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Quý độc giả thân mến!

Sau hàng ngàn năm lịch sử, ánh đạo vàng của Đức Phật đã chiếu sáng khắp năm châu và dẫn 
dắt nhân loại đi theo chánh đạo. Có được vậy là nhờ liệt vị Tổ sư theo dấu chân Phật, thực hành 
giáo pháp, củng cố Tăng đoàn để tiếp nối đạo mạch, làm sáng ngời hình ảnh đấng Đạo Sư.

Xuyên suốt hơn 2.000 năm truyền thừa trên đất nước ta, chư Tăng Ni - Phật tử đã hòa hợp, 
đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện hoàn thành sứ mạng cao cả đồng hành cùng dân 
tộc. Dù mới chỉ thành lập hơn 40 năm nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 
đã thể hiện được sức sống huyền nhiệm, kế thừa xứng đáng dòng Phật sử suốt gần 26 thế 
kỷ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017-2022, ở thời điểm cả nước đương đầu với đại dịch 
Covid-19, GHPGVN đã thực sự kề vai sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch 
chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, 
tăng cường vận dụng công nghệ thông tin để thuyết pháp online cho Phật tử.

Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và Phát triển”, bằng trí tuệ bát nhã, 
người đệ tử Phật sẽ cần tiếp tục chánh tín Tam bảo, khi đã xác quyết với niềm tin bất động 
nơi Phật, Pháp và Tăng thì tâm Bồ-đề phải luôn kiên định, không thoái chuyển. GHPGVN 
chính là biểu tượng của ngôi Tăng bảo. Giáo hội vững mạnh thì đạo pháp hưng long. Xây 
dựng ngôi nhà Giáo hội trang nghiêm cũng chính là tôn kính Tam bảo, giúp đạo pháp mãi 
mãi trường tồn trên thế gian. 

“Để việc xây dựng và phát triển GHPGVN phù hợp với yêu cầu của hiện nay, mỗi thành 
viên của Giáo hội cần nhận thức sâu sắc rằng dòng sinh mệnh đạo pháp tuần lưu trong lòng 
Giáo hội. Vậy nên, nhiệm vụ trọng yếu của người thừa hành Phật sự là phụng sự Giáo hội, 
xây dựng và củng cố Giáo hội bằng chính đạo lực tự thân”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm 
- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN nhận định.

Hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào các ngày 27, 28 và 
29/11/2022, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng gửi đến quý độc giả số báo 400 với 
chủ đề “Trang nghiêm Giáo hội”, hy vọng tất cả cùng phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ 
cương giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong quá trình xây dựng phát triển 
Giáo hội vững mạnh.

     Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

THƯ TÒA SOẠN



T R A N G  N G H I Ê M 
GIÁO HỘ I
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Kể từ khi Phật giáo du nhập vào nước ta đến nay đã hơn 2.000 năm. Quá trình phát 
triển đã hình thành nên đạo Phật Việt Nam mang bản sắc dân tộc Việt, với chủ 
trương xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ không chỉ trên vấn đề biên 

cương lãnh thổ mà còn trên mọi phương diện chính trị - kinh tế - văn hóa - giáo dục và 
cả tín ngưỡng tâm linh. Điều đó giúp Đại Việt không chỉ ba lần đánh bại quân xâm lược 
Mông - Nguyên, hướng đến quốc gia hòa bình thịnh vượng mà còn xây dựng được một 
nền Phật giáo thống nhất với một tổ chức Giáo hội Phật giáo Nhất tông ra đời vào thời 
Trần. Đây là tổ chức Giáo hội Phật giáo thống nhất đầu tiên trong lịch sử nước nhà, đặt 
nền tảng vững chắc giúp Trang nghiêm Giáo hội từ đó về sau.  

Từ Giáo hội Phật giáo Nhất tông thời nhà Trần
Trải qua chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, đến nay, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã trải qua 8 nhiệm kỳ phát triển và hướng đến nhiệm kỳ IX (2022-2027) cũng không 
ngoài mục đích tối hậu là Trang nghiêm Giáo hội. Trong ý nghĩa đó, Đại hội Phật giáo 
Toàn quốc nhiệm kỳ IX đề ra thông điệp: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát 
triển” là trọng tâm toàn bộ nội dung sinh hoạt Phật giáo Việt Nam. Trong đó, mỗi thành 
viên Giáo hội phải “Tự thân trang nghiêm” để hướng đến “Trang nghiêm Giáo hội”. Đây 
cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ đất nước 
hội nhập và phát triển toàn cầu.

TT. Thích Phước Đạt*
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ 
chức điều hành Phật sự trong tinh 
thần thực thi kỷ cương, trách nhiệm, 
đoàn kết, phát triển, với sứ mệnh 
hoằng dương chánh pháp trong 
thời đại mới. (Ảnh Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc 
mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
- Thống Nhất/TTXVN)

Thực tế, ngay từ buổi đầu Phật giáo hình thành và 
phát triển ở Giao Châu, các Thiền sư đã thiết lập toàn 
bộ nội dung sinh hoạt Phật giáo bấy giờ là: “Ở trong 
nhà là hiếu thảo với mẹ cha, ra ngoài xã hội là giúp 
nước hộ dân, khi ngồi một mình là phải biết tu thân” 
[1]. Đây được xem như kỷ cương của đoàn thể tăng 
già thời đó để ngăn chặn những thành viên vi phạm 
giới luật như: phạm trai, phá giới ở điều 16 Lý hoặc 
luận [2] ghi. Đến thời Lý, khi Phật giáo trở thành 
quốc giáo, việc gìn giữ kỷ cương trong đời sống tăng 
già càng được chú trọng hơn. Chính Thiền sư Đạo 
Huệ chủ trương nghiêm trì giới luật, Ngài đã chỉ 
dạy vi phạm kỷ cương giới luật là do tham ái mà ra 
[3]. Sang đời Trần, khi Phật giáo phát triển lên tầm 
cao, sử chép có 30.000 Tăng Ni tu học, tổ Pháp Loa 
phải thiết lập kỷ cương Giáo hội Phật giáo Nhất tông 
bằng văn bản Khuyến chúng thượng thừa tam học, 
để khuyến giáo Phật tử, còn xuất gia từ tiểu tăng cho 
đến đại tăng phải tu giữ gìn 5 giới của Phật tử, 10 
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giới của Sa di, 250 giới của Tỳ kheo để quản lý Tăng 
Ni trong một chỉnh thể tăng già thống nhất [4]. Còn 
Sơ tổ Trúc Lâm chủ trương xây dựng Giáo hội trang 
nghiêm bằng tuyên ngôn: “Sạch giới lòng, dồi giới 
tướng, nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm” [5]. Khi 
đề ra tôn chỉ và mục tiêu như vậy, Giáo hội muốn tự 
thân mỗi người con Phật trang nghiêm bằng giới luật, 
thành tựu phẩm hạnh, là mẫu người lý tưởng Bồ tát 
để phụng sự đạo pháp. Điều này cũng có nghĩa khi 
mọi thành viên đều thực thi hành trì như thế, tức là 
góp phần tạo nên một Giáo hội trang nghiêm, đồng 
hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng quốc gia Đại 
Việt hưng thịnh.

Rõ ràng, Giáo hội Phật giáo Nhất tông thời Trần là 
một Giáo hội có tổ chức quản trị hành chánh chặt 
chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; từ 
trong tôn chỉ, chủ trương đường lối cho đến nội 
dung sinh hoạt ở nhiều phương diện. Không phải 
ngẫu nhiên hàng năm, Giáo hội đều tổ chức kiểm 
tăng, thiết lập đạo tràng An cư kiết hạ cấp quốc gia 

tại chùa Vĩnh Nghiêm, trung tâm Phật giáo Yên 
Tử, Quỳnh Lâm… với quy củ thiền môn, dưới sự 
hộ trì chánh pháp của triều đình như là điều kiện 
thuận duyên để phát huy sức mạnh nội tại của thực 
thể tăng già trong tinh thần hoà hợp thanh tịnh. Có 
thể nói, thiết lập kỷ cương của Phật giáo Nhất tông 
chính là cơ sở thể hiện tinh thần trách nhiệm của 
từng thành viên tăng già đối với Giáo hội và đất 
nước. Bởi Phật giáo Đại Việt đặt sự tồn vong và 
phát triển của Giáo hội trong sự tồn vong, phát triển 
hưng thịnh của đất nước. 

Tam tổ thực lục ghi nhận việc tổ Pháp Loa đã chỉ 
ra những sai lầm khi các tăng sĩ không thực thi 
giới hạnh là thiếu trách nhiệm hoằng dương Chánh 
pháp, báo Phật ân đức, được xem là không có sự 
hoà hợp thanh tịnh trong bản thể tăng già. Về mặt 
tu tập, Tổ Pháp Loa nói, mỗi người thiếu sự thực 
thi hành trì giới, thì không có tịnh giới, không có 
tịnh giới thì không có định lực, không có định lực 
thì không có trí tuệ, không có trí tuệ thì đi vào con 

Trải qua chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, đến nay, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đã trải qua 8 nhiệm kỳ phát triển và hướng đến nhiệm kỷ IX (2022-2027) cũng không ngoài 
mục đích tối hậu là Trang nghiêm Giáo hội. (Ảnh Hội nghị Thống nhất Phật giáo (được coi như 
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I) diễn ra tại chùa Quán Sứ - Hà Nội - Sưu tầm).
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đường thiền si. Đây cũng là chướng duyên phát 
triển Giáo hội mang tính vững bền. Và như thế, 
thông điệp “Sạch giới lòng, dồi giới tướng, nội 
ngoại nên Bồ tát trang nghiêm”  của Giáo hội Phật 
giáo Nhất tông đời Trần chẳng khác gì Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX đề ra chủ trương, 
đường lối hoạt động là “Kỷ cương - Trách nhiệm - 
Đoàn kết - Phát triển” để trang nghiêm Giáo hội.

Đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay
Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất 
đại diện cho Phật giáo Việt Nam, được thành lập 
vào năm 1981, đến nay đã qua hơn 40 năm hoạt 
động với những thành tựu nổi bật được đúc kết sau 
8 nhiệm kỳ. Đây là sự tiếp nối truyền đăng mạng 
mạch Phật pháp từ xưa đến nay trên tinh thần Trang 
nghiêm Giáo hội chính là trang nghiêm về giới luật 
tự thân của mỗi thành viên, về mặt tổ chức là thực 
thi tu đạo, hành đạo theo Hiến chương của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam và sống tuân thủ theo Hiến 
pháp nước nhà.

Việc thực thi nghiêm ngặt kỷ cương như là khuôn 
pháp mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, dưới 
sự chỉ đạo tối cao của Hội đồng Chứng minh và Hội 
đồng Trị sự (từ 6 ban ngành khi Giáo hội mới thành 
lập, nay đã phát triển thành 13 chuyên ngành, viện 
hoạt động chuyên môn). Trải qua 6 lần tu chỉnh Hiến 
chương, các ban ngành đã cùng hoạt động với Giáo 
hội địa phương đưa Phật giáo Việt Nam lên tầm cao 
mới, có vị trí và vai trò trong sự nghiệp phát triển đất 
nước, hội nhập toàn cầu. Trong xu thế tất yếu của 
thời đại, Phật giáo Việt Nam đã hòa nhập vào đời 
sống xã hội, vì vậy, ở nhiệm kỳ IX này, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam đã kiện toàn hệ thống điều hành tổ 
chức từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng được 
xem là chiến lược phát triển của Giáo hội mang tính 
vững bền để tạo nên sức mạnh nội tại với tâm thế mới 
và tầm nhìn mới trong thời đại mới.

Kết quả, với sự lãnh đạo của tập thể chư Tôn đức Hội 
đồng Trị sự, công tác điều hành Phật sự đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả 

Mỗi thành viên Giáo hội phải “Tự thân trang nghiêm” để hướng đến “Trang nghiêm Giáo 
hội”. Đây cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời 
kỳ đất nước hội nhập và phát triển toàn cầu. (Ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao 
Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam - mattran.org.vn)
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công tác Phật sự, giúp Đại hội Đại biểu Phật giáo các 
cấp đi vào nề nếp, ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sự kế 
thừa của các cấp Giáo hội. Đến nay, Ban Chỉ đạo cho 
công tác Đại hội các cấp hầu như hoàn tất, để hướng 
về Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX sắp diễn ra 
vào cuối tháng 11/2022. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, 
dấu ấn kỷ cương của Giáo hội thể hiện rõ nét và vận 
dụng trong chương 5 (Hội đồng Trị sự), điều 21 với 
quy định về tiêu chuẩn và thời hạn làm việc của thành 
viên tham gia Hội đồng Trị sự không quá 80 tuổi; mỗi 
thành viên không kiêm nhiệm quá 2 chức danh trong 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; mỗi chức danh 
không quá 3 nhiệm kỳ. Đây chính là mô hình tổ chức 
điều hành phù hợp với xu hướng thời đại, vừa kế thừa 
vừa phát triển trong tinh thần hội nhập và bền vững.

Rõ ràng, với sự thành tựu về kỷ cương như vậy, đây 
chính là cơ sở, là động lực để Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình 
trong việc lãnh đạo Giáo hội phát huy mọi tiềm năng, 
sức mạnh trong cộng đồng xã hội. Suy cho cùng, sức 
mạnh của Giáo hội chính là bản thể tăng già thanh 
tịnh hoà hợp trong từng thành viên. Nói cách khác, 
đây chính là sức mạnh đại đoàn kết của Giáo hội 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện 
cho Phật giáo Việt Nam, được thành lập vào năm 1981, đến 
nay đã qua hơn 40 năm hoạt động với những thành tựu nổi 
bật được đúc kết sau 8 nhiệm kỳ. Đây là sự tiếp nối truyền 
đăng mạng mạch Phật pháp từ xưa đến nay trên tinh thần 
Trang nghiêm Giáo hội chính là trang nghiêm về giới luật 
tự thân của mỗi thành viên, về mặt tổ chức là thực thi tu 
đạo, hành đạo theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam và sống tuân thủ theo Hiến pháp nước nhà.

Trung ương đến địa phương trong một chủ thể thống 
nhất bất khả phân ly. Chính tinh thần đại đoàn kết 
này có khả năng kết nối không chỉ tăng già, Phật tử 
mà cả cộng đồng xã hội trong việc phát huy sức sáng 
tạo vô tận của trí tuệ hiểu biết và trái tim yêu thương 
của toàn dân để tham gia đóng góp cho đạo pháp, cho 
dân tộc. Và như thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
trong vai trò, trách nhiệm vị thế của mình là thành 
viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đóng 
góp cho xã hội, dân tộc trong tiến trình xây dựng đất 
nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu. 

Sau cùng, mục tiêu tối hậu của người học Phật là 
hướng đến sự giải thoát. Đời sống sinh hoạt Phật 
giáo giúp xây dựng nếp sống hướng thiện, tự hoàn 
thiện bản thân, đầy đủ giới đức, tâm đức, tuệ đức, 
tức tự mình góp phần trang nghiêm Giáo hội. Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức điều hành Phật sự 
trong tinh thần thực thi kỷ cương, trách nhiệm, đoàn 
kết, phát triển, với sứ mệnh hoằng dương chánh pháp 
trong thời đại mới. Đạo Phật hiện hữu và đi vào đời 
nhằm giúp đời thêm sáng tươi. Vì vậy, chương trình 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 
nhiệm kỳ mới chắc chắn có thêm những sách lược, 
định hướng thể hiện tầm nhìn trí tuệ, phù hợp với tình 
hình thực tiễn. Bởi lẽ, tư duy Phật giáo là tư duy biện 
chứng duyên khởi, tính duyên khởi cho ta thể nhập 
tu đạo, hành đạo thích ứng với xu hướng phát triển 
của xã hội và thời đại. Giáo hội chính là nguồn nhân 
lực đầy đủ phẩm chất đạo hạnh, có trí tuệ khai mở do 
Phật giáo Việt Nam đào tạo qua hệ thống giáo dục 
Phật giáo. Nói cách khác, nguồn nhân lực này là sự 
kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa truyền thống và 
hiện đại, từ đó có nhiều đóng góp thiết thực cho đất 
nước và Giáo hội trong hiện tại lẫn tương lai...

Chú thích:
* Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Đạt - Ủy viên Hội đồng Trị sự, 
Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
[1] Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Mâu Tử (tập 2), Tu thư Vạn Hạnh, 
Sài Gòn, tr.511. 
[2] Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Mâu Tử (tập 2), Tu thư Vạn Hạnh, 
Sài Gòn, tr.520.
[3] Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga (chú và dịch, 1990), Thiền 
uyển tập anh, Nxb. Văn học, tr.99.
[4] Thích Phước Phước dịch và chú (1995), Tam tổ thực lục, Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tr.66 - 67.
[5] Viện Văn học (1989), Thơ văn Lý - Trần (tập 2), Nxb. Khoa học 
Xã hội, Hà Nội, tr.507.
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LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Những giá trị của 
Phật giáo góp phần xây dựng một Giáo hội vững mạnh và lan tỏa của PGS.TS. 
Đỗ Lan Hiền. Đây là bài tham luận trích từ Hội thảo Phát huy vai trò của Tăng, Ni 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trị 
sự GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), tổ chức vào tháng 1/2022.

Thái tử Siddhartha Gautama của Ấn Độ cổ đại xuất gia tu học và giác ngộ được 
chân lý để thành Phật (Buddha), thành Phật rồi Ngài hướng dẫn chúng sinh thực 
hành Phật pháp. Song, thực hành Phật pháp là sâu rộng, không chỉ hướng đến sự 
giải thoát hay giác ngộ tinh thần trừu tượng, cũng không phải là một sự mặc khải 
hay quyền uy mà một trong những thực hành thiết thực nhất (đặc biệt ở giai đoạn 
đầu của con đường) là sự cho đi, là bố thí, đặc biệt là pháp thí (khai mở trí tuệ), 
điều đó đã tạo nên những giá trị cho Phật giáo không lẫn lộn với các giá trị của 
các tôn giáo khác, tạo nên một sức mạnh để Phật giáo lan tỏa khắp nhân gian. 

SỰ TIẾP NHẬN PHẬT GIÁO
Phật giáo truyền vào Việt Nam theo cả hai phương vị Bắc và Nam, qua nhiều thời 
kỳ, tiếp xúc với nhiều đặc tính văn hóa, phong tục bản địa, trải qua nhiều thăng 
trầm, Phật giáo đều được tiếp nhận cả trong tầng lớp tinh hoa và giới bình dân của 
xã hội. Giới tinh hoa tiếp hợp Phật giáo vì tìm thấy ở nó một hệ thống khái niệm 
triết học phong phú và uyên bác, phương pháp tư duy biện chứng có thể giúp nâng 
tầm tư duy người Việt. Giới cầm quyền tiếp nhận Phật giáo vì đã nhìn thấy một 
thế cân bằng trên phương diện tâm - thức xã hội (Nho giáo được sử dụng như một 
thứ công cụ quản lý xã hội trong một trật tự đẳng cấp khắt khe chuyên chế từ trên 
xuống, thì Phật giáo dường như lại “cởi trói” cho con người, với tinh thần từ bi 

Đỗ Lan Hiền*
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Phật giáo chủ trương không bàn nhiều đến các vấn đề siêu hình học triết học, những vấn đề tư biện trừu tượng đó 
chỉ là phương tiện như “chiếc bè” và “ngón tay” giúp giáo chúng đạt đến trạng thái “Niết bàn” của sự giải thoát. 
Phật giáo cũng không chủ trương dùng ngôn ngữ để giải thích Phật pháp vì ngôn ngữ là “động” mà Phật pháp là 
“tịnh” lấy cái “động” để giải thích cái “tịnh” thì càng nói càng trừu tượng, càng giải thích càng khó hiểu, nên tín 
đồ phải tự chiêm nghiệm, tự trải nghiệm để giác ngộ - đó chính là lối học thực hành - Tu là Hành.
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hỷ xả, khoan thư sức dân, không đày ải và giết hại 
công thần, nâng đỡ, giải thoát cho con người, giúp 
họ bớt nhọc nhằn căng thẳng). 

Còn giới bình dân tiếp nhận Phật giáo vì Phật giáo 
với tinh thần uyển chuyển, mềm mại, không ép buộc 
người Việt phải từ bỏ phong tục, tập quán, thói quen 
của mình để theo đạo. Phật giáo đã tìm hiểu phong 
tục, tập quán, văn hóa, nếp sống của người Việt để 
truyền đạo, hành đạo, sống đạo theo phong cách, 
nhu cầu, lề thói của người Việt. Khi đến với Phật 
giáo, người dân không quá lo sợ về một thế giới siêu 
nhiên thần thánh, ma quỷ với sức mạnh vô biên có 
thể trừng phạt họ. Phật giáo cũng không hướng con 
người đến cái gọi là số phận hay định mệnh. Với 
Phật giáo, định mệnh là do con người, là kết quả của 
Nghiệp do Thân, Khẩu, Ý mà ra. Và Nghiệp không 
phải là bất di bất dịch mà vẫn có thể thay đổi hay 
chuyển được Nghiệp của mình. Vũ trụ quan, nhân 
sinh quan đó của Phật giáo là sự thống nhất đầy ý 

nghĩa của bản năng, của kinh nghiệm vạn vật và 
của cả lý tính. Phật giáo đã tạo cho người dân một 
niềm hy vọng, một sự tự tin, không trốn tránh thực 
tại, không trông chờ, ỷ vào tha lực, vào thánh thần 
mà phải nỗ lực tu thân tích đức để chuyển Nghiệp. 

