

Các phái đoàn truyền giáo thực 
hiện cuộc “bản địa hóa” tư tưởng 
Phật học bằng cách mượn khái 
niệm, thuật ngữ của Tam huyền 

(Chu dịch, Lão tử, Trang tử) để 
diễn tả Phật giáo, nên một số nhà 
nghiên cứu đã gọi đấy là Phật giáo 
cách nghĩa. Việc sử dụng khái 
niệm của Huyền học dẫn đến một 
số hiểu lầm tư tưởng nhà Phật, ví 
dụ có người từng nghĩ Phật giáo 
là Lão giáo Hồ hóa/Lão tử hóa Hồ 
kinh, hay trong Đạo Phật có quan 
niệm về một linh hồn, vô vi của 
Lão-Trang và Niết bàn của Thích 
Ca là một,.. đó là những hiểu lầm 
mà Phật giáo Trung Hoa sẽ sớm 
chấn chỉnh trong thế kỷ IV, khi 
phong trào phiên dịch tăng tốc. 

Sau vài mươi năm tiếp xúc Phật 
giáo qua Tăng nhân ngoại quốc, 
người Trung Hoa muốn trực tiếp 
sang Ấn Độ tầm cầu chánh pháp, 
để tự mình học hỏi và dịch Kinh 
điển sang ngôn ngữ của mình, đó 
là khởi đầu cho thời Nhập Trúc 
Cầu Pháp. Nhưng trong một thời 
gian dài, sự phiên dịch tiếp tục 
thực hiện song hành giữa chư 
Tăng Tây Vực/Ấn Độ và Trung 
Hoa. Người Trung Hoa cần thời 
gian dài tích lũy về lượng, để 
biến đổi về chất học tàng Phạn 

ngữ và những hiểu biết về Phật 
giáo cũng như địa dư, tình hình 
các nước phía Tây. 

Từ thời Tam Quốc đến hết thời 
Nam Bắc Triều
Đến thời Tam Quốc trở đi, Phật 
giáo Trung Hoa nở rộ phong trào 
phiên dịch Kinh điển. Sư Khương 
Tăng Hội sinh ra ở Trung Á, lớn 
lên ở Giao Chỉ, dịch Lục Độ Tập 
Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, chú thích 
bộ Pháp Kính Kinh, Đạo Thụ 
Vương Kinh ở đô thành Kiến 
Nghiệp, nước Ngô. Từ Giang Bắc 
trải Giang Nam, chư Tăng dốc sức 
phiên dịch gần như hoàn bị các bộ 
kinh, luật và luận lớn của cả Phật 
giáo Nguyên thủy và Đại thừa. 
Có thể kể đến hai bậc danh Tăng 
nổi trội nhất là ngài Đạo An và 
Kumarajiva (Cưu Ma La Thập).

Ngài Đạo An là đệ tử của 
Buddhasimha (Phật-đồ-trừng), 
một Tăng nhân Ấn Độ đến Trung 
Hoa cuối thời Tam quốc. Nhờ 
Hán học uyên thâm và tham cận 
với ngài Phật-đồ-trừng, sư Đạo 
An thông thạo cả bản ngữ và Phạn 
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văn. Sau khi nghiên cứu các Kinh 
điển Phật giáo bấy giờ, Ngài nhận 
thấy việc mượn khái niệm Lão 
giáo là tiền đề tạo ra nguy cơ trộn 
lẫn Phật giáo vào Lão giáo. Như 
vậy, nhất định phải thay đổi Phật 
giáo cách nghĩa thành Phật giáo 
thuần thành, trở về với nguyên 
thủy của Phật đà. Ngài nêu thuyết 
Ngũ thất bản - 5 vấn nạn người 
dịch Phật điển dễ gặp phải khiến 
bản dịch bị sai sót:

- Do sự khác biệt văn phạm nên thứ 
tự giữa nguyên bản và bản dịch bị 
đảo ngược;
- Bản kinh tiếng Phạn thì chất phác, 
trong khi tiếng Trung thì súc tích;
- Bản kinh tiếng Phạn luôn có 
những câu lặp đi lặp lại (trùng cú), 
đặc biệt trong các tạng A Hàm, 
dịch giả thường xóa bỏ những câu 
như thế;
- Bản kinh tiếng Phạn thường có 
chú sớ, bản dịch lại cắt bỏ chú sớ 
và tóm tắt lại;
- Bản dịch thường xóa bỏ chỗ 
nhắc lại sự việc đã xảy ra-vốn rất 
thường xuất hiện trong nguyên 
bản tiếng Phạn.

Là một Tăng nhân học cao hiểu 
rộng, sư Trúc Đạo An (sau lấy họ 
Thích-mở đầu cho truyền thống 
tu sĩ Phật giáo họ Thích ở Trung 
Hoa) nhận thấy có 3 điểm khiến 
việc phiên dịch các Kinh trở nên 
khó khăn (Tam bất dị):

- Phật thuyết pháp cho đủ các 
hạng căn cơ trong ngôn ngữ và 
phong hóa đương thời của Ngài 
(thế kỷ VI-V TCN), thời đại, văn 
hóa khác nhau, nếu muốn chuyển 
ngữ để người thời nay hiểu rõ 
thời trước thật sự không dễ;
- Nghĩa lý uyên thâm của bậc 
Thánh trí khó có thể chuyển ngữ 
để kẻ phàm ngu lĩnh hội;
- Những bậc kết tập, biên soạn 
Kinh điển đều là bậc đại trí, nay 
công việc ấy lại trong tay hạng 
hữu học, như vậy việc phiên dịch 
khó khăn khôn lường.  

Ngài Đạo An còn chỉnh lý lại 
Kinh điển Phật giáo đã dịch 
trong hai thế kỷ trước đó thành 
Tổng Lý Chúng Kinh Mục Lục, 
ghi lại tên tuổi của những tác gia 
dịch kinh, phân biệt chân-ngụy. 

Ngoài ra, ông còn nhận xét văn 
phong các bộ Kinh được dịch. Ví 
dụ như, trong lời tựa của Nhân 
Bản Dục Sinh Kinh do Đạo An 
viết mà Xuất Tam Tạng ký tập, 
quyển 6, ghi lại: “Kinh này hình 
như do An Thế Cao dịch bằng 
ngôn ngữ đời Tấn, ngôn ngữ cổ 
kính, lời văn khúc chiết, nghĩa vi 
diệu, lý uyển chuyển”.

Sau khi Đạo An viên tịch (năm 
385), có sư Kumarajiva (Cưu Ma 
La Thập) tiếp nối việc dịch Kinh. 
Là người uyên bác cả Phạn văn 
và hiểu phương ngôn Hán ngữ, 
ông vì thời cuộc mà không thể trổ 
tài. Đến năm 401, vua Diêu Dư 
(Hưng) nhà Hậu Tần vời ông ra 
dịch Kinh điển, phụ tá cho ông có 
nhiều người tài trong dịch trường 
của sư Đạo An. Ông bắt đầu dịch 
Trung Luận, Bách Luận, Thập 
Nhị Môn Luận, các kinh trong 
văn hệ Bát Nhã, kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, bộ Đại Trí Độ Luận, 
A Di Đà Kinh, Duy Ma Cật Sở 
Thuyết Kinh, kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Thập Tụng Luật, Thành 
Thật Luận,… Xuất Tam Tạng Ký 

Năm 67 triều Hán Minh Đế, hai vị 
sư người Ấn Độ là Kàsyapamátanga 
(Ca Diếp Ma Đằng) và Dharmaraksa 
(Trúc Pháp Lan) đến nhà Hán để 
truyền đạo. Vua cho dựng chùa Bạch 
Mã ở Lạc Dương để hai vị trú ngụ và 
giảng pháp. 
(Ảnh: saigondautu.com.vn)
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Tập cho rằng ông dịch cả thảy 35 
bộ kinh. Sách Khai Nguyên Thích 
Giáo Lục cho là 74 bộ kinh. Pháp 
sư Cưu Ma La Thập nhờ thông 
hiểu tiếng Sanskrit, tiếng Hồ, 
phương ngôn Hán ngữ nên bản 
dịch chất lượng rất tốt, văn thể 
giản dị nhưng súc tích, rõ ràng. 
Ngài thường tay cầm nguyên bản, 
miệng đọc lời dịch.

Kế tục công nghiệp của sư Đạo 
An, sư Cưu Ma La Thập còn 
chỉnh lý, dịch lại một số bản kinh 
chư Tăng tiền bối đã dịch. Đối 
với hiện tượng Phật giáo cách 
nghĩa, Cưu Ma La Thập và cộng 
sự phải sáng tạo những từ mới 
để chuyển tải ý nghĩa của kinh 
văn. Trong quá trình chuyển ngữ, 

Ngài đề ra lý luận dịch thuật mới, 
tương phản với sư An Thế Cao: 
Xem trọng văn hoa (1); Cắt giảm 
và tăng bổ Kinh điển (2); Đính 
chính tên gọi cho đúng sự thực 
(3). Trước đây các bản dịch ít 
chú trọng trau chuốt từ ngữ, như 
Chánh Pháp Hoa Kinh Thọ Quyết 
Phẩm do ngài Trúc Pháp Hộ dịch 
có câu “trời thấy người, người 
thấy trời”, Cưu Ma La Thập cho 
rằng đã dịch trọn ý, nhưng lời 
chất phác quá, bèn chọn một câu 
khác: Trời người giao tiếp, hai 
bên thấy nhau. 

Với việc tăng san Kinh điển, theo 
tác giả Vương Văn Nhan trong 
Phật điển Hán dịch chi nghiên 
cứu (Thích Phước Sơn dịch), Cưu 

Ma La Thập nắm vững ba nguyên 
tắc là làm cho bản dịch phù hợp 
hơn với nguyên bản Sanskrit thay 
vì bản Hồ ngữ (vì kinh Hán dịch 
trước đây đa số dịch từ tiếng Hồ, 
người Tây Vực đem ý riêng thay 
thế ý của bản Phạn văn) (i); Châm 
chước theo mức độ cần thiết của 
văn hóa Trung Hoa mà chọn dịch 
phần trọng yếu, như Đại Trí Thích 
Luận của Long Thọ Bồ tát, Ngài 
Cưu Ma La Thập chỉ dịch 34 
quyển của phẩm giải thích đầu, 
còn lại chỉ dịch phần chính yếu đủ 
để giải thích ý văn (ii); thêm, sửa 
một số chi tiết để bản dịch hoàn 
hảo, như chuyển tản văn thành kệ 
tụng, chuyển thể tụng thành tản 
văn, hoặc thêm chữ “nói kệ rằng” 
cho rõ nghĩa (iii). 

Con đường tơ lụa đi ngang Bắc Ấn đã tạo cơ hội cho các phái đoàn truyền 
giáo từ Ấn Độ sang Trung Hoa và ngược lại, những đoàn tăng sĩ Trung Hoa 
sang xứ Phật nhập Trúc cầu pháp.
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Về thuật ngữ, như bài tựa của 
Đại Phẩm kinh do Tăng Duệ (đệ 
tử và là cộng sự với Cưu Ma La 
Thập) viết, được Xuất Tam Tạng 
Ký Tập, quyển 8 trích lại: “Tên 
của những danh từ không giống 
với bản cũ là do Pháp sư dùng ý 
nghĩa để đính chính lại, như ấm 
nhập trì, tên trái với nghĩa, nên 
tùy theo nghĩa mà đổi lại: chúng 
đổi là ấm, xứ đổi là nhập, trì đổi 
là tính, bội xả đổi là giải thoát, 
thắng xứ đổi là trì nhập, ý chỉ 
đổi là niệm xứ, chánh đoạn đổi 
là chánh cần, giác ý đổi là bồ đề, 
trực hạnh đổi là chánh đạo; đại 
loại sửa đổi rất nhiều như thế”. 
Đối với các từ dịch âm trong bản 
của Tây Vực không chính xác thì 
ông dùng ngôn từ của Sanskrit 
đính chính lại, còn những chỗ 
sai trong bản Hán dịch trước đây, 
ông chọn những từ ngữ thỏa đáng 
để sữa chữa, đặc biệt nếu không 
thể dịch ý được thì phải dùng 
cách dịch âm.

Trong thời Lưỡng Tấn, bên cạnh 
các kinh quan trọng của Đại thừa, 
tập đại thành A Hàm và Luật, 
Luận của một số bộ phái đã được 
dịch từ Phạn văn sang Hán tự. Có 
thể kể đến như:

- Trường A Hàm, do Buddhayasas 
(Phật Đà Da Xá) ám độc và Trúc 
Phật Niệm dịch thời Hậu Tần. 
- Trung A Hàm do Cồ Đàm Tăng 
Ca Đề Bà dịch thời Đông Tấn., 
- Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm 
do Cầu Na Bạt Đà Na dịch vào 
thời Lưu Tống. 
- Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh do Buddhabhadra 
(Phật Đà Bạt Đà La) dịch thời 
Đông Tấn.
- Đại Bát Niết Bàn Kinh do Đàm 
Vô Sấm dịch thời Bắc Lương 
(397-439).

- Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh 
cũng do Đàm Vô Sấm dịch thời 
Bắc Lương.
- Lục Độ Tập Kinh do Khương 
Tăng Hội dịch thời Ngô.
- Ma Ha Tăng Kỳ Luật (của Đại 
chúng bộ) do Phật Đà Bạt Đà 
La và Pháp Hiển cùng dịch thời 
Đông Tấn.
- Tứ Phần Luật cũng do Phật Đà 
Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch 
thời Diêu Tần. 
- Ngũ Phần Luật (của Hóa Địa 
Bộ) do Buddhajiva (Phật Đà 
Thập) và Trúc Đạo Sinh cùng 
dịch thời Lưu Tống.
- Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận do 
Đàm Ma Da Xá và Đàm Ma Quật 
Đa cùng dịch đời Diêu Tần.

Và rất nhiều kinh, luật, luận khác. 
Lối cách nghĩa trong Phật giáo 
Trung Hoa chấm dứt ở thời Ngài 
Cưu Ma La Thập.

Thời Tùy - Đường
Sau khi Pháp sư Cưu Ma La Thập 
viên tịch, phong trào dịch kinh 
Phật ở Trung Hoa vẫn tiếp tục. 
Sư Tôn Ngạn (557-610) hoàn 
chỉnh hơn lý luận dịch kinh với 
hai ý tưởng: Chủ trương trực tiếp 
nghiên cứu Phật điển bằng chữ 
Phạn và tuân thủ nguyên tắc Bát 
bị, bất đắc dĩ mới phải phiên dịch. 
Nguyên tắc Bát bị khi phiên dịch 
được ghi lại trong tác phẩm Biện 
Chinh Luận của ông, gồm:

- Thành tâm yếu pháp, chí nguyện 
lợi người, không ngại lâu ngày.
- Muốn sang bờ giác, trước phải 
giữ giới, không sợ chê bai.
- Hiểu thấu tam tạng, thông nghĩa 
hai thừa, không bị ngu trệ.
- Đọc khắp sách sử, trau dồi điển 
chương, không để thiếu sót.
- Trong lòng an tịnh, khí lượng 
ung dung, không hay chấp trước.

- Đắm mình vào đạo, lạnh nhạt lợi 
danh, không thích khoe khoang.
- Thông hiểu tiếng Phạn, văn dịch 
lưu loát, không kẹt ngôn từ.
- Xem qua Thương Nhã, hiểu 
sơ Triện Lệ, am tường văn hiến 
(Thương, Nhã: hai phần trong 
Kinh Thi; Triện, Lệ: hai thể chữ 
cổ thời Tần-Hán, chỉ việc thông 
hiểu văn hiến Trung Hoa). 

Sư Ngạn Tôn rất khuyến khích 
Phật tử tham cứu Kinh điển 
Sanskrit, bản thân ông cũng là 
người rất thạo Phạn văn. Vua Tùy 
Văn Đế từng sai ông soạn mấy 
quyển như Chúng Kinh Mục Lục, 
Tây Vực Truyện, Xá Lợi Phất 
Thụy Đoa Kinh, Quốc Gia Tường 
Thụy Lục bằng Phạn văn để truyền 
vào các nước Tây Vực. 

Sau đời Ngạn Tôn, có Huyền 
Tráng (thường gọi là Huyền 
Trang), sang Ấn Độ tu học 17 năm 
và mang nhiều Kinh điển Phật giáo 
về Đông Thổ. Các Kinh điển Ngài 
dịch đa số thuộc về ba nhóm là các 
bộ Du Già Sư Địa Luận, Câu Xá 
Luận và Bát Nhã. Vua Đường ban 
đầu muốn ông dịch các kinh chưa 
được dịch sang Hán tạng, nhưng 
Huyền Tráng không đồng ý, Ngài 
đề xuất dịch hoàn bị các Kinh điển 
đã có, vì nhiều Kinh văn thời Pháp 
sư Cưu Ma La Thập dịch tuy có 
hay, song lược mất nhiều đoạn, 
nhiều ý tứ. Pháp sư Huyền Tráng 
đề ra ba điểm phải tuân thủ khi 
dịch: tìm cầu toàn bản, tuyệt đối 
trung thành với nguyên điển và 
Ngũ chủng bất phiên (ghi lại trong 
Nam Tống Pháp Vân Phiên Dịch 
Danh Nghĩa Tập, quyển 1). 

Nội dung của Ngũ chủng bất 
phiên gồm:
- Vì bí mật nên không dịch, như 
các Đà-la-ni.
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- Vì quá hàm súc nên không dịch, 
như Bạc-già-phạm (Bhagavat).
- Vì ở Trung Hoa không có, nên 
không dịch, như cây Diêm-phù, 
chim Ca-lăng-tần-già.
- Vì theo người xưa nên không 
dịch, như A-nậu-Bồ-đề, Niết bàn 
- Vì sinh điều lành nên không 
dịch, như để nguyên âm Phạn 
“Bát nhã” thì có vẻ tôn trọng, còn 
dịch thành “trí tuệ thì có vẻ tầm 
thường” (để cho người đọc sinh 
lòng tôn kính nên không dịch).

Nhiều học giả đánh giá bản dịch 
của Huyền Tráng là đầy đủ nhất 
so với các bản dịch trước đó, ví 
dụ đối với Kim Cương Bát Nhã 
Ba La Mật Kinh, trước sau Ngài 
có tổng 5 bản dịch, là của Cưu Ma 

La Thập, Bồ-đề-lưu-chi (Ngụy), 
Chân Đế (Trần), Đạt-ma-cấp-đa 
(Tùy) và Nghĩa Tịnh (Đường), 
nhưng bản của Ngài là đầy đủ, 
trung thành với nguyên điển nhất.

Trong thời kỳ này, ngoài ba hệ 
thống kinh và luận đồ sộ nêu trên 
do Ngài Huyền Tráng dịch, còn có 
một số bộ Kinh, Luật, Luận được 
phiên dịch sang Hán tạng như:
- Đại Bảo Tích Kinh, do Bồ Đề 
Lưu Chi dịch.
- Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ Tỳ Nại Da, Căn Bổn 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật 
Sô Ni Tỳ Nại Da, do Tam tạng 
Pháp sư Nghĩa Tịnh dịch.
- Bảo Tinh Đà La Ni Kinh, do Ba 
La Pha Mật Đa La dịch.

- Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh 
Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội 
Phân, do Đạt Ma Cấp Đa dịch
- Các bộ Kinh, Luận thuộc Mật 
giáo do sư Pháp Hiển dịch (Phật 
Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà 
La Ni kinh, Phật Thuyết Đại Thừa 
Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh 
Chư Ác Thú Kinh, Phật Thuyết 
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Phạm 
Tán Kinh, Phật Thuyết Duyên 
Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh…).

Và nhiều Phật điển khác. Việc 
dịch kinh văn vẫn tiếp tục nhưng 
sau thời Đường, Hán tạng đã 
rất phong phú, gồm đủ cả Kinh, 
Luật, Luận - Tam tạng thánh điển. 
Thành quả như vậy là nhờ biết 
bao công sức chư Tôn đức và các 

(Nguồn: sưu tầm)
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nhà hộ pháp, cũng như công tác 
tổ chức phiên dịch Kinh ở dịch 
trường được thực hiện tốt. 

TỔ CHỨC VIỆC DỊCH KINH
Trước thời Pháp sư Cưu Ma La 
Thập, việc dịch kinh văn ở Trung 
Hoa chủ yếu do tư nhân tiến hành, 
triều đình ít khi can thiệp. Đến 
khi vua Diêu Hưng mời Cưu Ma 
La Thập vào kinh, mới bắt đầu 
lệ triều đình mở dịch trường và 
đài thọ toàn bộ phí tổn cho công 
tác phiên dịch Phật điển. Tổ chức 
dịch trường đại khái có mấy chức 
vị sau: chủ dịch (còn gọi là minh 
tượng, vi chủ, nguyên tượng), 
độ ngữ (dịch ngữ, truyền ngữ 
hay tuyên dịch), bút thọ, xuyết 
văn, nhuận văn, chánh tự, chứng 
nghĩa, hiệu khám. Dịch trường 
thường đặt ở kinh đô Trường An 
hay Lạc Dương hoặc các đô thị 
lớn, mang tính chất thủ phủ chính 
trị để tiện việc cung cấp tịnh vật, 
nhân lực và bảo hộ sự dịch Kinh. 

Chủ dịch là người dịch chính của 
dịch trường, nhất định phải tinh 
thông Sanskrit (và trong nhiều 
trường hợp tinh thông cả Hán tự, 
như sư Huyền Tráng, Nghĩa Tịnh). 
Vị chủ dịch xem nguyên điển và 
đọc lại cho các vị độ ngữ nghe, 
hoặc đọc cho người bút thọ viết 
bản thảo đầu tiên, sau đó cùng tiến 
hành sửa chữa. Chủ dịch là người 
chịu trách nhiệm chính, lớn nhất 
cho việc dịch bộ kinh. 