Chùa là “bùa” làng, Phật là “ông Tiên, ông Bụt” 
nhưng không cao siêu mà gần gũi thân quen. Tăng 
Ni với lối sống đạo dung dị, khép mình, trí tuệ 
không phô diễn ở bề ngoài mà nén lại ở chiều sâu, 
nên người dân nể trọng tu sĩ và các bậc cao Tăng. 
Họ đến với Phật giáo, họ tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp 
cũng bởi sự dẫn dắt, hướng đạo của tầng lớp tu sĩ 
trung gian này.

Phật giáo có hai phép tu căn cốt là Thiền và Tịnh với 
mục đích thực hành tu luyện, nội quán tâm, tính để 
đạt đến trạng thái vô niệm, giải thoát. Thiền là một 
thực hành thiết yếu đối với hầu hết các bậc tu hành 
và cả Phật tử. Người tu hành thực hành Thiền để tập 

Phật giáo đề cao vô ngã nhưng 
không loại bỏ chủ nghĩa cá nhân mà 
chỉ lưu ý rằng, con người không tồn 
tại độc lập mà phải nương tựa vào 
cái khác, người khác để cùng tồn tại, 
tất cả chúng ta đều được gắn kết bởi 
các yếu tố chung.
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trung tâm trí, để đạt được sự tĩnh lặng bên trong, 
để tìm được chân lý và sự thật ở bên ngoài từ trong 
chính mình. Thiền còn có nghĩa là dẫn đến trạng 
thái giác ngộ. Mặc dù Thiền định vốn phù hợp với 
những tu sĩ có căn tính, tu ở tầm cao chuyên nghiệp, 
nhưng Thiền với tầng lớp giáo chúng có nhiều hình 
thức: chỉ cần ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn một không 
gian, phong cảnh đẹp cũng là Thiền; Thiền cũng 
có thể là một môn luyện dưỡng sinh để nâng cao 
sức khỏe tinh thần và thể chất hay tập trung cao độ 
để suy ngẫm về một vấn đề gì đó; Thiền cũng có 
nghĩa là học cách buông, xả, bình tĩnh, đối diện với 
thực tại để không cảm thấy mọi trách nhiệm là gánh 
nặng, mọi khó khăn là sức ép với mình và khi gặp 
những bất trắc thì tìm ra lối thoát thông minh nhất, 
không cực đoan; Thiền cũng có thể là tụng niệm hay 
sử dụng một Mandala (Mạn-đà-la), lập đàn tràng, 
bày lễ vật, pháp khí để cầu nguyện, tu luyện... Nói 
chung, việc hành Thiền trở nên phong phú, thiết 
thực và đơn giản, nên rất được người Việt (cả bình 
dân và trí thức) ưa chuộng. 

Phật giáo chủ trương không bàn nhiều đến các vấn 
đề siêu hình học triết học, những vấn đề tư biện 
trừu tượng đó chỉ là phương tiện như “chiếc bè” 
và “ngón tay” giúp giáo chúng đạt đến trạng thái 
“Niết bàn” của sự giải thoát. Phật giáo cũng không 
chủ trương dùng ngôn ngữ để giải thích Phật pháp 
vì ngôn ngữ là “động” mà Phật pháp là “tịnh” lấy 
cái “động” để giải thích cái “tịnh” thì càng nói 
càng trừu tượng, càng giải thích càng khó hiểu, 
nên tín đồ phải tự chiêm nghiệm, tự trải nghiệm 
để giác ngộ - đó chính là lối học thực hành - Tu 
là Hành. Song, để giúp tín đồ đạt được trạng thái 
đó, Phật giáo đã kiến tạo một nền tảng triết học 
cho niềm tin vào sự giải thoát và con đường đạt 
đến sự giải thoát với một hệ thống khái niệm rất 
sâu sắc như: Sắc, Không, Vô thường, Vô ngã, Hư 
- Không, Chân như, Bản thể, Tâm, Thần, Thức, 
Tưởng, Niệm, và con đường tu tập theo Tam học 
(Giới - Định - Tuệ) quả là khó khăn với tầng lớp 
giáo chúng. Song, Phật giáo lại chọn con đường 
Trung đạo (không quá thiên về tư tưởng trừu 
tượng, không quá phức tạp về lễ nghi, không quá 
chấp vào văn tự, kinh sách để cầu đạo, cũng không 
ép giáo chúng phải khổ hạnh để thành Phật). Nên, 
người dân và cả giới trí thức đến với Phật giáo 
trong trạng thái an nhiên tự tại, “tu” là “hành” 
(thực hành điều thiện), tu là “sửa” (sửa nghiệp), 

tu khi đi làm đồng, tu khi ở chợ (nhất tu thị, nhị 
tu sơn), tu tại gia (nhất tu tại gia, nhì tu chợ, ba tu 
chùa). Lối học đạo trung dung đó rất phù hợp với 
tâm tính, sở nguyện của người Việt.

PHẬT GIÁO KHÔNG XA RỜI THỰC TẠI
Phật giáo là một tôn giáo nhưng không xa rời thực 
tại, nó khởi phát từ thực tiễn đầy khổ đau của con 
người, nên cũng bắt đầu bằng những tiền đề rất cơ 
bản là hướng dẫn con người cách vượt qua khổ 
đau và cuối cùng đạt đến sự siêu việt không phải 
là siêu nhiên thần thánh, mà chính là “trí tuệ” để 
con người nhận thức được rằng: Mọi thứ trong 
cuộc sống đều vô thường và luôn thay đổi; không 
có gì là vĩnh viễn, nếu chúng ta sống mà chỉ dựa 
trên sự sở hữu những thứ vô thường đó sẽ không 
làm cho chúng ta hạnh phúc. Không có linh hồn 
vĩnh cửu bất biến, bản ngã chỉ là tập hợp những 
đặc điểm hay thuộc tính luôn thay đổi mà thôi. Do 
vậy, dù Phật giáo là một tôn giáo, nhưng nó là một 
tôn giáo vượt lên trên khả tính “Thượng đế” và 
“thần thánh”, mặc dù có phân chia sinh giới ra 
làm 6 loại: Trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, 
địa ngục, nhưng “Trời” không phải là tối hậu như 
trong các triết thuyết tôn giáo khác. “Trời” cũng 
phải tuân theo luật nhân - duyên, không trường tồn 
và vĩnh hằng, không tồn tại độc lập mà phải nương 
tựa vào cái khác để tồn tại, có sinh có diệt, cái này 
diệt thì cái kia cũng diệt. 

Siddhartha Gautama 
đã làm nên một tôn 
giáo thành công trên 
cả hai phương diện 
Đạo và Đời, tạo nên 
giá trị cho Phật giáo 
khác biệt với các tôn 
giáo khác và không 
lẫn với các giá trị 
thế tục, tạo nên “sức 
mạnh” cho Phật 
giáo lan tỏa khắp 
nhân gian.
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Vì là một tôn giáo nên Phật giáo cũng chú trọng 
đến những giá trị tinh thần, tâm linh chứ không 
phải là vật chất hay thể xác. Nhưng Phật giáo chỉ 
khinh chê vật chất nếu nó hướng đến thứ vật chất 
tù đọng, tầm thường. Vật chất và thể xác khi được 
tinh thần hóa nó sẽ vẫn giải thoát khỏi những dục 
vọng bản năng và sự hưởng thụ tầm thường. Phật 
giáo đề cao sự kiệm dục (không có quá nhiều 
khoái cảm nhục dục, kiểm soát tham - sân - si), 
nhưng Phật giáo lại đi sâu vào nghiên cứu những 
cái bản năng, dục tích, cái ngã, cái siêu ngã, tiềm 
thức trong con người không phải để buộc tín đồ 
phải chối bỏ và diệt dục hoàn toàn vì đó là trái với 
bản tính con người, mà để hướng dẫn họ kiểm soát 
được cái dục của mình, vượt lên trên sự quyến rũ 
của bản năng để giữ sự quân bình, điều hòa. Phật 
giáo đề cao vô ngã nhưng không loại bỏ chủ nghĩa 
cá nhân mà chỉ lưu ý rằng, con người không tồn 
tại độc lập mà phải nương tựa vào cái khác, người 
khác để cùng tồn tại, tất cả chúng ta đều được gắn 
kết bởi các yếu tố chung.

Thời hiện đại, con người và xã hội đương đại đang 
rơi vào cảm giác “khủng hoảng” bởi sự phát triển 
dường như đi đến cùng cực của những vấn nạn thời 
đại: ô nhiễm môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu, 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chiến tranh, khủng 
bố, đói nghèo, dịch bệnh, ma túy, tự tử, giết người,... 
Nói chung, chỉ số an toàn sinh tồn (Existing safety) 
đang đè nặng lên tâm trí khiến người dân (không 
chỉ là những Phật tử đã quy y Tam bảo hay cư sĩ tại 
gia) đến chùa đông hơn. Họ đến chùa để được nghe 
giảng Phật pháp; để tu học; để tập thiền nâng cao 
sức khỏe, để kiểm soát tham, sân, si; để làm lễ hằng 
thuận vợ chồng; để báo hiếu; để cai nghiện; để học 
lối sống thanh tịnh, vô vi của các nhà sư tiếp thêm 
cho họ sức mạnh để họ vượt qua cuộc sống bộn bề 
lo toan. Như vậy, Phật giáo đã trở thành điểm tựa 
an định tinh thần với đầy đủ ý nghĩa nhân văn tích 
cực của nó.

Vào các thập niên cuối của thế kỷ XX, Phật giáo 
với tinh thần “vô ngã” lại có có thể thâm nhập 
vào được những xã hội phương Tây vốn được xem 
là mảnh đất dung dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân, 
chủ nghĩa duy vật chất, duy khoa học đến mức cao 
nhất. Sự lan truyền của Phật giáo sang châu Âu 
cũng không phải bằng con đường “cưỡng bức” 
từ trên xuống hay từ ngoài vào, cũng không phải 

bằng những hệ thống khái niệm có tính chất triết 
lý tư biện trừu tượng vốn là đặc thù của tư duy 
phương Tây. Trái lại, Phật giáo được đón nhận 
rất tự nguyện, với một niềm say mê, một sự nhận 
thức đầy xác tín và trải nghiệm tâm linh thực tiễn 
của chính bản thân giới thức giả châu Âu như: 
Schopenhauer, Michel Hulin [1], Jean-Claude 
Zandman [2],… Friedrich Nietzsche - một triết gia 
người Đức cuối thế kỷ XIX, người có nhiều ảnh 
hưởng đến chủ nghĩa hiện sinh (existentialism), chủ 
nghĩa hậu hiện đại (postmodernism), phân tâm 
học (psychoanalysis) và nhiều tư tưởng khác nữa. 

Chúng ta bàn nhiều đến các giá trị văn hóa, tinh 
thần của Phật giáo, còn giá trị kinh tế của Phật giáo 
thì sao? Đầu thế kỷ XX, một nhà xã hội học người 
Đức nổi tiếng với những ấn phẩm tôn giáo học của 
ông - Max Weber - khi so sánh các tôn giáo Ấn Độ, 
M.Weber đã cho rằng, các truyền thống tôn giáo 
Đông phương thường chỉ bàn đến sự cứu rỗi, mà 
bỏ qua các vấn đề trách nhiệm xã hội, bỏ qua đời 
sống kinh tế. Một khẳng định sai lầm của ông là, 
Phật giáo nguyên thủy cũng không ngoại lệ, cũng 
chỉ tìm kiếm “trạng thái tâm linh”, theo đuổi một 
lý tưởng “Bồ tát và La Hán” hoàn toàn tách rời khỏi 
“thế giới” của hành động lý tính, loại bỏ mọi hoạt 
động cả bên trong và bên ngoài thế giới. Theo nghĩa 
này, M.Weber đã không bàn đúng và đầy đủ đến giá 
trị của Phật giáo đối với lĩnh vực kinh tế và trách 
nhiệm xã hội. Quan điểm này của M.Weber thúc ép 
hướng nghiên cứu kinh tế học Phật giáo để chúng 
ta không bỏ lỡ sự tinh tế và cụ thể của Phật giáo với 
các vấn đề kinh tế.

Trên cơ sở một vài văn bản học cổ cho thấy, 
các Sramaṇa (Sa môn hay Tỳ kheo) trong phong 
trào xuất gia của Siddhartha Gautama (thời Đức 
Phật) vào thế kỷ thứ V TCN là một thời đại của đô 
thị hóa, mở rộng buôn bán, quan hệ thương mại và 
lưu hành tiền tệ. Chúng ta có đầy đủ các nguồn tài 
liệu tham khảo để chứng minh những dấu vết sớm 
nhất về đời sống Phật giáo của Tăng đoàn thời kỳ 
đó bao gồm các lữ hành, thức giả và cả thương 
gia,... Những nguồn tài liệu như vậy truyền đạt 
rằng, Phật giáo có liên hệ với sự phát triển kinh tế 
và mở rộng thương mại. Các cộng đồng Phật giáo 
truyền thống lúc đó đã phát triển mạnh khi có các 
điều kiện chính trị - xã hội ổn định và họ có thể 
tạo ra sự thịnh vượng về kinh tế và thặng dư vật 
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chất cần thiết để duy trì các quần thể tu viện và đời 
sống của tăng đoàn. Đức Phật không ca ngợi sự 
“khổ hạnh và nghèo đói” như một con đường dẫn 
đến hạnh phúc thế gian hoặc giải thoát khỏi luân 
hồi. Điều mà Phật thường xuyên nhắc đến là sự 
mãn nguyện, hài lòng dù chỉ là biết đủ (Santuṭṭhi/
tri túc) và ham muốn hạn chế (appicchatā/thiểu 
dục), nhưng Phật cũng khuyến khích cả sự tích lũy 
của cải, Phật khen ngợi Thánh tăng Sivali (là một 
vị La Hán được tôn kính rộng rãi trong Phật giáo 
Nguyên thủy, biểu tượng của tài lộc dồi dào và 
bảo trợ xua đuổi những điều xui xẻo). Mặc dù Đức 
Phật chưa bao giờ giảng dạy cụ thể về kinh tế học, 
nhưng những lời dạy về bốn điều kiện cần thiết 
(thực phẩm, quần áo, chỗ ở và thuốc men) xuất 
hiện xuyên suốt Kinh điển Pāli. Về bản chất, tất 
cả những giáo lý liên quan đến bốn điều kiện trên 
đều thuộc về phạm trù kinh tế học hoặc ít nhiều nó 
cũng có giá trị như một bài giảng dạy, hướng dẫn 
về hoạt động kinh tế. Ngày nay, sự thịnh vượng 
của Phật giáo ở cả châu Á và châu Âu (về Tăng 
đoàn, về cơ sở thờ tự và hoạt động an sinh xã hội) 
đã chứng minh cho năng lực và xu hướng kinh tế 
của Phật giáo.

LỜI KẾT
Sinh thời, Siddhartha Gautama xuất gia tu học để 
giác ngộ chân lý và thành Phật và tạo nên kho báu 
Tam bảo (Phật - Pháp - Tăng) để chúng sinh đời sau 
nương tựa vào. Siddhartha Gautama đã làm nên một 
tôn giáo thành công trên cả hai phương diện Đạo 
và Đời, tạo nên giá trị cho Phật giáo khác biệt với 
các tôn giáo khác và không lẫn với các giá trị thế 
tục, tạo nên “sức mạnh” cho Phật giáo lan tỏa khắp 
nhân gian. 

Chú thích:
* PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng 
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[1] Giáo sư giảng dạy bộ môn triết học Tỷ giảo tại Đại học Sorbonne 
(Pháp). Triết học tỷ giảo là môn khoa học về tôn Giáo, mục đích là 
nghiên cứu tìm hiểu các tôn giáo trên thế giới, hướng đến sự khoan 
dung, không cố chấp, hòa đồng giữa các tôn giáo với đức tin chung 
là chỉ có một đấng Thượng Đế (qua nhiều danh từ) chứ không phải 
đa thần như thời thượng cổ. Nghiên cứu tôn giáo trong sự so sánh 
các khía cạnh: nguồn gốc, đặc điểm, ngôn ngữ, giáo chủ, triết lý, tổ 
chức, giới luật, kinh sách, dị, đồng để đi đến nhận định tổng quát là 
vạn giáo nhất lý. 
[2] Bác sĩ tâm thần, người đã thực tập Thiền định Phật giáo trong 
suốt cuộc đời.

Sinh thời, Siddhartha Gautama xuất gia tu học để giác ngộ 
chân lý và thành Phật và tạo nên kho báu Tam bảo (Phật - 
Pháp - Tăng) để chúng sinh đời sau nương tựa vào.
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DẪN NHẬP
Tham gia xây dựng các mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng góp phần trang nghiêm 
giáo hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh là một phần không thể 
thiếu của mọi tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Với nguyên lý “Phụng sự chúng sinh tức 
là cúng dường chư Phật” và với tinh thần từ bi, nhân ái, nhập thế, Phật giáo trong hơn 
2.000 năm qua đã làm nên “máu thịt” Việt Nam. Phải nói rằng, ngay từ đầu du nhập 
Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian nan khó khăn để xây dựng đất 
nước, trong thời đại ngày nay Phật giáo cùng đồng bào tiến bước lên Chủ nghĩa xã hội. 
Nhằm thực hiện được ước nguyện đó, Phật giáo đã có những đóng góp nhất định vào 
công việc giáo dục chung trong cộng đồng dân tộc Việt Nam trong những năm qua và 
cả hiện nay. Nên đã có hàng nghìn trang giấy viết về chủ đề này nhưng vẫn chưa bộc 
bạch được hết. Bởi giáo dục tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng không chỉ đơn 
thuần được hiểu là dạy chữ hay tụng kinh niệm Phật, nghe giảng pháp mà giáo dục 
Phật giáo chính là: Giáo dục trí tuệ; Giáo dục đạo đức; Giáo dục về sức khỏe; Giáo dục 
thiên hướng nghề nghiệp [1]. Hoặc nói như nhà nghiên cứu Nguyên Hảo, nền tảng của 
sự tu tập trong Phật giáo chính là: Giới, Định và Tuệ.

Trần Thị Kim Oanh, Trần Thị Hằng*
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Với tinh thần trách nhiệm ưu đời mẫn thế, những tín 
đồ Phật tử đã không tiếc thời gian, sức lực, tiền của, 
họ đóng góp vật chất lẫn tinh thần, chung sức đồng 
lòng cùng các tu sĩ mở nhiều lớp học tình thương, 
nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi... tổ chức nhiều 
đợt tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản, giáo 
dục kỹ năng sống phòng tránh HIV/AIDS cho cộng 
đồng; tư vấn, giúp đỡ, tổ chức thăm viếng, tặng quà, 
phát thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS.
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Do vậy, giáo dục Phật giáo nhìn tổng thể chính là 
sự hoàn thiện con người trong tính nhân bản, để con 
người phát triển một cách toàn diện và từ đó con 
người có được nhận thức đúng đắn đem lại sự đoàn 
kết toàn dân, xây dựng nước nhà vững mạnh theo 
phương châm đường hướng hành đạo của Phật giáo 
Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA MÔ HÌNH GIÁO 
DỤC PHẬT GIÁO PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
Mô hình giáo dục Phật giáo thể hiện rõ trong triết 
lý giáo dục nhân bản của hệ thống giáo dục, đó là: 
vì con người, lấy con người làm gốc. Con người 
là trung tâm nhưng cũng là một bản thể ý thức về 
những người khác, tôn trọng và phục vụ cộng đồng, 
đặc biệt với các Phật tử luôn chú trọng nhất là cách 
học làm người qua thực hành tín ngưỡng hoặc qua 
việc làm từ thiện để từ đó người Phật tử có không 
gian để trải nghiệm, khám phá, phát hiện những vấn 
đề cần giải quyết xung quanh mình. 

Phải nói rằng, một trong những biểu hiện nổi bật 
của đạo Phật có ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng 
dân tộc trong lịch sử cũng như hiện tại đó là Tứ 
vô lượng tâm: “Từ, Bi, Hỷ, Xả”. Chính cái Tâm 
này mà người tu hạnh Bồ tát không còn phân biệt 
kẻ lành người dữ, kẻ thiện người ác, nghĩa là luôn 
“thường hành bình đẳng” và rồi cùng với sự nỗ lực 

của Giáo hội, mà các mô hình giáo dục của Phật 
giáo đã đạt được những giá trị nhất định trong khối 
đại đoàn kết toàn dân.