Những vị độ ngữ bắt buộc phải 
là người tinh thông tiếng Phạn, 
có thể xem như người phụ vị chủ 
dịch, dịch từ tiếng Phạn sang tiếng 
Trung. Bút thọ là người chép lời 
của chủ dịch/độ ngữ thành Hán 
tự. Vào đời Tống, người bút thọ 
phải thông thạo cả Hán-Phạn. Họ 
nhận phiên âm tiếng Phạn, như 

sutra là tố-đát-lãm, sau đó dịch 
lại thành Kinh. 

Xuyết văn có khi là chỉ viên bút 
thọ, có khi là chức danh khác, có 
nhiệm vụ kiểm tra văn tự để thành 
câu có nghĩa. Ví dụ người bút thọ 
viết là “Phật niệm”, thì xuyết văn 
chữa lại thành “niệm Phật” cho 
đúng thể thức văn phạm Trung 
nguyên. Nhuận văn là chức vụ 
xem xét câu từ của vị xuyết văn 
có rõ ràng, mạch lạc không, cũng 
đảm nhận vị trí quán xuyết Tăng 
chúng trong trường dịch. 

Chức vụ chánh tự đến thời Ngài 
Huyền Tráng mới có. Viên chánh 
tự phải là người am hiểu văn hiến, 
có khả năng giải thích điển tích, 
dẫn truyện ký, sách vở để chứng 
minh, giải thích những điều khó 
hiểu, làm cho lời Kinh trang nhã, 
hợp với văn hóa Trung Hoa mà 
không mất lý. Chứng nghĩa cũng 
là chức vụ có từ thời Đường tại 
dịch trường, có nhiệm vụ xác 
chứng nghĩa đã giải thích ở trong 
bản văn đã dịch. Vị chứng nghĩa 
làm nhiệm vụ khác vị độ ngữ: vị 
độ ngữ thuộc về giai đoạn kinh 
Phật chưa dịch sang tiếng Trung, 
còn chứng nghĩa là xem bản dịch 
có phản ánh chính xác nguyên 
nghĩa của Phật điển hay không. 

Hiệu khám có từ các dịch trường 
trước đời nhà Tùy. Sư Ngạn Tôn 
từng là người hiệu khám kinh văn. 
Ông có thể thực hiện sự san định 
bản dịch, như “thượng chánh biến 
tri”, dư chữ thượng nên cắt bỏ, 
còn lại “chánh biến tri”. Bản dịch 
sau khi qua tay hiệu khám gần 
như hoàn thiện, chờ vị chủ dịch 
kiểm tra lại là hoàn thành. Ngoài 
những chức danh chuyên môn 
trên, triều đình còn đặt ra chức 
giám hộ/giám duyệt để hỗ trợ 

quản lý dịch trường và cung ứng 
tịnh vật cho chư Tăng. Nhiều lúc 
trong dịch trường còn có một vị 
là phạn bái, chuyên đọc qua một 
biến những Kinh mới dịch xem 
có êm tai, thuận miệng không vì 
kinh Phật thường để tụng niệm. 

Có thể nói, sau hơn bảy thế kỷ 
(II-IX, từ thời Đông Hán đến 
thời trung Đường), Tam tạng 
Kinh điển của các bộ phái Ấn Độ 
(toàn bộ là tạng viết bằng tiếng 
Sanskrit) phần lớn đã được dịch 
sang Hán văn. Phật giáo đã phát 
triển rộng khắp Trung Hoa, trở 
thành tôn giáo được rất nhiều 
triều đại sùng kính, có ảnh hưởng 
sâu sắc đến văn hóa và lịch sử của 
không chỉ Trung Hoa mà còn cả 
khu vực Đông Á. Sau hàng nghìn 
năm, khi Phật điển Sanskrit thất 
lạc ở Ấn Độ, kho tàng Tam tạng 
Thánh điển Hán tạng trở thành 
nguồn khảo cứu vô cùng giá trị 
để tìm hiểu luận thuyết của các bộ 
phái Phật giáo. Đặc biệt, sự trùng 
khớp căn bản nội dung giữa Hán 
tạng A Hàm và Pali tạng Nikaya 
cho thấy dù phát triển theo hai 
phương địa lý khác nhau, chư 
Tăng mọi nơi đều trung thành với 
lời dạy của Đức Phật suốt hàng 
nghìn năm qua, là lời chứng rằng 
chỉ duy nhất có một Phật thừa, 
như kinh Pháp Hoa đã nói vậy. 
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BỐI CẢNH THỜI ĐẠI
Phật giáo được truyền vào nước 
ta vào thế kỷ II-III TCN bằng hai 
con đường thủy và bộ. Xuyên 
suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, 
Phật giáo luôn đồng hành cùng 
với dân tộc trải qua từng thời kỳ, 
với nhiều biến đổi thăng trầm, lúc 
thịnh vượng khi suy yếu. Nếu như 
ở thời Lý - Trần chúng ta thấy một 
Phật giáo huy hoàng, đạt đến đỉnh 
cao khi các vị vua thời ấy đều tôn 
sùng Đạo Phật, trọng vọng chư 
Tăng, chú trọng đến việc xây 
chùa, tạc tượng, đào tạo Tăng 
tài thì qua đến triều Nguyễn, vị 
thế Phật giáo đã không còn được 
như xưa. Đặc biệt vào cuối thế kỷ 
XIX khi nước ta bị thực dân Pháp 
đô hộ thì Phật giáo ngày càng suy 

yếu: “đến cuối thế kỷ XIX với sự 
đô hộ của Pháp, tình thế lại càng 
lụn bại thêm. Trong gần tám chục 
năm trời, Phật giáo bị nhà cầm 
quyền nghiêm khắc hạn chế: Nào 
lập Tăng tịch để kiểm tra, nào 
bắt buộc cất chùa phải xin phép 
trước…” [1]. Trước tình trạng 
ấy, cùng với sự ảnh hưởng của 
phong trào chấn hưng Phật giáo 
trên thế giới từ Sri Lanka, Ấn Độ 
đến Trung Quốc, công cuộc chấn 
hưng ở nước ta cũng tiến hành 
trên cả ba miền.

Hội Phật giáo Bắc kỳ ra đời ngày 
6/11/1934 theo Quyết định số 
4283 của Thống sứ Bắc kỳ. Trong 
quá trình thiết lập và xây dựng 
Hội, việc đầu tiên mà Hội Phật 

giáo Bắc kỳ hướng đến đó là bầu 
Ban Chứng minh Đạo sư. Ban 
này gồm các vị cao Tăng thạc đức 
có vai trò “chỉ dẫn cho Hội về sự 
nghiên cứu Đạo Phật”. Tiếp đó, 
trong Bản Quy tắc riêng (được 
Đại hội đồng ngày 28/11/1934 
chuẩn y) ghi rõ: “Ban Đạo sư 
bầu lấy một vị trưởng ban hiệu 
là Thiền gia Pháp chủ cùng bốn 
thành viên cố vấn để hợp tác với 
Ban Trị sự của Hội [2]. Với chức 
vị Thiền gia Pháp chủ, lúc bấy 
giờ chỉ có sư tổ Vĩnh Nghiêm là 
người xứng đáng nhất. Điều này 
đã được minh chứng qua bài viết 
“Một ngày hội cộng đồng của 
Phật giáo” của tác giả Nhị Lang 
thời bấy giờ: “…xét hiện nay 
trong các sơn môn  duy có sư tổ 

SC. Thích Nữ Huệ Lợi*
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Vĩnh Nghiêm là vị cao đạo nhất, 
từ bi ít có, được hầu khắp Tăng ni 
kính phục tài đức…” [3].

SƯ TỔ VĨNH NGHIÊM 
(1840-1936) [4]
Sư Tổ họ Bùi, pháp hiệu là Thanh 
Hanh, sinh năm 1840 tại làng 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh 
Hà Đông trong một gia đình thi lễ. 
Năm lên bảy tuổi, Ngài được gia 
đình cho học chữ Nho. Xuất gia 
vào năm mười tuổi (1850), theo 
học với một vị Hòa thượng ở chùa 
Hòe Nhai, Hà Nội. Năm 18 tuổi 
Ngài theo thọ học với sư tổ Tâm 
Viên chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 20 
tuổi thọ giới cụ túc và tiếp tục ở lại 
chùa Vĩnh Nghiêm để tham thiền 
học đạo. Năm 30 tuổi (1870), 

Vào ngày 11 và 12/1/1936, lễ suy tôn sư tổ Vĩnh Nghiêm lên ngôi vị Thiền 
gia Pháp chủ đã được chính thức tổ chức tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: redsvn.net)

Tổ Vĩnh Nghiêm 
Hòa thượng Thích Thanh Hanh

(1840-1936)
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nghĩa lý đã làu, đạo thiền đã thấu, 
Ngài được nghiệp sư cử vào tỉnh 
Ninh Bình giảng dạy Phật pháp 
cho Tăng Ni, khi ở chùa Phượng 
Ban, lúc tới chùa Hoàng Kim, 
lại về chùa Phúc Tỉnh... suốt 30 
năm. Đến năm 60 tuổi, Ngài được 
giao về kế nhiệm ngôi chùa Vĩnh 
Nghiêm và được mọi người tôn 
xưng là sư tổ Vĩnh Nghiêm [5].

Trong quá trình vận động xin 
giấy phép thành lập Hội Phật 
giáo Bắc kỳ cũng gặp rất nhiều 
trở ngại vì bấy giờ Phật giáo Bắc 
kỳ có rất nhiều sơn môn nhưng 
lại sinh hoạt một cách riêng lẻ, 
chùa ai nấy biết, đặc biệt là gặp 
sự chống đối mạnh mẽ của Bắc 
kỳ Phật giáo cổ sơn môn [6] do 
hai vị Đinh Xuân Lạc và Đỗ 
Văn Hỷ là những vị rất có uy 
tín với chính quyền thực dân 
hai vị này cũng ngầm xem họ là 
những người đại diện chính thức 
của Phật giáo Bắc kỳ. Thế nên, 
ngay sau khi Hội Phật giáo Bắc 
kỳ được thành lập, ngoài việc 
lập Ban Quản trị, Hội đã nhanh 
chóng bầu Ban Chứng minh 
Đạo sư. Ngày 23/12/1934 Vĩnh 
Nghiêm - người có đạo hạnh và 
uy tín nhất Bắc kỳ, các thành viên 
của Hội tiến hành lễ đón Sư Tổ 
từ chùa Đức La về chùa Quán Sứ 
và suy tôn Ngài đảm nhiệm chức 
Thiền gia Pháp chủ. Lễ cung 
đón được diễn ra một cách trang 
nghiêm, long trọng với hình ảnh 
Sư Tổ ngồi trên một chiếc xe, hai 
bên có hai đạo đồng bưng hai lọ 
hoa đi hầu. Đám rước đi ngang 
qua các hàng, phố thuộc Hà Nội 
và được rất nhiều người dân ra 
chào đón trên khắp các chặng 
đường, đến nỗi Nhị Lang gọi đây 
là “Một ngày hội cộng đồng của 
Phật giáo”. Chứng tỏ rằng Ngài 
là một vị cao Tăng niên cao lạp 

trưởng (lúc này Tổ đã 94 tuổi) 
nên sức ảnh hưởng của Sư Tổ đối 
với quần chúng là rất lớn. Trong 
bài đáp từ của mình, Tổ đã nêu 
lên tâm nguyện muốn thống nhất 
các sơn môn tại Bắc kỳ, cụ thể 
“bỏ hết mọi sự hiềm khích của 
tông nọ phái kia, một lòng sùng 
bái đức Phật chí tôn, ra công 
bảo trợ Hội Phật giáo làm được 
hoàn toàn mọi việc, để Phật lý 
ngày một xương minh, cho quần 
sinh được vui vẻ nương nhờ dưới 
bóng Bồ Đề mà thoát khỏi vòng 
trầm luân khổ ải” [6].

Buổi lễ được diễn ra một cách 
công khai, quy tụ rất nhiều Tăng 
Ni, quan khách, hội viên về tham 
dự. Đặc biệt, còn có sự tham 
dự của đoàn đại biểu Hội An 
Nam Phật học hội tại Trung Kỳ 
do Hòa thượng Giác Tiên làm 
trưởng đoàn. Trong bức thư chúc 
mừng đăng trên Tạp chí Đuốc 
Tuệ, cư sĩ Lê Đình Thám bày tỏ 
“Hội chúng tôi nghe tường thuật 
lễ suy tôn Ngài Thiền gia Pháp 
chủ, rất phục cách xếp đặt của 
quý Ngài và mừng Phật giáo đồ 
ngày nay đối với nhau đã có tính 
đoàn thể” [7]. 

TỔ VĨNH NGHIÊM - BIỂU 
TƯỢNG CỦA SỰ ĐOÀN 
KẾT TĂNG GIÀ ĐẦU THẾ 
KỶ XX
Có thể nói, sư tổ Vĩnh Nghiêm 
có vai trò rất lớn trong phong 
trào chấn hưng. Bởi lúc bấy giờ, 
“ở Bắc kỳ có chừng bốn trăm 
sơn môn; mỗi sơn môn có quy củ 
riêng, việc sơn môn nào thì sơn 
môn ấy biết, các sơn môn khác 
không can thiệp gì đến, dù ở 
sơn môn này có làm điều gì trái 
ngược, trừ ông sư tổ sơn môn 
mình, không nói gì thì không ai 
ngăn đoán được…” [8]. Chính 

vì thế, công việc vận động chấn 
hưng gặp khá nhiều khó khăn và 
không phải ai cũng đồng tình ủng 
hộ. Điển hình là việc hai chùa 
Linh Quang (Bà Đá) và Hồng 
Phúc cho phát hành tờ Tiếng 
Chuông Sớm vào giữa năm 
1935, lúc đó tờ Đuốc Tuệ, cơ 
quan ngôn luận của Hội Bắc kỳ 
Phật Giáo chưa xuất hiện. Sự bất 
đồng ý kiến kéo dài từ giữa cho 
đến cuối năm 1935, nặng nề nhất 
là việc hai Tổ đình Linh Quang 
và Hồng Phúc phối hợp với các 
chùa chi nhánh tại Hà Nội và các 
tỉnh để tổ chức Bắc kỳ Phật Giáo 
cổ sơn môn. Trước tình trạng đó 
tổ Vĩnh Nghiêm đã tìm mọi cách 
hòa giải, Ngài thường xuyên lui 
tới các Tổ đình trên để đả thông 
và thuyết phục. Nhờ vậy mà sự 
bất đồng ý kiến trước đó cũng 
dần được hóa giải. Đầu tháng 
chạp năm 1935, tờ Đuốc Tuệ ra 
mắt độc giả. Báo Tiếng Chuông 
Sớm liền viết bài chào mừng và 
đăng những bài có tinh thần hòa 
giải và cởi mở [9]. Đặc biệt là 
trong buổi lễ suy tôn Tổ lên ngôi 
vị Thiền gia Pháp chủ thì Tạp chí 
Tiếng Chuông Sớm của Bắc kỳ 
Phật giáo Cổ sơn môn cũng gửi 
lời chúc mừng. Tiếng Chuông 
Sớm cũng gửi gắm hy vọng rằng 
sư tổ Vĩnh Nghiêm cũng “để 
tâm chiếu cố đến” việc của cổ 
sơn môn để giữ lấy lục hòa cùng 
nhau hoằng pháp [10].

Ngay từ khi mới thành lập, Hội 
Phật giáo Bắc kỳ đã nhận ra 
được việc thống nhất, xây dựng 
tình đoàn kết giữa các sơn môn 
là một điều hết sức quan trọng. 
Do đó, trong thâm ý của Hội, 
việc suy tôn Sư Tổ làm Thiền 
gia Pháp chủ với mục đích nhờ 
sự uy tín, đạo hạnh, đạo tâm và 
sự thông hiểu giáo lý của Ngài 
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có thể xóa bỏ được những hiềm 
nghi giữa hai bên, tạo ra một sự 
hòa hợp, thống nhất trong Tăng 
đoàn. Ngài là ngọn cờ quy tụ sự 
đoàn kết Tăng giới Bắc kỳ. Đồng 
thời, tạo nên sự đồng tâm hiệp 
lực giữa tu sĩ và cư sĩ, xây dựng 
một Hội Phật giáo Bắc kỳ vững 
mạnh và ổn định. Điều đó cho 
thấy, việc tìm ra một vị đạo cao 
đức trọng suy tôn lên làm Thiền 
gia Pháp chủ có sức ảnh hưởng 
rất lớn đối với tiền đồ của Phật 
giáo Bắc kỳ nói riêng và Phật 
giáo cả nước nói chung. Sư Tổ 
làm Thiền gia Pháp chủ được 
hai năm thì viên tịch. Tổ mất 
ngày 11/01/1936 tại chùa Vĩnh 
Nghiêm, thọ 96 tuổi.

Sau khi Tổ thị Phật, ngày 22 
tháng 01 năm 1937, Ban Chứng 

minh Đạo sư và Ban Trị sự đã 
họp và quyết định sẽ không bầu 
chức Thiền gia Pháp chủ nữa mà 
sẽ gửi “giấy đi các sơn môn trong 
các tỉnh hạt thuộc Hội Phật giáo, 
xin chọn bầu mỗi hạt một vị đại 
đức cao Tăng để sung vào Ban 
Cố vấn đạo sư cùng trông coi làm 
việc”. Tuy nhiên, do thời gian gấp 
gáp và để đảm bảo hoạt động có 
hiệu quả, Hội đã tạm thời bầu một 
ban Kỳ túc đạo sư gồm các vị cao 
Tăng Thạc đức ở gần Trung ương 
“thay quyền Tăng giới mà thi 
hành việc chấn hưng” [11].

Nhờ những nỗ lực của Ban 
Chứng minh Đạo sư và Ban 
Quản trị mà Hội đã đạt những 
những thành tựu đáng kể, như 
xây dựng lại chùa Quán Sứ (trụ 
sở của Hội), khánh thành thư 

viện Trung ương, thành lập Tạp 
chí Đuốc Tuệ, thành lập nhà 
in, tổ chức thuyết giảng, diễn 
giảng cho chư Tăng và cư sĩ, 
mở trường đào tạo Tăng tài với 
một chương trình học hoàn chỉnh 
và các hoạt động thiện nguyện 
khác; số lượng hội viên tham gia 
ngày càng tăng (khi mới thành 
lập chỉ 50 hội viên, trải qua 6 
tháng sau con số đã lên tới 5000 
người). Đặc biệt là Hội đã ngày 
càng khẳng định được vị thế của 
mình không những ở trong nước 
mà còn lan rộng ra một số nước 
bạn. Cụ thể: trong buổi lễ suy 
tôn tổ Vĩnh Nghiêm lên ngôi vị 
Thiền gia Pháp chủ năm 1936 
“trong số những người dự lễ có 
nhiều người Pháp, nhiều người 
Tàu, có cả người Nhật nữa cũng 
len lỏi tìm một chỗ đứng trong 

Có thể nói, tổ Vĩnh Nghiêm là một vị đã có rất nhiều cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng 
tâm đạo vẫn luôn sáng rỡ. Cũng từ đó, chúng ta thấy được vai trò quan trọng của vị Thiền gia Pháp chủ - người lãnh 
đạo đứng đầu Hội Phật giáo Bắc kỳ.
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rạp” [12]. Hay trong lễ đặt viên 
đá đầu tiên ngày 26 tháng 6 năm 
1938 “các ông Bang trưởng và 
thân hào Hoa kiều, các ông Hội 
trưởng các hội Ái hữu đều tấp 
nập tới dự” [13].

Có thể nói, tổ Vĩnh Nghiêm là 
một vị đã có rất nhiều cống hiến 
cho đạo Pháp và dân tộc. Tuy 
tuổi cao sức yếu nhưng tâm đạo 
vẫn luôn sáng rỡ. Cũng từ đó, 
chúng ta thấy được vai trò quan 
trọng của vị Thiền gia Pháp chủ 
- người lãnh đạo đứng đầu Hội 
Phật giáo Bắc kỳ. Ngài chính là 
biểu tượng của sự đoàn kết Tăng 
lữ đối với Phật giáo Bắc kỳ nói 
riêng và Phật giáo cả nước nói 
chung. Không những thế, đạo 
hạnh của Tổ còn lan tỏa đến các 
nước bạn và chính nhờ tình đoàn 
kết, sự đồng tâm hiệp lực giữa 
các sơn môn, giữa Tăng sĩ và cư 
sĩ mà Phật giáo Việt Nam chúng 

ta đã và đang từng bước làm nên 
những trang sử Phật giáo huy 
hoàng như ngày nay.
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chuông    sớm, số 21, 6/4/1936, tr.44.
[12] Ninh Thị Sinh, “Phong trào chấn 
hưng Phật giáo ở Bắc kỳ trường hợp Hội 
Phật giáo (1934-1945)”, Nxb. Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2020, tr.144-145.
[13] Lễ suy tôn sư tổ Vĩnh Nghiêm lên 
vi Thiền gia Pháp chủ, Đuốc Tuệ, số 9, 
11/2/1936, tr.3.

Phật giáo được truyền vào 
nước ta vào thế kỷ II –III 
TCN bằng hai con đường thủy 
và bộ. Xuyên suốt chiều dài 
lịch sử Việt Nam, Phật giáo 
luôn đồng hành cùng với dân 
tộc trải qua từng thời kỳ, với 
nhiều biến đổi thăng trầm, lúc 
thịnh vượng khi suy yếu.