Giá trị về tính nhân bản trong đời sống xã hội
Phật giáo Việt nam là một cấu trúc tinh thần được 
định hình trong quá trình lịch sử lâu dài, trên cơ sở 
những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa 
nhất định, thay đổi rất chậm chạp trong sự vận động 
và phát triển. Phật giáo là niềm tin và là hệ thống 
những đặc trưng về phẩm giá của người sáng lập tồn 
tại một cách khách quan tất yếu, tạo thành một thiên 
hướng, một “lực” trội trong tinh thần, trong cách 
sống, ứng xử, hành động của con người mà ta có thể 
nhận thấy ở số đông thành viên của cộng đồng có 
tín ngưỡng Phật giáo trong thực hành nghi lễ, cũng 
như qua các lựa chọn có tính chất lịch sử, có ý nghĩa 
bước ngoặt đối với “vận mệnh” mỗi con người. 

Ở Việt Nam kể từ khi đổi mới, đất nước có rất nhiều 
khởi sắc, cộng thêm sự hội nhập kinh tế, văn hóa, đặc 
biệt là sự phát triển của nền khoa học công nghệ nên 
hơn 10 năm qua, kinh tế phát triển không ngừng cả về 
hạ tầng và thị trường (Cách mạng công nghiệp 4.0) [2]. 

Do vậy, đây được xem là cuộc cách mạng có tác 
động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện 
của công nghệ cao, máy móc thông minh, các loại 

Mô hình giáo dục Phật giáo thể hiện 
rõ trong triết lý giáo dục nhân bản 
của hệ thống giáo dục, đó là: vì con 
người, lấy con người làm gốc. Con 
người là trung tâm nhưng cũng là 
một bản thể ý thức về những người 
khác, tôn trọng và phục vụ cộng 
đồng, đặc biệt với các Phật tử luôn 
chú trọng nhất là cách học làm người 
qua thực hành tín ngưỡng hoặc qua 
việc làm từ thiện để từ đó người Phật 
tử có không gian để trải nghiệm, 
khám phá, phát hiện những vấn đề 
cần giải quyết xung quanh mình.
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hình kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du 
lịch, tài chính, ngân hàng, logistic, robotis... thông 
minh hóa, dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số, 
tích hợp tất cả công nghệ thông minh nhất, hiện đại 
nhất, tạo ra những khả năng mới, tác động sâu sắc 
đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, qua đó làm 
tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, 
mang lại lợi ích to lớn cho nhà nước, doanh nghiệp 
và người tiêu dùng. Nhìn chung, đây được xem là 
cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam để có hệ năng lực 
mới phát triển trong tương lai nhanh và bền vững 
hơn. Đúng như C. Mác đã chỉ ra: Công cụ nối dài 
các giác quan con người. 

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho từng cá nhân, doanh nghiệp, quốc 
gia trong việc tận dụng những cơ hội cũng như 
thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. 
Bởi nó đang, sẽ không chỉ làm thay đổi bản đồ kinh 
tế thế giới; suy giảm quyền lực của một số quốc gia 
dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên; gia tăng sức 
mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ, 
đổi mới và sáng tạo; mà còn làm đảo lộn mọi mô 
thức truyền thống văn hóa, tinh thần vốn đã tồn tại 
trong đời sống xã hội mỗi quốc gia, nhất là với thế 
hệ trẻ, họ dễ rơi vào thế giới “ảo”; lối sống “ảo”, 
“thôi miên”, không phân biệt được đúng - sai, tốt - 
xấu, thực - hư, dân tộc - phi dân tộc trước thế giới 
“ảo”. Sự kết nối mạng đang rộng mở giao lưu và 
giao tiếp trên tất cả các lĩnh vực nhưng đã làm cho 
con người như lạc vào cõi “mê”, khó làm chủ, nhất 
là sự xuất hiện đồng tiền “ảo”, thanh toán “ảo”, 
kinh doanh “ảo”, đã làm tính tổng hòa các quan hệ 
xã hội trong bản chất con người, như C. Mác đã chỉ 
ra, có nguy cơ phai nhạt. Quan hệ sự ứng xử văn 
hóa, đạo đức trong cộng đồng với thuần phong mỹ 
tục của truyền thống dân tộc xa cách dần. Chuẩn 
mực đạo đức được tôn thờ qua nhiều thế hệ có 
những nguy cơ bị mai một. Con người trong cộng 
đồng, trong giao tiếp tình làng nghĩa xóm bị hạn chế 
về chiều rộng, chiều sâu, con người vô hình trung đã 
trở thành nô lệ cho tư tưởng sở hữu mà không phải 
là hiện hữu của chính mình.

Biểu hiện của xu hướng này không chỉ riêng Việt 
Nam mà là sự báo động toàn cầu, báo động về sự vô 
cảm của con người trước những nỗi đau quằn quại 
của đồng loại đang xảy ra liên tiếp khắp nơi trên 
thế giới. Ở Việt Nam, sự báo động xuống cấp của 

các giá trị đạo đức, với sự gia tăng của hàng loạt 
các tệ nạn xã hội, các tội phạm hình sự với mức độ 
ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân đôi khi chỉ 
vì một chút lợi ích vật chất mà hung thủ sẵn sàng 
làm tất cả, không từ thủ đoạn nào, từ lừa đảo đến 
giết hại đồng loại. Hệ giá trị truyền thống trong gia 
đình đứng trước nguy cơ to lớn. 

Vậy làm cách nào để giảm thiểu hiện trạng đó. Phải 
chăng cần phải có những hình thức xử phạt nghiêm 
minh hơn? Hay xây dựng một xã hội pháp trị như 
những nhà tư tưởng pháp gia cổ đại Trung Quốc? 
Theo chúng tôi, tất cả điều đó đều cần tham khảo. 
Tuy nhiên, những giải pháp đó chưa giải quyết 
được căn nguyên của nó vì pháp luật làm họ sợ chứ 
không tự tâm, nên họ sẽ luôn tìm cách né tránh hay 
lách luật. Do đó, vấn đề ở đây là phải làm sao thức 
tỉnh được lương tri, tính thiện trong mỗi con người 
“nhân chi sơ tính bản thiện”; phải giáo dục nhân 
cách mỗi con người hướng tới đồng loại, xây dựng 
xã hội tương lai tươi sáng. 

Bởi vậy, khi nói đến sự cứu vãn đạo đức con người 
trong xã hội hiện đại, không thể không phát huy 
vai trò những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng 
trong Phật giáo hiện nay vì nó đã nối kết được giữa 
đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo - Phật giáo, mà 
đạo đức này không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay 
trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo con người, trong 
cộng đồng gia đình - làng - nước. Do vậy, nếu như 
chỉ vì một lý do nào đó mà ta đặt tôn giáo nhất là 
Phật giáo ra ngoài xã hội cũng giống như xây nhà 
trên cát. Vì Phật giáo tự bản thân đã có những giá 
trị đặc biệt nhất định. Đó là tình yêu con người, mà 
C. Mác đã gọi là chức năng an ủi tinh thần và chức 
năng điều chỉnh xã hội của con người. Nhìn vào 
tổng quan các giá trị mà xét thì bản chất Phật giáo là 
giàu tính nhân bản: Từ bi, trí tuệ; bản nguyện là giác 
ngộ, giải thoát; bản hạnh là hòa bình, giáo dục và từ 
thiện. Từ những tính chất thiết thực ấy đã đưa Phật 
giáo phát huy chức năng xã hội của mình là: nhập 
thế, hòa mình vào xã hội.

Vì lẽ đó, mà không ai có thể chối cãi, từ khi đạo 
Phật du nhập vào Việt Nam, dù Phật giáo có những 
mô hình giáo dục nào đi chăng nữa thì các mô hình 
giáo dục đó đều đã khai thác tính nhân bản để phục 
vụ cho việc phụng vụ đất nước và giữ nước của dân 
tộc. Hay nói cách khác chính là giáo dục con người 
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phải có đạo đức, có tình yêu quê hương, đất nước, 
yêu gia đình, yêu chòm xóm. Và lịch sử đã minh 
chứng, khi Phật giáo đạt tới mức cực thịnh ở nước 
ta dưới triều đại Lý - Trần, nhà nước Đại Việt cũng 
đạt tới mức cường thịnh chưa từng có trong lịch sử. 
Các vua thời Lý - Trần sùng Phật, lấy đạo Phật làm 
quốc đạo. Tôn người đạo cao đức trọng nhất trong 
Giáo hội làm Quốc sư để vấn kế hưng nước, an dân. 
Nhờ đó mà kinh tế, văn hóa đạo đức xã hội phát 
triển mạnh mẽ.

Và một khi đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, 
Phật giáo lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong 
đời sống văn hóa tinh thần. Các ngôi chùa không 
chỉ mang yếu tố tâm linh mà đã trở thành trung tâm 
văn hóa giáo dục trong các làng xã. Bởi thế, chùa 
không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là nhà 
trường, trạm xá, thiện nguyện, hội hè... Vì lẽ đó, mà 
rất tự nhiên, trong cuộc đấu tranh giải phóng đất 
nước, Phật giáo không những đứng về phía những 
người yêu nước, mà còn thổi bùng ngọn lửa yêu 

nước trong quần chúng nhân dân nên nhiều tín đồ 
Phật tử đã trực tiếp hướng dẫn người dân đứng lên 
làm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Kháng chiến 
chống quân Mông - Nguyên thời nhà Trần và các 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này trong 
thời hiện đại là ví dụ. Hàng vạn thanh niên là tín đồ 
Phật tử đã tham gia chiến đấu, nhiều người đã hy 
sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều phong 
trào đấu tranh sôi nổi của tu sĩ và Phật tử chống Mỹ 
- Ngụy với các khẩu hiệu “Nhân dân đòi cơm áo, 
Phật giáo đòi hòa bình”… Chính lẽ đó mà trong 
một bài viết về bản sắc văn hóa Việt Nam, học giả 
Phan Ngọc đã nhận định: “Phật giáo Việt Nam là 
Phật giáo Tổ quốc luận” [3]. 

Cũng từ đây, trong tâm thức Phật giáo Việt Nam có 
một giá trị vô cùng quý báu là trách nhiệm với dân 
với nước, với gia đình, dòng tộc. Nó kết tinh khát 
vọng của một tâm thức hướng về cuộc sống xây 
dựng dương gian trần thế, lo khắc phục những khó 
khăn trong cuộc sống để tồn tại, đề cao tính nhân ái 

Với nguyên lý “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật” và với tinh thần từ bi, nhân ái, 
nhập thế, Phật giáo trong hơn 2.000 năm qua đã làm nên “máu thịt” Việt Nam. (Ảnh: phatgiao.org.vn)
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vị tha, cứu nhân độ thế bằng những hành động và 
việc làm thiết thực trong công tác từ thiện xã hội 
như: cứu chữa bệnh miễn phí, nuôi dưỡng trẻ mồ 
côi, giúp đỡ người nghèo, người không nơi nương 
tựa, người lang thang cơ nhỡ, giúp người trong cảnh 
hoạn nạn, cứu người trong lúc nguy nan,... chung 
tay xây dựng cộng đồng, xã hội [4]. Với tinh thần 
trách nhiệm ưu đời mẫn thế, những tín đồ Phật giáo 
đã không tiếc thời gian, sức lực, tiền của, họ đóng 
góp vật chất lẫn tinh thần, chung sức đồng lòng 
cùng các tu sĩ mở nhiều lớp học tình thương, nuôi 
dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi... tổ chức nhiều đợt 
tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản, giáo dục kỹ 
năng sống phòng tránh HIV/AIDS cho cộng đồng; 
tư vấn, giúp đỡ, tổ chức thăm viếng, tặng quà, phát 
thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS.

Tâm từ bi của triết lý sống Phật giáo đã quyện chặt 
với truyền thống luân lý đạo đức của dân tộc “Lá 
lành đùm lá rách”, tâm nguyện “Phục vụ chúng 
sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”. Các tín 
đồ Phật giáo cùng quần chúng nhân dân đã miệt mài 
gieo trồng hạnh quả bằng những hành động thiết 
thực gắn “đạo” với “đời”, gắn các ngày lễ lớn như: 
lễ Phật đản, đại lễ cầu siêu, đại lễ Vu Lan… với 
thuần phong mỹ tục của dân tộc, nhằm giáo dục đạo 
đức và khơi dậy truyền thống dân tộc: “Uống nước 
nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Và do vậy, những mô hình giáo dục phục vụ cộng 
đồng của Phật giáo làm điểm quy chiếu tô điểm cho 
tâm thức và bản sắc văn hóa Việt Nam. Phật giáo đã 
đưa ra phương pháp vượt khỏi sự nô lệ ngoại cảnh, 
vượt khỏi sự hận thù của mối quan hệ người với 
người, vượt trên những quan niệm sai lầm của nhận 
thức nhị nguyên ràng buộc con người trong tội lỗi: 
tham, sân, si, dục vọng... Phật giáo chủ trương Đại 
Từ Bi, Năng Hỷ Xả, người tu hạnh Bồ tát phải không 
còn phân biệt kẻ lành người dữ, kẻ thiện người ác, 
nghĩa là phải biết “thường hành bình đẳng”, Bát 
nhã bình đẳng (một trong bốn đại đức của Bồ tát) vì 
cái hạnh Bát nhã bình đẳng đưa đến cái hạnh Đại Từ 
Bi, Năng Hỷ Xả của Bồ tát. Nên tâm tình yêu của 
Phật không còn có sự phân chia thiện - ác, thị phi. 
Như vậy, mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng của 
Phật giáo có nhiều giá trị trong xã hội. Bởi một xã 
hội hiện đại theo đúng nghĩa thì tính nhân bản phải 
cao, phẩm giá phải lớn và trái tim phải rung động 
trước nỗi đau đồng loại. Chính lẽ đó, triết lý đạo đức 

tôn giáo chính là sự gắn kết lương tâm con người 
với xã hội hiện đại.

Giá trị về sự cố kết cộng đồng
Người sáng lập đạo Phật là Thái tử Tất Đạt Đa - Đức 
Thích Ca Mâu Ni (563-483 TCN). Ngay từ khi ra 
đời, việc trước nhất của đạo Phật là tạo lập tổ chức 
Phật đoàn, sau đó xây dựng hệ thống kinh điển, luật 
tạng và giáo lý. Phật giáo đã lý giải những thách đố 
triết học trừu tượng muôn thuở như bản chất sự sống, 
lẽ sinh tử, con người đến từ đâu và đi về đâu, con 
người là gì giữa cõi tạm trăm năm và trước cái vô 
cùng vô tận của không gian và thời gian; và rồi Phật 
giáo cũng nhằm tới giải quyết mối quan hệ giữa khả 
năng nhận thức và phương tiện hành đạo, giữa những 
mâu thuẫn trong xã hội và mơ ước đạt tới hạnh phúc 
trước thách thức những “tham, sân, si, ố, hỷ, nộ” 
của cuộc đời và trong vòng chuyển hóa thời gian quá 
khứ - hiện tại - vị lai của mọi kiếp chúng sinh. Phật 
giáo lan tỏa thật mạnh mẽ. Ngày nay, ở phương Tây 
cũng đã có hàng triệu tín đồ Phật tử với đủ các tông 
phái khác nhau. Các thuộc tính điều hòa, dung nạp 
và giản dị của Phật giáo đã giúp Phật giáo mở được 
nhiều con đường vào đời sống con người thuộc nhiều 
dân tộc khác nhau. Cái đặc sắc của Phật giáo có lẽ ở 
giáo lý “Phật tại tâm” hay “tu tại tâm”. Chính giáo 
lý “mềm” và “mở” này đã quán xuyến tính thống 
nhất của đạo Phật dù có rất nhiều tông phái. Do vậy, 
chính trong Kinh Thánh Cầu, Đức Phật đã giảng về 
bốn nền tảng của hòa hợp xã hội (Từ bi và Bố thí; lời 
nói chân thật; Hành động lợi ích chung tay vì cộng 
đồng; Công bằng xã hội). Rõ ràng, một tinh thần Từ 
bi, Bố thí có thể khắc phục được nhiều vấn đề trong 
xã hội như: đói nghèo, bệnh tật, dịch dã… Cũng có 
thể hiểu, một lời nói chân thật ngay thẳng sẽ tạo ra 
sự trong sáng, tránh hiểu lầm, mang tinh thần kết nối 
cộng đồng, được sử dụng trong “Bát chánh đạo”. 
Một hành động lợi ích chung tay vì cộng đồng đem 
lại một xã hội thống nhất, hòa bình. Công bằng xã hội 
mang lại cho sự phát triển bền vững và thay đổi xã 
hội. Hoàn thành nền tảng này của Phật giáo không chỉ 
mang lại sự đại đoàn kết trong mỗi xã hội mà còn là 
sự đại đoàn kết trên toàn thế giới và đại đoàn kết giữa 
các tôn giáo với nhau. Với tư tưởng đó, những mô 
hình giáo dục phục vụ cộng đồng của Phật giáo (công 
tác từ thiện, an sinh xã hội, giáo dục dạy nghề…) 
mang tính cố kết cộng đồng cao và có một vị thế 
quan trọng trong xã hội hiện đại. Bởi một xã hội theo 
đúng nghĩa thì tính cố kết giữa người với người phải 
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bền chặt, hài hòa với nhau. Đồng thời, các mô hình 
giáo dục đó cũng chính là sự cụ thể hóa, đưa những 
lời Phật dạy vào thực tiễn cuộc sống làm nhiều người 
biết đến Phật giáo hơn, cảm tình với Phật giáo hơn, 
các giá trị tốt đẹp của Phật giáo được lan tỏa mạnh 
mẽ hơn trong cộng đồng. Đặc biệt, thông qua chính 
những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ những 
hoạt động đó, họ cảm thấy không bị cô đơn, không 
bị xã hội bỏ rơi, tình người thật ấm áp. Từ đó mà 
xét thì những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng 
của Phật giáo đã thể hiện được triết lý sống của Phật 
giáo, góp phần tạo nên trang nghiêm giáo hội và xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện qua sự gắn 
kết lương tâm con người với xã hội hiện nay. Và thiết 
nghĩ, chính những mô hình giáo dục trong Phật giáo 
đã tạo ra nền tảng cho sự cố kết nhân tâm trong mỗi 
con người, mỗi dân tộc với cộng đồng xã hội. Bởi, 
trong đời sống văn hóa tinh thần không có ảnh hưởng 
nào mạnh hơn tôn giáo - Phật giáo và cũng không có 

sự quyến rũ nào bằng sự quyến rũ của tôn giáo - Phật 
giáo một khi đi vào lòng người. Vì tôn giáo - Phật 
giáo xét về bản chất có chức năng liên kết xã hội. 

Trong một lần công tác tại Kiên Giang, có dịp đi 
thực tế tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, 
chúng tôi đã rất cảm động với chia sẻ của một người 
bà có cháu được trung tâm nhận chăm sóc, đào tạo: 
“Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó đưa 
nó về khi nó mới 1 tuổi cho tôi nuôi nó rồi bỏ đi làm 
ăn xa, nhưng lâu lắm chưa về. Tôi già cả không 
nuôi được nó, nó ốm đau liên miên, sức khỏe yếu. 
May nhờ có quý Thầy nhận nó vào trung tâm, nó 
được ăn uống đầy đủ, lại được học hành như thế 
này. Tôi vui lắm! Chứ tôi nuôi sao được nó đi học. 
Thi thoảng tôi vẫn vào thăm nó. Thấy nó bảo chơi 
với các bạn, học với các bạn vui lắm!” [5]. Vì thế, 
những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng có ý 
nghĩa vô cùng sâu sắc. Các hoạt động đó đã giúp 

Những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng của Phật giáo làm điểm quy chiếu tô điểm cho 
tâm thức và bản sắc văn hóa Việt Nam. Phật giáo đã đưa ra phương pháp vượt khỏi sự nô lệ 
ngoại cảnh, vượt khỏi sự hận thù của mối quan hệ người với người, vượt trên những quan niệm 
sai lầm của nhận thức nhị nguyên ràng buộc con người trong tội lỗi: tham, sân, si, dục vọng...
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cho một bộ phận người “yếm thế” được học hành, 
trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để hòa nhập 
cộng đồng, trở thành người có ích cho cộng đồng,… 
Song song với đó, các hoạt động này cũng góp phần 
đẩy lùi, thu hẹp những mảng tối của xã hội. 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT HUY VAI TRÒ 
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO 
DỤC CỘNG ĐỒNG
Từ khi du nhập, đến nay đã hàng ngàn năm [6] 
nhưng tôn giáo vẫn như chất keo dính trong đời 
sống người Việt, giống một món ăn tinh thần không 
thể thiếu của người Việt. Phải chăng như nhà triết 
học Hây người Đức đã nói: Nó là những giọt dịu 
ngọt rót vào cái chén đắng của nhân loại; sau này 
chính C. Mác đã nhắc lại dưới một 
câu nói nổi tiếng: “Tôn giáo là 
thuốc phiện của nhân dân”. Một 
loại thuốc mang bản chất đích thực 
là chữa lành vết đau, an ủi nỗi đau 
quằn quại tinh thần cho chính đời 
sống của con người ở tại dương 
gian trần thế. Hay Phật giáo Việt 
Nam còn là một tổng thể những giá 
trị vật chất và tinh thần do chính 
Phật giáo đem lại cho cộng đồng 
dân tộc Việt Nam và nó đã trở thành 
nền tảng, sức mạnh của cả dân tộc 
trong tiến trình phát triển xã hội 
Việt Nam? Vì vậy, nhất thiết không 
thể thiếu đó là sự kết tụ vai trò của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam giữa 
triết lý sống của Phật giáo và các Phật tử Việt Nam. 
Bởi các tín đồ Phật giáo như một môi trường sàng 
lọc để kết tinh những giá trị mới bổ sung thêm cho 
tư tưởng, hành động về xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Do vậy, cần phải phát huy hơn nữa vai 
trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để Phật giáo 
Việt Nam thực sự là nguồn lực mang lại nhiều hơn 
nữa những giá trị đích thực cho xã hội, nhất là giá trị 
trong những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng, 
để đất nước phồn vinh, thế giới hòa bình.