PHẬT GIÁO
VĂN HÓA 
& ĐỜ I  SỐNG
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Quan điểm về 
cư sĩ đắc thánh 
quả trong kinh 
Mi Lan Đà 
vấn đạo

Quan điểm về 
cư sĩ đắc thánh 
quả trong kinh 
Mi Lan Đà 
vấn đạo

Vĩnh Thông

Cư sĩ có khả năng đắc quả là điều được xác nhận bởi 
chính Đức Thế Tôn và trong thời của Ngài đã có rất 
nhiều cư sĩ đắc quả. (Ảnh fi zdi.com)
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Kinh Mi Lan Đà vấn đạo 
(Milindapañhā) là tác 
phẩm ghi lại những cuộc 

hỏi, đáp về Phật pháp giữa vua 
Mi Lan Đà (Milinda) và Tỳ kheo 
Na Tiên (Nāgasena) có niên đại 
khoảng thế kỷ I TCN. Nội dung 
các câu hỏi, đáp xoay quanh 
những vấn đề tinh yếu trong giáo 
lý của Đức Phật, được thể hiện 
qua những kiến giải trung thành 
với quan điểm nguyên thủy của 
Phật giáo. Do đó, kinh này được 
xem là một tác phẩm quan trọng 
trong nghiên cứu Phật học. Ở 
Việt Nam, kinh Mi Lan Đà vấn 
đạo được phổ biến với hai phiên 
bản là kinh Na Tiên Tỳ kheo trong 
Bắc tạng và kinh Mi Tiên vấn đáp 
trong Nam tạng. Trong bài viết 
này, chúng tôi sử dụng dữ liệu từ 
bản kinh Mi Tiên vấn đáp, do Hòa 
thượng Giới Nghiêm dịch.

Tỳ kheo (tu sĩ nam), Tỳ kheo ni 
(tu sĩ nữ), ưu bà tắc (cư sĩ nam), 
ưu bà di (cư sĩ nữ) là tứ chúng 
trong Phật giáo. Mối quan hệ giữa 
người xuất gia và người tại gia là 
mối quan hệ có từ thời Đức Phật 
và kéo dài xuyên suốt trong lịch 
sử Phật giáo cho đến nay. Trên 
thực tế, trong mối quan hệ ấy dĩ 
nhiên sẽ có những lúc không thể 
tránh khỏi những vấn đề phức tạp 
nảy sinh. Do đó, mối quan hệ này 
không chỉ được Đức Phật làm rõ 
trong kinh điển, mà tiếp tục được 
các thế hệ sau đề cập. Trong kinh 

Ở Việt Nam, kinh Mi Lan Đà vấn 
đạo được phổ biến với hai phiên bản 
là kinh Na Tiên Tỳ kheo trong Bắc 
tạng và kinh Mi Tiên vấn đáp trong 
Nam tạng. (Ảnh: sưu tầm)

Mi Lan Đà vấn đạo, có ít nhất hai 
lần vấn đề cư sĩ đắc thánh quả 
được đề cập trực tiếp, đó là câu 
hỏi “Bậc Thánh cư sĩ tại sao phải 
đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng” 
và câu hỏi “Về cư sĩ A la hán”.

THÁNH CƯ SĨ CUNG KÍNH 
TĂNG
Ở câu hỏi này, vua Mi Lan Đà thắc 
mắc về một lời dạy của Đức Phật. 
Đức Phật dạy người đắc pháp 
xuất thế gian xứng đáng cho chư 
thiên và nhân loại cúng dường, 
nhưng lại dạy cư sĩ đắc quả Tu đà 
hoàn phải đảnh lễ và cúng dường 
Tỳ kheo bất kể thánh hay phàm. 
Ngài Na Tiên giải đáp, dù phàm 
tăng vẫn có hai mươi pháp hành 
cao thượng của bậc sa môn, cộng 
với hai pháp cao thượng thuộc về 
tăng tướng. Tỳ kheo thực hành 
hai mươi hai pháp ấy có thể tiến 
lên các thánh quả. Trong khi đó, 
người cư sĩ dù đắc quả vẫn không 
có được các pháp cao thượng ấy.

Song, nhà vua tiếp tục băn khoăn 
nếu vị Tỳ kheo thực hành các pháp 
ấy nhưng chưa thành tựu đầy đủ, 
thậm chí thực hành hư hỏng, làm 
sao cư sĩ bậc Thánh lại cung kính 
được. Ngài Na Tiên trả lời, dẫu vị 
Tỳ kheo như thế vẫn xứng đáng 
được cung kính, bởi họ đã thọ trì 
giới bổn thanh tịnh, có khả năng 
làm những việc mà cư sĩ bậc thánh 
không làm được, đặc biệt là chính 
họ đang kế thừa hạt giống Bồ đề.

Dẫu sự thực hành khiếm khuyết 
thì “họ vẫn đang trong tăng 
tướng và phẩm mạo cao thượng; 
họ đang đi trên con đường phạm 
hạnh, họ ăn một bữa, họ thiểu 
dục, tri túc; họ thường sống nơi 
tịch mịch, xa chỗ huyên náo ồn 
ào, xa chỗ ngũ dục thấp hèn”. 
Trong khi đó, cư sĩ dù đắc quả 
nhưng “vẫn có gia đình với vợ và 
con, bạc tiền, của cải, danh vọng, 
địa vị, nghề nghiệp nuôi sống. 
Ta không cắt móng tay, không 
cạo râu tóc, vẫn trang điểm, vẫn 
thoa vật thơm, y phục lành tốt, 
thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon, mặc 
ấm, giường cao, nhà rộng…” [1].

Chúng ta biết, cư sĩ có khả năng 
đắc quả là điều được xác nhận bởi 
chính Đức Thế Tôn và trong thời 
của Ngài đã có rất nhiều cư sĩ đắc 
quả. Phật cho biết, cư sĩ có thể đạt 
được quả vị Tu đà hoàn, tạo tiền 
đề để đi đến quả vị chánh giác 
trong đời vị lai. Song, để đắc quả 
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Tu đà hoàn, người cư sĩ cần giữ 
gìn và thực hành năm pháp một 
cách hoàn hảo, đồng thời có được 
bốn tăng thượng tâm. Năm pháp 
ấy là không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống rượu. Bốn tăng 
thượng tâm ấy là niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm giới. 

Trong bài kinh Ưu bà tắc, thuộc 
bộ kinh Trung A Hàm, Đức Phật 
giảng dạy rõ về điều kiện và kết 
quả mà người cư sĩ có thể thực tập 
và đạt được: “Này Xá Lợi Phất, 
nếu thầy biết rằng bạch y thánh 
đệ tử gìn giữ, thực hành năm pháp 
một cách hoàn hảo và được bốn 
tăng thượng tâm, thì đối với hiện 
pháp lạc trú dễ được, chứ không 
phải khó được. Này Xá Lợi Phất, 
thầy nên xác nhận rằng thánh đệ 
tử này không còn đọa địa ngục, 
cũng không còn sanh vào loài 
súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, 
được quả Tu đà hoàn, không đọa 
ác pháp, nhất định thẳng tiến tới 
quả vị chánh giác, tối đa chịu bảy 
lần sanh tử nữa, sau bảy lần qua 
lại cõi trời, nhân gian, liền được 
chấm dứt khổ đau” [2].

CƯ SĨ ĐẮC QUẢ A LA HÁN
Cư sĩ không chỉ có khả năng đắc 
quả Tu đà hoàn, mà còn có thể 
đắc quả Tư đà hàm, A na hàm, 

thậm chí là A la hán. Trong thời 
Đức Phật, cũng đã có những vị 
cư sĩ đắc quả A la hán. Tuy nhiên, 
khi một cư sĩ đắc quả A la hán vào 
ngày nào thì phải xuất gia ngay 
ngày ấy. Trong trường hợp không 
xuất gia được vì lý do nào đó 
(chẳng hạn không tìm được thầy 
tế độ) thì vị ấy bắt buộc phải nhập 
Niết bàn. Đây cũng chính là thắc 
mắc của vua Mi Lan Đà.

Để giải đáp nghi vấn này, Ngài 
Na Tiên trả lời: “Phẩm mạo 
cư sĩ thấp thỏi quá, thật không 
xứng đáng với quả vị A la hán 
mà người ấy đã đắc, do vậy phải 
thay đổi phẩm mạo xuất gia. […] 
Chính phẩm mạo xuất gia như kẻ 
có đức, có trí, có tài, nhiều phước 
báu, mới xứng đáng với quả vị A 
la hán. Phẩm mạo xuất gia có thể 
được ví như một bảo cái lớn rộng, 
có khả năng che chở cho quả vị A 
la hán, tâu đại vương!” [3]. Ngài 
ví dụ thêm, quả A la hán như món 
ăn thượng vị, mà phẩm mạo cư sĩ 
như một thể xác suy yếu, không 
đủ khả năng tiêu hóa thức ăn ấy. 

Quả thật, mặc dù cư sĩ có khả 
năng thành tựu quả vị A la hán, 
nhưng đạt được điều đó khó hơn 
rất nhiều so với người xuất gia. 
Đến khi đắc quả, người cư sĩ ấy 
phải xuất gia ngay hoặc nhập 

Niết bàn. Nói cách khác, không 
thể có quả vị A la hán tồn tại lâu 
dài trong phẩm mạo của người 
tại gia. Trong lịch sử Phật giáo 
cũng có hai trường hợp tiêu biểu 
để chứng minh cho vấn đề này, 
đó là Ngài Da Xá và vua Tịnh 
Phạn. Chàng thanh niên Da Xá là 
con của một triệu phú ở thành Ba 
La Nại, tìm đến Đức Phật nghe 
pháp và đắc quả Tu đà hoàn. 
Ông triệu phú đi tìm con và tiếp 
tục được Đức Thế Tôn giáo hóa. 
Sau khi nghe những lời Phật dạy 
cho cha mình, Da Xá đắc quả A 
la hán và xin xuất gia. Ngài trở 
thành vị Tỳ kheo thứ sáu trong 
Tăng đoàn, sau năm anh em 
Kiều Trần Như [4].

Khi vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, 
Đức Thế Tôn và các ngài Nan Đà, 
A Nan, La Hầu La cùng với chúng 
Tỳ kheo trở về thành Ca Tỳ La Vệ 
thăm viếng. Nhận thấy duyên lành 
để tiếp độ phụ vương, Đức Phật 
đã thuyết pháp cho nhà vua nghe 
trong bảy hôm. Đến ngày cuối 
cùng, vua Tịnh Phạn đắc quả A la 
hán và nhập Niết bàn ngay trong 
ngày hôm đó [5].

Như vậy, có thể thấy rõ ngài Da 
Xá và vua Tịnh Phạn đều đắc quả 
A la hán khi chưa xuất gia. Sau khi 
đắc quả, ngài Da Xá đã xuất gia 

Tỳ kheo (tu sĩ nam), Tỳ kheo ni (tu sĩ 
nữ), ưu bà tắc (cư sĩ nam), ưu bà di (cư 
sĩ nữ) là tứ chúng trong Phật giáo. Mối 
quan hệ giữa người xuất gia và người tại 
gia là mối quan hệ có từ thời Đức Phật 
và kéo dài xuyên suốt trong lịch sử Phật 
giáo cho đến nay. (Ảnh: pixy.org)
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trong ngày hôm ấy, còn vua Tịnh 
Phạn thì nhập Niết bàn trong ngày 
hôm ấy, đúng như hai trường hợp 
mà kinh điển đã cho biết.

MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VÀ 
LIÊN HỆ
Hai câu hỏi nêu trên phần nào cho 
thấy, ngay từ buổi bình minh của 
Phật giáo, mối quan hệ giữa Tỳ 
kheo và cư sĩ trong tu tập đã là 
vấn đề được quan tâm. Câu hỏi 
của vua Mi Lan Đà chắc hẳn 
cũng là thắc mắc chung của nhiều 
người trong thời kỳ đó và đến cả 
ngày nay. Tuy nhiên, quan điểm 
của Phật giáo đã rất nhất quán 
trong mối quan hệ này. Phật giáo 
thừa nhận khả năng thành tựu các 
quả vị của cư sĩ, song sự đắc quả 
của cư sĩ khó khăn hơn rất nhiều 
so với Tỳ kheo.

Khi cư sĩ đã đắc ba quả Tu đà 
hoàn, Tư đà hàm, A na hàm thì 
vẫn phải cung kính, lễ bái, cúng 
dường Tỳ kheo dù chưa đắc quả. 
Bởi Tỳ kheo là người thọ giới 
thanh tịnh, sống đời phạm hạnh, 
lãnh trách nhiệm truyền bá chánh 
pháp. Khi cư sĩ đã đắc quả A la 
hán thì phải xuất gia hoặc nhập 
Niết bàn ngay, không thể có 
người đắc quả A la hán mà vẫn 
mang hình tướng cư sĩ lâu dài. 
Mặc dù cư sĩ có khả năng đắc 

quả A la hán, nhưng đây là trường 
hợp đặc biệt, rất khó xảy ra. Phẩm 
mạo cư sĩ chỉ tương xứng với ba 
quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na 
hàm. Trên thực tế thời Đức Phật, 
không có nhiều vị cư sĩ đắc quả A 
la hán mà đa phần các vị cư sĩ đắc 
quả Tu đà hoàn.

Ngày nay, xuất hiện một số trường 
hợp cư sĩ có thái độ thiếu tôn 
trọng Tăng Ni thậm chí có người 
cực đoan cho rằng Tăng Bảo trong 
Tam bảo chỉ là các bậc thánh tăng 
đệ tử Phật chứ không phải phàm 
tăng ngày nay!. Không thể phủ 
nhận rằng, sự thiếu tôn trọng ấy có 
một phần lý do xuất phát từ những 
trường hợp cá biệt. Tăng Ni sống 
không đúng giới luật, dẫn đến mất 
hình tượng đối với cư sĩ. Song, 
Tăng đoàn là tập thể lớn và cao 
quý, chư Tăng Ni là người đang 
tu tập, không thể mang một vài 
trường hợp cá biệt để đánh đồng 
toàn thể Tăng đoàn. Họ không 
phải là người đã chứng đắc nên 
không thể tránh khỏi những khiếm 
khuyết. Đem sai trái của vài người 
để đánh đồng lên cả Tăng đoàn là 
điều không hợp lý.

Khi đọc lại kinh Mi Lan Đà vấn 
đạo, chúng ta nhận thấy những 
lời dạy trong tác phẩm này càng 
trở nên có giá trị. Những vấn đề 

mà chúng ta gặp phải ngày nay 
đã được vua Mi Lan Đà và ngài 
Na Tiên đề cập từ cách nay hơn 
hai ngàn năm. Như đã trình bày 
ở phần đầu bài viết này, mối quan 
hệ giữa người xuất gia và người 
tại gia trong Phật giáo dĩ nhiên 
sẽ có những lúc không thể tránh 
khỏi cảm xúc hỷ nộ ái ố. Khi ấy, 
những người cư sĩ nên đọc lại lời 
của ngài Na Tiên để cảm thông 
cho những bậc xuất trần đang 
bước trên con đường phạm hạnh - 
con đường mà chính chúng ta đã 
không dám bước đi. Cuối cùng, 
thay lời kết cho bài viết này, 
chúng tôi xin trích dẫn lại lời dạy 
của ngài Na Tiên với vua Mi Lan 
Đà: “Không kể phàm, không kể 
thánh - chỉ ngay cái phẩm vị Tỳ 
kheo - đã là phẩm vị cao thượng, 
xứng đáng cho trời và người lễ 
bái, tôn trọng, cúng dường” [6]. 
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“Không kể phàm, không kể 
thánh - chỉ ngay cái phẩm vị Tỳ 
kheo - đã là phẩm vị cao thượng, 
xứng đáng cho trời và người 
lễ bái, tôn trọng, cúng dường”  
(Ảnh: javafurniture.co.nz)
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CHUÔNG CHÙA VIÊN GIÁC
Chùa Viên Giác ban đầu được xây dựng tại thôn 
Xuyên Trung, xã Cẩm Phô (nay thuộc phường Cẩm 
Nam, TP Hội An). Đến năm Thiệu Trị thứ nhất 
(1841), “Nghĩ chùa ở xứ này sau các đợt binh hỏa 
cỏ mọc um tùm, chùa lại ở giữa sông, thường bị 
thủy tai, thế khó mà vững”, cho nên “bổn xã kiền 
tâm khởi việc tạo lập, nguyện trùng hưng chùa, chặt 
bỏ cột kèo ở cổ tự giữa sông đưa về…” [1] trùng 
tạo lại ngôi chùa khang trang tại vị trí mới là ấp 
Tu Lễ. Chùa dựng xong, lấy tên là Viên Giác. Khác 
với nhiều đại hồng chung trên địa bàn, chuông chùa 
Viên Giác được khắc vỏn vẹn hai dòng nằm sát 
nhau trong cùng một phần tư thân chuông:

嘉 隆 十 三 年 歲 次 甲 戌 孟 夏 月 吉 日 
敬 立
靈 廟 族 東 派 仝 造 铸 奉 供
錦 里 寺

(Gia Long thập tam niên tuế thứ Giáp Tuất mạnh hạ 
nguyệt cát nhật kính lập.
Linh Miếu tộc đông phái đồng tạo chú phụng cúng.
Cẩm Lý tự).

Văn khắc khá rõ nét, cỡ chữ lớn, kiểu chữ chân 
phương. Dựa vào những dòng chữ này, nhiều người 
cho rằng nguyên ủy chùa có tên là Cẩm Lý. Chúng 
tôi băn khoăn chưa thể tán đồng, vì biết đâu quả này 
thuộc một chùa Cẩm Lý nào đó hoàn toàn khác bởi 
vì theo văn bia thì trước đó chùa chưa có tên, nay 
mới đặt là Viên Giác.

Về mặt hình dáng và trang trí: Thân chuông có 
dáng gần như thẳng đứng, do mức độ chênh lệch 
giữa các vòng đo 1 (giáp vai), 2 (chính giữa thân) 
và 3 (sát với phần miệng) không lớn. Thân chuông 
cao 80cm, quai cao 20cm, đường kính miệng 50cm. 
Trên thân có bốn tổ hợp băng gờ dọc nằm cách 
đều nhau chạy từ trên xuống và hai tổ hợp băng 
gờ ngang chạy vòng quanh (một đường ở vai, một 
đường chạy gần sát miệng). Tại các vị trí giao nhau 
của băng gờ dọc và ngang là bốn núm đánh. Quai 
chuông hình hai con rồng đấu lưng vào nhau, dáng 
rồng gầy và nhỏ. Đại hồng chung hiện được đặt ở 
bên trong chánh điện.

CHUÔNG CHÙA PHƯỚC LÂM
Chùa Phước Lâm tọa lạc ở phường Cẩm Hà, do 
ngài Thiệt Dinh - Chánh Hiển - Ân Triêm (1712 - 
1796) sáng lập, khoảng năm 1736. Ông là cao đệ 
ngài Minh Hải - Pháp Bảo, Tổ sư dòng thiền Lâm 
Tế Chúc Thánh. Chùa này về sau, có thể nói chỉ 
xếp sau tổ đình khai mở pháp phái tức chùa Chúc 
Thánh. Hệ thống di vật ở đây khá nhiều, đa phần 
còn bảo lưu nguyên vẹn và được giữ gìn ở các công 
trình khác nhau như chánh điện, nhà tổ, nhà khách, 
nhà ăn, nhà linh... Đại hồng chung cổ hiện được đặt 
ở nhà tổ, rất ít khi dùng đến. Các pháp sự sử dụng 
đại hồng chung mới đúc về sau.

So với chuông chùa Viên Giác, chuông chùa Phước 
Lâm có kích thước lớn hơn. Chuông cao 100cm, 
quai cao 30cm, đường kính miệng 70cm. Trang trí 
trên thân cũng có điều khác biệt. Có 3 tổ hợp băng 
ngang (nằm ở vai, giữa thân và gần miệng chuông) 
và 4 tổ hợp băng gờ dọc chia thân chuông thành 8 ô 
hình chữ nhật đứng. Bốn ô trên chính giữa mỗi ô có 
một chữ đại triện, ngoài ra khắc tên chùa, thời gian 
đúc chuông và người chứng minh là Hòa thượng 
Minh Giác. Bốn ô dưới ghi lời kệ Kệ vân/ Nguyện 
thử chung thanh siêu pháp giới/ Thiết vi u ám tất 
giai văn/ Văn trần thanh tịnh chứng viên thông/ 
Nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Kệ vân/ Văn 
chung thanh phiền não khinh/ Trí huệ trường bồ đề 
sinh/ Ly địa ngục xuất hỏa khanh/ Nguyện thành 
Phật độ chúng sinh và chú nguyện Hoàng đồ vĩnh 
cố, đế đạo hà xương, Phật nhật tăng huy, pháp luân 
thường chuyển.

Mỗi góc ô dưới có họa tiết trang trí hình cánh bướm. 
Sát miệng chuông có đường viền khoảng 5cm khắc 

Trong hệ thống di vật của Phật tự, 
đại hồng chung là cứ liệu quan 
trọng trong nghiên cứu các vấn đề 

liên quan đến Phật giáo ở một ngôi chùa, 
một con người cụ thể hoặc góp phần đánh 
giá tình hình tôn giáo ở một địa phương 
nhất định. Tuy nhiên, trải qua thời gian, 
số lượng di vật này không còn lại nhiều. 
Ở Hội An hiện nay, bước đầu xác định 
đại hồng chung ở các Phật tự có niên đại 
thời nhàNguyễn. Di vật có niên đại trước 
đó chưa được tìm thấy. Bài viết này giới 
thiệu các đại hồng chung trên.
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nổi hình hoa chanh. Bốn núm đánh nằm ở băng gờ 
gần sát miệng và cách đều nhau. Chuông được đúc 
vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1822).

CHUÔNG CHÙA CHÚC THÁNH
Chúc Thánh là tổ đình Thiền phái Lâm Tế Chúc 
Thánh, do Thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo khai sơn. 
Điều này được văn bia lưu tại chùa do Thiền sư 
Thiện Quả tạo lập năm Ất Mão niên hiệu Duy Tân 
(1915), khẳng định: Chùa Chúc Thánh được chư 
sơn xưng là tổ đình ở Nam châu. Nhớ xưa Minh Hải 
Hòa thượng Tổ sư người huyện Đồng An, phủ Tuyền 
Châu, tỉnh Phúc Kiến vào năm Giáp Tý niên hiệu 
Cảnh Thái triều Minh chấn tích đến phương nam, 
dựng nên ngũ tôn thất phái ở bổn tự, lưu tiếng thơm 
ngàn năm, trải bao năm tháng tương truyền mà kế 
thế các đời. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho 
rằng phải cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII chùa 
Chúc Thánh mới được xây dựng. Cũng như Tổ đình 
Phước Lâm, số lượng hoành phi, liễn đối, tượng thờ 
ở đây còn lại khá nhiều. Riêng đại hồng chung được 
lưu giữ tại nhà Tổ vẫn còn nguyên vẹn.

Chuông này cũng có 3 tổ hợp băng ngang (nằm ở 
vai, giữa thân và gần miệng chuông) và 4 tổ hợp 
băng gờ dọc chia thân chuông thành 8 ô giống như 
chuông chùa Phước Lâm, tuy nhiên khoảng cách 

giữa các băng gờ ngang gần nhau khiến các ô giống 
hình vuông hơn là hình chữ nhật. Băng gờ ngang 
trên vai nằm thấp xuống, phía trên trang trí hình lá 
đề bao quanh. Trong mỗi ô vuông ở phần trên (tức 
4 ô trên) khắc nổi 4 đại triện, mỗi góc ô có họa tiết 
hình cánh bướm. Bốn ô dưới mỗi ô khắc thêm 2 chữ 
Hán trong cụm từ “Tạo tự chú chung, nhị thung công 
đức” ở gần hai góc dưới mỗi ô, các góc vẫn tạo nổi 
hình cánh bướm như 4 ô trên. Sát gần miệng chuông 
trang trí họa tiết dây lá bao quanh. Điểm giao nhau 
giữa các băng gờ dọc và băng gờ ngang gần miệng 
chuông là 4 núm đánh. Chuông cao 90cm, quai cao 
30cm, đường kính miệng 58cm.

Văn khắc chuông ghi nhận thời điểm đúc là vào 
tháng giêng năm Giáp Ngọ (1894) thời vua Thành 
Thái. Ngoài dòng lạc khoản ghi tên chùa, thời gian 
đúc, người chứng minh là Hòa thượng Chí Thành 
ở chùa ngự chế Tam Thai (nay thuộc phường Hòa 
Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) và 
hai bài kệ như ở chuông chùa Phước Lâm, chuông 
còn khắc tên hai vị Thiền sư Quảng Đạt và Bát Nhã. 
Đặc biệt, văn khắc ghi rõ 8 đại tự: 
造 寺 铸 鍾 二 椿 功 德 
(Tạo tự chú chung nhị thung công đức - Dựng chùa, 
đúc chuông, hai phen công đức). 

Đây là lời trích trong câu đối xưng tán của một vị 
Thiền Tăng dành cho Ngài Minh Giác, nối pháp đời 
thứ 36 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 3 pháp phái Chúc 
Thánh khi ông thị tịch: Bình Man tảo thị, lưỡng độ 
gian lao, xuất gia kỳ, phát nguyện vưu kỳ, bát dật 
sinh thiên thành chánh giác/ Tạo tự chú chung, nhị 
thung công đức, cách cựu hảo, đảnh tân cố hảo, 
thiên thu giác thế vĩnh truyền đăng (Dẹp giặc, quét 

Chuông chùa Chúc Thánh có 3 tổ hợp băng ngang 
(nằm ở vai, giữa thân và gần miệng chuông) và 4 
tổ hợp băng gờ dọc chia thân chuông thành 8 ô
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chợ, mấy độ gian lao, xuất gia lạ, phát nguyện càng 
thêm lạ, tám mươi vãng sanh thành chánh giác/ 
Dựng chùa đúc chuông, bao phen công đức, sửa 
cũ đẹp, làm mới lại càng đẹp, nghìn năm sáng mãi 
ngọn đèn thiền) [2]. Như vậy, có thể những lời tán 
tụng này là để tưởng niệm vị cố trụ trì hoặc đã sử 
dụng phổ biến để ngợi ca người có công lao đối với 
tự sở mà trường hợp này là ngài Vĩnh Gia. 

CHUÔNG CHÙA VẠN ĐỨC
Chùa Vạn Đức thuộc phường Cẩm Hà, do ngài 
Minh Lượng Thành Đẳng, đệ tử của Thiền sư 
Nguyên Thiều [3], nối pháp đời thứ 34 tông Lâm 
Tế khai sơn. Lâu nay, nhiều người đoán định niên 
đại khai sơn của ngôi cổ tự này là khoảng cuối thế 
kỉ XVII. Tuy nhiên theo chúng tôi, sớm nhất cũng 
phải những thập niên đầu thế kỉ XVIII chùa mới 
được xây dựng. 

Khác với các đại hồng chung được kể ở trên, chuông 
chùa Vạn Đức đặt tại lầu chuông gần lối đi phía 
tả chùa. Thân chuông cao 91cm, quai cao 26cm, 
đường kính miệng 58cm. Xét về hình dáng và trang 
trí hoa văn, chuông này có thể xem là sự hòa trộn 
giữa chuông chùa Chúc Thánh với Phước Lâm. 
Các băng gờ chạy cắt thân chuông thành 8 ô hình 
chữ nhật đứng, mỗi góc ô dưới tạo hình cánh bướm 
(giống chùa Phước Lâm), đại tự kiểu chữ triện đắp 
nổi ở bốn ô trên, (giống với chuông Phước Lâm và 
Chúc Thánh), họa tiết lá đề chạy bao quanh ở vai 
chuông (giống chùa Chúc Thánh). Điểm khác biệt 
hai chuông chùa trên là: 
1/ Không có họa tiết dây hoa lá ở gần băng gờ ngang 
sát miệng; 
2/ Ngoài 4 núm đánh ở phần giao cắt giữa băng gờ 

ngang và dọc gần miệng thì có 4 núm phụ nằm chính 
giữa các băng gờ dọc phần trên của thân chuông.
Văn khắc cho biết người chứng minh là Hòa thượng 
Minh Giác và người trụ trì lúc bấy giờ là ngài Hoành 
Tông đại sư [4]. Thời gian chú tạo chuông là ngày 
tốt tháng 7 năm Mậu Dần. Dựa vào khoảng thời 
gian trụ trì của Thiền sư Minh Giác (1802 - 1830) và 
Đại sư Hoành/ Hoằng Tông (? - 1843), có thể khẳng 
định năm Mậu Dần ở đây phải là 1818.

CHUÔNG CHÙA HẢI TẠNG
Hải Tạng là ngôi chùa tọa lạc trên đảo Cù lao Chàm, 
thuộc phường Tân Hiệp. Chùa được dựng vào năm 
Cảnh Hưng thứ 19 (1758). Đại hồng chung ghi năm 
chú tạo là ngày mồng 7 tháng 6 năm Canh Dần, bổn 
đạo thập phương, thiện nam tín nữ già, trẻ cùng 
phụng cúng, Hòa thượng Minh Giác chứng minh. 
Chuông cao 90cm, quai cao 22cm, đường kính 
miệng 57cm.

Về niên đại chuông, rất nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng năm Canh Dần là 1770 đi kèm một câu 
chuyện kể về tấm lòng hướng đạo của một bà lão 
như sau: Tương truyền rằng, hưởng ứng lời kêu gọi 
của Hòa thượng Minh Giác nhằm gây quỹ để đúc 
chuông, mọi người dân trên đảo ai cũng muốn góp 
công góp của tích đức. Có một bà lão nghèo khó, 

Chuông chùa Vạn Đức có thể xem là sự hòa trộn giữa 
chuông chùa Chúc Thánh với Phước Lâm
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tuy trong tay chỉ có một đồng xu 
nhưng cũng xin góp. Tuy thương 
cảm, ghi nhận tấm lòng sùng kính 
hướng về Đức Phật của bà nhưng 
Hòa thượng không nhận mà gửi 
lại đồng xu để bà trang trải cuộc 
sống khó khăn. Kỳ lạ thay, khi 
chuông đúc xong, đến phần gắn 
quai có hình hai đầu con bồ lao 
(dân gian gọi nhầm là rồng) trên 
đầu chuông để treo thì những 
người thợ đúc cố sức đến mấy 
vẫn không sao gắn kết dính được. 
Hòa thượng đi ra đi vào ngẫm 
ngợi mãi. Chợt nghiệm ra nguyên 
do, Hòa thượng cho mời bà lão 
đến để chùa nhận đồng xu cúng 
dường của bà. Quả nhiên sau 
đó quai được gắn chặt vào đầu 
chuông. Lúc này, Hòa thượng và 
mọi người mới suy ngẫm ra rằng 
tâm hướng Phật không cốt phải 
giàu hay nghèo chỉ cốt ở tấm 
lòng. Chiếc chuông chùa mang 
bao tấm lòng, ước nguyện của cư 
dân trên đảo gửi gắm. Vì thế, khi 
được khởi lên, tiếng chuông ngân 
vang xa tít đến tận đất liền mang 

theo tiếng nói, tiếng lòng của cư 
dân trên đảo [5].

Tuy nhiên dựa vào kiểu thức 
trang trí có thể đoán định đây 
là năm 1830. Hòa thượng Minh 
Giác được nhắc đến là Pháp 
Kiêm - Luật Oai - Minh Giác, 
trụ trì chùa Phước Lâm từ năm 
1802 đến 1830. Thích Như Tịnh 
trong cuốn Lịch sử truyền thừa 
thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh 
cũng khẳng định ngài Minh Giác 
đã chứng minh lễ đúc đại hồng 
chung tại chùa Vạn Đức và chùa 
Hải Tạng [6].

CHUÔNG CHÙA LONG 
TUYỀN
Chùa Long Tuyền do ngài Ấn 
Nghiêm - Tổ Thân - Phổ Thoại 
khai sơn vào năm Kỷ Dậu (1909) 
trên một mảnh đất do Phật tử hiến 
cúng tại ấp Hậu Xá, xã Thanh Hà, 
nay là phường Thanh Hà. Cũng 
trong năm này một đại hồng 
chung được tạo đúc. Chuông này 
có điểm đặc biệt, văn khắc nhiều 

chữ nhất và đúc vào năm dựng 
chùa; đây cũng là chuông duy 
nhất nói rõ cân nặng 200kg.

Hình dáng và hoa văn gần giống  
chuông chùa Vạn Đức. Văn khắc 
ghi lại phương danh những tập 
thể, cá nhân phụng cúng tiền bạc 
cho chùa trong và ngoài tỉnh. 
Việc đúc pháp khí này do sắc tứ 
Tăng cang ở hai chùa ngự chế 
Tam Thai, Linh Ứng ở Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng là ngài Từ Trí A Xà 
Lê sư chứng minh. Thân chuông 
cao 70cm, quai cao 20cm, đường 
kính miệng 55cm, hiện được đặt 
ở lầu chuông gần chánh điện, ít 
khi sử dụng do chùa còn có thêm 
2 đại hồng chung khác. Một 
trong hai chuông còn lại được 
đúc năm Canh Ngọ niên hiệu 
Bảo Đại thứ 5 (1930). 

Trong số các đại hồng chung, 
chuông này có họa tiết trang trí 
đơn giản nhất, hay có thể nói 
không có hoa văn. Các băng gờ 
ở đây chỉ có 3 đường thay vì 5 

Chuông chùa Kim Bửu hình dáng 
và trang trí hoàn toàn giống chuông 
đúc thời Bảo Đại ở Long Tuyền tự.

Chuông chùa Hải Tạng cao 90cm, 
quai cao 22cm, đường kính miệng 
57cm.

Chuông chùa Long Tuyền hình dáng 
và hoa văn gần giống chuông chùa 
Vạn Đức.
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đường như các chuông khác. 
Núm đánh nằm ở điểm giao cắt 
các băng gờ gần miệng chuông. 
Phần giao cắt ở giữa thân đắp 
nổi đại tự kiểu chữ triện. Ngoài 
dòng lạc khoản ghi thời gian, 
chuông khắc thêm dòng chữ sơn 
tự tỉnh Quảng Nam đồng chú 
tạo. Rồng trên quai chuông khá 
mảnh mai, miệng ngậm ngọc há 
to, hai chi trước và thân trước tì 
xuống thân chuông.

CHUÔNG CHÙA KIM BỬU
Chùa Kim Bửu thuộc xã Cẩm 
Kim, nằm tách biệt với khu phố 
cổ Hội An qua một con sông nhỏ. 
Đây vốn là một ngôi chùa làng 
được nhân dân đóng góp tiền của 
dựng nên, cùng với nhà thờ tiền 
hiền, các ngôi miếu thờ thần linh 
trở thành một hệ thống thiết chế 
tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của 
người dân sở tại. Mặc dù chưa 
có cơ sở xác tín thời điểm dựng 
chùa, nhưng các nhà nghiên cứu 
cho rằng sự hình thành Phật tự 
này gắn liền với sự hình thành, 
phát triển làng Kim Bồng xưa, 
và có thể khoảng đầu thế kỉ XVII 
chùa đã được dựng nên.

Do nằm ở vị trí riêng biệt bao 
quanh bởi sông nước, trải qua 
nhiều thiên tai, nhân họa, chùa 
nhiều lần bị hư sụp. Các di vật 
theo đó cũng mất mát nhiều. Đại 
hồng chung hiện còn lưu giữ pháp 
khí được đúc vào năm Bảo Đại 
thứ 12 (1937), do một vị Tăng 
bổn tự là Lê Chuẩn hiệu Hoành 
Niệm phụng cúng. Văn khắc trên 
chuông kiểu chữ lớn, chỉ có 19 
chữ Hán chia làm 4 dòng:  
保 大 拾 弍 年 吉 日 寳 金 
寺 僧 寺 黎 凖 号 宏 念 奉 供 
(Bảo Đại thập nhị niên cát nhật. 
Bửu Kim [7] tự tăng tự Lê Chuẩn 
hiệu Hoành Niệm phụng cúng). 

Hình dáng và trang trí chuông 
này hoàn toàn giống chuông đúc 
thời Bảo Đại ở Long Tuyền tự.

Một số nhận xét bước đầu
1/ Điểm chung nhất ở các chuông 
thời nhà Nguyễn là dáng thon 
dài, miệng loe nhưng không lớn. 
Kích cỡ thường dao động trong 
khoảng 80 - 100cm không tính 
quai chuông. Hai con rồng trên 
quai chuông đấu lưng vào nhau, 
miệng há ngậm ngọc, bườm dựng 
đứng, hai chi trước (hoặc chỉ chi 
phải) và phần thân trước tì xuống 
thân chuông. Họa tiết trang trí 
càng về sau càng đơn giản, thậm 
chí không có hoa văn trang trí 
như trường hợp hai chuông thời 
Bảo Đại ở chùa Long Tuyền và 
Kim Bửu. Văn khắc chuông chùa 
theo thời gian cũng đơn giản hơn, 
chỉ ghi thời gian đúc và người 
trụ trì/ chứng minh/ phụng cúng. 
Trong số các chuông đã giới thiệu, 
chuông chùa Long Tuyền (thời 
Duy Tân) có văn khắc dài nhất, 
không có lời kệ và chú nguyện mà 
chỉ khắc danh tính người trợ cúng. 
Hai chuông thời Bảo Đại có văn 
khắc ngắn nhất, đều 19 chữ Hán.

2/ Về niên đại: chuông chùa Viên 
Giác đúc sớm nhất năm 1814, 
chuông chùa Kim Bửu có niên 
đại muộn nhất, năm 1937. Trong 
9 đại hồng chung giới thiệu, chỉ 
có chuông thời Duy Tân ở chùa 
Long Tuyền là được đúc vào năm 
dựng chùa, còn lại đều vào các 
dịp khác.

3/ Về kích thước, cân nặng: so 
với các đại hồng chung đời trước, 
chuông thời Bảo Đại có kích 
thước nhỏ hơn, cân nặng theo đó 
cũng ít hơn. Chuông chùa Long 
Tuyền thời Duy Tân là chuông 
duy nhất cho biết cân nặng.

4/ Các đại hồng chung này có 
giá trị sử liệu quan trọng trong 
nghiên cứu tình hình Phật sự ở 
thành phố Hội An nói riêng và 
tỉnh Quảng Nam nói chung. Một 
số lạc khoản về người trụ trì hoặc 
chứng minh giúp bổ trợ thông tin 
hành trạng các Thiền Tăng xứ 
Quảng. Sự hiện diện của các di 
vật này không thể bỏ qua trong 
quá trình nghiên cứu Phật giáo 
của địa phương.

Chú thích:
* Tiến sĩ Lê Xuân Thông, Viện Khoa học 
xã hội vùng Trung Bộ (TP. Đà Nẵng).
** Thạc sĩ Đinh Thị Toan, Nhà Trưng 
bày Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng).
[1] Văn bia chù a Viên Giá c, Chùa Viên 
Giác, Cẩm Phô, Hộ i An, Quả ng Nam.
[2] Dẫn theo Thích Như Tịnh (2009), 
Lịch sử truyền thừa thiền phái Lâm Tế 
Chúc Thánh, Nxb Phương Đông, tr.158.
[3] Nguyên Thiều tức Nguyên Thiều 
Siêu Bạch Thọ Tông (1648-1728) người 
tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), xuất 
gia tại chùa Báo Tư, kế đăng đời thứ 
33 tông Lâm Tế. Nhiều nhà nghiên cứu 
khẳng định Nguyên Thiều kế truyền 
tông môn theo hai dòng kệ: Tổ Định 
Tuyết Phong và Đạo Mân Mộc Trần. 
Theo dòng Tổ Định Tuyết Phong, ông 
có pháp danh Siêu Bạch, tức đứng hàng 
chữ “siêu” - chữ thứ mười hai trong bài 
kệ; theo dòng Đạo Mân Mộc Trần, ông 
có pháp danh Nguyên Thiều, tức đứng 
hàng chữ “nguyên” - chữ thứ ba trong bài 
kệ. Nguyên Thiều đến Đàng Trong năm 
1677, lập chùa Thập Pháp Di Đà ở phủ 
Quy Ninh (Bình Định); sau, ra Thuận 
Hóa dựng chùa Vĩnh Ân (tức Quốc Ân), 
rồi trụ trì chùa Hà Trung. Minh Lượng 
nối pháp theo cả hai dòng kệ như sư phụ 
Nguyên Thiều.
[4] Pháp hiệu của thiền sư này có chỗ 
chưa đồng nhất, có nơi ghi là Hoằng 
Tông 弘宗, ở đây ghi Hoành Tông 宏宗.
[5] https://baodanang.vn/
c h a n n e l / 6 0 5 8 / 2 0 2 0 0 9 / t r u y e n -
thuyet-chuong-dong-co-chua-hai-
tang-3702989/. Ngày truy cập 04/6/2021.
[6] Thích Như Tịnh (2009), Lịch sử 
truyền thừa thiền phái Lâm Tế Chúc 
Thánh, Nxb Phương Đông, tr.158.
[7] Ở đây ghi là Bửu Kim, chứ không 
phải Kim Bửu.
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Trước đại dịch Covid-19 
vẫn chưa có điểm kết 
thúc, cuộc sống con 

người càng trở nên khó khăn 
hơn, nam phụ lão ấu, bất kể 
hạng người nào trong xã hội đều 
bị ảnh hưởng. Trẻ em thì không 
được đến trường gặp thầy cô bè 
bạn, người lớn thì hạn chế đi 
làm, giảm thiểu hiện diện tại các 
công ty, công sở. Các địa điểm 
buôn bán không được tụ tập 
đông đúc, người thân xa cách 
rất khó gặp mặt. Thiết nghĩ, nếp 
sống thiểu dục tri túc giúp con 
người chia sẻ, nâng đỡ nhau 
vượt qua cơn đại dịch và những 
khó khăn bộn bề hiện nay. 

Không chỉ riêng người xuất 
gia mới tập thực hành hạnh ít 
muốn biết đủ mà mọi người 
đều nên như vậy. Vì thiểu dục 
tri túc chính là nguồn gốc của 
thiện pháp. Tại sao lại nói như 
vậy? Khi tâm chúng ta đã không 

còn tham cầu và mong muốn 
điều gì nữa thì sẽ không sinh 
khởi thêm những cảm thọ vui 
khi được, buồn khi mất. Không 
dính mắc vào những thứ gọi là 
tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, phù 
hoa,… mà sống một đời nhàn 
nhã, thong dong. Khi sống tự 
tại được giữa chốn đô thị phồn 
hoa này thì ta sẽ không tạo thêm 
điều bất thiện nào từ thân khẩu 
ý. Nên chúng ta phải học được 
cách thỏa mãn với những điều 
tối thiểu nhất, biết đủ với những 
gì mình đang có và học cách hài 
lòng với cuộc sống hiện tại, thì 
cuộc đời tốt đẹp biết bao.