Giá trị của Phật giáo đã được đánh giá và khẳng 
định. Và điểm chung có thể rút ra là Phật giáo có 
những giá trị mang tính tích cực đối với cộng đồng 
xã hội. Vì vậy, phải làm sao để phát huy được những 
mặt tích cực đó của nó cũng như những ảnh hưởng 

mà nó đã, đang và sẽ đem lại cho dân tộc Việt Nam 
nói riêng, lịch sử nhân loại nói chung. 

Và thực tế, trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đã có nhiều hoạt động thể hiện sự nỗ lực 
tham gia xây dựng nhiều mô hình giáo dục phục 
vụ cộng đồng. Biểu hiện cụ thể như: Tham gia xây 
dựng mô hình giáo dục với nhiều loại hình đào tạo 
như giáo dục phổ thông, giáo dục dạy nghề với 
nhiều hình thức như các lớp học tình thương, các 
trung tâm dạy nghề,… với nhiều hình thức như tổ 
chức độc lập, liên kết, bán liên kết,… Theo số liệu 
thống kê của Ban Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam năm 2019, số lượng lớp học tình 
thương theo con số cụ thể [7]: 

Về giáo dục mầm non: Đây là đối tượng cần chăm 
sóc, giáo dục kỹ lưỡng nhất bởi đây là lứa tuổi hình 
thành nhân cách con người, vì thế Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam từ khi thành lập đã rất quan tâm đến 
việc tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục mầm 
non phục vụ cộng đồng. Nhằm tạo nguồn nhân lực 
chuyên cho hoạt động đó, ngay từ những năm 1992, 
Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đã phối hợp với trường Cao đẳng Sài Gòn 
đào tạo chuyên ngành mầm non cho hơn 100 chư Ni 
và Phật tử tại các tỉnh thành về học tại Thiền viện 
Quảng Đức (quận 3, TP. HCM).

Cả nước hiện có rất nhiều các cơ sở giáo dục mầm 
non của Phật giáo hoạt động, như: Trường Mầm non 
Dân lập Họa Mi  (chùa Giác Tâm, quận Phú Nhuận, 
TP. HCM), Trường Mầm non Bán trú miễn phí Tịnh 
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Nghiêm (Tiền Giang),... Nội dung giáo dục tại các 
cơ sở đào tạo của Phật giáo cũng bám sát những 
nội dung của chương trình giáo dục quốc dân, rèn 
luyện và dạy cho trẻ những kiến thức, kỹ năng theo 
chương trình giáo dục mầm non quốc gia.  

Nhằm góp phần tạo công ăn, việc làm, trang bị 
phương tiện kiếm sống cho những người có hoàn 
cảnh khó khăn về sức khỏe (người khuyết tật, người 
sức khỏe yếu, thương binh, bệnh binh…) về vật 
chất (người lang thang, cơ nhỡ, con em gia đình 
nghèo,…) Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức 
nhiều trường dạy nghề, ở nhiều địa phương đào tạo 
các nghề cơ bản như: may, sửa chữa xe, điện gia 
dụng, thêu, đan, khắc tượng gỗ... Các cơ sở tiêu biểu 
như: chùa Tây Linh, Long Thọ (Thừa Thiên-Huế), 
chùa Kỳ Quang (TP. HCM), KomPongChrây (còn 
gọi là chùa Hang ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh), Phônôrôka (Sóc Trăng)... 
Sau khi đào tạo xong, các học viên sẽ được giới 
thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp, hoặc nhận 
làm tại nhà. Theo số liệu thống kê của Ban Từ thiện 
Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2019, 
số lượng trung theo con số cụ thể [8]:

Mặc dù những con số thống kê trên là chưa đầy đủ 
nhưng phần nào cũng đã cho thấy sự nỗ lực của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, các Tăng 
Ni trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động giáo 
dục cộng đồng giàu tính nhân văn. Những hoạt động 
giáo dục phục vụ cộng đồng của Giáo hội Phật giáo 
đã góp phần bù đắp, san sẻ những khó khăn trên với 
Nhà nước, hệ thống giáo dục quốc dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì 
những mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có những mặt 

cần khắc phục để phát huy hơn nữa giá trị của nó 
trong xã hội.

Thứ nhất, những mô hình giáo dục phục vụ cộng 
đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chỉ phát 
triển mạnh ở bề nổi, chưa thực sự phát triển theo 
chiều sâu. Ví như những việc làm cứu trợ nhanh, 
kịp thời nhưng chỉ là biện pháp giải quyết tình thế 
những nhu cầu cấp thiết lúc đó của người gặp nạn: 
cơm ăn, nước uống, quần áo mặc, nơi ở... chứ chưa 
có lộ trình để họ có một nơi ở, một nghề nghiệp 
ổn định cho cuộc sống, có nguồn thu nhập thường 
xuyên, có hướng tương lai cho các trẻ khi trưởng 
thành, có chế độ dinh dưỡng.

Thứ hai, những mô hình giáo dục phục vụ cộng 
đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  cách thức 
làm còn manh mún, tự phát, chưa hệ thống và bài 
bản. Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại đây là tự phát 
chủ yếu nuôi các trẻ xuất phát từ tình thương, lòng 
nhân ái với quy mô nhỏ nên điều kiện chăm sóc trẻ 
chưa có chất lượng như các cơ sở chuyên nghiệp. 
Chủ yếu nhờ cậy vào sự quyên góp, giúp đỡ nuôi 
nấng của các Phật tử hay người dân quanh chùa. 
Cơ sở vật chất, nhân lực cần đầu tư, đào tạo thêm. 

Qua khảo sát một số 
cơ sở từ thiện của 
Phật giáo cho thấy 
công tác quản lý các 
hoạt động từ thiện 
của Phật giáo chưa 
thật sự chặt chẽ và 
chuyên nghiệp, đôi 
lúc có những sự cố 
đáng tiếc do quản lý 
lỏng lẻo. Mặc dù với 
tinh thần từ bi của 
nhà Phật hòa quyện 

với tinh thần “Tương thân tương ái” của người 
Việt nên các vị đều có tinh thần hướng thiện, làm 
việc thiện giúp đỡ mọi người đều không tính toán, 
vụ lợi hay những Phật tử đến với các cơ sở từ 
thiện đều là những người thấm nhuần tinh thần 
Phật pháp, tự nguyện làm điều thiện, tuy nhiên 
sự quản lý không chặt chẽ đã tạo điều kiện cho 
kẻ xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng uy tín của Phật 
giáo. Vì vậy, cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề 
này và nghiên cứu quản lý hoạt động từ thiện thật 
bài bản.
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Thứ ba, những mô hình giáo dục phục vụ cộng 
đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có sự 
phối hợp, liên kết chặt chẽ với các cấp chính quyền 
địa phương và các cơ sở từ thiện Phật giáo khác 
trong nước. 

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Theo điều 20, 
21 Nội quy Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Hiến 
chương của Giáo hội, các mô hình giáo dục phục 
vụ cộng đồng trong đó có công tác từ thiện xã hội 
phải được thu về một mối và dưới sự giám sát của 
Giáo hội, không thể tách rời và hoạt động thiếu sự 
giám sát của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
có vai trò to lớn trong việc định hướng sự phát triển 
các mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng. Vì thế, 
Giáo hội cần quan tâm sát sao, quản lý chặt chẽ hơn 
nữa đối với các mô hình này nhằm góp phần trang 
nghiêm Giáo hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc vững mạnh.

KẾT LUẬN
Như vậy, về tổng thể, Phật giáo Việt Nam cũng chính 
là bản sắc Việt Nam, là đạo đức của con người Việt 
Nam. Do đó, sống trong thời đại phát triển mạnh mẽ 
của cách mạng khoa học và công nghệ 4.0, chúng 
ta không thể không coi trọng việc phát triển những 
mô hình giáo dục phục vụ cộng đồng của Phật giáo. 

Phật giáo Việt Nam trong quá trình hình thành, tồn 
tại đã góp phần tạo ra những giá trị nhân bản như 
lòng hiếu thảo, nhân ái, biết ơn, tính cộng đồng, cần 
cù, sáng tạo, hiếu học, yêu nước. Yêu nước là giá trị 
đạo đức hàng đầu trong hệ thống nhân bản truyền 
thống của dân tộc Việt Nam. Đó là những giá trị hết 
sức quý báu mà chúng ta cần phải lưu giữ, nghiên 
cứu, khai thác trong Phật giáo để phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng xã hội hiện đại. 

Dẫu biết, bản thân mọi giá trị không phải “nhất 
thành bất biến” mà luôn biến đổi cùng tiến trình 
lịch sử. Các giá trị ngày hôm qua, chưa hẳn là giá trị 
của ngày hôm nay. Nhưng những giá trị nhân bản, 
tinh thần đoàn kết dân tộc trong những mô hình giáo 
dục phục vụ cộng đồng của Phật giáo Việt Nam có 
thể nói là vĩnh hằng cùng với sự tồn tại và phát triển 
của dân tộc. Do vậy, để gìn giữ được những giá trị 
này trong Phật giáo thì nhất thiết phải phát huy hơn 
nữa vai trò lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam để củng cố và tiếp tục xây dựng những mô 
hình giáo dục phục vụ cộng đồng sao cho lòng nhân 
ái phải được nâng lên thành chủ nghĩa nhân đạo, 
tính cộng đồng trong xã hội được nâng lên thành 
khối đại đoàn kết toàn dân, lòng yêu nước phải luôn 
gắn với Chủ nghĩa Xã hội. Có như vậy, những mô 
hình giáo dục phục vụ cộng đồng của Phật giáo mới 
có ý nghĩa tích cực trong xã hội hiện đại và phương 
châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” mới được 
hiện thực hóa trọn vẹn.  

Chú thích:
* PGS. TS Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Bộ môn Tôn Giáo học, 
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 
gia Hà Nội.
* Th.S Trần Thị Hằng - Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, 
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 
gia Hà Nội.

[1] Theo học giả Thích Nhật Từ.
[2] Năm 2017, Việt Nam lọt vào top 20 quốc gia có số người sử 
dụng Internet đông nhất thế giới với 64 triệu người, xấp xỉ 67% 
dân số. Mạng di động 4G được triển khai rộng khắp với hơn 
40.000 trạm, phủ sóng hơn 90% dân số. Trong hệ sinh thái số, ba 
thị trường chính là viễn thông, công nghệ thông tin và thương mại 
điện tử đều có tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu ngành công nghệ 
thông tin đạt 67,6 tỷ USD, ngành viễn thông đạt 6,2 tỷ USD, đội 
ngũ nhân lực tới 781 nghìn người. Thị trường thương mại điện tử 
tăng 69%, đưa Việt Nam vào tốp 3 thị trường thương mại điện tử 
có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo được hình thành và phát triển mạnh. Bên cạnh đó, lĩnh 
vực công nghệ tài chính (Fintech) cũng có chuyển biến rất mạnh 
mẽ. Ngân hàng nhà nước đã chú trọng thúc đẩy việc ứng dụng các 
công nghệ mới vào hoạt động quản lý, kinh doanh ngành ngân 
hàng, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống. Các ngân hàng thương mại 
cũng chủ động ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data và dịch 
vụ mới như Mobile Banking, Internet Banking, livebank247 để có 
thể phục vụ khách hàng mọi nơi, mọi lúc. Đến nay, có khoảng 78 
công ty Fintech hoạt động tại thị trường Việt Nam, nơi được ước 
tính có giá trị khoảng 8 tỷ USD vào 2020.
[3] Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn 
học, tr. 49.
[4] Hiện cả nước có gần 60 Tuệ Tĩnh đường hoạt động có hiệu 
quả khám chữa bệnh và phát thuốc cho hàng ngàn bệnh nhân, 
tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Một số t ự viện còn có phòng 
thuốc nam, bốc thuốc và châm cứu cho bệnh nhân đang được 
đồng bào các giới quan tâm.
[5] Thực tế tại Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang tháng 
12/2019.
[6] Thế kỷ thứ II.
[7], [8] https://vbgh.vn/index.
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C ách đây hơn 26 thế kỷ tại Ấn Độ dưới sự giáo hóa của Đức Phật, Tăng Ni được sinh hoạt 
tu học rất trang nghiêm, thanh tịnh. Vì thế, Cư sĩ thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã 
hội như: vua chúa, quan lại, trưởng giả, Bà-la-môn, nông dân,… nhìn thấy Tăng đoàn 

mà phát tâm tu học. Mỗi người tuy thuộc nhiều ngành nghề, địa vị xã hội khác nhau nhưng cùng 
chung một mục đích là hộ trì Phật pháp, làm cho Phật giáo hưng thạnh. Truyền thống của Đức 
Thế Tôn nhờ thế được tiếp nối. Vì vậy, việc trang nghiêm Giáo hội luôn rất cần thiết, là công việc 
hết sức quan trọng để giữ gìn giềng mối Phật pháp muôn đời.

TRÁCH NHIỆM CỦA TĂNG NI
Tu học trao dồi giới đức
Trong sinh hoạt tại mỗi già lam tự viện, dù theo truyền thống nào nhưng vào nửa tháng chư Tăng 
đều phải cùng nhau ngồi lại đọc tụng giới bổn Patimokkha. Vì giới luật còn thì Phật pháp còn [1]. 
Thật vậy, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ có giữ giới hạnh đúng như pháp thì phiền não 
không sanh, tâm thức dần thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng, tác động đến tâm thức những người xung 
quanh và môi trường sống dần được thanh tịnh an vui. Phật pháp chỉ hưng thạnh khi còn những vị 
tu hành có giới đức tỏa sáng. Chính đức hạnh ấy đã cảm hóa quần chúng có niềm tin chân chính 
vào Tam bảo. Phật là bậc chứng ngộ được pháp, Pháp tác thành phẩm chất giác ngộ của Phật, Phật 
lại tuyên dương Chánh pháp, Phật pháp không thể tách rời nhau. Phật pháp lại tác thành phẩm chất 
và ý hướng của Tăng, Tăng có mặt là Phật pháp có mặt [2].

SC. Thích Nữ Huệ Cảnh*
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Chủ tịch Hội Pāli Text Luân Đôn phát 
biểu: “Đạo Phật là một tôn giáo, một 
khoa học sâu sắc, một lối sống hợp 
lý, thực tiễn và bao gồm tất cả. Hơn 
2.500 năm qua đạo Phật đã thỏa 
mãn những nhu cầu tâm linh của gần 
một phần ba nhân loại. Đạo Phật 
hấp dẫn đối với phương Tây, nhấn 
mạnh đến tinh thần tự lực, đương 
đầu với những quan điểm khác với 
lòng khoan dung. Đạo Phật bao trùm 
hết mọi lĩnh vực khoa học tôn giáo, 
triết học, tâm lý học, luân lý và nghệ 
thuật. Và trên hết, đạo Phật chỉ rõ 
cho mọi người thấy chính con người 
là nhà sáng tạo ra kiếp sống hiện tại 
của họ và mỗi người là nhà thiết kế 
duy nhất cho số phận của mình”. 
(Ảnh: sưu tầm)
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Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: Bậc chân tu 
không mọc nhiều như nấm sau cơn mưa [3]. Tuy 
những vị chân tu thật học không nhiều như thời 
chánh pháp khi còn Thế Tôn nhưng không phải 
không có. Điều này đã được lịch sử chứng minh, 
khi có các vị vĩ nhân xuất hiện qua nhiều giai đoạn 
lịch sử, đưa chánh pháp sáng soi nhân gian, như: 
Ngài Long Thọ, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, 
Thích Minh Châu, Thích Trí Tịnh, Thích Phổ Tuệ 
... Tất cả đã tỏa sáng gương giới đức cho hàng hậu 
thế mỗi khi nhìn lại trang sử vàng son ấy mà lòng 
không khỏi hổ thẹn.

Bậc chân tu không phải như những dấu tích linh ứng 
để mọi người nghe tiếng tìm tới dâng hương. Bậc 
chân tu cũng không phải là người có vài thủ thuật 
như: tiên tri, chữa bệnh để thu hút nhiều người hâm 
mộ. Bậc chân tu là sự hiện diện, trước hết của đạo 
đức vô hành. Nhìn vào người, thiên hạ thấy lòng 
mình thêm tin tưởng, thêm trầm tĩnh, thêm ý thức, 
thêm thương yêu cuộc đời một cách chân thành. 
Đây chính là sự trang nghiêm Giáo hội thiết thực 
từ sự chuyển hóa nội tâm của mỗi người con Phật, 
chỉ cần ngồi với một người mà cảm thấy lòng mình 
bình yên, tĩnh lặng, mong muốn phụng sự. Sự hiện 
diện của người chân tu giản dị trong sáng như khí 
trời, như mạch nước ngầm cho mọi vật được tồn 
tại và sinh trưởng. Đó là lý do nơi nào có các vị 
trưởng lão thanh tịnh nơi đó Tăng chúng và Cư sĩ tu 
học dễ có kết quả an lạc. Tu sĩ muốn có giới trước 
tiên cần một môi trường học tập và rèn luyện. Hiện 
nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hiện 
công tác biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam và quan tâm, chỉ đạo Tăng Ni sinh trẻ 
tu học nội trú để có thời gian dốc toàn lực cho việc 
nghiên cứu, thực hành lời Phật dạy. Vì vậy, sau khi 
tốt nghiệp chư Tăng Ni trở về trú xứ hay hành đạo 
nơi nào cũng gói ghém theo sở tu, sở học để hướng 
dẫn quần chúng tu học làm lợi lạc cho đời.

ĐOÀN KẾT HÒA HỢP
Trong Kinh Tăng Chi, chương Bảy pháp, phẩm 
Vajjī, Kinh Vassakāra, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo, khi nào chúng Tỳ kheo tụ họp trong niệm đoàn 
kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng 
sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỳ kheo, chúng 
Tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm” [4]. 
Đức Phật khuyên chúng ta nơi nào có sự đoàn kết 
nơi đó có sức mạnh. Thực tế, trong bài kinh này, 

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hiện 
công tác biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
và quan tâm, chỉ đạo Tăng Ni sinh trẻ tu học nội trú để có 
thời gian dốc toàn lực cho việc nghiên cứu, thực hành lời 
Phật dạy. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp chư Tăng Ni trở về trú 
xứ hay hành đạo nơi nào cũng gói ghém theo sở tu, sở học 
để hướng dẫn quần chúng tu học làm lợi lạc cho đời.

người dân Vajjī họ đã biết sống đoàn kết, yêu 
thương, tôn trọng lẫn nhau nên dù vua Ajātasattu 
muốn chinh phạt cũng không thể được. Vì vậy, Đức 
Phật khuyên Tăng chúng muốn chánh pháp tồn tại, 
lớn mạnh, không tổn giảm nên chấp nhận, không 
chống phá lẫn nhau. “Một cây làm chẳng nên non/ 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Một người dù 
tài ba, giỏi giang đến đâu cũng không thể làm hết 
mọi việc cùng lúc nếu không có sự hợp tác của 
nhiều người. “Cùng sinh hoạt trong Tăng đoàn mà 
không chấp nhận nhau, không nhìn nhau được và 
chấp càng cao càng đi xa chân lí, chắc chắn phải bị 
đọa”, HT. Thích Trí Quảng dạy [5].

Đất nước hòa bình, Giáo hội thống nhất từ Trung 
ương đến địa phương. Điều này tạo điều kiện để 
mọi người ngồi lại với nhau, lắng nghe ý kiến, sẻ 
chia khó khăn và cùng nhau giải quyết, thật sự: “Vui 
thay, Phật ra đời. Vui thay, Pháp được giảng. Vui 
thay, Tăng hòa hợp. Hòa hợp tu, vui thay” [6].

Trong Kinh Tăng Chi, phẩm Hội chúng, mười bài 
kinh từ số 43 đến 52 của chương Hai pháp [7] diễn 
tả các hội chúng khác nhau theo quan điểm Đức 
Phật, chứng tỏ Ngài rất quan tâm đến việc xây dựng 
chúng Tăng vì đây là biểu trưng của Giáo hội. Nếu 
chúng Tăng không hòa hợp, không cùng chung lý 
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tưởng giải thoát, giác ngộ thì không xứng đáng cho 
tín đồ quần chúng tin theo tu học. Thành quả của sự 
hòa hợp đó là: 
“Sống an lạc là người,
Làm hòa hợp chúng Tăng;
Sống an lạc là người,
Giúp chúng Tăng hòa hợp;
Ưa thích sự hòa hợp,
An trú trên Chánh pháp.
Ai khiến cho chúng Tăng,
Ðược sống trong hòa hợp,
Trong một kiếp, người ấy
Sống hoan hỷ Thiên giới” [8].

Người đem lại sự hòa hợp, giúp chúng Tăng hòa hợp 
an vui, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính [9] sẽ đem 
lại hạnh phúc to lớn như chư Thiên cõi trời, tạo nên 
vũ trụ yên bình thịnh vượng. Vì Tăng già hòa hợp 
để thực thi sứ mạng giữ gìn và tuyên dương Chánh 
pháp. Do đó, những ai có tâm huyết với sự hưng suy 
Phật pháp, hãy quan tâm đến việc xây dựng chúng 
Tăng để Tăng đoàn hòa hợp và thanh tịnh [10].

TRÁCH NHIỆM CƯ SĨ
Sự khó khăn của Cư sĩ là còn phan duyên với đời 
sống thường nhật gia đình, do đó khó sắp xếp thời 
gian đến các đạo tràng sinh hoạt. Cuộc sống bộn bề 
có thể khiến Cư sĩ tiến bước rất chậm trên con đường 
tu học tại gia. Nhìn thấy thực trạng này, chư Tôn 
đức hiện đã nỗ lực hoằng pháp trên mọi lĩnh vực, 
ứng dụng công nghệ số để lời Phật dạy đến từng ngõ 
ngách, từng mái ấm gia đình, hướng dẫn hàng Cư sĩ 
phải thân cận, tới lui thăm viếng các vị tu sĩ, để học 
hỏi giáo pháp, biết được nên làm thế nào mới đúng 
bổn phận. Đạo Phật cần những Phật tử biết suy tư, 
tự tìm hiểu rồi tu tập. Vì vậy, trong Kinh Tăng Chi, 
chương Bảy pháp, Phẩm Vajjī, bài kinh Sự thối đọa 
thứ hai (7.29), Đức Phật nhắc nhở một Cư sĩ nên đến 
thăm các vị Tỳ kheo (Bhikkhudassanaṃ); không 
phóng túng nghe diệu pháp (saddhammassavanaṃ 
nappamajjati); tu tập tăng thượng giới (adhisīle sikk 
hati-giữ giới luật chính chắn); giàu niềm tin đối 
với các Tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, 
nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các 
khuyết điểm (anupārambhacitto dhammaṃ suṇāti 
na randhagavesī); không tìm người xứng đáng 
cúng dường ngoài Tăng chúng (na ito bahiddhā 
dakkhiṇeyyaṃ gavesati); nên ưu tiên cho Tăng 
chúng (idha ca pubbakāraṃ karoti) [11]. 

Tuy những vị chân tu thật học không nhiều như 
thời chánh pháp khi còn Thế Tôn nhưng không 
phải không có. Điều này đã được lịch sử chứng 
minh, khi có các vị vĩ nhân xuất hiện qua nhiều 
giai đoạn lịch sử, đưa chánh pháp sáng soi nhân 
gian, như: Ngài Long Thọ, Cưu Ma La Thập, 
Huyền Trang, Thích Minh Châu, Thích Trí Tịnh, 
Thích Phổ Tuệ ... Tất cả đã tỏa sáng gương giới 
đức cho hàng hậu thế mỗi khi nhìn lại trang sử 
vàng son ấy mà lòng không khỏi hổ thẹn.

Qua bài kinh này, Đức Phật dạy Cư sĩ muốn đi xa 
trên lộ trình tâm linh cần siêng năng lui tới, thăm 
viếng học hỏi các bậc tu hành có giới đức, lắng 
nghe diệu pháp từ các Ngài để tăng trưởng tín tâm, 
có nhận thức hiểu biết. Từ đó có những ứng xử tốt 
đẹp, hợp với trách nhiệm và bổn phận của một Cư sĩ 
đúng mực. Nên có lần, Kimbila đã thao thức, thưa 
hỏi Đức Phật như sau: Do nhân gì, do duyên gì, 
bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh 
pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, 
khi Như Lai nhập diệt, các Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, 
nam Cư sĩ, nữ Cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc 
Đạo Sư, Pháp và chúng Tăng, sống tôn trọng và 
vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên, này 
Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn 
tại lâu dài [12].  Điều quan trọng được nhấn mạnh ở 
đây, dù tu sĩ hay Cư sĩ phải tôn trọng, giúp đỡ nhau 
tu hành để chánh pháp còn mãi ở đời. Qua các bản 
kinh này, chúng ta thấy những Cư sĩ này đáng được 
Đức Thế Tôn khen ngợi tán thán, là những Cư sĩ lý 
tưởng không những ổn định về kinh tế mà còn có 
giới hạnh, học pháp và hoằng pháp, biết cách hộ trì 
chánh pháp đúng đắn.
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Chủ tịch Hội Pāli Text Luân Đôn phát biểu: “Đạo 
Phật là một tôn giáo, một khoa học sâu sắc, một lối 
sống hợp lý, thực tiễn và bao gồm tất cả. Hơn 2.500 
năm qua đạo Phật đã thỏa mãn những nhu cầu tâm 
linh của gần một phần ba nhân loại. Đạo Phật hấp 
dẫn đối với phương Tây, nhấn mạnh đến tinh thần 
tự lực, đương đầu với những quan điểm khác với 
lòng khoan dung. Đạo Phật bao trùm hết mọi lĩnh 
vực khoa học tôn giáo, triết học, tâm lý học, luân 
lý và nghệ thuật. Và trên hết, đạo Phật chỉ rõ cho 
mọi người thấy chính con người là nhà sáng tạo ra 
kiếp sống hiện tại của họ và mỗi người là nhà thiết 
kế duy nhất cho số phận của mình” [13]. Phật pháp 
ở tương lai có tươi đẹp hay không là ở chính những 
suy nghĩ và việc làm của Tăng Ni, Cư sĩ hiện nay. 
Cư sĩ nhận thức được mối liên hệ mật thiết, quan 
trọng giữa chư Tăng và giới Cư sĩ đối với việc trang 
nghiêm Giáo hội, giữ gìn đạo pháp tồn tại sẽ tạo 
niềm tin đối với người chưa vào đạo, nâng cao lòng 
tin đối với người đã vào đạo. Mỗi người sẽ hoàn 
thiện đạo đức tự thân, sống và làm việc theo lời Phật 
dạy, theo pháp luật. Từ đó, mang lại lợi ích không 
nhỏ cho xã hội và Phật giáo.
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Đất nước hòa bình, Giáo hội 
thống nhất từ Trung ương đến địa 
phương. Điều này tạo điều kiện 
để mọi người ngồi lại với nhau, 
lắng nghe ý kiến, sẻ chia khó khăn 
và cùng nhau giải quyết, thật sự: 
“Vui thay, Phật ra đời. Vui thay, 
Pháp được giảng. Vui thay, Tăng 
hòa hợp. Hòa hợp tu, vui thay.”



P HẬT  G I Á O  &
THỜ I  ĐẠ I



34       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

Vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và 
nguồn nước... hiện đã trở thành vấn đề lớn toàn cầu, không một quốc gia nào đủ 
sức tự giải quyết, mà cần có sự tham gia của cả cộng đồng thế giới. Đối với Việt 

Nam, dù Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn với nhiều nỗ 
lực, đồng thời đạt được kết quả bước đầu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tình 
trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp 
và làng nghề; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức. Theo cảnh báo của các chuyên 
gia môi trường thế giới, trong 10 năm tới, GDP Việt Nam có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu 
không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, 
trung bình tăng thêm 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi khoảng 
3% GDP. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nặng nề với nước ta khi phải tập trung đồng thời 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; xem bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội 
dung cơ bản của phát triển bền vững.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO 
THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI

Hà Thị Xuyên*



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022       35

CHÀO MỪNG ĐẠI  HỘI  PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC 
NHIỆM KỲ 2022-2027

Giáo hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, thuyết giảng trong quần chúng nhân 
dân, Phật tử về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mối liên hệ 
mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên qua giáo lý Duyên khởi và Vô 
ngã, từ đó gây dựng niềm tin về một đạo đức ứng xử “thiện” với tự nhiên, môi 
trường nhằm tiến tới một thế giới chung an bình, tốt đẹp, để Tăng Ni, Phật tử 
chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi, sống có trách nhiệm với xã hội, góp 
phần thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về công tác môi trường.
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Thực tế vẫn còn tình trạng coi trọng các lợi ích phát 
triển kinh tế trước mắt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường bền vững lâu dài. Mặt khác, công tác bảo vệ, 
khắc phục hậu quả môi trường và ứng phó biến đổi khí 
hậu cần có nguồn lực không nhỏ, trong khi nguồn vốn 
đầu tư cho phát triển còn hạn hẹp. Vì vậy, trong chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020, nước ta xem 
bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng trong đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh 
và hướng tới người dân, nhằm phát triển bền vững và 
bảo vệ sức khỏe, thể chất của nhân dân.

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO CHÚ TRỌNG BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG
Các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam đều lấy con 
người làm trung tâm, thông qua tôn chỉ hoạt động, 
giáo lý để giáo huấn tín đồ mở rộng tình thương yêu, 
sống vị tha, bao dung, hoà hợp, đoàn kết và tôn trọng 
thiên nhiên, bảo vệ sự cân bằng, hài hòa sinh thái và 
vươn tới chân - thiện - mỹ. Là một bộ phận của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Phật 

giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu 
nước, đồng hành cùng dân tộc, sẻ chia trách nhiệm xã 
hội, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và những ban ngành, đoàn thể phát động; 
góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước 
về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đức Phật là bậc đạo sư đại giác ngộ đã đem đến cho 
nhân loại thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp, an lạc 
tâm hồn giữa con người, vũ trụ xung quanh, môi 
trường tự nhiên và xã hội. Ngay từ khi ra đời cách 
đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật đã dạy các đệ tử về 
tầm quan trọng của môi trường và bảo vệ môi trường. 
Trong Kinh A Hàm, phẩm Kinh Lâm có dạy: “Tỳ 
kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng: 
Ta nương vào khu rừng này để ở, chưa có chính niệm 
sẽ được chính niệm; tâm chưa định sẽ được định; nếu 
chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt 
tận sẽ được diệt tận; chưa chứng đắc Niết bàn an ổn 
vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết bàn… Này các Tỳ 

Đức Phật đã dạy các đệ tử ý 
thức bảo vệ thiên nhiên, nếu 
ai tác động tiêu cực đến môi 
trường là đồng nghĩa với việc 
hủy hoại nơi tu tập, cũng là điều 
kiện để chúng sinh tồn tại, thì 
toàn bộ quá trình chứng đắc sẽ 
không diễn tiến như mong đợi.
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kheo phải bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch”. 
Như vậy, Đức Phật đã dạy các đệ tử ý thức bảo vệ 
thiên nhiên, nếu ai tác động tiêu cực đến môi trường 
là đồng nghĩa với việc hủy hoại nơi tu tập, cũng là 
điều kiện để chúng sinh tồn tại, thì toàn bộ quá trình 
chứng đắc sẽ không diễn tiến như mong đợi.

Ngoài ra, chúng ta còn thấy một số lời dạy của Đức 
Phật trong các kinh điển nguyên thủy liên quan đến 
việc bảo vệ môi trường, như trong Kinh Anguttara 
Sutra, Ngài dạy rằng: “Trồng cây cho ta bóng mát, 
ngoài việc thanh lọc không khí, nó còn bảo tồn Trái 
Đất, đó là điều lợi lạc cho tất cả mọi người và cho cả 
bản thân ta”. Hoặc Kinh Vinaya-matrka-sastra dạy 
rằng: “Một Tỳ kheo trồng ba loại cây: cây ăn trái, cây 
cho hoa và cây cho lá để cúng dường Tam bảo thì sẽ 
ân hưởng sự gia trì và sẽ không phạm tội”, hoặc: “Có 
năm loại cây mà một người không được chặt, đó là 
cây bồ đề, cây thuốc, những cây lớn mọc bên đường, 
cây trong rừng xứ lạnh và cây đa”. Đức Phật cũng 
khuyên mọi người không nên lãng phí, mà phải biết 
trân quý tài nguyên. Ngài đã cống hiến cho nhân loại 
một học thuyết vô cùng giá trị, đó là học thuyết Duyên 
khởi. Lý Duyên khởi khẳng định mối tương quan giữa 
các hiện tượng tự nhiên, nhân sinh và vũ trụ: Cái này 
có thì cái kia có; cái này sinh thì cái kia sinh; cái này 
diệt thì cái kia diệt. Các pháp tùy thuộc vào nhau mà 
sinh khởi, hủy hoại thiên nhiên đồng nghĩa với hủy 
hoại môi trường sống của con người.

Nhất quán với triết lý Duyên khởi, Vô thường, Vô 
ngã,... Phật giáo luôn đặt con người trong mối quan 
hệ phổ biến với thế giới. Thuyết Duyên khởi cho 
rằng, sự hình thành và phát triển của con người cũng 
là sự kết hợp nhân duyên của điều kiện tự nhiên, xã 
hội, tâm-sinh lý. Đó là sự kết hợp của các yếu tố vật 
chất (tứ đại: Đất, Nước, Lửa, Khí) và các yếu tố tinh 
thần (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Do vậy, từ góc độ tự 
nhiên, con người và giới tự nhiên vốn có mối quan hệ 
hữu cơ bền chặt. Con người không thể tồn tại được 
nếu không có thiên nhiên, môi trường. Môi trường là 
điều kiện cho sự sống con người. Khi môi trường bị 
phá hoại, sự sống con người cũng bị tổn thương, đe 
dọa. Phật giáo ý thức rằng, con người phải đối xử với 
tự nhiên theo nguyên tắc trung đạo, phải sống dựa 
vào tự nhiên, bảo tồn tự nhiên để tồn tại. Giáo lý nhà 
Phật khuyên con người phải sống từ bi, tránh tham 
- sân - si, không tạo nghiệp ác, dưỡng nghiệp thiện, 
tránh sát sinh, sống thân thiện với môi trường.

Theo đạo Phật, con người là chủ nhân của hành tinh có 
cấu trúc thân vật lý với bốn yếu tố, gọi là tứ đại gồm: 
Đất - Nước - Gió - Lửa. Do vậy, việc bảo vệ môi trường 
đất, môi trường nước, môi trường gió, môi trường lửa 
chính là bảo vệ sự sống của con người và muôn loài. 
Nếu môi trường đất - nước - gió - lửa bị ô nhiễm thì 
theo luật nhân quả sẽ tác động lại chính cuộc sống con 
người. Phật giáo rất coi trọng sự trong lành của đất và 
môi trường tự nhiên, vì màu áo mà chư tôn đức Phật 
giáo, Phật tử thường mặc là màu áo lam, màu nâu, màu 
vàng đều là màu của đất,… Đó là chiếc áo tinh khiết, 
nhẫn nại và biết ơn đất, môi trường sống của con người 
và muôn loài. Phật giáo, rất coi trọng sự tinh khiết, 
thuần nhất của môi trường nước. Phật giáo thường lấy 
hình ảnh nước như dòng suối mát “nước cam lồ” tưới 
tắm tâm hồn. Do vậy, nếu nguồn nước bị ô nhiễm sẽ 
ảnh hưởng rất trầm trọng đến môi trường sống của con 
người và muôn loài. Phật giáo rất coi trọng tầm quan 
trọng của môi trường gió, thực tế như chúng ta biết gió 
- không khí là điều kiện cơ bản để con người xuất hiện 
trên Trái Đất. Trong cơ thể con người, chỉ cần ngừng 
hơi thở là chết, sự sống chấm hết. Do vậy, nếu trong tự 
nhiên, gió giúp điều hòa không khí, nếu gió bị ô nhiễm 
sẽ khiến môi trường sống bị hủy hoại.

CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT 
GIÁO VIỆT NAM
Với tinh thần đó, năm 2015, tại Hội nghị toàn quốc 
phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Phật giáo 
Việt Nam đã cùng với các tổ chức tôn giáo ký kết 
chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo 
tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên - Môi 
trường và 40 tổ chức tôn giáo trong cả nước.

Sau khi ký kết chương trình phối hợp ở Trung ương, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa những nội dung 
của này vào chương trình hoạt động Phật sự hàng năm 
của các ban, ngành, viện Trung ương và hoạt động 
của Ban Trị sự Phật giáo địa phương. Đến nay, 63 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/
thành phố trong cả nước đã tham gia ký kết chương 
trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 
khí hậu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở 
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành. Nhiều địa 
phương đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp 3 bên 



38       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

(Mặt trận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đến cấp huyện, tạo 
ra sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm 
bảo vệ môi trường trong Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Giáo hội đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều 
phong trào như: phong trào trồng cây, gây rừng trong 
Tăng Ni, Phật tử và nhân dân nhằm trả lại màu xanh 
cho tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu thiên tai lũ lụt, hạn hán… Giáo hội đã kêu gọi 
“người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, thế 
giới trồng cây để đem lại màu xanh cho Trái Đất, 
góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường, giảm thiểu 
thiên tai lũ lụt, hạn hán… tiến hành chương trình 
“Trồng cây hoa ngọc lan tại các chùa, di tích ở 9 
tỉnh Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận” từ ngày 
11-15/5/2016. Chương trình đã thực hiện trồng 1.000 
cây hoa ngọc lan tại các di tích lịch sử, đền, chùa tạo 
môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các khu 
di tích. Chương trình “Chung tay trồng rừng Việt 
Nam” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với 
Trung tâm Phát triển Thế giới thêm xanh thực hiện 
trong năm 2019 đã trồng và trao tặng gần 2 triệu cây 
giống lâm nghiệp cho hộ nghèo vùng bị cháy rừng 
ở các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú 
Yên… Giáo hội đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 
chương trình phóng sinh bảo vệ môi trường sống 
cho các loài. Chương trình góp phần phục hồi, tái tạo 

nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Tăng Ni, Phật 
tử về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thực 
hành nghi lễ phóng sinh tu phúc trong Phật giáo.

Giáo hội lồng ghép phổ biến chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các trường 
hạ, khóa tu, các buổi học chính khóa, chương trình 
sinh hoạt ngoại khóa của Tăng Ni sinh tại các trường 
đào tạo Phật học; có văn bản hướng dẫn Tăng Ni trụ 
trì các tự viện, nhất là các tự viện là di tích lịch sử - 
văn hóa thực hiện việc tổ chức lễ hội văn minh, tiết 
kiệm, không phô trương hình thức; hướng dẫn đồng 
bào Phật tử loại bỏ mê tín dị đoan, không đốt vàng 
mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức 
khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và 
văn hóa Phật giáo Việt Nam; giữ gìn nét đẹp văn hóa 
truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; 
lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác 
biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo bạn; tổ 
chức nhiều hội thảo về chủ đề bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, thuyết giảng 
trong quần chúng nhân dân, Phật tử về bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mối liên hệ 
mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên qua 
giáo lý Duyên khởi và Vô ngã, từ đó gây dựng niềm 

“Hạnh phúc có thể có được bây giờ và ở đây. Chúng ta 
không cần phải tiêu thụ thật nhiều mới có thể hạnh phúc. 
Thật ra ta có thể sống rất giản dị. Nếu có chánh niệm thì mỗi 
giây phút đều có thể trở thành một giây phút hạnh phúc”.
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tin về một đạo đức ứng xử “thiện” với tự nhiên, 
môi trường nhằm tiến tới một thế giới chung an 
bình, tốt đẹp, để Tăng Ni, Phật tử chuyển biến nhận 
thức, thay đổi hành vi, sống có trách nhiệm với xã 
hội, góp phần thực hiện nghiêm túc chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công 
tác môi trường. Ban Thông tin Truyền thông Trung 
ương Giáo hội Phật giáo việt Nam đã ra mắt chuyên 
mục “Phật giáo và môi trường bền vững” và đẩy 
mạnh công tác truyền thông trên các trang thông tin 
Giáo hội như: phatgiao.org.vn, Giác Ngộ Online, 
Phật Sự Online, Mạng xã hội Phật giáo Butta và 
kênh Truyền hình An Viên… 

Giáo hội chú trọng kiến tạo không gian xanh, thanh 
tịnh ở những nơi thờ tự để gắn kết con người với tự 
nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam xây dựng phong trào “trồng cây 
phúc đức”, “trồng cây trí đức” hàng năm vào các 
dịp lễ hội Phật giáo, lễ tết dân tộc, thay cho tục lệ 
“hái lộc”, “bẻ lộc”; kêu gọi chuyển đổi hình thức 
đóng góp tiền từ thiện cho việc xây dựng “chùa lâm 
viên” thay cho hình thức bố thí tiền gạo hoặc phóng 
sinh chim cá; kêu gọi xây dựng lối sống thân thiện 
với môi trường ngay trong cộng đồng dân cư như: 
“sạch và đẹp từ bàn thờ, trong nhà, ra ngoài sân, 
đến đường đi và cùng khắp đất nước”. Thực hiện tiết 
kiệm nguồn nước, trồng cây xanh, tham gia quét dọn 
vệ sinh tại nơi cư trú và các khu dân cư. Các tự viện 
Phật giáo cũng thường xuyên tổ chức khóa tu cho 
Phật tử với nhiều nội dung phong phú, trong đó vấn 
đề bảo vệ môi trường cũng được các vị lãnh đạo Giáo 
hội, Tăng Ni thuyết giảng, tuyên truyền cho Phật tử 
như một nội dung quan trọng, thường xuyên trong 
hoằng pháp. Giáo hội các cấp đã biên tập những kiến 
thức về bảo vệ môi trường theo quan điểm Phật giáo, 
để từ đó có những ứng dụng, thực hành ngay trong 
cuộc sống thường ngày và khuyến khích mọi người 
cùng chung tay hành động vì môi trường.