Trong kinh Thuỷ Sám có câu: 
“Người biết đủ tuy nằm dưới đất 
vẫn lấy làm an vui, người không 
biết đủ dù ở thiên đường cũng 
không vừa ý”. Đó là lý do vì sao 
nhiều người giàu có sống sung 
túc, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu 
người hạ nhưng vẫn không thấy 

hạnh phúc, còn người nghèo 
ngày đủ hai bữa muối dưa đạm 
bạc, mái nhà che mưa che nắng 
cũng đủ an lòng. Ta thấy rằng, 
thiếu thốn hay đầy đủ không 
phải phụ thuộc vào những thứ ta 
có được, mà nó phụ thuộc vào 
cách sống hay cách suy nghĩ 
của chúng ta. Do đó, khổ đau 
hay hạnh phúc không đến từ bên 
ngoài mà đến từ tâm tham muốn 
hay tâm ít muốn của chúng ta. 

Vậy, ít muốn là ít muốn cái gì, 
biết đủ là biết đủ cái gì? Hằng 
ngày chúng ta tiếp xúc: Tài, sắc, 
danh, thực, thùy. Đây chính là 
năm điều mà con người khao 
khát đạt được, thậm chí dùng 
mọi cách để thỏa mãn dục vọng 
của mình. Mong cầu của con 
người không có điểm dừng, khi 
đói thì muốn ăn no, được ăn no 
thì muốn được ăn ngon, ngon 
thì muốn những món ăn độc lạ, 
quý hiếm,… Khi lạnh thì muốn 

TỪ HIẾU

Biết đủ để sống thêm hạnh phúcBiết đủ để sống thêm hạnh phúc
Ít muốn để đời thêm tươi đẹp -Ít muốn để đời thêm tươi đẹp -
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mặc ấm, đến khi đủ ấm thì lại 
muốn mặc đẹp hơn. Sở dĩ như 
vậy là vì họ để chính mình cuốn 
theo vòng xoáy của dục lạc mà 
không đủ tỉnh giác để dừng lại, 
không đủ kiểm soát chính mình 
và mọi thứ xung quanh. Chúng 
ta đã từng nghe lời tâm sự của 
nữ nhà văn Mỹ Helen Keller: 
“Tôi đã khóc vì không có giày 
để đi cho đến khi tôi nhìn thấy 
một người không có chân để 
đi giày”. Bạn nghĩ sao về câu 
nói này? Sự thiếu thốn và khó 
khăn của riêng ta chẳng thấm 
gì nếu đem so sánh với những 
đau xót, bất hạnh của nhiều 
người quanh ta. Chúng ta thấy 
nóng khi ở trong nhà, chúng ta 
thấy lạnh khi thân đã quấn chăn 
bông, chúng ta thấy không ngon 
miệng khi thực phẩm đủ đầy, 
nhưng nào ta có nhìn lại thế giới 
ngoài kia. Bao nhiêu con người 
phải làm lụng cực nhọc để được 
bữa ăn no, một giấc ngủ sâu; 
bao nhiêu người cơ nhỡ không 
nơi nương tựa, không nhà cửa, 
con cái họ phải trú tạm dưới mái 
hiên, gầm cầu mỗi tối về. Bạn 
ngẫm lại thấy cuộc sống mình 
đã hạnh phúc chưa?

Không cần nhà cao cửa rộng chỉ 
cần đủ che hai mùa nắng mưa, 
không cần sơn hào hải vị chỉ cần 
ba bữa đủ no, không cần người 
xướng danh ca tụng chỉ cần 
sống giúp ích cho đời, không 
cần vạn người thương chỉ cần 
một người thấu hiểu cũng đủ 
ấm lòng đêm đông. Bất cứ điều 
gì chúng ta cũng nên biết đủ và 
ít mong muốn lại thì cuộc sống 
không có gì là quá khó khăn. 
Nếu mình sống ít nhu cầu thì 
mọi thứ xung quanh như vậy là 
đủ, không phải cần một chiếc 
điện thoại đắt tiền chỉ cần đủ để 

liên lạc với người thân bạn bè, 
không cần một chiếc xe đời mới 
chỉ cần đáp ứng được nhu cầu 
đi lại, không cần phải là laptop 
đỉnh cao chỉ cần đủ để ta đánh 
văn bản, viết bài nghiên cứu,.. 
chỉ cần xung quanh ta có được 
những nhu cầu tối thiểu là đủ 
rồi. Dẫu trên dòng chảy êm đềm 
đó có lúc gặp sóng gợn lăn tăn 
hay mưa bão giông tố thì cũng 
là điều hiển nhiên của cuộc 
sống, chúng ta không cần phải 
quá lo sợ mà sanh đau khổ. Hãy 
mỉm cười nhẹ nhàng chấp nhận 
khi chúng đến và đi.

Sa môn Thật Hiền dạy trong 
Khuyến Phát Bồ Đề tâm văn 
rằng: “Chúng ta ngày nay, mọi 
thứ cần dùng hàng ngày đâu 
phải của mình. Cơm cháo hai 
buổi, quần áo bốn mùa, tật bịnh 
cần dùng, thân miệng tiêu xài, 
đều xuất từ sức lực của kẻ khác 
mà đem đến cho ta sử dụng. 
Người nhọc sức cày cấy, còn khó 
nuôi miệng, ta ngồi không mà 
ăn, vẫn chưa vừa ý. Kẻ dệt đan 
mãi hoài mà vẫn gian nan cực 
khổ, còn ta an nhàn y phục thừa 
thãi, há không thương tiếc? Họ 
nhà tranh cửa lá, cực nhọc suốt 
đời, còn ta phòng lớn sân rộng, 
thong thả cả năm. Ðem cái cực 
nhọc của họ cung phụng cái an 
nhàn cho ta, làm sao an lòng. 
Ðem cái lợi ích của người để 
cung cấp sự no ấm cho thân xác 
mình, có hợp lý chăng?”.

Dẫu biết trong cuộc đời, mỗi 
người đóng một vai trò khác 
nhau, nhưng không phải vậy mà 
chúng ta ăn không ngồi rồi hay 
cậy quyền ỷ thế ức hiếp kẻ dưới. 
Con người vốn dĩ sống đẹp với 
nhau là bằng chữ tình, chỉ có chữ 
tình mới lưu lại ở đời và sưởi ấm 

lòng người. Ta được học hành, 
cao sang là nhờ phước báo nhiều 
đời gieo trồng; người thất học 
nghèo khổ vì tiền kiếp ích kỉ, bỏn 
xẻn, tham lam. Ta được công danh 
sự nghiệp nhờ sự tích đức bồi 
phước; người lang thang cơ nhỡ 
vì lỡ gây nhân không tốt. Nhưng 
không phải vì thế mà lấy sự cực 
nhọc của người để cung phụng 
cho cái an nhàn của ta. Không 
lấy những nghiệp họ đã gây ra để 
hành hạ chính họ, mà nên giúp họ 
chuyển hóa. Sống đơn giản cho 
chính mình và gom góp điều tốt 
đẹp còn lại để trang trải cho đời, 
mong no lòng khi đói, ấm lòng 
khi đêm lạnh, trao yêu thương khi 
gặp cảnh đau thương. 

Cả đến trong việc tu học chúng 
ta cũng nên cần ít muốn và biết 
đủ. Ít muốn không phải là bảo 
bạn đừng nên làm gì mà hãy 
làm đúng với cương vị và tu tập 
một cách chừng mực đừng quá 
mong cầu để đạt được một cái 
gì. Vì cốt yếu của tu hành là để 
đạt được an lạc, giải thoát chứ 
không bị trói buộc của tham, 
sân, si. Cuộc sống tu tập có thật 
an lạc hay không là khi chúng ta 
tìm thấy được sự quân bình của 
nội tâm. Thiểu dục tri túc không 
phải là kiềm hãm sự phát triển 
của bản thân, mà là chúng ta 
phải đủ sáng suốt để nhìn nhận 
ra vấn đề. Ít muốn biết đủ xuất 
phát chính trong tâm khảm của 
ta, ít muốn đối với chính những 
cảm xúc, tình cảm của chính 
mình; biết đủ đối với những 
thành quả mà mình đạt được. 
Miễn sao chúng ta sống luôn cố 
gắng tiến về phía trước, còn kết 
quả thì đủ nhân duyên sẽ cho 
hoa tươi tốt. Dẫu không như ý 
thì cũng mỉm cười ghi nhận và 
tiếp tục vươn lên.
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Chùa Thanh Lương
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

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

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

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

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

Chùa Thanh Lương
- Địa chỉ: QL 80,thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì: TT. Thích Giác Tấn.
- Điện thoại: 0918316388
- Email: chuathanhluong1@yahoo.com.vn
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Chân dung 
tượng Khuyến Thiện, 
chùa Bút Tháp.

Trong hệ thống tượng Hộ pháp được 
tôn trí tại không gian chùa Bắc Bộ 
Việt Nam, tượng Hộ pháp Khuyến 
Thiện - Trừng Ác là bộ tượng tương 
đối đặc biệt. Đặc biệt từ tên gọi cho 
đến cách tạo hình phóng to kích thước 
tỉ lệ trong không gian chùa cũng 
như cách sử dụng đường nét, màu 
sắc và họa tiết trang trí trên tượng. 
Nhìn chung bộ tượng mang tính chất 
đăng đối, tương phản, vừa uy nghi, 
dữ tợn vừa gần gũi, bao dung. Xuất 
hiện nhiều vào thế kỷ XIX, được tôn 
trí ở tòa Tiền đường, tượng Hộ pháp 
Khuyến Thiện - Trừng Ác góp phần 
hoàn thiện hệ thống tượng chùa, qua 
đó chuyển tải ý nghĩa biểu tượng của 
Phật giáo Việt Nam.

Biểu tượng hộ pháp 
Khuyến Thiện - Trừng Ác 
trong các ngôi chùa 
Bắc bộ Việt Nam

Đặng Thị Phong Lan*
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HỘ PHÁP KHUYẾN THIỆN - TRỪNG ÁC 
TRONG QUAN NIỆM, TÍN NGƯỠNG VÀ 
KHÔNG GIAN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Về ngôn ngữ “Hộ Pháp” bao gồm “Hộ” là sự giúp đỡ, 
che chở, giữ gìn, còn “Pháp” là chân lý và lời dạy của 
Phật. Hộ pháp là sự kiên trì, bền bỉ thực hành lời Phật 
dạy, hộ trì giáo pháp của Đức Phật và làm cho giáo 
pháp đó còn mãi ở thế gian. Về hình tượng, trong Phật 
giáo, Hộ pháp là những vị thần phát tâm hộ trì chánh 
pháp (Chân lý và lời dạy của Phật). Phật Quang từ điển 
ghi rằng: “Hộ pháp là các vị Thiện thần phát tâm hộ 
trì Phật pháp, còn gọi là Hộ pháp thần, Hộ pháp thiên. 
Gồm các vị như Phạm Thiên, Đế Thích, Kim Cang lực 
sĩ, Tứ Thiên Vương, Hộ thế Bát thiên vương, 18 vị Già 
Lam thiện thần, Long vương, quỷ thần...” [1].

Tương truyền xa xưa, các vị Thiện thần đã đến để 
hộ trì Phật pháp. Họ có nhiệm vụ bảo hộ chúng sinh, 
độ đời, tiêu trừ mọi tai họa, hàng phục ma chướng…
Cũ ng có  quan niệm cho rằ ng, Hộ phá p là  hiện thân 
tiề n kiế p nhiề u đờ i củ a Bồ  tá t. Hộ phá p là  nhữ ng vị  
Thiện thầ n luôn tự  nguyện hỗ  trợ , bả o vệ Phật phá p 
và  Phật tử . Mụ c đí ch củ a Hộ phá p là  bả o vệ, ủ ng hộ 
cho Phật phá p đượ c phá t triể n và  trườ ng tồ n mang lạ i 
“lợ i lạ c quầ n sinh” cho thế  gian.

Trong các ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ không đầy đủ 
các tên gọi tượng Hộ pháp như trong kinh sách đã 
nhắc đến, thông thường chỉ phổ biến một số bộ tượng 
Hộ pháp sau: Bát Bộ Kim Cương; Vi Đà; Khuyến 
Thiện - Trừng Ác; Phạm Thiên - Đế Thích; Thiên Lý 
Nhãn - Thiên Lý Nhĩ, Tứ Thiên Vương. Tượng Hộ 
pháp xuất hiện sớm nhất ở thời Lý dưới hình thức 
Kim Cương, canh gác bốn góc tháp. Thế kỷ XVIII 
xuất hiện tượng Hộ pháp Vi Đà trong không gian 
chùa. Thế kỷ XIX nở rộ các bộ tượng Hộ pháp như 
Khuyến Thiện - Trừng Ác, Tứ Thiên Vương, Phạm 
Thiên, Đế Thích, Thiên Lý Nhãn - Thiên Lý Nhĩ, 
Tứ Thiên Vương được tôn trí từ Tiền Đường, Thiêu 
Hương đến Thượng điện chùa. Nhìn chung các hệ 
tượng Hộ pháp trong chùa Việt thường chia làm hai 
loại là thiện thần và ác thần. Thiện thần khuyến khích 
chúng sinh làm điều thiện, ác thần trừng trị cái ác, 

Chân dung tượng Trừng Ác, chùa Bút Tháp.

cảm hóa cái ác đi đến cái thiện. “Các Hộ pháp có một 
điểm chung là hộ trì Phật pháp không cho cái xấu cái 
ác trà trộn vào, giúp con người thanh tĩnh, từ bi, một 
tâm hướng Phật” [2].

Tượng Hộ pháp tuỳ vào chức năng hộ pháp, trấn trừ 
hay canh giữ được bài trí theo các tầng không gian 
trong chùa theo quan niệm Phật giáo. Lần lượt từ tháp 
cho đến Tiền Đường, Thiêu Hương, Thượng Điện, 
các tượng Hộ pháp được bài trí uy nghiêm. Hộ pháp 
canh gác bốn góc tháp Phật có Bát Bộ Kim Cương. 
Đó là tám vị thần tướng có tấm lòng kiên định, trong 
sáng như kim cương không mộ t sức mạnh, dục vọng 
nà o có  thể  lay chuyển, nguyện dùng sức mạnh và 
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tinh thần của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của Phật 
pháp. Thời Lý, tượng Kim Cương được chia từng cặp 
canh gác bốn cửa tháp Phật như ở chùa Phật Tích, 
chùa Long Đọi. Thời Lê Trung Hưng tượng được tôn 
trí trong không gian Tiền đường hoặc Hành lang như 
ở một số chùa: chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Mía, chùa 
Tây Phương (Hà Tây) mỗ i bên bố n vị , đăng đố i nhau. 
Cá c vị đều mang hình vóc to lớ n, uy nghi, trong trang 
phụ c của các võ tướng, cầm trên tay những cây chùy 
kim cương đa dạng, thể hiện cho mưa, gió, sấm sét và 
quyền năng hộ thế trừ bạo.

Tại toà Tiền Đường, tượng Hộ pháp Khuyến Thiện, 
Trừng Ác với kích thước lớn làm nhiệm vụ giới răn 
con người từ bỏ điều ác, làm việc thiện. Hai vị Hộ 
pháp trong trang phục võ tướng, thân hình vạm vỡ, 
mặc áo giáp trụ, ngồi trên sư tử. Vị Khuyến Thiện 
khuôn mặt hiền từ, da màu sáng hồng, tay cầm ngọc 
hoặc báu vật, khuyến khích mọi người làm điều thiện. 
Vị Trừng Ác, khuôn mặt dữ tợn, da đỏ, tay cầm một 
trong các pháp khí như: kiếm, long đao, chùy... răn 
đe mọi người từ bỏ, tránh xa điều ác. Tượng phổ biến 
trong các chùa Việt từ thế kỷ XIX. 

Tại tòa Thiêu Hương, biểu tượng cho tầng trời có 
tượng Phạm Thiên - Đế Thích là hai vị vua của 
tầng trời, khi đức Thích Ca đản sinh, các tầng trời 
hào quang chiếu sáng, hai vị đều xuống hộ pháp. 
Trong chùa tượng được sắp đặt đứng hai bên tượng 
Đức Thích Ca Đản sanh, Đế Thích được bày ở bên 
trái và Phạm Thiên bên phải tượng. Là hai vua cao 
nhất trong bậc chư Thiên, hai vị được tạc dưới hình 
thức của vua: Mặc áo long bào, đội mũ bình thiên, 
tay chắp hoặc cầm hốt, ngồi trên ngai, chân đi hài. 
Tượng phổ biến trong các chùa Việt từ thế kỷ XIX. 
Cũng tại tòa Thiêu Hương, phía sau tượng Đức 
Thích Ca Đản Sanh và Phạm Thiên, Đế Thích là 
tượng Tứ Thiên Vương đứng hai bên tượng Ngọc 
Hoàng. Họ là các vị thần canh giữ bốn phương trời 
còn gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Bốn vị đại thần 
này cư trú tại đỉnh Kiền Đà La nằm ở lưng núi Tu 
Di hộ trì cõi Dục giới là hóa thân của Bồ tát Kim 
Cương Thủ, vị Bồ tát cổ xưa nhất, uy phong nhất 
trong Phật giáo Đại thừa. Các vị thường được tạc 
trong hình tướng Hộ pháp đứng hoặc ngồi, đầu đội 
mũ Kim Khôi hoặc mũ trụ, trang phục võ tướng 
tay mỗi vị cầm một trong những thứ sau: ngọc, 
đao, chùy hoặc kiếm, đàn tỳ bà, chiếc ô. Tượng có 
niên đại thế kỷ XIX.

Thuộc các vị thần tướng của Tứ Thiên Vương còn có 
Hộ pháp Thiên Lý Nhãn - Thiên Lý Nhĩ. “Người Việt 
quan niệm Quảng mục thiên vương (vị Thiên vương 
trấn giữ phía Tây núi Tu Di) là Thiên Lý Nhãn, Đa 
văn thiên vương (Vị Thiên vương trấn phía Bắc núi 
Tu Di) là Thiên Lý Nhĩ” [3]. Dạng tượng này có ở 
một số chùa như chùa Đông Lao (Hà Tây), chùa Keo 
(Thái Bình). Ngoài ra tượng Vi Đà cũng được xem là 
một trong những thần tướng bảo vệ Phật pháp. Tượng 
trong dáng đứng nghiêm trang trên những đám mây, 
mình mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay chắp trước 
ngực theo ấn liên hoa, thanh kiếm gác ngang trên 
cánh tay trước ngực. Tượng xuất hiện trong chùa từ 
thời Tây Sơn. Tạo hình lớn như ở chùa Tây Phương 
hoặc có kích thước nhỏ như chùa Nghi Tàm. 

Như vậy, Hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng Ác là bộ 
tượng thần nằm trong số các tượng Hộ pháp Phật 
được tôn trí tại tòa Tiền Đường chùa. Là hai vị Hộ 
pháp Thiện thần nằm trong số các Kim Cương thần 
tướng bảo vệ Phật pháp. Tượng có ý nghĩa khuyến 
khích con người làm điều thiện, tránh điều ác. Việc 
thờ tượng Khuyến Thiện và Trừng Ác là thể hiện sự 
tồn tại biện chứng của hai mặt đối nghịch thiện và ác 
vẫn thường tồn tại trong cuộc sống, cũng như trong 
mỗi con người. Đây là một hình thức giáo dục con 
người sống tốt, thiện tâm, làm việc lành sẽ được thiện 
thần ủng hộ, làm ác thì bị ác thần trừng phạt. Ngoài 
ra, “theo lời Đức Phật, không chỉ có chư thiên mới là 
Hộ pháp mà tất cả mọi người, ai có tâm ủng hộ Phật 
pháp, trừ bỏ cái ác, khuyến khích phát triển cái thiện 
trường tồn ở thế gian, làm lợi cho chúng sinh đều 
được coi là Hộ pháp” [4].

TẠO HÌNH VÀ Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG HỘ 
PHÁP KHUYẾN THIỆN, TRỪNG ÁC TRONG 
KHÔNG GIAN CHÙA BẮC BỘ VIỆT NAM
Xuất hiện thành bộ Hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng 
Ác là hai pho tượng lớn về cả kích thước và chiều 
cao từ 2m đến 4m. “Tượng thường được bày ở hai 
bên toà Tiền đường theo nguyên tắc “Tả trọng hữu 
khinh” (bên trái trọng hơn bên phải)” [5], trong đó 
tượng Khuyến Thiện ở bên trái, Trừng Ác ở bên phải. 
Tượng trong trang phục áo giáp trụ còn gọi là áo “nhẫn 
nhục” nhằm chống lại dục vọng ham muốn của con 
người như “tham, sân, si, ái, ố, hỉ, nộ”. Tượng đội mũ 
Kim Khôi, đi giày Vân Xảo ngồi trên sư tử. Hộ pháp 
Trừng Ác có mặt đỏ dữ dằn, tay cầm pháp khí; Hộ 
pháp Khuyến Thiện mặt trắng hiền từ, tay nâng viên 
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Chân dung tượng Trừng Ác, chùa Dương Liễu.

ngọc. Với kích thước lớn, tượng Hộ pháp Khuyến 
Thiện - Trừng Ác thường được làm bằng đất phủ sơn.