Ngoài ra, lối ăn chay, không sát sinh trong truyền 
thống Phật giáo không chỉ như hành động tu dưỡng 
để kiểm soát Tham - Sân - Si (xét theo mức độ Thân - 
Khẩu - Ý) của bản thân để đạt tới giải thoát, giác ngộ, 
mà còn được quy thành “tính thiện” tự giác, từ bi, vị 
tha của Phật tử. Tinh thần ăn chay, “bất sát” của Phật 
giáo rất gần tới ý thức về đạo đức môi trường hiện 
đại khi chuẩn hóa lối sống ứng xử thân thiện với môi 
trường thành giá trị đạo đức của con người giác ngộ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 
và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình điểm tham 
gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu, gồm: 4 mô hình điểm ở cấp Trung ương (chùa 
Pháp Vân - Hà Nội, chùa Pháp Bảo - TP. Hồ Chí 
Minh, Trung tâm hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức - TP. 
Huế và hệ thống Tông phong Tịnh Độ Non Bồng) 
và nhiều mô hình ở các địa phương.

Chùa Pháp Vân
Đã tập trung phát triển nguồn nhân lực, thành lập được 
3 câu lạc bộ chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường và tuyên truyền thực hiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong quần chúng tín đồ (CLB An Lạc, 
CLB Môi Trường Xanh; CLB Pháp Vân Xanh). Các 
câu lạc bộ được tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, nề 
nếp, thu hút nhiều thành phần xã hội tham gia hưởng 
ứng. Tổ chức nhiều buổi truyền thông, thuyết giảng 
cho Phật tử, người dân về bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, thực hiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm; liên kết với các trường học, Đoàn Thanh 
niên để thường xuyên truyền thông các chủ đề về bảo 
vệ môi trường cho các đạo tràng Phật tử sinh hoạt 
tại chùa; tham gia vệ sinh những nơi công cộng như 
công viên, bệnh viện, bến xe, trường học… Phối hợp 
với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể phường Hoàng Liệt tổ chức 5 chiến 
dịch Xanh - Sạch - Đẹp: phát động phong trào thu 
gom, phân loại, xử lý rác thải, trồng cây xanh, truyền 
thông cho Phật tử và nhân dân trong vùng nâng cao 
ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, nói không 
với thực phẩm bẩn (mỗi chiến dịch có từ 50 đến 100 
Phật tử và nhân dân tham gia hưởng ứng); Tổ chức 
các đợt gây quỹ để hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp 
thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Đặc biệt, mô hình 
điểm ở chùa Pháp Vân đã phát động và tổ chức sự 
kiện “Ngày An lạc” định kỳ vào chủ nhật tuần đầu 
hàng tháng, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp “Ăn 
chay, sống xanh, bảo vệ môi trường”, tăng số ngày 
ăn chay trong tuần/tháng... Có thể nói, đây là một giải 
pháp kép cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện 
nay và bảo vệ môi sinh; giải pháp này phù hợp với xu 
thế ăn chay để bảo vệ môi trường ở Việt Nam và trên 
thế giới. Văn hóa ăn chay của Tăng Ni, Phật tử dần 
trở thành một giải pháp đơn giản mà hữu ích đối với 
vấn đề môi trường. Sự kiện “Ngày An lạc” đã truyền 
bá, phổ biến những tác dụng của việc thực hành ăn 
chay đối với môi trường, giúp cải tạo và cân bằng 
cuộc sống mỗi người. Việc không sử dụng những sản 
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phẩm từ động vật sẽ giúp một số loài tránh khỏi nguy 
cơ tuyệt chủng. Việc chủ trương ăn chay trong cộng 
đồng Phật giáo do chùa Pháp Vân khởi xướng không 
chỉ đem lại những lợi ích thiết thực cho người phát 
tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong suy nghĩ của mọi 
người về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường mà 
còn trở thành cách thức hiệu quả, khả thi nhất để bảo 
vệ môi trường sống, chống biến đổi khí hậu, bảo đảm 
tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Chùa Pháp Bảo
Là mô hình điểm của Phật giáo tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Nam. 
Mô hình đã thực hiện các chương trình tập huấn nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu cho các tình nguyện viên, Phật tử và Ban 
Điều hành khu phố các phường trên địa bàn quận Gò 
Vấp (TP HCM). Chùa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ 
VN quận Gò Vấp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên 
đề về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho hơn 
400 Phật tử các chùa trên địa bàn quận Gò Vấp và 
quận 5. Đồng thời, tổ chức chiếu phim về bảo vệ 
môi trường - giảm thiểu sử dụng túi nilon; phát tờ rơi 
tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu cho Phật 
tử, người dân trong khu dân cư, một số tiểu thương 
ở các chợ trên địa bàn quận Gò Vấp; xây dựng mô 
hình “Khu phố xanh” tại khu phố 13 (phường 11); 
tổ chức 6 chương trình Trà Đàm gây quỹ, buffet gây 
quỹ hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt và tạo nguồn quỹ cho các 
chương trình hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Chùa Hải Đức
Đã kết hợp với Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam 
(NCA) cùng thực hiện dự án xây dựng năng lực cho 
cộng đồng để giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu, 
với các hoạt động tích cực và cụ thể, như: Thành 
lập ban điều phối cứu hộ, cứu trợ có khả năng ứng 
cứu khẩn cấp với biến đổi khí hậu, đồng thời việc 
kết hợp chặt chẽ các tổ chức xã hội đã giúp các hoạt 
động mang tính xã hội sâu rộng hiệu quả hơn. Đồng 
thời, triển khai thành công dự án biết bơi để giảm 
rủi ro thiên tai; vận động nguồn lực từ cộng đồng để 
tặng các suất học bổng và xe đạp cho học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt, phát quà tại bệnh viện, thăm hỏi 
và tặng quà cho các bà con vùng lũ.

Mô hình của Tông phong Tịnh độ Non Bồng
Trong nhiều năm qua, hệ thống tự viện của Tông 
phong Tịnh độ Non Bồng ở nhiều địa phương đã 

tiếp nhận và ký kết giao ước tự trồng rừng, phủ xanh 
đồi trọc với diện tích hơn 1.000 ha tại các tỉnh Lâm 
Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai… 

Trong Thông điệp gửi Liên Hiệp quốc về biến đổi 
khí hậu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: “Dù 
thuộc quốc tịch nào, nền văn hóa nào, dù theo tôn 
giáo nào - Phật tử, tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi 
giáo, Do Thái giáo hay người theo chủ nghĩa vô 
thần - thì ta cũng có thể thấy Trái Đất không phải là 
một vật vô tri. Trái Đất đã cho ra đời nhiều vị Bụt, 
Bồ tát, những nhà tiên tri, những vị Thánh, những 
người con trai, con gái của Thượng đế và loài 
người. Trái Đất là một bà mẹ đã nuôi dưỡng, bảo 
vệ mọi người và mọi loài với một tình thương không 
phân biệt, không kỳ thị. Khi nhận ra Trái Đất không 
chỉ là môi trường, chúng ta sẽ thấy cần phải bảo vệ 
trái đất như là bảo vệ chính mình. Đó là một sự tỉnh 
thức, một sự giác ngộ mà ta cần phải có. Tương lai 
của hành tinh này tùy thuộc vào khả năng chúng ta 
có thể nuôi lớn tuệ giác đó hay không. Trái Đất và 
các chủng loại sống trên đó đang ở trong tình trạng 
nguy hiểm thật sự. Nếu xây dựng được mối liên hệ 
sâu sắc với Trái Đất thì ta sẽ có tình thương, có sức 
mạnh và tuệ giác để thay đổi lối sống của mình...

Chỉ khi nào ta yêu đất mẹ thật sự thì hành động của 
ta mới phát xuất từ sự tôn kính và từ tuệ giác tương 
tức. Hiện nay rất nhiều người đang đánh mất liên 
hệ với đất mẹ. Chúng ta bị lạc lối, xa cách và cô 
đơn. Chúng ta làm việc quá nhiều. Đời sống của ta 
quá bận rộn. Tâm ta trở nên bất an, tán loạn và ta 
đánh mất mình trong sự tiêu thụ. Nhưng đất mẹ luôn 
có mặt đó cho ta, hiến tặng cho ta những thứ cần 
thiết cho sự nuôi dưỡng và trị liệu: những hạt ngũ 
cốc màu nhiệm, những dòng nước mát trong, những 
cánh rừng thơm ngát, những đỉnh núi tuyết hùng vĩ 
và tiếng chim hót tươi vui của buổi bình minh…

Hạnh phúc có thể có được bây giờ và ở đây. Chúng 
ta không cần phải tiêu thụ thật nhiều mới có thể 
hạnh phúc. Thật ra ta có thể sống rất giản dị. Nếu 
có chánh niệm thì mỗi giây phút đều có thể trở 
thành một giây phút hạnh phúc. Thưởng thức một 
hơi thở, cho phép mình dừng lại để ngắm bầu trời 
xanh, thưởng thức trọn vẹn sự có mặt của một người 
thương, chỉ như vậy thôi cũng đã quá đủ để cho ta 
hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta cần phải trở 
về để kết nối lại với chính mình, với những người 
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thương của mình và với trái đất. Tiền bạc, uy quyền 
và sự tiêu thụ không cho ta hạnh phúc, mà ta chỉ có 
hạnh phúc thực sự khi trong trái tim ta tràn đầy tình 
thương và sự hiểu biết… 

Chúng ta phải tiêu thụ như thế nào để nuôi dưỡng 
lòng từ bi trong ta. Hiện nay, những khu rừng đang 
bị tàn phá để làm đồng cỏ nuôi gia súc lấy thịt hay 
để trồng ngũ cốc làm rượu, trong khi hàng triệu 
người trên thế giới đang chết đói. Nếu ta giảm ăn 
thịt và uống rượu xuống 50%, đó là một hành động 
thương yêu chính mình, thương yêu Trái Đất và 
những loài khác. Ăn với lòng từ bi có thể giúp thay 
đổi tình trạng mà hành tinh của ta đang lâm vào, 
thiết lập lại sự cân bằng cho chúng ta và Trái Đất”.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Cố Đệ tam Pháp chủ 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi đi thông điệp 
về vấn nạn môi trường và gửi lời kêu gọi bảo vệ môi 
trường đối với tất cả Phật tử nhân ngày Phật đản 
năm 2011: “Thế giới nói chung và đất nước ta nói 
riêng đang đứng trước nhiều khó khăn tác hại do ảnh 
hưởng của sự biến đổi khí hậu, môi trường, nguồn tài 
nguyên ngày một cạn kiệt, nhiệt độ trái đất gia tăng, 
hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần, động đất, nước 
biển dâng,… đang là những thảm họa đe dọa đến sự 
an nguy của sự sống con người. Hơn lúc nào hết, tôi 
kêu gọi mỗi Tăng Ni, Phật tử chúng ta cần phải hiểu 
rõ bản chất của giáo lý Phật đà về luật vô thường, 
về tôn trọng sự sống và mối liên hệ hữu cơ giữa con 
người và thiên nhiên, để chung tay với cộng đồng xã 
hội bảo vệ môi trường xã hội và sự an nguy của trái 

đất, đó là việc làm thiết thực để kính dâng ngày đản 
sinh Đức Từ Phụ của chúng ta”.

KẾT LUẬN
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, cần hoạch 
định phương thức giáo dục và giúp Phật tử hình 
thành thói quen tự giác với những hệ quả của hành vi 
bản thân đối với môi trường, coi đó như là cách thức 
để tích nghiệp thiện. Bảo vệ môi trường chính là bảo 
vệ sự sống cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau. 
Do đó, việc tuyên truyền, vận động đông đảo Tăng 
Ni, Phật tử và nhân dân cả nước gắng sức, đồng lòng 
cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xem đây 
là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa to lớn, nhằm đạt 
mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thực thi 
cam kết hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và cổ súy 
những giá trị phổ quát của thế giới.

Chú thích:
* Thạc sĩ Hà Thị Xuyên - Chuyên viên chính, Ban Tôn giáo 
Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2015), Thông điệp tại Hội nghị toàn 
quốc “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.”
2. Thích Nhất Hạnh (2015), Thông điệp gửi đến Liên Hiệp Quốc về 
vấn đề biến đổi khí hậu.
3. Thích Phổ Tuệ (2011), Thông điệp Phật đản 2011.
4. Thích Trí Quảng (2011), Phật giáo và môi trường sinh thái.
5. Lê Văn Tâm (1995), Đạo Phật đối với vấn đề phát triển lâu bền và 
bảo vệ môi trường.
6. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2021), Báo cáo Sơ kết 5 
năm thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo 
tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2015, tại Hội nghị toàn quốc 
phát huy vai trò các tôn giáo tham 
gia bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu, Phật giáo 
Việt Nam đã cùng với các tổ chức 
tôn giáo ký kết chương trình phối 
hợp phát huy vai trò các tôn giáo 
tham gia bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu giữa Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ 
Tài nguyên - Môi trường và 40 tổ 
chức tôn giáo trong cả nước.
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Tóm tắt: Thiền phái Lâm Tế du nhập Đàng trong nửa cuối thế kỷ XVII qua bước chân hoằng hóa 
của chư Tổ sư người Hán. Kế thừa truyền thống chư Tổ sư thiền phái Trúc Lâm, Thiền sư Liễu Quán 
(1667-1742) sau khi đắc pháp với Đại sư Minh Hoằng Tử Dung, đã mở ra một dòng thiền mới mang 
sắc thái riêng của người Việt, mà về sau chúng ta thường gọi với tên thiền phái Liễu Quán. Bài viết 
bước đầu khảo cứu thiết lập danh sách phổ hệ truyền thừa của thiền phái Liễu Quán tại Phú Yên với 
ba nhánh của chư Tổ sư Tế Căn Từ Chiếu, Tế Nhơn Hữu Phỉ và Tế Hiển Bửu Dương.
Từ khóa: Thiền phái Liễu Quán, Phật giáo Phú Yên, phổ hệ truyền thừa.

CÁC VỊ ĐỆ TỬ CỦA THIỀN SƯ LIỄU QUÁN
Theo nội dung trên văn bia tháp, Thiền sư Liễu Quán có 49 vị đệ tử. Riêng tại Phú Yên, dựa 
theo thông tin sách Lược sử chư tôn Phú Yên trong và ngoài tỉnh của nhà nghiên cứu Nguyễn 
Đình Chúc, Nam độ Bảo Đàn kinh (南土寶壇經), Thích song tổ ấn tập (释窻祖印集) của 
Hòa thượng Trừng Diệu Tịnh Hạnh, cùng một số tư liệu thu thập được trong quá trình khảo 
sát điền dã, biết được có 11 vị đệ tử. Hòa thượng Trừng Diệu Tịnh Hạnh là người Phú Yên, 
nối dòng Lâm Tế đời thứ 42, thế hệ thứ 8 kệ phái Liễu Quán. Năm Duy Tân thứ năm Tân Hợi 
[1911] khai sơn chùa Thiền Lâm thuộc thôn Phú Lâm, tổng Đức Thắng (nay thuộc Phường Đức 
Long TP. Phan Thiết). Các vị đệ tử của Thiền sư Liễu Quán là các Ngài: Tế Hẩu Khánh Liên 

PHỔ HỆ TRUYỀN THỪA THIỀN PHÁI

ĐĐ. Thích Quảng Hiệp*
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(kế thế trú trì chùa Bảo Tịnh, Tuy Hòa), Tế Căn Từ 
Chiếu (khai sơn chùa Hồ Sơn, Tuy Hòa), Tế Duyên 
Quảng Giác (khai sơn chùa Kim Cang, Tuy Hòa), Tế 
Đài Khánh Thùy (trú trì chùa Kim Long, Tuy Hòa), 
Tế Dũng (khai sơn chùa Bình Long, Tuy Hòa), Tế 
Hoảng Trừng Hưng (khai sơn chùa Dương Long, Tuy 
Hòa), Tế Ngạn Thanh Tùng (khai sơn chùa Long Sơn 
- Bầu Đục, Tuy Hòa), Tế Ý Hoằng Tuân (khai sơn 
chùa Long Sơn, An Mỹ, Tuy An), Tế Tín Pháp Vị, Tế 
Thường An Dưỡng (khai sơn chùa Vĩnh Xương - Tuy 
Hòa, chùa Vĩnh Phước, chùa Vĩnh Long - Tuy An). 
Hiện tại Phú Yên truyền thừa dòng Liễu Quán chủ 
yếu xoay quanh theo ba nhánh chính là nhánh Tổ sư 
Tế Căn Từ Chiếu, nhánh tổ Tế Nhơn Hữu Phỉ, nhánh 
tổ Tế Hiển Bửu Dương.

NHÁNH TRUYỀN TỔ SƯ TẾ CĂN TỪ CHIẾU 
Đại sư Tế Căn hiệu Từ Chiếu nối dòng Lâm Tế đời 
thứ 36, thuộc thế hệ thứ 3 thiền phái Liễu Quán, là 
một trong những cao đồ của Thiền sư Thiệt Diệu. Sau 
khi đắc pháp với Bổn sư, ngài về thôn Ninh Tịnh, 
xã Bình Kiến (nay là phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên) mở đất dựng ngôi già lam lấy tên Hồ Sơn 
vào những năm đầu của thế kỷ XVIII. Sau khi tổ Tế 
Duyên viên tịch, tổ kiêm đảm nhận trú trì tổ đình 
Kim Cang. Từ đây, nhánh truyền thừa của ngài phát 
triển ngày càng lớn mạnh và nhanh chóng trở thành 
nhánh truyền tiêu biểu của dòng thiền Liễu Quán tại 
Phú Yên. Tuy Hòa, Tuy An được xem là thủ phủ của 
chi nhánh này. 