Về cấu trúc
Tượng Hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng Ác được tạo 
hình mang tính hoành tráng, uy nghi. Tượng có cấu 
trúc chung theo khối hình tam giác vững chãi gồm 
một vị thần lực lưỡng trong trang phục võ tướng, 
ngồi oai vệ trên mình sư tử. Cách tạo dáng ngồi, tay, 
vai, chân là sự phối hợp của hai thế ngang dọc vững 
chãi: vai ngang, thân thẳng, chân ngồi mở rộng, một 
chân đặt vuông vức xuống mặt đất, một chân đặt trên 
đầu sư tử nằm ngang. Tay tượng cũng được bố trí 
tạo thế ngang dọc với tổng thể tượng: Một tay đặt 
thẳng lên đầu sư tử hoặc chống lên đùi, một tay cầm 
đao hoặc truỳ, kiếm dựng thẳng đứng hay cầm ngọn 
núi. Về cơ bản, hai tượng giống nhau trong tạo hình, 
trang phục nhưng khác về biểu cảm khuôn mặt, tạo 
sự đăng đối, tương phản. Tuy có bố cục tương đối 

tĩnh tại nhưng tượng lại gợi cảm giác động, trấn áp do 
sự phối hợp của các yếu tố trang trí phụ trợ: Dáng bay 
của dải lụa phía sau đầu và lưng tượng cùng các họa 
tiết trang trí trên mũ, áo, giầy như hoạ tiết mây, đao 
lửa, sóng nước… Trong các bộ tượng chùa nói chung 
và tượng Hộ Pháp nói riêng, đây là bộ tượng có tính 
biểu cảm về tạo hình, trang phục, khuôn mặt và nghệ 
thuật trang trí phong phú nhất.

Về tạo hình trang phục
Trang phục của tượng Khuyến Thiện - Trừng Ác là bộ 
giáp phục của võ tướng, gồm: Mũ, áo giáp, quần và hài.

Mũ hay còn gọi là Kim Khôi gồm các bộ phận: Thân, 
đai, viền mũ, chóp mũ (có thể có gắn các vật linh), hai 
bên mũ gắn hai dải lụa dài cùng các hoa văn trang trí. 
Mũ tượng Khuyến Thiện - Trừng Ác có một số dạng 
sau: đỉnh mũ có hình bình cam lộ, hình lá sen úp, hình 
hồ lô, phía trước diềm mũ được trang trí cầu kỳ với 
một số hoạ tiết: rồng, mặt trời lửa, mây cuộn, hoa cúc, 
hoa chanh… Mũ tượng chùa Bút Tháp đỉnh có hình 
lá sen úp. Chính giữa diềm mũ là hình hổ phù nhỏ, 
hai bên có mặt hổ phù được đắp nổi hình mây cuốn. 
Tượng chùa Thầy, đỉnh mũ có hình hồ lô, hai bên diềm 
mũ trang trí những bông hoa cúc nhỏ. Mũ tượng chùa 
Dương Liễu đỉnh mũ tròn, phía trước trang trí rồng 
chầu mặt trời, xung quanh là ngọn lửa cách điệu, xen 
lẫn hoa cúc. Diềm mũ phía trước có hình hổ phù nhỏ, 
phía trên là quả cầu lửa. Về cơ bản kiểu mũ và hoạ tiết 
trên mũ hai tượng Khuyến Thiện - Trừng Ác giống 
nhau, chỉ khác nhau một vài hoạ tiết và chiều hướng 
đường nét trên mũ tượng Trừng Ác mang tính động 
hơn. Như ở mũ tượng Trừng Ác chùa Bút Tháp, các 
nếp mũ nhiều hơn, uốn lượn hơn, hai bên phía trước 
mũ chạm hình rồng, trong khi mũ của tượng Khuyến 
Thiện chỉ có các xoáy mây và ngọn lửa uốn cong. Sự 
khác biệt lớn nhất của hai tượng là đường nét, màu sắc 
và sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt hai tượng. Với 
tượng Trừng Ác khuôn mặt được tạo hình dữ tợn, lông 
mày cao xếch ngược về đuôi, tô vẽ rậm rạm, mặt chau 
lại, mồm bặm làm nổi các nếp nhăn trên mặt. Hốc mắt 
sâu, con ngươi tròn lồi, đôi mắt mở to trừng trừng, mũi 
to, cằm bạnh, gò má nổi. Màu sắc trên khuôn mặt được 
tô đỏ gợi vẻ nóng giận. Ở khuôn mặt tượng Khuyến 
Thiện, đường nét mảnh hơn theo hướng ngang. Lông 
mày mảnh uốn mềm mại, đôi mắt nét ngang hiền từ 
nhìn xuống, miệng mỉm cười nhẹ, với sắc màu trắng 
hồng trên khuôn mặt gợi vẻ hiền hậu, thanh bình.
Áo giáp gồm nhiều bộ phận hợp thành: phần giáp che 
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ngực và bụng hay còn gọi là Phiến Tâm Giáp, Bối 
Giáp (giáp che lưng), Hạ Bàng Giáp (giáp che phần 
hạ bộ), Thủ Kiên Giáp (giáp che phần trên từ cổ tới 
vai), Thượng Bác Giáp (che cánh tay), Dịch Oa Giáp 
(là các miếng da kéo dài từ vai xuống đến hông che 
đỡ cho hố nách), Hạ Bác Giáp (che phần cổ tay, được 
thiết kế dạng vòng nối hình ống có khe hở), Trữu Giáp 
(che đỡ cùi chỏ). Phần Phiến Tâm Giáp (che ngực và 
bụng) thường phần ngực được chia thành hai ô vuông 
hoặc tròn có xoáy, bên trong là hoa văn như hoa chanh, 
hoa văn hình thoi, hình quả trám… đều đặn phủ kín 
diện tích bề mặt như một thảm hoa. Phần bụng là hình 
tượng hổ phù, hoa lá cách điệu. Đai lưng trang trí các 
ô hình chữ nhật lồng vào nhau. Những hoạ tiết và cách 
bố cục này được lập lại ở cánh tay áo. Có một chút 
khác biệt ở phần cổ áo tượng. Tượng Trừng Ác chùa 
Bút Tháp và chùa Nành được quấn khăn trên cổ, chiếc 
khăn tạo bằng đường nét mềm mại. Ở một số chùa 
như: chùa Thầy, chùa Mía, chùa Dương Liễu… Các 
tượng mặc áo giáp có cổ cài khuy, có hai mép áo trang 
trí hoạ tiết chạy giữa áo.

Quần gồm ba bộ phận chính được làm giáp cứng là 
Đại Thối Giáp (che cho bắp đùi), Tiểu Thối Giáp 
(che đỡ cho bắp chân) và Tất Giáp (che đỡ cho đầu 
gối). Các miếng giáp này được gắn hoặc vá ngay 
trên nền quần, phần gấu quần được giấu trong vệ 
ống quyển của hài. Hoạ tiết trang trí trên quần tinh 
tế gồm mây, lá sen, hoa cúc đắp nổi, mềm mại. Phần 
dưới gấu tạo khối bồng bềnh, mềm mại, phủ kín cổ 
hài. (tượng chùa Dương Liễu). Một số tượng, phần 
đầu gối trang trí mặt hổ phù, hình nan (chùa Mía), 
hoa văn xoáy ốc (chùa Thầy), hoa cúc, hoa chanh, 
mây, sóng nước cách điệu.

Hài của tượng còn có tên là Vô Ưu, Vân Xảo (có ý  
nghĩ a đi mây về  gió ), cấu tạo gồm bốn phần cơ bản: 
Vệ ống quyển bảo vệ từ bắp chân xuống đến cổ chân, 
phần bảo vệ mu và hai bên sườn bàn chân, phần bảo 
vệ gót chân, phần đế bảo vệ gan bàn chân. Hài có mũi 
cong lên, uốn vào trong, trang trí hoa lá cách điệu, hình 
hổ phù… Ngoài ra bộ Giáp Trụ tượng còn có dải lụa 
gọi là dây Thao buộc quanh thắt lưng, hai đầu dây Thao 
buông thõng dài ngang gấu áo, đai lưng và miếng giáp 
bụng gắn với đai lưng che cho phần bụng dưới. Trên 
các bộ phận của áo giáp được trang trí bởi nhiều hoa 
văn với các kiểu cách khác nhau, nhiều mảng miếng 
được may, đan, thêu, móc vào nhau…làm tăng vẻ đẹp 
cũng như uy lực áp chế đối phương.

Chân dung tượng Khuyến Thiện chùa Dương Liễu.

Về trang trí trên tượng
Trong các tượng chùa, hệ thống tượng Hộ pháp Kim 
cương và đặc biệt là tượng Khuyến Thiện - Trừng 
Ác được trang trí cầu kì. Trên thân tượng hệ thống 
hoa văn dày đặc, đan xen cầu kỳ, nhưng có hệ thống, 
không làm rối mắt. Hoa văn có chính phụ, to nhỏ lớp 
trước sau, trên dưới, dày thưa. Trên thân tượng có 
một số hoa văn trang trí phổ biến: mặt hổ phù, rồng, 
nghê, mây, sóng nước, hoa lá cách điệu… Trong đó 
hoạ tiết quan trọng được sử dụng nhiều nhất là mặt 
hổ phù được trang trí chủ yếu ở phần ngực, bụng, hai 
đầu gối, hai bên vai áo. Hổ phù trang trí trên tượng có 
hình chữ vương thể hiện uy lực, sức mạnh phi thường 
của vị thần tướng trên trời. Mặt hổ phù trước ngực 
và đầu gối đang nuốt hình chữ nhân tượng trưng 
cho sự chiến thắng, sức mạnh vô biên. Mặt hổ phù 
ở phần ngực và đầu gối ngậm chữ thọ mang ý nghĩa 
trường tồn (Tượng chùa Thầy, chùa Dương Liễu). Có 
thể thấy hình tượng hổ phù xuất hiện ở bất kỳ vị trí 
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quan trọng nào ở trên bộ giáp nhằm làm tăng vẻ oai 
phong cũng như sức mạnh vô địch cho các vị bảo vệ 
Phật pháp. Hình tượng rồng chầu mặt trời, rồng hý 
thủy được trang trí trên áo giáp, mũ một số tượng 
(tượng chùa Thầy, chùa Bút Tháp). Mô típ hoa văn 
khác xuất hiện khá nhiều trên tượng là mây xoắn, 
chữ S, vân dấu hỏi biểu tượng cho những tia chớp bố 
cục thành cụm thể hiện ước vọng mưa thuận, gió hòa. 
Ngoài ra còn có hoa văn hình tượng sóng nước, hoa 
lá (hoa cúc, hoa chanh, hoa sen…) được cách điệu, 
sinh động, tạo sự gần gũi. Cách tạo hình hoa văn trên 
trang phục tượng khá đa dạng như hình mặt trời có 
các dạng: mặt trời vành khăn, mặt trời hình o val, mặt 
trời có các tia hình đao mác, mặt trời cách điệu dưới 
dạng hình hoa cúc,…, họa tiết mây có nhiều dạng 
hình như mây hình dải lụa, mây hình khánh, mây 
hình đao lửa, mây hình xoắn ốc…với hình mặt trời 
tròn có các đao lửa hoặc mây làm nền xuất hiện trên 
mũ tượng, mây hình cuộn tròn, mây hình đao lửa. 
Hoa văn không chỉ đơn thuần trang trí cho bộ áo giáp 
thêm đẹp, linh thiêng mà ẩn chứa sau đó là những 
biểu tượng hàm chứa ước vọng về những điều may 
mắn, tốt đẹp gắn với cư dân nông nghiệp, đặc biệt 
là mưa thuận, gió hòa. Ngoài việc sử dụng một số 
mô típ trang trí đặc trưng, những vị trí trung tâm của 
trang phục được tạo khối nổi, còn lại được khắc chìm 
vừa tạo khối cho hình tượng, làm nổi bật ý nghĩa biểu 
trưng vừa tạo được bố cục hài hòa chính phụ đẹp mắt 
mang lại hiệu quả thị giác cao về mặt tạo hình cho 
các pho tượng này. Trong ánh sáng của đèn nến lung 
linh, các khối hình được trang trí trên trang phục tạo 
cảm giác về chất gồ ghề, cứng cỏi, uy nghi của bộ 
trang phục.

Ý nghĩa biểu tượng của tượng Hộ pháp Khuyến 
Thiện - Trừng Ác
Hình tượng Hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng Ác trong 
trang phục của nhà võ với cách tạo hình cùng những 
yếu tố trang trí trên trang phục, khí  giớ i góp phần tạo 
ra uy lực, thần lực để biểu dương sức mạnh răn đe 
bất cứ thế lực nào có ý định xâm phạm sự uy nghiêm 
của Phật pháp. Trừng Ác khuôn mặt màu đỏ gân guốc, 
mắt mở to, cơ mặt nổi căng, thế dáng dữ dằn, tay ở thế 
quyền và cầm pháp khí chắc chắn, các khối được diễn 
tả gồ ghề sắc cạnh nhằm tạo uy lực, sự răn đe, tư thế 
sẵn sàng chiến đấu. Khuyến Thiện là tượng có khuôn 
mặt trắng hồng, khối căng tròn đầy, đường nét mềm 
mại, pháp khí chỉ cầm hờ nhằm tạo ra sự khoan dung, 
nhân hậu, khuyến khích điều thiện. Hai kiểu thức đó 

được kết hợp với nhau trong một không gian chung đã 
tạo ra một chỉnh thể hài hòa, thống nhất bao gồm hai 
mặt đối lập tính cương và tính nhu, sự cương quyết, 
cứng rắn với sự khoan dung từ bi, tính khuyến thiện 
đi đôi với trừng ác. Dân gian vẫn thường có câu: “To 
như ông Hộ Pháp” để nói lên dáng vẻ khổng lồ oai vệ 
của Ngài. Ngoài vẻ nghiêm nghị, cương quyết, tượng 
còn được thể hiện sức mạnh mang tính siêu nhiên. Đầu 
đội mũ kim khôi, mình mặc giáp trụ để ngăn ngừa tam 
độc, nhờ đó mà giữ được cái tâm trong sáng và cương 
quyết như kim cương. Tượ ng hai vị  Hộ phá p hai bên 
trong tư thế  đố i lập, trá i ngượ c nhau nhưng lạ i tương 
trợ  cho nhau, thố ng nhấ t hà i hò a lẫ n nhau, hiể n lộ minh 
triế t sâu xa tư tưở ng vì  sự an bì nh củ a Phật giá o Việt 
Nam. Tượng Khuyến Thiện mặt trắng, nét mặt thanh 
thản, đặt bên tay trái bàn thờ Phật tay cầm viên ngọc 
thiện tâm. Tượng ngồi trên lưng sư tử, tượng trưng cho 
sức mạnh trí tuệ. Vì chỉ có trí tuệ sáng suốt và cái tâm 
thanh tịnh thì mới loại trừ được ác nghiệp. Đó cũng 
là chân lý để đi tìm con đường giải thoát, mưu cầu 
hạnh phúc vĩnh viễn. Hình tượng sư tử là một con vật 
dữ tợn, có sức mạnh, có trí tuệ đã phải quy phục, quỳ 
nâng đỡ các vị thần. Qua đó muốn nói lên ý nghĩa: Sức 
mạnh và uy lực của Phật giáo đã thu phục, chế ngự 
được mọi sức mạnh vật chất khác. Ngoà i nhiệ m vụ  
răn dạy con người tránh ác, hành thiện, bộ tượ ng cò n 
mang ý nghĩa biể u trưng về sự đối lập thiện - ác, sáng 
- tối trong cuộc sống cũng như trong bản thân mỗi con 
người. Quan trọng là khuyến khích con người hướng 
tới tính thiện sẵn có trong tâm.

Việc phóng to kích thước tỉ lệ tượng trong mộ t không 
gian nhỏ , thấ p như ở  chùa đã  tạ o đượ c hiệ u quả  về  sự  
to lớ n củ a hì nh tượ ng hơn thự c tế . Do vậy, tượng rất 
thành công trong việc tạo ấn tượng về tính áp chế, răn 
đe, phù hợp với chức năng của bộ tượng làm nhiệm 
vụ bảo vệ, hộ trì Phật pháp. Thủ  phá p nhân thêm sức 
mạnh cho Hộ pháp bằ ng sự  phố i hợ p vớ i hì nh tượ ng 
to lớ n, dữ  dằ n củ a vậ t cưỡ i là  con sư tử đã  phá t huy 
đượ c tá c dụ ng. 

Nghệ thuật tôn trí tượng chùa Bắc Bộ nói chung và bộ 
tượng Khuyến Thiện - Trừng Ác nói riêng thường tuân 
theo những nguyên tắc nhất định dự a trên chức năng 
các tượng để  tạ o thà nh mộ t hệ  thố ng, nhằ m chuyể n tả i 
ý tưởng về  sự  giả i thoát hướ ng tớ i Niế t bà n của nhà 
Phật. Điều đó không chỉ được thể hiện trong cách bài 
trí từng pho tượng trong nội thất mà  cò n là  sự  ăn nhậ p 
vớ i tổ ng thể  không gian ngoại thất, á nh sá ng, cây cỏ ...  
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làm tăng lên giá trị tư tưở ng Phật giáo. Qua cửa tam 
quan, mang ý nghĩa là ba quan điểm triết lý của Phật 
giáo: Không quan: Tức cái không (vô thường); 
Hữu quan: Tức có cái sắc (giả tướng); Trung 
quan: Trung đạo. Còn gọi là trung giải thoát môn: 
Không; vô tướng, vô nguyện (tác). Như vậy, chúng 
ta đến với chùa, khi bước chân qua tam quan, tâm 
hồn của mỗi con người đã trở nên thanh tị nh. Tiền 
Đường, Thiêu Hương, Thượ ng Điệ n, ba kiế n trú c 
quan trọ ng nhấ t, nơi thể  hiệ n rõ  triế t lý  củ a nhà  
Phậ t. Tiền đường nơi đặt các bộ  tượng: Hộ pháp, 
Bát Bộ Kim Cương vớ i tí nh chấ t bả o vệ , trấ n trừ . 
Tượ ng Thập Điện Diêm Vương tượ ng trưng cho 
tầ ng đị a ngụ c phá n xé t, luậ n tộ i, trừ ng phạ t đố i vớ i 
con ngườ i sau khi chế t. Tượ ng Thá nh Tăng, Đứ c 
Ông cù ng vớ i bộ  tượ ng Khuyế n Thiệ n, Trừ ng Á c 
tượ ng trưng cho việ c giá o hó a chú ng sinh ở  Trầ n 
Gian. Thiêu Hương với hệ  thố ng tượ ng đại diện 
cho tầ ng trờ i: Tượ ng Ngọ c Hoà ng, Thí ch Ca Đản 
sanh, xung quanh có hộ pháp Tứ Thiên Vương hay 
Phạm Thiên, Đế Thích. Cao nhấ t là tò a Thượ ng 
Điệ n tượ ng trưng cho cõ i Niế t bà n vớ i hệ  thố ng 
tượ ng Phậ t, tượ ng Bồ  tá t... cùng các tượng hộ pháp 
như Vi Đà, Thiên Lý Nhãn - Thiên Lý Nhĩ…Các 
tượng này được tôn trí thành nhiều lớp không gian 
khác nhau tạo thành chiều sâu từ thấp lên cao, 
cùng với ánh sáng yếu tự nhiên hắt qua các ván gió 
kết hợp với ánh sáng của đèn, nến làm cho không 
gian trong chính điện thường lung linh huyền ảo, 
tăng thêm sự linh thiêng trong không gian thờ tự.

Có thể nói, Hộ Pháp Khuyến Thiện - Trừng Ác 
một sáng tạo của nghệ thuật điêu khắc Phật giáo 
Việt Nam. Tách ra từ tượng Bát Bộ Kim Cương, 
tượng vừa có điểm chung vừa có điểm riêng. Đó 
là trang phục tương đồng, hoạ tiết trang trí, cách 
bố cục các hoạ tiết, kiểu mũ, áo, giầy, pháp khí…
Tuy nhiên, việc phóng to kích thước, đặt trên sư 
tử, nhân hóa các mô típ trang trí hoa lá, hiện tượng 
tự nhiên, cùng sự biểu cảm của khuôn mặt, phù 
hợp với chức năng của tượng tại tòa Tiền đường 
đã tạo được giá trị sáng tạo riêng của tượng Hộ 
pháp Việt Nam.

Bộ tượng đã góp phần hoàn thiện hệ thống tượng 
chùa Việt Nam, đặc biệt là từ thế kỷ XIX cho đến 
nay. Không chỉ sáng tạo, mang giá trị của tượng 
Phật giáo Việt Nam, tượ ng hai vị  Hộ phá p uy 
nghi còn cho chú ng ta thấ y ý  nghĩ a minh triế t củ a 

Phật giá o. “Khuyế n Thiện - Trừ ng Á c” tạ o nên 
cặp phạ m trù  có  giá  trị  mang tí nh quy luật. Hai 
vị  Hộ phá p tuy đố i lập, trá i ngượ c nhau, song lạ i 
thố ng nhấ t, hỗ  trợ  nhau không thể  tá ch rờ i. Xé t đế n 
cù ng biểu tượng Hộ pháp Khuyế n Thiện - Trừ ng 
Á c trong không gian chùa Việt muốn chuyển tải 
ý nghĩa, mụ c đí ch tốt đẹp vì  con ngườ i và  do con 
ngườ i, luôn hướ ng con ngườ i thoá t khỏ i mọ i khổ  
đau, để  hưở ng an vui.
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Vũ Ngọc Định*

Về tư tưởng thiền học 
và phương pháp giảng 
thuyết của Thiền sư 
Chuyết Chuyết qua sách 
“Chuyết Chuyết 
Tổ Sư ngữ lục”

Thiền sư Chuyết Chuyết hóa trong tư thế ngồi thiền. (Ảnh: Sưu tầm)
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GIỚI THIỆU SÁCH 
CHUYẾT CHUYẾT TỔ SƯ 
NGỮ LỤC [1]
Sách viết bằng chữ Hán do Thiền 
sư Minh Hành Tại Tại và Thiền 
sư Tuệ Tiến biên tập, ghi về lai 
lịch, quá trình hành đạo, các bài 
thuyết pháp của Thiền sư Chuyết 
Chuyết. Văn bản Chuyết Chuyết 
Tổ Sư ngữ lục được thể hiện ở 
dạng bản in ván, gồm phần mở 
đầu và phần nội dung, riêng phần 
nội dung chia làm ba quyển nhỏ. 

Phần Mở đầu có tiêu đề Tổ Sư 
xuất thế thực lục cho chúng ta biết 
tường tận về lai lịch của Thiền sư 
Chuyết Chuyết.

Phần Nội dung, quyển 1 và quyển 
2, có tiêu đề Chuyết Chuyết tổ 
sư ngữ lục, ghi chép những bài 
giảng, bài thuyết pháp của Thiền 
sư Chuyết Chuyết. Nội dung 
trong phần này thể hiện tư tưởng 
Phật học của Thiền sư trên nhiều 
phương diện: Bồ đề, pháp giới, 
phương pháp và lợi ích của việc 
học đạo, bản tâm, tam không, 
mối quan hệ và lợi ích của niệm 

Tam Bảo,… Quyển 3, có tiêu 
đề Chuyết Chuyết tổ sư ngữ lục 
hoặc vấn, là những lời đối thoại 
của Chuyết Công với ba vị quan 
cao cấp của triều đình là: Dũng 
Lễ công, Chưởng giám Tư lễ 
Thái bảo Tuấn Quận công và Cổn 
Quận công.

Năm 2017, hai dịch giả Nguyễn 
Quang Khải, Đại đức Thích 
Nguyên Đạt đã dịch thuật và chú 
giải tác phẩm này từ tư liệu gốc. 
Tìm hiểu nội dung sách Chuyết 
Chuyết tổ Sư ngữ lục, chúng tôi 
thấy đây là một tư liệu quý, giúp 
chúng ta không những biết về 
thân thế và sự nghiệp của Thiền 
sư Chuyết Chuyết mà còn hiểu về 
phương pháp, cách thức truyền 
đạo, giảng pháp của Ngài.

TƯ TƯỞNG CỦA THIỀN SƯ 
CHUYẾT CHUYẾT
Nho - Phật song hành
Thuở thiếu thời, trước khi quy y 
cửa Phật, Thiền sư Chuyết Chuyết 
chuyên tâm nghiên cứu kinh sử 
đến mức bị suy nhược tinh thần, 
nên đến ở chùa Tiệm Sơn tu tập 

cho tĩnh tâm. Bấy giờ Thiền sư ho 
khạc ra máu, Tiệm Sơn Trưởng 
lão mới hỏi rằng: Thư sinh sao 
mà bị bệnh?
Thiền sư thưa rằng: Là do học 
hành khắc khổ.
Trưởng lão hỏi rằng: Học xong 
định tạo sự nghiệp gì?
Thiền sư thưa: Giúp vua cứu dân.
Trưởng lão khen rằng: Lành 
thay! Lành thay! Đây là chí xung 
thiên, song còn tham danh lợi 
mà không quan tâm đến bản chất 
của sinh tử.
Thiền sư chưa lĩnh hội được ý 
tứ của câu nói. Trưởng lão bèn 
sai mang đến một cái trống nhỏ 
và nói với Sư rằng: “… Trước 
khi đánh trống thì đâu có cái 
danh (tên gọi là Trống), sau khi 
đánh lên thì cái danh mới nhân 
nơi nghiệp mà hình thành. Danh 
chẳng qua là nhất thời rồi sẽ tan 
biến, còn nghiệp sẽ theo đến 
muôn đời không mất. Vậy chữ 
“danh” này từ đâu mà có”. Thiền 
sư lĩnh hội được ý, bèn bỏ Nho 
quy Tăng, tham cứu yếu chỉ của 
Pháp vô sinh, đàm luận giáo 
nghĩa tối thượng thừa [2].

Thiền sư Chuyết Chuyết (1590-1644), pháp danh là Hải Trừng, hiệu Chuyết Chuyết, pháp húy Viên Văn. 
Sinh năm 1590, tại Tiệm Sơn (nay thuộc thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Năm 1630, 
Ngài cùng một số huynh đệ, đạo hữu rời Trung Quốc sang Chân Lạp, Chiêm Thành rồi qua Đàng Trong (Việt 
Nam), dừng chân ở Quy Nhơn và Thuận Hóa. Tiếp theo đó ra Đàng Ngoài ghé chùa Thiên Tượng (Nghệ An), 
chùa Trạch Lâm (Thanh Hóa). Đến năm 1633, Hòa thượng Chuyết Chuyết đến kinh thành Thăng Long, ở lại 
chùa Khán Sơn và bắt đầu giảng dạy Phật pháp. Ngài tịch ngày rằm tháng 7 năm Giáp Thân (1644), thọ 55 
tuổi. Vua Lê Chân Tông phong hiệu là Minh Việt Phổ giác Quảng tế Đại đức Thiền sư. 
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Khi sang Việt Nam, Ngài hoằng 
hóa trong thời kỳ mà Nho giáo là 
hệ tư tưởng chủ đạo thì giáo nghĩa 
“Nhị giáo dung hợp” lại càng có 
điều kiện để phát huy. Điều này 
được thể hiện rõ nét qua những 
cuộc đối thoại giữa Thiền sư với 
các vị mệnh quan của triều đình.
Trong cuộc đối đáp với Dũng Lễ 
công Trịnh Khải (em trai Thanh 
vương Trịnh Tráng), Thiền sư đã 
dẫn các thuyết Tam cương, Ngũ 
thường, Thuần nhân, Trung thứ 
của Nho giáo; thuyết “Vô tâm bất 
sinh diệt” của Phật giáo để đưa ra 
kết luận rằng “Do tâm nên sinh 
thân, do thân nên có dục, tâm còn 
vô huống nữa là thân và dục”. 
Thiền sư cũng khẳng định, Nho 
như vì sao, Phật như mặt trời. 
Nho giáo lấy kinh bang tế thế 
để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Phật giáo lấy sự minh tâm cho 
sáng suốt tròn vạnh chiếu khắp 
làm yên vui [3].

Khi giảng về việc học đạo cho 
đại chúng, Thiền sư thuyết rằng: 
Người học đạo trước phải sửa trị 
bên trong, rồi sau mới sửa trị bên 
ngoài, trong ngoài kết hợp cùng 
nhau. Tâm ở bên trong, thân ở 

bên ngoài, tâm là “nội tắc” khó 
đề phòng. Vì vậy, Sư trích dẫn 
sách Luận Ngữ mà dạy rằng: “Từ 
Thiên tử cho đến thứ dân, tất cả 
đều lấy việc tu thân làm gốc”. 
Thiền sư cũng dạy rằng: “Người 
tu thân phải xuất phát từ chỗ minh 
tâm; sự minh tâm phải xuất phát 
từ nơi thế giới”. Quan điểm này 
xuất phát từ tư tưởng “Trí tri tại 
cách vật” trong sách Lễ ký và Đại 
học của Nho giáo [4].

Khi bàn về chữ “đạo”, làm sao 
để “minh đạo, minh tâm”. Thiền 
sư giảng rằng: “Chỉ cần làm cho 
cái tâm sáng tỏ, ngoại cảnh sẽ 
vắng lặng. Cho nên nếu liễu ngộ 
“nhất” thì vạn vật sẽ rốt ráo”. 
Thiền sư đã đem các chủ trương 
Minh đức, Lương tri, Tính thiện, 
Trung dung,… trong Nho giáo 
và Đại giác, Bồ đề, Bát nhã, Niết 
bàn, Chân như,… trong Phật giáo 
để làm sáng tỏ vấn đề. Thiền sư 
giảng rằng, cầu học đạo là phải 
cầu đạo lý bản tính, cầu đạo lý 
bản tính là cầu cái bản tướng chân 
thật, cầu ngay ở trong bản tâm 
và thân tâm mình, đạo chẳng xa 
người mà ở ngay trong cuộc sống 
hàng ngày. Không hiểu Phật đạo 

thì thế đạo cũng không hiểu, hiểu 
thấu thế đạo thì Phật đạo tự nhiên 
cũng thấu hiểu [5].

Trong cuộc đối đáp với quan 
Chưởng giám Tư lễ Thái bảo 
Tuấn Quận công về chữ “nhân”, 
Thiền sư đã mượn lời Khổng Tử 
để giảng rằng: “Con người thì 
phải có lòng nhân, không có lòng 
nhân thì không phải con người. 
Nhân là sự yêu thương, cho nên 
mới nói: Bác ái thì gọi là nhân”. 
Ngài lại giảng rằng: Sao [Đức 
Thích Ca] lại gọi là Năng Nhân? 
nghĩa là thân thiết với người thân, 
yêu thương muôn loài. Nhưng 
con người ai cũng có thể thân thiết 
với người thân, lại không thể yêu 
thương được người ngoài; yêu 
thương được người ngoài nhưng 
không thể yêu thương được loài 
vật”. Cho nên “thân thiết người 
thân, yêu thương muôn loài”, đó 
là Năng Nhân. Duy chỉ có Đức 
Phật Thích Ca hiệu là Đại Giác 
Năng Nhân mà thôi [6].

Tuy chủ trương Nho - Phật song 
hành nhưng Thiền sư Chuyết 
Chuyết cũng luôn ý thức phân 
định rõ ràng ngôi vị chủ thứ. 

Tượng Thiền sư Chuyết Chuyết 
trong tháp BáoNghiêm. 
(Ảnh: phatgiao.org.vn)
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Điển hình, khi Ngài thuyết pháp ở 
Thăng Long, có vị hỏi: “Tam giáo 
Nho - Thích - Đạo, cái nào tôn quý 
hơn?” Ngài trả lời: “… Nho gia 
cho rằng, ít dục là bậc chính nhân 
quân tử; Đạo gia quan niệm, vận 
khí để trường sinh bất lão; Thích 
gia quan niệm, vô tâm là bất sinh 
bất diệt. Do tâm nên sinh thân, do 
thân nên có dục, tâm còn vô huống 
nữa là thân và dục? Thế cho 
nên, Nho như những vì sao, Đạo 
như vầng trăng, Thích như mặt 
trời. Sao không sáng bằng trăng, 
trăng không sáng bằng mặt trời; 
một khi mặt trời lên thì đến trăng 
còn không thấy huống nữa là sao 
ư?… Tam giáo tuy đều sinh ra từ 
nơi tâm, nhưng trên dưới có khác, 
người trí tự suy nghĩ, lựa chọn sở 
trường của mỗi bên mà y theo” [7]. 

Thiền - Tịnh song tu, tính - 
mệnh song tu
Về mặt tư tưởng, nội bộ Phật giáo 
cũng tồn tại sự dung hợp giữa 
nhiều tông phái với nhau, đặc 
biệt là giữa Thiền tông và Tịnh độ 
tông. Sự kết hợp này cũng được 
phản ánh trong con người của 
Thiền sư Chuyết Chuyết. Việc 
“trì trai niệm Phật” đã được Ngài 
nhấn mạnh nhiều lần trong Chuyết 
Chuyết tổ sư ngữ lục. Xin đơn cử 
ví dụ, trong bài pháp ở quyển 2 có 
câu: “Trì trai, niệm Phật và giữ 
giới, ba việc này được mệnh danh 
là Quán tự tại”. Ngoài ra cũng 
còn rất nhiều những câu nói tương 
tự nằm rải rác trong các bài pháp 
thoại của Ngài. Tuy nhiên, mặc 
dù đề xướng Thiền Tịnh song tu, 
nhưng với Ngài, Thiền vẫn là chủ 

đạo và Tịnh luôn được hiểu theo 
nguyên tắc “minh tâm kiến tính”, 
“tâm tịnh quốc độ tịnh” hay “tội 
tùng tâm khởi đương tâm sám” 
của Thiền. Ngài nói: “Nếu có thể 
chuyên cần diệt tận vô minh” thì 
“xứ xứ đều là An Lạc quốc” và 
cũng “không cần cầu sám hối ở 
nơi nào khác” [8].

Trong phần đối đáp với Dũng Lễ 
công, hỏi “Như thế nào là tính - 
mệnh song tu? Hãy nói rõ cho tôi 
cái lý này. Thiền sư đáp rằng: Bản 
tính do nơi mệnh mà có, có tính 
cho nên mới có mệnh, nên tính và 
mệnh phải song hành tu tập hàng 
ngày, có song tu thì mọi việc mới 
đúng đắn được. Thiền sư cũng 
giải thích rằng: Con người lấy khí 
làm mệnh, Phật lấy tuệ làm mệnh. 

Đọc Chuyết Chuyết tổ Sư 
ngữ lục, chúng ta thấy tư 
tưởng thiền học và phương 
pháp thuyết giảng của Thiền 
sư Chuyết Chuyết dù không 
phải là phương pháp mới, tư 
tưởng và phương pháp này 
đã được Đức Phật Thích Ca 
sử dụng trong kinh Tứ thập 
nhị chương, Pháp cú, Diệu 
pháp Liên Hoa…
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Mệnh người ta chỉ dài ba tấc, tuệ 
mệnh thì trường sinh. Thiền sư 
cũng giải thích tiếp rằng: Có được 
Tuệ mệnh thì sẽ linh thông, khi 
linh thông thì thấy được bản tính. 
Khi đó sẽ nhìn thấu hình tướng, 
một khi đã thấu hình tướng thì 
sẽ đạt được bản mệnh. Khi bản 
mệnh được viên dung thì vô ngã 
không có cạnh tranh.

Kế thừa yếu chỉ “Tâm tức thị 
Phật” truyền thống của Thiền tông
Thông qua Chuyết Chuyết tổ sư 
ngữ lục và một số các tài liệu 
khác, không khó để chúng ta 
có thể nhận ra, Chuyết Chuyết 
Thiền sư đã kế thừa sâu sắc 
yếu chỉ “Tâm tức thị Phật” của 
Thiền tông, Ngài cho rằng Phật 
tức là tâm, vạn pháp đều do tâm 
tạo, học Phật, tu Phật buộc phải 
“minh tâm kiến tính”. Ngài nói: 
“Pháp giới tuy nhiều nhưng 
không ngoài tâm… Phàm, người 

học đạo phải hiểu rõ nguồn tâm, 
liễu ngộ pháp Vô vi. Nguồn tâm 
nếu mê mờ thì không có đạo nào 
để học. Cho nên mới nói, học 
đạo mà không hiểu đạo thì cái 
đạo đó trở thành đạo luân hồi; 
học Phật mà không hiểu Phật thì 
trở thành oan gia Phật. Đạo là 
con đường, biết đường mới có 
thể đi được; không biết đường 
thì dù có dũng mãnh, tinh tiến, 
cuối cùng rồi cũng lạc lối, như 
thế thì có cái đạo nào để đạt? 
Phật chính là tâm, hiểu tâm mới 
có thể phát tâm; không hiểu tâm 
mà phát tâm thì tuy trai giới, làm 
phúc cũng đều là vọng tâm, như 
vậy thì có Phật nào để thành?… 
Tâm là nguồn gốc của pháp 
giới… Muốn thành Phật mà 
không minh tâm kiến tính thì học 
đạo vô ích. Người người đều có 
đầy đủ Phật tính, không phải đợi 
cầu ở bên ngoài, đó gọi là tự tính 
vô vi pháp. Thế cho nên, tu phúc 

trên nền tảng minh tâm thì như 
gấm thêm hoa; ngược lại không 
minh tâm mà tu phúc chẳng khác 
nào như chim không cánh” [9].

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI 
THOẠI, THUYẾT GIẢNG 
CỦA THIỀN SƯ CHUYẾT 
CHUYẾT
Trong sách Chuyết Chuyết tổ sư 
ngữ lục, nhằm thuyết phục người 
nghe, khi trình bày vấn đề, Thiền 
sư Chuyết Chuyết đã vận dụng 
linh hoạt nhiều phương pháp để 
thuyết giảng, trong đó nổi bật lên 
hai phương pháp chủ yếu. 

Phương pháp dẫn chứng để 
người nghe dễ hình dung được 
vấn đề
Khi nói về vấn đề “Trai giới”, 
Thiền sư giảng với đại chúng 
rằng “Nếu chỉ biết trai giới làm 
phúc mà không phát tâm Bồ Đề, 
thì chẳng khác nào cày ruộng mà 

Khi giảng về việc học 
đạo cho đại chúng, Thiền 
sư thuyết rằng: Người 
học đạo trước phải sửa 
trị bên trong, rồi sau mới 
sửa trị bên ngoài, trong 
ngoài kết hợp cùng nhau.
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không gieo hạt vậy, đến mầm 
còn không có thì lấy đâu ra quả”. 
Thiền sư dạy rằng, bố thí là cái 
bên ngoài, phát tâm là cái bên 
trong, con người đa phần chỉ có 
cái bên ngoài mà không có cái 
bên trong. Tuy nhiên, muốn phát 
khởi cái tâm thì phải nhờ ngoại 
cảnh, cũng như vật báu muốn 
phát lộ phải nhờ ánh đèn.

Khi giảng về “thức tính”, Thiền 
sư dẫn giải rằng “Ví như lửa vốn 
có ở trong gỗ, nhưng phải có tay 
người cầm dùi khoan vào thì mới 
có thể lấy lửa được. Tính chất của 
lửa đó chẳng phải xuất ra từ gỗ, 
chẳng phải xuất ra từ tay người, 
cũng chẳng phải xuất ra từ cái 
dùi, mà phải cả ba yếu tố kết hợp 
hài hòa mới có thể ra được lửa”.

Khi giải thích về “phát đại thệ 
nguyện”, Thiền sư thuyết rằng 
“Có giới mà không nguyện cũng 
như có xe mà không có người 
cầm cương”; về “thụ trì ngũ giới, 
Thiền sư nói “Có quy y mà không 
thụ giới thì cũng giống như có 
nhà mà không có người ở, có 
nước mà không có vua, không có 
người thì lấy ai hưng gia nghiệp, 
không có vua thì lấy ai lãnh đạo 
quốc chính”.

Phương pháp so sánh nội dung 
Phật giáo với Nho giáo
Trong quá trình thuyết giảng, 
khi gặp các khái niệm, tư tưởng 
của Phật giáo, để người nghe dễ 
hiểu, dễ hình dung vấn đề, Thiền 
sư Chuyết Chuyết đã vận dụng 
thế mạnh là tri thức truyền thống 
(Nho học) vốn đã có trong bản 
thân người nghe để giải quyết 
các vấn đề.

Khi nói về “Tu thân dưỡng ý”, 
Thiền sư đã lấy quan điểm “Từ 

bậc thiên tử cho đến kẻ thường 
dân, đều phải lấy việc tu thân làm 
gốc”, “gốc vững thì đạo từ đó mà 
sinh ra”; sự tu thân, tu dưỡng của 
cá nhân phải xuất phát từ “minh 
tâm” và “trí tri tại cách vật” của 
Nho giáo truyền thống để dẫn dắt 
giải quyết vấn đề. Để đưa ra kết 
luận rằng “phải hiểu đạo mới học 
được đạo, phải hiểu tâm thì mới 
có thể minh tâm, phải hiểu Phật 
thì mới có thể thành Phật, học 
Phật mà không hiểu Phật thì lại 
trở thành oan gia của Phật”.

Khi trả lời Dũng Lễ công về câu 
hỏi “Trong ba đạo Nho - Thích - 
Đạo, đạo nào là tôn quý?”, Thiền 
sư đã lấy những khái niệm, tư 
tưởng của ba tôn giáo này để làm 
dẫn chứng và khẳng định rằng 
“Nho giáo lấy việc kinh bang tế 
thế để tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ; Đạo giáo lấy việc tu luyện 
để trường sinh bất lão; Phật giáo 
lấy sự minh tâm khiến cho sáng 
suốt tròn đủ, lặng chiếu khắp làm 
vui”. Trong câu hỏi này, Thiền sư 
đã không trả lời thẳng vấn đề mà 
Dũng Lễ công hỏi, mà chỉ nêu ra 
tông chỉ của từng tôn giáo, việc 
phân định thì kẻ trí tự suy nghĩ, 
tự lựa chọn.

Khi trả lời câu hỏi của quan 
Chưởng giám Tư lễ Thái bảo 
Tuấn Quận công về nghĩa của 
chữ “Thích Ca - Năng Nhân”, 
Thiền sư trích dẫn câu nói của 
Khổng Tử “Nhân giả, nhân giả” 
và giải thích rằng: “Con người 
phải có lòng nhân, không có lòng 
nhân thì không phải con người. 
Sao gọi là Năng Nhân, đó là thân 
thiết với người thân, thương yêu 
mọi loài, đó gọi là Năng Nhân. 
Duy chỉ có Đức Phật Thích Ca 
hiệu là Đại giác Năng Nhân, còn 
các hạng khác chỉ có khả năng tự 

giác mà không thể giác tha hoặc 
có thể tự giác, giác tha mà chưa 
thể giác hạnh một cách viên mãn. 
Đối với con người, họ có thể 
thương yêu người thân, nhưng 
không thể thương yêu được hết 
mọi người; có thể thương yêu con 
người nhưng không thể thương 
yêu được loài vật.