Tại Tuy Hòa, theo Thích song tổ ấn tập (释窻祖印集), 
nhánh truyền đầu tiên của tổ Tế Căn Từ Chiếu là Đại sư 
Đại Đức (hiệu Vạn Phước) trú trì tổ đình Kim Cang thuộc 
Lâm Tế đời 37, thế hệ thứ 3 dòng truyền thừa Liễu Quán:  
Đệ tam thập lục thế húy Tế Duyên hiệu Quảng Giác lão 
tổ trác tích vu bảo tháp xã lập Kim Cang tự chi Vĩnh Hựu 
ngũ niên tứ nguyệt nhị thập bát nhật quốc chủ ngự đề sắc 
tứ Kim Cang Quan tự. Do tự Việt Nam ngự bút chi bảo 
lục tự chí Pháp đệ tam thập thất thế húy Đại Đức hiệu 
Vạn Phước Đại lão Hòa thượng. [18,44]

Cũng thông qua tư liệu này, tác giả còn cung cấp 
thêm nhiều thông tin hữu ích về sự hình thành và 
phát triển nhánh tổ sư Tế Căn với sự truyền thừa 
liên tục qua các đời:
Lê thời khải tổ ngũ thập tứ niên Lâm Tế Thiên Thai 
sơn Thiền Tôn tự Tổ sư đệ tam thập ngũ thế húy 
Thiệt Diệu thượng Liễu hạ Quán tổ ông trác tích vu 

Phú Yên tỉnh Tuy Hòa phủ Năng Tịnh xã lập Bảo 
Tịnh tự, hồi kinh truyền vu đệ tử.
Đệ tam thập lục thế húy Tế Căn hiệu Từ Chiếu Đại lão 
Hòa thượng.
Đệ tam thập thất thế húy Đại Đức hiệu Vạn Phước 
Đại lão Hòa thượng.
Đệ tam thập bát thế húy Đạo Viên hiệu Trí Giác Đại 
lão Hòa thượng.
Đệ tam thập cửu đại húy Tánh Định hiệu Long Quang 
Đại lão Hòa thượng.
Đệ tứ thập đại húy Hải Nhiễu hiệu Thiên Ân Đại lão 
Hòa thượng.
Đệ tứ thập nhất thế húy Thanh Thắng hiệu Văn Chất 
Viên Thị Hòa thượng. [18,48a-49a]

Đối chiếu với Chánh pháp nhãn tạng, Hòa thượng 
Phước Tường phú chúc cho Hòa thượng Nhơn Hiền 
ngày 08 tháng 4 năm Quý Sửu (1913) hiện lưu tại chùa 
Hội Phước (Nha Trang), thông tin về nhánh truyền của 
tổ sư Từ Chiếu có đề cập trong Thích song tổ ấn tập là 
hoàn toàn trùng khớp. 
Đệ tam thập ngũ thế húy Thiệt Diệu thượng Liễu hạ 
Quán Hòa thượng.
Đệ tam thập lục thế húy Tế Căn thượng Từ hạ Chiếu 
Hòa thượng.
Đệ tam thập thất thế húy Đại Đức thượng Vạn hạ 
Phước Hòa thượng.
Đệ tam thập bát thế húy Đạo Viên thượng Trí hạ Giác 
Hòa thượng.
Đệ tam thập cửu đại húy Tánh Định thượng Long hạ 
Quang Hòa thượng.
Đệ tứ thập đại húy Hải Nhiễu thượng Thiên hạ Ân 
Hòa thượng.
Đệ tứ thập nhất đại húy Thanh Minh thượng Phố hạ 
Quang Hòa thượng.
Tự Lâm Tế chánh tông Kim Long đường thượng tứ 
thập nhị thế húy Trừng Chánh thượng Quảng Hạ Đạt 
Phước Tường Yết-ma Hòa thượng. [18, 46b-47a]

Đồng thời qua pháp quyển (tức Chánh pháp nhãn 
tạng) này, chúng ta biết được nhánh này còn truyền 
vào đất Ninh Hòa (Khánh Hòa) qua Hòa thượng 
Trừng Chánh Phước Tường. Theo thông tin từ Đại 
đức Thích Quảng Nhựt (chùa Long Quang) cung 
cấp, Hòa thượng Trừng Chánh Phước Tường vốn 
là pháp tử của Hòa thượng Hải Nhiễu Thiên Ân 
với pháp danh Thanh Chánh. Sau khi Bổn sư viên 
tịch, Hòa thượng cầu pháp với trưởng huynh Thanh 
Minh Phổ Quang và được phú pháp cho chánh pháp 



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022       45

CHÀO MỪNG ĐẠI  HỘI  PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC 
NHIỆM KỲ 2022-2027

Chánh pháp nhãn tạng THANH PHƯỚC NGUYÊN LONG truyền cho TRỪNG MINH THỌ ĐỨC
 Ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Ngọ [1942] (Ảnh: Thích Nhật Tấn)
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nhãn tạng với pháp danh Trừng Chánh. Khi vào 
vùng Ninh Hòa hoằng hóa, Hòa thượng vẫn dùng 
pháp danh Thanh Chánh tự Quảng Đạt, hiệu Phước 
Tường để hành đạo. 

Hòa thượng Thanh Chánh nối dòng Lâm Tế đời 41, 
thế hệ thứ 7 dòng thiền Liễu Quán. Ngài sinh ngày 
15 tháng 5 năm Đinh Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 
20 (1867), tại Phú Yên. Năm Ất Dậu (1885), Ngài 
cùng với tầng lớp thanh niên Nho sĩ tích cực hưởng 
ứng phong trào Cần Vương, sau đó đến quy y với 
tổ Hải Nhiễu Thiên Ân tại chùa Khánh Long ở Phú 
Yên. Sau một thời gian, Ngài được Bổn sư gửi đến 
tham học với các bậc Thiền sư thạc đức đương thời ở 
Phú Yên, như ngài Pháp Hỷ ở chùa Từ Quang, ngài 
Hải Huệ Trí Giác ở chùa Thiên Thai Sơn Thạch. Hòa 
thượng vào Khánh Hòa năm Quý Sửu (1913), trú trì 
chùa Kim Long ở Ninh Quang, Ninh Hòa. Đến năm 
Đinh Tỵ (1917), Ngài vào Nha Trang trú trì chùa Hội 
Phước thay Hòa thượng Chơn Hương Thiên Quang. 
Trú trì được ba năm, Ngài giao lại cho Hòa thượng 
Nhơn Hiền rồi trở về trú trì chùa Thiên Bửu cho đến 
ngày viên tịch vào năm 1932. 
Ngoài vùng Tuy Hòa, chúng tôi còn phát hiện thêm 
nhánh truyền mới của tổ Từ Chiếu mà từ trước đến nay 
chưa từng được khảo cứu, đó là nhánh truyền của Tổ 

sư Đại Châu Trí Thuận tại chùa Quy Sơn thuộc huyện 
Tuy An. Từ những thông tin thu thập qua các nguồn tư 
liệu và điền dã, phổ hệ truyền thừa của Tổ sư Tế Căn 
Từ Chiếu tạm được hệ thống như sau:
Đời thứ 37, Đại Đức Vạn Phước khai sơn chùa An 
Thành, Đại Châu Trí Thuận khai sơn chùa Quy Sơn, 
Đại Thành Thanh Trạm.
Đới thứ 38, gồm chư vị pháp tử Đại sư Đại Đức Vạn 
Phước: Đạo Đạt Chơn Nguyên khai sơn am Từ Vân, 
Đạo Viên Trí Giác chùa Kim Cang, Đạo Quảng Trường 
Thọ chùa An Thành, Đạo Khánh Thanh Lương, Đạo 
Bảo Trí Giám chùa Hồ Sơn; pháp tử Đại sư Đại Châu: 
Đạo Thanh Chánh Bửu.
Đời thứ 39, gồm chư vị pháp tử Đại sư Đạo Viên Trí 
Giác: Tánh Lý Bảo Hương, Tánh Định Long Quang 
chùa Khánh Long, Tánh Quảng Bảo Hòa, Tánh Thủy 
Bảo An, Tánh Kiên Bảo Liên chùa Kim Cang; pháp tử 
Đại sư Đạo Bảo Trí Giám: Tánh Định Bảo Minh chùa 
Hồ Sơn; pháp tử Đại sư Đạt Đạo Chơn Nguyên: Tánh 
Phú Thiên Tiên cổ tích Long Sơn; pháp tử Đại sư Đạo 
Thanh Chánh Bửu: Tánh Tồn Huệ Ý chùa Quy Sơn.
Đời thứ 40, gồm chư vị pháp tử Đại sư Tánh Định 
Long Quang: Hải Lương Viên Thông, Hải Nhiễu 
Thiên Ân chùa Thiền Sơn, Hải Phước Viên Trí; chư vị 
pháp tử Đại sư Tánh Kiên Bảo Liên: Hải Nghĩa Huệ 
Thanh chùa Kim Cang, Hải Thông Huệ Đạt chùa Kim 

Tổ đình Bảo Tịnh. (Ảnh: ST)
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Cang, Hải Đạt Từ Thanh chùa Khánh Lâm; pháp tử 
Đại sư Tánh Định Bảo Minh: Hải Trí Viên Thuận chùa 
Hồ Sơn; pháp tử Đại sư Tánh Phú Thiên Tiên: Hải 
Tình Bảo Châu chùa Long Sơn; pháp tử Đại sư Tánh 
Tồn Huệ Ý: Hải Từ Long Kế chùa Quy Sơn.
Đời thứ 41, chư vị pháp tử Hòa thượng Hải Nhiễu 
Thiên Ân: Thanh Thắng Văn Chất chùa Thiền Sơn, 
Thanh Minh Phổ Quang chùa Quang Long, Thanh 
Khương Phổ Nhuận chùa An Thành, Thanh Y Phổ 
Quang chùa Quang Long; pháp tử Hòa thượng Hải 
Nghĩa Huệ Thanh: Thanh Minh Thiên Hòa chùa Kim 
Cang; chư vị pháp tử Hòa thượng Hải Trí Viên Thuận: 
Thanh Hải Thiên Phước chùa Phú Quang, Thanh 
Chơn Nguyên Đạt chùa Long Tường, Thanh Nghĩa 
Phổ Hiền chùa Hồ Sơn, Thanh Ngộ Phổ Nguyện chùa 
Long Quang; pháp tử Hòa thượng Hải Từ Long Kế: 
Thanh Đồng Huệ Thành chùa Quy Sơn.
Đời thứ 42, pháp tử Hòa thượng Thanh Đồng Huệ 
Thành: Trừng Chơn Phước Long chùa Quy Sơn; pháp 
tử Hòa thượng Thanh Minh Phổ Quang: Trừng Chánh 
Phước Tường; pháp tử Hòa thượng Thanh Khương Phổ 
Nhuận: Trừng Thành Hoằng Đạo chùa Bảo Tịnh, Trừng 
Diệu Tịnh Hạnh chùa Thiền Lâm, Trừng Trà Hoằng 
Khai chùa An Thành; pháp tử Hòa thượng Thanh Y 
Phổ Quang: Trừng Như Chí Tại, Trừng Ký Chí Thành; 
pháp tử Hòa thượng Thanh Hải Thiên Phước: Trừng 
Giác Hoằng Thọ, Trừng Thân Hoằng Nhơn chùa Phú 
Quang; pháp tử Hòa thượng Thanh Minh Thiên Hòa: 
Trừng Phước Vĩnh Lưu chùa Kim Cang, Trừng Vinh 
Vĩnh Thái; pháp tử Hòa thượng Thanh Chơn Nguyên 
Đạt: Trừng Thành Vạn Ân; pháp tử Hòa thượng Thanh 
Nghĩa Phổ Hiền: Trừng Chí Xuân Tường chùa Hồ Sơn.

Đời thứ 43, pháp tử Hòa thượng Trừng Chơn Phước 
Long: Tâm Hòa Minh Lý chùa Quy Sơn; pháp tử 
Hòa thượng Trừng Diệu Tịnh Hạnh: Tâm Huệ; pháp 
tử Hòa thượng Trừng Ký Chí Thành: Tâm Diệu; 
pháp tử Hòa thượng Trừng Phước Vĩnh Lưu: Tâm 
Trí Minh Tịnh chùa Kim Cang, pháp tử Hòa thượng 
Trừng Giác Hoằng Thọ: Tâm Quả Chơn Hạnh; pháp 
tử Hòa thượng Trừng Thân Hoằng Nhơn: Tâm Thủy 
chùa Minh Sơn, Tâm Thọ Diệu Lạc chùa Hòa Sơn; 
pháp tử Hòa thượng Trừng Chí Xuân Tường: Tâm 
Chuẩn Diệu Quang chùa Hồ Sơn.
Đời thứ 44, pháp tử Hòa thượng Tâm Hòa Minh 
Lý: Nguyên Hải Liên Tôn chùa Quy Sơn; pháp tử 
Hòa thượng Tâm Diệu: Nguyên Thành Diệu Tửu; 
pháp tử Hòa thượng Tâm Quả  Chơn Hạnh: Nguyên 
Hương Thiên Đạt.
Đời thứ 45, pháp tử Nguyên Hải Liên Tôn: Quảng 
Hương Bảo Châu - Thánh tử đạo chùa Khải Đoan; đệ 
tử Nguyên Thành Diệu Tửu: Quảng Hội Thiện Hữu 
Thông Nghị.

NHÁNH TRUYỀN TỔ SƯ TẾ NHƠN HỮU PHỈ
Tổ sư húy Tế Nhơn hiệu Giác Viên họ Bùi, là trưởng tử 
đắc pháp của Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán, nối dòng Lâm 
Tế thứ 36, thế hệ thứ 2 thiền phái Liễu Quán. Sau khi 
Bổn sư viên tịch (1742), Ngài kế thừa trú trì chùa Thiền 
Tôn. Năm Cảnh Hưng thứ 8 [1747], chúa Nguyễn Phúc 
Khoát cung thỉnh tổ kiêm trú trì chùa Báo Quốc. Những 
vị đệ tử của Ngài được biết đến nay có: Đại Triệt, Đại 
Trí Quảng Thông, Đại Nguyệt Linh Chiếu, Đại Quang 
Chí Thành Huệ Chiếu, Đại Bửu Kim Cang. Trong đó, 
ngài Đại Triệt được Tổ phú pháp cho bài kệ:

Tổ đình Hồ Sơn. (ảnh: ST)
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Pháp phó bổn kế tôn
Chư tướng tổng thị không
Pháp pháp diệc phi pháp
Vạn pháp tại kỳ trung.

Tổ viên tịch vào ngày 11 tháng Chạp năm Quý Dậu 
Cảnh Hưng thứ 14 (1753), bảo tháp dựng tại phía 
Đông khuôn viên chùa. [19,78b]
Nhánh của tổ Tế Nhơn Hữu Phỉ truyền vào Phú 
Yên không rõ từ giai đoạn nào, chỉ biết dưới triều 
Minh Mạng có Thiền sư Tánh Thông Giác Ngộ 
(1774-1842) nối dòng thiền Liễu Quán thế hệ thứ 
5, khai sơn chùa Long Sơn Bát Nhã sau thời gian 
dài ẩn tu. Từ Tổ đình Bát Nhã, nhánh này không 
ngừng được truyền thừa trên đất Phú Yên và đến 
nay đã phát triển thêm ở các tỉnh khác như: Khánh 
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa 
- Vũng Tàu…. 

Tại Phú Yên, trong Thích song tổ ấn tập Hòa thượng 
Tịnh Hạnh có chép lại: 
Lê thời Thiên Thai sơn Thiền Tôn tự Lâm Tế chánh 
tông hiệu Liễu Quán Tổ sư truyền đạo vu Phú Yên 
Đồng Xuân huyện.
Đệ tam thập lục thế húy Tế Nhơn hiệu Hữu Bùi Tổ sư.
Đệ tam thập thất thế húy Đại Nguyệt hiệu Linh Chiếu 
Lão tổ.
Đệ tam thập bát thế húy Thông Dụng hiệu Đức Quảng 
Lão tổ.
Đệ tam thập cửu thế húy Tánh Thông hiệu Giác Ngộ 
Tăng can Hòa thượng.
Đệ tứ thập thế húy Hải Lưu hiệu Mật Niệm Lão tổ.

Đệ tứ thập nhất thế húy Thanh Nhuận hiệu Phổ Quang 
Lão tổ.
Đệ tứ thập nhị thế húy Trừng Lâm hiệu Chơn Hương 
Hòa thượng.
Đệ tứ thập tam thế húy Tâm Đạt hiệu Bảo Quang Hòa 
thượng. [18,37b-38a]

Theo long vị được phụng thờ tại chùa Long Sơn Bát 
Nhã, ta có thể thiết lập phổ hệ chính truyền qua các đời 
từ Tăng cang Giác ngộ như sau: 
Đệ tam thập cửu thế húy Tánh Thông hiệu Giác Ngộ 
Hòa thượng
Đệ tứ thập thế húy Hải Hội hiệu Phổ Chất Hòa thượng
Đệ tứ thập nhất thế húy Thanh Lân hiệu Viên Thông 
Hòa thượng
Đệ tứ thập nhị thế húy Trừng Đức hiệu Tịnh Bảo Hòa 
thượng
Đệ tứ thập tam thế húy Tâm Đạo hiệu Từ Nhãn Hòa 
thượng
Đệ tứ thập tứ thế húy Nguyên Chơn hiệu Khế Hội Hòa 
thượng
Đệ tứ thập ngũ thế húy Quảng Giác Hòa thượng.

Ngoài ra, đời 40 có Hòa thượng Bảo Tạng, Bảo 
Thanh, Bảo Chơn hoằng hóa các tỉnh Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Đồng Nai. Đời thứ 43 có Hòa thượng 
Tâm Đạt Bảo Quang hoằng hóa tỉnh Ninh Thuận. 
Đời thứ 45 có Hòa thượng Quảng Hiển hoằng hóa 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ nhiều nguồn tư liệu quý như đã trình bày, phổ 
hệ truyền thừa nhánh Tổ sư Tế Nhơn Hữu Phỉ tại 

Tổ đình Long Sơn Bát Nhã. 
(Ảnh: Nguyễn Văn Thịnh)
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Phú Yên được hình thành sơ lược như sau:
Đời thứ 39, Hòa thượng Tánh Thông Giác Ngộ.
Đời thứ 40, gồm chư vị Hòa thượng: Hải Hội Phổ 
Chất kế thừa chùa Bát Nhã, Hải Bình Bảo Tạng chùa 
Liên Trì, Thạch Sơn, Long Quang…, Hải Chánh Bảo 
Thanh chùa Long Bàn (Bà Rịa), Bảo Chơn chùa Bửu 
Quang (Đồng Nai), Hải Lưu Mật Niệm…
Đời thứ 41, pháp tử Hòa thượng Hải Bình Bảo Tạng: 
Thanh An Huệ Long; pháp tử Hòa thượng Hải Hội Phổ 
Chất: Thanh Lân Viên Thông chùa Bát Nhã, Thanh 
Đăng Viên Nghĩa; pháp tử Hòa thượng Hải Lưu Mật 
Niệm: Thanh An Chí Đức chùa Vạn Phước, Thanh 
Nhuận Phổ Quang.
Đời thứ 42, pháp tử Hòa thượng Thanh Lân Viên 
Thông: Trừng Đức Tịnh Bảo; pháp tử Hòa thượng 
Thanh An Chí Đức: Trừng Tánh Tường Thoại chùa 
Khánh An; pháp tử Hòa thượng Thanh Nhuận Phổ 
Quang: Trừng Lâm Chơn Hương.
Đời thứ 43, Pháp tử Hòa thượng Trừng Đức Tịnh 
Bảo: Tâm Đạo Từ Nhãn chùa Bát Nhã, Tâm Thân Từ 
Thạnh chùa Thiền Sơn; pháp tử Hòa thượng Trừng 
Lâm Chơn Hương: Tâm Đạt Bảo Quang.
Đời thứ 44, pháp tử Hòa thượng Tâm Đạo Từ Nhãn: 
Nguyên Chơn Khế Hội chùa Bát Nhã, Khế Tín chùa 
Giác Nguyên; pháp tử Hòa thượng Tâm Thân Từ 
Thạnh: Nguyên Thành Thiện Đạo Viên Bảo chùa Trúc 
Lâm (Bình Dương), Viên Quang tồng lâm Vạn Thiện 
(Bình Thuận).
Đời thứ 45, pháp tử Hòa thượng Nguyên Chơn Khế 
Hội: Quảng Giải, Quảng Giác chùa Bát Nhã, Quảng 
Hiển chùa Hộ Pháp (Bà Rịa - Vũng Tàu), Quảng Đàm, 
Quảng Tính, Quảng Định.

NHÁNH TRUYỀN TỔ SƯ TẾ HIỂN BỬU 
DƯƠNG 
Dẫn theo một số tư liệu Chánh pháp nhãn tạng hiện 
lưu tại Tổ đình Hội Phước, Thiền sư Tế Hiển Bửu 
Dương chính là môn đệ đắc pháp của Tổ sư Thiệt Diệu 
Liễu Quán, nối dòng Lâm Tế đời 36, thế hệ thứ 2 của 
thiền phái Liễu Quán. Chánh Pháp nhãn tạng do Hòa 
thượng Đạo An Phổ Nhuận phú chúc cho Hòa thượng 
Tánh Lý Trí Minh năm Thiệu Trị nguyên niên, ngày 5 
tháng 5 năm Tân Sửu (1841) có nội dung:
Đệ tam thập ngũ thế Thiệt Diệu Liễu Quán Hòa thượng
Đệ tam thập lục thế Tế Hiển Bửu Dương Hòa thượng
Đệ tam thập thất thế Đại Thông Chánh Niệm Hòa 
thượng
Đệ tam thập bát thế Đạo An Phổ Nhuận Hòa thượng...
Pháp danh Tánh lý thượng Trí hạ Minh Đại sư.

Năm Quý Tỵ (1653), sau khi mở rộng lãnh thổ đến 
sông Phan Rang và cho lập phủ Thái Khang, chúa 
Hiền Nguyễn Phúc Tần khuyến khích quần chúng 
nhân dân vào vùng đất mới khai hoang lập ấp. Phật 
giáo vốn luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt 
chiều dài lịch sử, tâm thức người Việt hình ảnh Phật 
giáo chiếm vị trí rất thiêng liêng, người Việt đi đến 
đâu cũng không quên lập chùa lập nơi ấy để làm nơi 
nương tựa tinh thần. Hậu bán thế kỷ XVIII, Tổ sư 
Tế Hiển Bửu đến vùng đất Tân Định thuộc phủ Thái 
Khang (Ninh Hòa ngày nay) hoằng hóa, dựng ngôi 
già lam lấy tên là “Thiên Bửu”. 
Tổ Tế Hiển Bửu Dương viên tịch ngày 20 tháng 2 
nhưng không rõ năm nào. Bảo tháp bảy tầng được đồ 
chúng xây dựng trong khuôn viên chùa. Đệ tử Ngài 

Tổ đình Kim Cang.
(Ảnh: Nguyễn Văn Thịnh)
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Đệ tam thập cửu Quy Trụ Tánh Thường Lão tổ Hòa 
thượng
Đệ tứ thập thế húy Hải Huệ thượng Trí hạ Giác Tổ sư 
Hòa thượng
Đệ tứ thập nhất thế húy Thanh Phước thượng Nguyên 
hạ Long Hòa thượng
Đệ tử pháp danh Trừng Minh hiệu Thọ Đức Đại sư dĩ 
vi biểu tín vân.