Đọc Chuyết Chuyết tổ sư ngữ lục, 
chúng ta thấy tư tưởng thiền học 
và phương pháp thuyết giảng của 
Thiền sư Chuyết Chuyết dù không 
phải là phương pháp mới, tư tưởng 
và phương pháp này đã được Đức 
Phật Thích Ca sử dụng trong kinh 
Tứ thập nhị chương, Pháp cú, 
Diệu pháp Liên Hoa… Nhưng có 
một điều hiển hiện rõ ở đây là khi 
trình bày, thuyết giảng bằng hai 
phương pháp này, người trình bày 
vừa phải có kiến thức uyên bác 
về các tôn giáo, vừa phải có cái 
nhìn khoáng đạt, lại vừa phải nắm 
bắt được tâm lý, trình độ nhận 
thức của người nghe. Tính linh 
hoạt trong lựa chọn phương pháp 
thuyết giảng, tính phù hợp với đối 
tượng thuyết giảng, là minh chứng 
rõ ràng nhất cho sự thành công của 
Thiền sư Chuyết Chuyết trong quá 
trình truyền bá Phật pháp đến với 
đại chúng.

Chú thích:
* Ths. Vũ Ngọc Định, Khoa Khoa học 
Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức.
[1] Nhan đề sách do dịch giả Nguyễn 
Quảng Khải và ĐĐ. Thích Nguyên Đạt đặt.
[2][3] Nguyễn Quang Khải, Thích 
Nguyên Đạt (dịch, 2017), Chuyết Chuyết 
tổ sư ngữ lục, tr.15-16;84.
[4][5] Nguyễn Quang Khải, Thích 
Nguyên Đạt (dịch, 2017), Chuyết Chuyết 
tổ sư ngữ lục (dịch, 2017), tr.45-46;57-58.
 [6] Nguyễn Quang Khải, Thích Nguyên 
Đạt (dịch, 2017), Chuyết Chuyết tổ sư 
ngữ lục (dịch, 2017), tr.99-100.
[7][8][9] Vũ Ngọc Định, Thích Nguyên 
Đạt, Thích Nguyên Hối (2017), Hành trạng 
chư Tăng Ni Thanh Hóa, tập 1, tr.38-40.
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Tìm hiểu lời dạy 
của Đức Phật đối 
với các bậc quân 
vương Ấn Độ 

SC. Thích Nữ Nhuận Anh*

Phật giáo là tôn giáo được xây dựng trên nền tảng đạo đức 
của xã hội, hướng đến sứ mệnh cải tạo tâm, kêu gọi thực hành 
đời sống đạo đức, đưa đến giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi.
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P hật giáo là tôn giáo được 
xây dựng trên nền tảng 
đạo đức của xã hội, hướng 

đến sứ mệnh cải tạo tâm, kêu 
gọi thực hành đời sống đạo đức, 
đưa đến giác ngộ, giải thoát khỏi 
luân hồi. Điều này được chứng tỏ 
ngay trong các kinh điển Nguyên 
thủy (các bộ Nikaya hay A Hàm), 
Đức Phật chỉ tuyên thuyết về con 
đường đưa đến đời sống phạm 
hạnh, đưa đến thành tựu chánh 
trí. Những lời khuyên của Thế Tôn 
cho bậc quân vương, bậc trí giả 
và cho người dân đối với đời sống 
thường nhật, về bản chất cũng 
không vượt khỏi đạo lộ thanh tịnh. 

LÝ TƯỞNG VỀ CHUYỂN 
LUÂN THÁNH VƯƠNG
Đức Phật quan tâm đến sự chấm 
dứt khổ đau và tạo dựng hạnh 
phúc, an lạc cho nhân sinh. Trong 
kinh Tương Ưng, sau khi hóa độ 
cho sáu mươi vị đệ tử đầu tiên, 
Ngài dạy các đệ tử hãy du hành vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên 
và loài người: “Này các Tỳ kheo, 
hãy du hành vì hạnh phúc cho 
quần chúng, vì an lạc cho quần 
chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài người” 
[1]. Ngài là bậc đạo sư giác ngộ, vì 
vậy đã có không ít những bậc quốc 

“Đường này đến thế gian
Đường kia đến Niết bàn

Tỳ kheo đệ tử Phật
Phải ý thức rõ ràng”.
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vương, đại thần tìm đến tham vấn, 
thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy, là dịp 
để Ngài hóa độ, khai mở trí tuệ 
cho họ. Trong số các vị đệ tử lớn 
ấy, có vua Ba Tư Nặc (Pasenadi), 
Tần Bà Sa La (Bimbisara) đến 
với Ngài bằng tâm cung kính, vì 
chánh pháp hỏi đạo. Qua đó, Ngài 
không dạy các vị vua nào làm gì 
để mở rộng quyền uy thống trị, 
chinh phục lãnh thổ mới. Mà Phật 
dạy các vị vua ấy hướng đạo, thực 
hành các thiện pháp và xem họ 
như những vị đại thí chủ.

Trong kinh Chuyển luân Thánh 
vương Sư tử hống, Đức Phật 
đã kể về vị Chuyển luân Thánh 
vương luôn lấy chánh pháp trị 
nước, chinh phục bốn thiên hạ 
với đầy đủ các món báu: “Thuở 
xưa, này các Tỳ kheo, có Vua 
Chuyển luân Thánh vương tên là 
Dalhanemi (Kiên Cố Niệm), là vị 
pháp vương, lấy Chánh pháp trị 
nước, chinh phục bốn thiên hạ, 
thống trị các quốc độ và đầy đủ 
bảy món báu. Vị ấy có đầy đủ bảy 
món báu, tức là xe báu, voi báu, 
ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và thứ bảy là tướng quân 
báu. Vị ấy có hơn một ngàn hoàng 
tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp 
phục ngoại địch. Vị này trị vì quả 
đất này cho đến hải biên, dùng 
Chánh pháp trị nước, không dùng 
trượng, không dùng kiếm” [2].

Chúng ta có thể hình dung một vị 
Chuyển luân Thánh vương như 
người vận chuyển bánh xe pháp, 
tôn trọng pháp, dựa vào pháp, 
cai trị theo pháp vì sự xán lạn 
của thế giới. Đặc biệt, vị vua này 
sở hữu bảy món báu ví như thất 
Thánh tài trong nhà Phật gồm: xe 
báu trên không trung như một vũ 
khí hiện đại; gia chủ báu như có 
được người quản lý giỏi, đáp ứng 

mọi nhu cầu của vua; tướng quân 
báu là người điều khiển bốn binh 
chủng; nữ báu như có được người 
vợ đẹp, tài hoa; tượng báu với cặp 
ngà chinh phục muôn thú; ngựa 
báu có thể đi ngàn dặm, đi trên 
nước như đi trên đất; châu báu 
chính là viên ngọc Mani trong búi 
tóc của vua. Như vậy, để trở thành 
vị Chuyển luân Thánh vương hay 
trở thành vị vua chân chính đều 
phải dựa vào chánh pháp, tôn 
thờ pháp, tôn kính pháp, ngưỡng 
vọng pháp, lấy pháp làm tiêu 
chuẩn, tiêu chí và dùng chánh 
pháp để bảo vệ thần dân.

Thật ra, cần minh định rằng: 
Trong lịch sử nhân loại chưa từng 
có vị Chuyển luân Thánh vương 
nào xuất hiện. Chuyển luân Thánh 
vương chỉ là lý tưởng, không thật 
có. Bảy món báu chỉ cho hoàn cảnh 
của hiện tại và sẽ thay đổi. Đó chỉ 
là một hình mẫu lý tưởng, ước lệ 
để các vị minh quân y cứ làm tiêu 
chuẩn để trị nước, xây dựng xã hội 
lý tưởng. Mục đích Phật thuyết 
kinh Chuyển luân Thánh vương 
chính là nói đến giáo lý vô thường, 
đổi thay của hoàn cảnh, thời cuộc. 
Nguyên lý đó chính là lời dạy của 
Đức Phật trước khi nhập Niết bàn: 
“Này các Tỳ kheo, đây là lời Ta 
nhắn nhủ các Ngươi: Các hành là 
vô thường, hãy tinh tấn lên để tự 
giải thoát, không lâu Như Lai sẽ 
diệt độ” [3]. 

PHẨM HẠNH LÀ NỀN 
TẢNG QUAN TRỌNG
Ở một khía cạnh khác, trong kinh 
Tiểu bộ (chuyện tiền thân), Phật 
dạy về những đức tính cần có 
của một vị vua chân chính, cai 
trị quốc độ bằng cách từ bỏ mọi 
ác đạo, không xâm phạm Thập 
vương pháp và luôn hành động 
chân chính. Đó chính là mười 

phẩm hạnh của một minh quân: 
“Bố thí, nhân từ, đức hạnh, công 
bình, thân ái, nhu mì, ôn hòa, 
nhẫn nhục, ăn năn, bi mẫn, là 
mười giới đức” [4]. Đức Phật đã 
nhấn mạnh vào sự thật, cái xấu 
hay cái tốt của dân chúng tùy 
thuộc vào sự hành xử của người 
trị vì họ. Ngài đặt ra mười phẩm 
hạnh cho bậc quân vương để thực 
hành, hướng đến xây dựng xã hội 
lý tưởng mà thực chất là cuộc cải 
tạo đạo đức tự thân, đưa đến xã 
hội an lạc.

Đối với Phật giáo, đức hạnh là 
nền tảng, phẩm chất quan trọng 
của một người và xuất phát từ 
những việc làm cụ thể. Theo Phật, 
bản chất của đức hạnh không đến 
từ kế thừa dòng họ mà có từ chính 
hành động của mỗi người: “Hành 
động làm ăn trộm, hành động làm 
nhà binh, hành động làm tế quan, 
hành động làm vua chúa [5]. Một 
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quần chúng. Thế Tôn tiếp xúc với 
vua quan như tiếp xúc với các 
đại thí chủ. Tuy nhiên, trong mối 
quan hệ nhà nước với công dân, 
Đức Phật cũng đưa những lời dạy 
để khuyến khích đệ tử, người dân 
làm tròn trách nhiệm của mình, 
hỗ trợ nhà nước xây dựng xã hội 
thịnh vượng. Quan điểm dấn thân 
hành động vì điều chân chánh 
được đề cập trong kinh Trung bộ, 
về cuộc hội đàm giữa công dân 
Dhananjani và ngài Sariputta với 
chủ đề liên quan đến những trách 
vụ của công dân đối với vua chúa 
và được Tôn giả tán thán: “Người 
vì vua chúa làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ấy tốt đẹp hơn” [8]. 
Đối với các đại thí chủ như 
Anathapindika [9], Upali [10] và 
tướng quân Siha [11] … sau khi 
quy y Tam bảo và trở thành các 
cận sự nam hộ pháp tích cực, Đức 
Phật vẫn khuyến khích họ tiếp 
tục thực hiện các thiện hạnh đã 
làm trước kia và được Ngài tán 
thán: “Ai trồng vườn trồng rừng, 
ai dựng xây cầu cống, đào giếng 
cho nước uống, những ai cho nhà 
cửa, những vị ấy ngày đêm, công 
đức luôn tăng trưởng” [12].

LẤY TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC 
LÀM GỐC
Lời dạy của Phật đối với một 
cộng đồng nhằm giúp họ được 
vững chãi, thật ra cũng phát 
xuất từ nền tảng đạo đức và lấy 
đó làm căn bản. Trong kinh Đại 
Bát Niết Bàn, dân Bạt Kỳ (Vajji) 
ở Vesali được Đức Phật dạy cho 
bảy pháp bất thối tại tự miếu 
Sarandada: “…Ta dạy cho dân 
Vajji bảy pháp bất thối này…khi 
nào bảy pháp bất thối được duy 
trì giữa dân Vajji…dân Vajji sẽ 
được cường thịnh, không bị suy 
giảm” [13]. Sau đó, dân Vajji đã 

Trong kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống, Đức Phật đã kể về vị 
Chuyển luân Thánh vương luôn lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn 
thiên hạ với đầy đủ các món báu. (Ảnh: sưu tầm)

khi vương quyền có đức hạnh, 
nhà nước có đạo đức thì điều kiện 
hạnh phúc của mọi công dân được 
khẳng định và bảo đảm. Trong 
Tiểu bộ kinh số 334 đã phóng tác 
hình ảnh, nếu một quốc vương có 
đức hạnh và cai trị đúng pháp, thì 
ngay cả trái cây cũng tăng thêm 
vị ngọt [6].

Điều này còn được minh chứng 
trong những chuyện tiền thân của 
Phật như: truyện Sandhibheda, 
truyện Ayakuta, truyện Cuntani, 
truyện lời giáo giới cho vua…
đều ghi lại những tiền kiếp, Ngài 
làm vua chuyên thực hành Bồ tát 
đạo để trị quốc, an lòng dân bằng 
chánh pháp và đức độ. Trong 
truyện lời giáo giới cho vua, sau 
khi Phật trấn an và tán thán vua 
Câu Tát La (Kasola) về việc xét 

xử một vụ kiện đúng pháp và 
công bằng là việc thiện, là con 
đường đưa đến chư Thiên. Đức 
Phật tiếp tục kể câu chuyện về hai 
vị vua hiền đức là Brahmadatta 
và Mallika, cả hai vị vua suốt 
đời làm thiện sự, làm các công 
đức sau khi mệnh chung được 
sanh lên Thiên giới. Chính vị vua 
Brahmadatta là tiền thân của Đức 
Phật, suốt đời Ngài lấy chánh 
pháp để thực hành: “Lấy không 
giận thắng giận, lấy thiện thắng 
không thiện, lấy thí thắng xan 
tham, lấy chân thắng hư ngụy” 
[7]. Như thế, lời Phật dạy chỉ bàn 
đến góc độ đạo đức xã hội, lấy tu 
dưỡng thân tâm làm căn bản để 
lợi lạc quần sinh, hướng đến đời 
sống thiện hạnh.
Tâm Phật bình đẳng với tất cả 
mọi người từ vua quan cho đến 
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thực hiện đúng theo lời dạy của 
Phật và trở nên cường thịnh. Về 
sau, vua A Xà Thế (Ajatasattu) 
nước Ma Kiệt Đà (Magadha) 
muốn chinh phục dân Vajji và 
tự nói: “Ta quyết chinh phạt dân 
Vajji này, dầu chúng có uy quyền, 
có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ 
dân Vajji; ta sẽ làm cho dân Vajji 
bị hoại vong” [14]. Vua sai đại 
thần Vũ Xá (Vassakara) đến thỉnh 
ý Phật về vấn đề này, tuy nhiên 
Phật không trực tiếp trả lời. Ngài 
muốn xác nhận với đại thần Vũ 
Xá qua việc hỏi Ananda về dân 
Vajji đang thực hành bảy pháp 
bất thối được cường thịnh, không 
bị suy giảm. Bảy pháp này được 
Phật dạy trong kinh Trường bộ 
và người viết xin tóm tắt ý chính 
gồm: Dân Vajji thường hay tụ 
họp và tụ họp đông đảo; tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết và làm việc 
trong niệm đoàn kết; không ban 
hành những luật lệ không được 
ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống; tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các bậc trưởng lão Vajji và nghe 
theo lời dạy của họ; không có bắt 
cóc và cưỡng ép những phụ nữ và 
thiếu nữ Vajji phải sống với mình; 
tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các tự miếu ở Vajji; 
bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng 
pháp các vị A la hán ở Vajji” [15]. 
Chính Phật xác nhận khi nào dân 
Vajji duy trì bảy pháp bất thối, dân 
Vajji được cường thịnh, không 
bị suy giảm. Về sau, nguyên do 
không duy trì được bảy pháp bất 
thối này, xứ Vajji rơi vào tay vua 
nước Magadha và điều này được 
đại thần Vũ Xá xác định khi 
bạch hỏi Phật: “Tôn giả Gotama, 
Ajatasattu Vedehiputta (A Xà 

Trong kinh Tiểu bộ (chuyện tiền 
thân), Phật dạy về những đức tính 
cần có của một vị vua chân chính, 
cai trị quốc độ bằng cách từ bỏ 
mọi ác đạo, không xâm phạm 
Thập vương pháp và luôn hành 
động chân chính.

Thế) vua nước Magadha không 
thể đánh bại dân Vajji ở chiến 
trận trừ phi dùng ngoại giao hay 
kế ly gián…” [16]. 

Xuất phát từ câu chuyện về dân 
Vajji, Phật muốn dạy cho các đệ 
tử thực hành bảy pháp bất thối 
này. Ngài dạy cần làm gì để giáo 
đoàn cường thịnh chứ không nói 
về xảo thuật hay học thuyết: “Này 
các Tỳ kheo, khi nào bảy pháp bất 
thối này được duy trì giữa các vị 
Tỳ kheo, khi nào các vị Tỳ kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, 
thời này các Tỳ kheo, chúng Tỳ 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm” [17]. Và dù có nhiều 
đại thí chủ là các bậc quân vương, 
quan lại, phú hộ, Thế Tôn răn dạy 
các đệ tử không được tham đắm 
lợi lạc, quên đi hạnh của bậc Sa 
môn Thích tử: “Ðàn bà hay đàn 
ông, rượu chè tiêu hoang phí, 
được địa vị quyền thế, chính cửa 
vào bại vong” [18].

Đức Phật là bậc đạo sư, là người 
dẫn đường, Ngài chỉ ra con 
đường cải tạo tâm để mỗi người 
hướng về chánh pháp, thực hành 
thiện hạnh để chấm dứt khổ 
đau. Ở đây, Đức Phật đã tìm ra 
con đường giải thoát cho chúng 
sanh bằng cách đi ngược lại gốc 
rễ thâm sâu, ẩn náu của tâm bất 
thiện trong chính mỗi người. Từ 
đó, Phật gieo những hạt giống 
tỉnh thức để mỗi người biết rõ 
con đường của hiện tại và vị lai 
đi đâu, về đâu. Đúng như lời Phật 
dạy cho các đệ tử:
“Đường này đến thế gian
Đường kia đến Niết bàn
Tỳ kheo đệ tử Phật
Phải ý thức rõ ràng”.

Chú thích:
* SC. Thích Nữ Nhuận Anh: Học viên Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
[1] Kinh Bẫy Sập, Tương Ưng bộ kinh, 
tr.178. 
[2] Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư 
tử hống, Trường bộ kinh, tr.527-528.
[3] Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ 
kinh, tr.314.
[4] Chuyện Lộc vương hoan hỷ, Tiểu bộ 
kinh, Tập 4, tr.540.
[5] Kinh Vasettha, Trung Bộ kinh, Tập 2, 
tr.249.
[6] Chuyện Khuyến vụ quốc vương, Tiểu 
bộ kinh, Tập 6.
[7] Kinh Pháp Cú số 223, Tiểu bộ kinh, 
Tập 1, tr.73.
[8] Kinh Dhananjani, Trung bộ kinh, Tập 
2, tr.225.
[9] Cullavagga, Tiểu phẩm tạng luật, 
tr.241-256.
[10] Kinh Ưu Ba Ly, Trung bộ kinh, Tập 
1, tr.455.
[11] Kinh Tướng quân Siha, Tăng chi bộ 
kinh, Tập 2, tr.311.
[12] Kinh Trồng rừng, Tương Ưng bộ 
kinh, Tập 1, tr.77.
[13], [16], [17] Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
Trường bộ kinh, tr.280.
[14] Sđd, tr.277.
[15] Sđd, tr.278-279.
[16] Sđd, tr.280.
[18] Kinh Bại Vong, Tiểu bộ kinh.






	00_Bia 1_VHPG_372_21
	00_Bia 2_SuongMai_VHPG_372_21
	01_MucLuc_VHPG_372_21
	02-03_PhatSuTieuBieu_VHPG_372_21
	04_ThuToaSoan_VHPG_372_21
	05_ChuDe (VuLanThangHoi)_VHPG_372_21
	06-11_MotVaiSuyNghiVeHDGNG&PG_VHPG_372_21
	12-18_BatHieu-VanNanXua&Nay_VHPG 372_21
	19_HoangPhapOnline_VHPG_372_21
	20-24_VuLanBaoHieuTrongMuaDich_VHPG_371_21
	25-26_ConGaiCuaBa (2 trang nghỉ)_VHPG 372_21
	27_QC_ToanTap2020_VHPG_372_21
	28-34_TongThuatVeHieuQuaKDNG&PG_VHPG 372_21
	35_ChuDe (KN 40 NAM GHPGVN)_VHPG_372_21
	36-41_HuongDen1ChienLuocPTBVCuaGHPGVN (Kỳ 11)_VHPG 372_21
	42_Tho (MayTrangVanRongChoi)_VHPG 372_21
	43_ChuDe (PG & TD)_VHPG_372_21
	44-49_PhanTichDiemGiong&KhacGiuaHNKNCPH&ANPH_VHPG 372_21
	50-57_DoiNetVeViecPhienDichKinhDienPGPVOTH_VHPG 372_21
	58-62_ToVinhNghiem-BTCSDKTL_VHPG 372_21
	63_ChuDe (PG - VH & DS)_VHPG_372_21
	64-67_QuanDiemVeCuSiDacThanhQTMLDVD_VHPG_372_21
	68-73_NhungDaiHongChungThoiNhaNguyen_VHPG 372_21
	74-75_ItMuonDeDoiThemDep (2 trang nghỉ)_VHPG_372_21
	76_ChuaThanhLuong_VHPG_372_21
	77_ChuDe (PG - KH & TL)_VHPG_372_21
	78-84_BieuTuongHoPhapKT-TATCNCBBVN_VHPG_372_21
	85_Butta-PSOL_VHPG_372_21
	86-91_PhuongPhapGiangThuyetCuaThienSuChuyetChuyet_VHPG_372_21
	92-96_TimHieuLoiDayCuaDucPhatDVCBQVAD_VHPG_372_21
	Bia 3_NenQM_VHPG_372_21
	Bia 4_Sun Group_VHPG_372_21