Như vậy, nhánh truyền của tổ Tế Hiển Bửu Dương 
thuộc thiền phái Liễu Quán, phải đợi đến Hòa 
thượng Đạo Thành Như Cảnh thế hệ 38 mới truyền 
ra Phú Yên tại chùa Long Sơn (Cây Giá, Tuy An). 
Từ Tổ đình Long Sơn, nhánh truyền này không 
ngừng phát triển và đến nay đã truyền đến thế hệ thứ 
47, tức hàng chữ “Đức” theo kệ phái Liễu Quán, 
qua các ngôi Tổ đình như: Thiên Thai Sơn Thạch, 
Thiên Phước, Thiên Tôn, Long Quang, Phước Long, 
Phước Điền... và chủ yếu tập trung tại huyện Tuy 
An và thị xã Sông Cầu. Dựa trên Chánh pháp nhãn 
tạng và một số tư liệu khảo sát tại một số ngôi cổ tự 
thuộc thiền phái, có thể khái quát phả hệ truyền thừa 
theo tuần tự như sau:
Đời thứ 38, Đại sư Đạo Thành Như Cảnh khai sơn 
chùa Long Sơn.
Đời thứ 39, có ngài Tánh Thường Quy Trụ trú trì chùa 
Long Sơn, chùa Thiên Sơn.
Đời thứ 40, gồm nhị vị Hòa thượng: Hải Huệ Trí Giác 
trú trì Tổ đình Thiên Thai Sơn Thạch, Hòa thượng Hải 
Thạnh Trí Nguyên trú trì chùa Thiên Tôn.  
Đời thứ 41, gồm chư vị Hòa thượng pháp tử của tổ 
Trí Giác như: Thanh Luật Nguyên Giác trú trì Tổ 
đình Thiên Thai, Thanh Kim Nguyên Chí trú trì Tổ 
đình Long Quang, Thanh Chánh Hoằng Tuyên trú trì 
chùa Cảnh Phước, Thanh An Nguyên Phước trú trì 
chùa Thiên Tôn, Thanh Phước Nguyên Quế trú trì Tổ 
đình Long Sơn, Thanh Bình Nguyên Chơn trú trì chùa 
Phước Long.
Đời thứ 42, gồm pháp tử Hòa thượng Thanh Phước: 
Trừng Lực Vĩnh Vô Tổ đình Vạn An (Vũng tàu), 
Trừng Thông Quảng Phát trú trì Tổ đình Long Quang, 
Trừng Minh Thọ Đức trú trì chùa Bảo Sơn (Vũng 
Tàu); pháp tử Hòa thượng Thanh An: Trừng Đăng 
Từ Pháp trú trì chùa Thiên Tôn, chùa Long Quang; 
pháp tử Hòa thượng Thanh Luật: Trừng Hằng Công 
Đương Vĩnh Bảo trú trì chùa Phước Long, Trừng 
Chiếu Tĩnh Niệm trú trì chùa Thiên Thai; pháp tử 
Hòa thượng Thanh Bình: Trừng Tự Vĩnh Châu trú 
trì chùa Phước Điền, Trừng Thập Vĩnh Thông trú 

Tổ đình Thiên Thai Sơn Thạch. (Ảnh: ST)

độ rất đông, nhưng đến nay chỉ còn biết đến ba vị là 
tổ Đại Thông Chánh Niệm trú trì Tổ đình Hội Phước 
(Nha Trang), khai sơn chùa Linh Sơn Tân Long (Diên 
Khánh), khai sơn chùa Thiên Lộc (Diên Khánh); tổ 
Đại Trì Phước Thành kế thừa trú trì Tổ đình Thiên Bửu 
(Ninh Hòa); tổ Đại Bồ Thiện Đề khai sơn chùa Phước 
Long (nay là chùa Kim Cang ở huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An). Nhánh truyền thừa của tổ Tế Hiển Bửu 
Dương là nhánh truyền mạnh nhất của thiền phái Liễu 
Quán tại Khánh Hòa. Nhánh này không những phát 
triển mạnh trong phạm vi nội tỉnh mà còn rộng truyền 
các tỉnh lân cận, đặc biệt là Phú Yên.

Tại Phú Yên, căn cứ theo Chánh pháp nhãn tạng do 
Hòa thượng Thanh Phước Nguyên Long truyền cho đệ 
tử Trừng Minh Thọ Đức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm 
Ngọ (1942), lưu giữ tại Tổ đình Long Quang (Sông 
Cầu), vị Tổ truyền nhánh Liễu Quán này ra Phú Yên 
là ngài Đạo Thành tự Phổ Tế hiệu Như Cảnh Tổ đình 
Long Sơn (Cây Giá, Tuy An). Nội dung Chánh pháp 
nhãn tạng có đoạn:
Đệ tam thập ngũ thế Liễu Quán Thiệt Diệu Lão tổ Hòa 
thượng
Đệ tam thập lục thế Bửu Dương Tế Hiển Lão tổ Hòa 
thượng
Đệ tam thập thất thế Chánh Niệm Đại Thông Lão tổ 
Hòa thượng
Đệ tam thập bát thế Như Cảnh Đạo Thành Lão tổ Hòa 
thượng



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022       51

CHÀO MỪNG ĐẠI  HỘI  PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC 
NHIỆM KỲ 2022-2027

trì chùa Thiên Phước, Trừng Long Vĩnh Đạo trú trì 
chùa Thiên Thai; pháp tử Hòa thượng Thanh Phước: 
Trừng Cang Quảng Đại; pháp tử Hòa thượng Thanh 
Kim: Trừng Thông Quảng Phát.
Đời thứ 43, gồm chư vị pháp tử Hòa thượng Trừng 
Hằng: Tâm Thông Truyền Hiển trú trì chùa Phước 
Long, Tâm Bổn Truyền Lai Trí Nghiêm trú trì chùa 
Thiên Tôn, Tâm Minh Truyền Chính Liên Châu trú trì 
tổ đình Long Quang, Tâm Hòa Truyền Kính Huyền 
Đạo trú trì chùa Cảnh Phước, Tâm Dung Truyền Diệu 
Liên Phước trú trì chùa Thiên Hưng, Tâm Quảng 
Truyền Độ trú trì chùa Châu Lâm.
Đời thứ 44, gồm chư vị pháp tử Hòa thượng Tâm 
Minh: Nguyên Thành trú trì chùa Long Quang, 
Nguyên Tồn Giác Nguyên trú trì chùa Long Quang, 
Nguyên Đạt trú trì chùa Bảo Thịnh (Hoa Kỳ), 
Nguyên An trú trì chùa Cổ Lâm (Hòa Kỳ), Nguyên 
Kim (Hoa Kỳ); Hòa thượng Tâm Quảng: Nguyên 
Đức trú trì chùa Hồ Sơn; Hòa thượng Tâm Dung: 
Nguyên Trực Trì Hành Thiện Đức trú trì chùa Từ 
Nhãn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyên Trí trú trì chùa 
Bát Nhã (Hòa Kỳ).
Đời thứ 45, gồm chư vị pháp tử Hòa thượng Nguyên 
Tồn: Quảng Lực, Quảng Nhựt, Quảng Điền, Quảng 
Hạnh, Quảng Hiệp, Quảng Bình, Quảng Trí, Quảng 
Diện, Quảng Luật, pháp tử Hòa thượng Nguyên Trực: 
Quảng Phổ chùa Từ Nhãn, Quảng Thường, Quảng 
Ngôn chùa Phổ Quang, Quảng Huệ chùa Long Thọ 
(Quảng Ngãi), Quảng Dũng.
Đời thứ 46, gồm chư vị pháp tử của Đại đức Quảng 
Bình: Nhuận Pháp, Nhuận Hoa, Nhuận Giác, Nhuận 
Bảo, Nhuận Tâm, Nhuận Thành, Nhuận Thắng, Nhuận 
Hiền, Nhuận Tín, Nhuận Thiện; pháp tử thượng tọa 
Quảng Ngôn: Nhuận Thành, Nhuận Hòa, Nhuận 
Toàn, Nhuận Chiếu.

KẾT LUẬN
Từ nội dung trên văn bia tháp Tổ, Thiền sư Liễu Quán 
có tất cả 49 đệ tử xuất gia, trong đó có 11 vị hành đạo 
tại quê hương của Ngài. Tuy nhiên, đến nay, truyền 
thừa dòng Liễu Quán tại Phú Yên chỉ còn truyền theo 
ba nhánh chính đó là nhánh tổ sư Tế Căn Từ Chiếu 
phát triển tại vùng Tuy Hòa, nhánh tổ Tế Nhơn Hữu 
Phỉ phát triển vùng Tuy An, nhánh tổ Tế Hiển Bửu 
Dương phát triển vùng Sông Cầu. Ba nhánh truyền 
thừa này của thiền phái Liễu Quán hiện nay phát 
triển rất mạnh, không chỉ trong phạm vi tỉnh Phú Yên 
mà còn lan rộng đến nhiều tỉnh thành khác tại miền 
Trung và miền Nam. Hiện tại, mạch truyền thừa của 

thiền phái Liễu Quán tại Phú Yên đã truyền đến hàng 
chữ Nhuận, chữ Đức và chữ Bổn, tức thuộc các thế 
hệ thứ 12, 13 và 14 theo kệ phái Liễu Quán. Vì thế, là 
hàng hậu bối kế thừa tông chỉ của Tổ sư Liễu Quán, 
chúng ta cần phải có trách nhiệm gìn giữ giá trị, ngõ 
hầu dìu dắt cho những thế hệ tiếp theo, đáp đền ân 
đức Phật Tổ. 
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Mỗi ngày lễ Phật
Con học Thế Tôn
Giữ lòng chân thật
Trong sạch tâm hồn.

Gối quỳ cung kính
Chiêm ngưỡng Như Lai
Cửa thiền thanh tịnh
An tĩnh bên Ngài.

Sen hồng tinh khiết
Nhuỵ ngát hương đưa
Ái tham cách triệt
Giác ngộ Tam thừa.

Thiền môn là chốn thanh tịnh, 
hành giả thường phát nguyện 
một lòng rốt ráo tinh tấn tu trì, 
không gì ngoài mục đích cầu đạo 
giải thoát. Giới luật, oai nghi tế 
hạnh của một tu sĩ khi đã được 
học qua, phải thực hành theo, 
tự ý thức phải giữ gìn và phòng 
hộ, khi sai phạm tuỳ mức độ mà 
tự biết xấu hổ để sám hối, sửa 
đổi. Có giới luật Phật chế ràng 
buộc hay nói cách khác là giữ 
điều lệ giới luật của Phật răn 
giúp ta thanh tịnh thân tâm, thoát 
khỏi vòng quây của nghiệp báo, 
sầu bi, tục lụy. An nhiên sống đời 
sống của nhà tu hành, nếp sống 
thanh tịnh của đời sống tịnh an sẽ 
đưa hành giả đến bến bờ an lạc 
của giải thoát, không sầu lo hay 
phiền muộn, u buồn. 

Hàng giờ giữ ý khẩu thân
Muốn không phiền muộn ta cần 
lọc tâm
Chân như từ đó nảy mầm
Yên lành mỗi phút hờn thâm 
chẳng vào.

Phàm nhân sanh ra trên cõi đời, 
đâu ai hoàn thiện từ trong bụng 
mẹ. Người đang học và tu theo 
Đức Phật chưa thể đắc quả liền 
ngay, nếu vẫn còn giải đãi trong 
lộ trình tu tập. Người đang thực 
hành hạnh nguyện Bồ tát cũng 
đâu dễ đạt được ý nguyện khi tam 
độc chưa đoạn trừ. 
Thường luôn tinh tấn tu hành
Cách xa phóng dật ghét ganh chớ 
quàng
Lòng thành chữ thiện hoài mang
Chân tâm rực sáng như vàng 
trước gương.

Đời sẽ không khổ nếu tu theo 
chánh pháp, vâng lời Đức Phật 
dạy. Phật tử thực hành giữ 5 giới 
không phạm một giới nào, Tỳ kheo 
giữ 250 giới và Tỳ kheo ni giữ 348 
giới thì tự thân hành giả không 
khổ, đời cũng không có bóng dáng 
của khổ, đạo sẽ càng nhiệm mầu 
hơn. Khi giữ giới thanh tịnh, tâm 
ý trong sáng, không tạo nghiệp bất 
thiện, cuộc sống sẽ an vui, phước 
đức từ đó cũng vun đầy. Chân lý 
thứ 4 trong bài Kinh Tứ Diệu Đế là 

Diệt đế, Đức Phật đã dạy cách diệt 
khổ, sống an vui ngay trên cõi đời 
này, chứ không phải đợi khi sang 
bên kia thế giới mới được hưởng 
nhàn hoặc chờ thác sanh lên cõi 
Tây phương khi mãn phần. Đó là 
do ta không chịu chiêm nghiệm 
những gì Đức Phật đã nói trong 
kinh nên thường bi quan, chán 
nản, chê bai đời là chỉ có khổ chứ 
không có an vui. 

Đời khổ là đúng, nhưng có biện 
pháp để khắc phục cái khổ, có 
pháp môn tu để đoạn trừ cái 
khổ. Đời không hoàn toàn khổ 
nếu biết chuyển hoá bằng sự 
lương thiện và tử tế. Đời không 
khổ nếu tâm ý trong thanh, thiện 
lành. Thuở xưa, Đức Thế Tôn 
cũng chứng quả vị Phật ngay trên 
cõi đời này, cũng an lạc và thanh 
tịnh ở ngay cõi đời, Ngài cũng 
đã từng sống ở cõi đời này để tu 
thành Phật. Thời đó, những tín đồ 
Phật tử cũng sống an vui và hạnh 
phúc, vì họ hiểu lời Phật dạy và 
có thực hành theo. 
Mỗi ngày gom lá
Quét dọn sân chùa
An lành bên Phật
Chẳng thiết hơn thua.

Vui cùng kinh kệ
Chánh niệm từng giây
Ngăn ngừa dục vọng

Học theo hạnh Phật SC. Thích Nữ Diệu Hoa



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022       53

Hạnh phúc đong đầy.
Nhân từ gieo cấy
Phước đức ươm mầm
Sống đời thanh tịnh
Nhẹ nhàng thân tâm.

Đạo không khắt khe, những nội 
quy Thiền môn, nề nếp trật tự 
trong đạo và giới luật nhà Phật 
giúp hành giả giữ mình không rơi 
vào hố sâu tội lỗi, khổ đau, bình 
yên và thanh tịnh, an lạc sống ở 
đời và an nhiên mà học đạo. 
Tập buông xả ngăn ngừa hung tợn
Nói lờ  i ngay dù giỡ  n phả i lành
Ôn hoà không đư ợ  c giành tranh
Ý trong tĩnh lặng tâm thành học tu.

Đức Phật cũng có dạy sáu phép 
hòa kính gồm: “Thân hòa cùng 
ở chung, Lời nói hoà nhã không 
tranh cãi, Ý hoà hợp cùng vui 
vẻ, Giới hoà cùng nhau tu, Thấy 
biết cùng giải bày cho nhau hiểu, 
Quyền lợi cùng chia đều nhau”. 
Mỗi hành giả thường tự xem xét 
lại mình để sửa sai trong quá trình 
tu tập. 
Phải thường nhắc nhở bản thân
Đừng do phóng dật sinh bần với ai
Học theo Đức Phật thiền hoài
Ưu phiền khổ nạn trần ai không còn.

Để đoạn trừ tham sân si, bỏ tật xấu 
hay hờn mát, hiềm khích, ganh tỵ, 
hơn thua, sửa tính nóng nảy nên 
quán tử thi thối rữa để thấy đời vô 
thường, mạng sống mong manh, 
không cần phải hơn thua, không 
làm tổn thương ai hay chấp nhặt 
ai làm tổn thương mình. Tịnh 
khẩu cũng là một pháp môn tu. 
Nếu hạnh tu còn yếu kém, khó 
thực hành hạnh nhẫn nhục và khó 
nói lời từ ái lúc sân si khởi lên thì 
tịnh khẩu là cách tốt nhất. Đảnh 
lễ Phật, cúi đầu sát đất rũ bỏ cái 
tôi, dẹp bản ngã sẽ giúp tâm an 
tĩnh và lương thiện. 

Ở đời, thấy lỗi sai của người 
khác, lặng lẽ rút ra bài học kinh 
nghiệm cho mình, không nên 
sanh tâm khinh khi hoặc chê cười 
chế giễu, càng không nên dè bỉu, 
đàm tiếu thị phi, cũng đừng ghét 
bỏ. Những hành động và ý nghĩ 
của sự ngã mạn sẽ lôi kéo ta từ 
cái tâm Bồ tát trở lại tâm phàm 
tục chỉ trong nháy mắt. Vô tình 
ta đánh mất bản tâm thiện lành, 
thanh tịnh của mình. 
Người hướng Phậ  t tĩ nh tâm hành 
pháp
Chẳ  ng do tiề  n hấ  t đạ p lư ơ ng tri
Cơ m rau đạ m bạ c tu trì
Tham vùi hận bỏ cuồ  ng si cách rời.

Trong đạo, giúp bạn đồng tu sửa 
lỗi sai là tốt. Nhưng tự xét lỗi 
mình, không nhìn lỗi người, tự 
sửa mình trước khi chỉ lỗi người 
và soi mói người khác thì sẽ tốt 
hơn. Bởi không khéo, hành giả 
vướng vào nghiệp bất thiện, gieo 
rắc sầu ưu phiền muộn.

Thuở xưa, Bồ tát Tất Đạt Đa 
chứng quả vị Phật là Ngài tự thân 
tu tập với pháp môn thiền định. 
Ngày nay, chúng ta nên thực hành 
theo những gì Đức Phật đã trải 
nghiệm qua. Học theo hạnh Phật 
là phải đoạn trừ ái dục, ngăn ngừa 
tam độc tham sân si, buông bỏ 
và hỷ xả, tha thứ và yêu thương, 
nhường nhịn và chánh niệm, từ 
bi và bao dung để cuộc sống an 
lành, để đời tu thanh tịnh, đời 
sống bình an. Nên thường:
Siêng lễ   Phậ  t thành tâm
Họ c kinh và giữ   giớ  i
Khi nộ   sân vừ  a khở  i
Nên chặ  n đứ  ng ngay liê ̀n.

Chẳng khích bác quàng xiên
Tránh buông lờ  i xiể  m nị nh
Điề  u bẩ  n đừ  ng cho dính
Để   thân đư ợ  c sáng ngờ  i.

Gìn ý chẳng buông lơ i
Mỗ  i giờ   ta chánh niệ  m
Tịnh thanh rờ  i chuyệ  n phiế  m
Tỉ nh thứ  c hưởng yên bình.

Và hãy luôn:
Nhiếp tâm giữ giới tu thiền
Cho dù gặp phải oan khiên quấy rầy
Vẫn hoài lấy đức dựng xây
Xả buông ghét giận lòng đầy yêu 
thương.

Học Phật, tu theo Phật, hành theo 
lời Phật, sống như Phật đã từng 
thì trong ta không có mầm mống 
của khổ, phiền não không có nơi 
để nương náu. Cũng giống như 
miền sông nước không có khói xe 
bụi đường và phố phường thành 
thị thì không có bờ để ghe xuồng 
cập bến. 
Biết dùng trí tuệ nhìn trông
Chặn ngay điều ác vun trồng thiện 
chân
Niềm đau nỗi khổ tan dần
Ưu phiền sẽ dứt tham sân chẳng còn.

Dù đời hay đạo, một ngày sống 
tỉnh thức sẽ giúp ta an vui và 
nửa buổi sống trong mê muội 
thì phiền não, đau khổ sẽ muôn 
trùng. 

Đừng vì danh lợi giàu sang
Rời xa phóng dật chớ màng phù hoa
Giữ tâm ngay thẳng thật thà
Tu hành nhẫn nại giúp ta nên người.

Dù đạo hay đời, nếu hỷ xả, buông 
bỏ hận thù cố chấp tham lam, 
chánh niệm giữ giới thanh tịnh từ 
trong tâm lẫn thể xác bên ngoài, 
bao dung với mọi người, từ bi 
với mọi loài, tinh tấn thiền định, 
sẽ thấy trong ta một trạng thái an 
lạc, tĩnh lặng, bình yên và hạnh 
phúc vô cùng nhiều một khi đã 
chịu rời xa lối sống u mê, chịu 
sống đời tỉnh thức. 
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Nguyễn Thánh Ngã

Tôi đã đi nhiều chùa thế giới
Tôi đã về nhiều chùa Việt Nam
Nhưng mái chùa hình trái tim Quảng Đức
Tôi chưa đến được bao giờ...

Tôi hình dung
Mái chùa rực rỡ
Được thắp bằng tuệ giác Như Lai
Soi sáng đức từ bi
Và năng lượng dũng cảm

Ôi đức dũng của Thánh Tăng
Đã làm trang nghiêm Giáo hội
Như hoa sen nở trong đêm tối
Hương pháp bay khắp trời...

Những mái chùa Việt Nam
Nét cong dáng rồng
Nét thanh dáng hạc
Mỗi sớm tối vang lên lời Phật
“Đừng làm các việc ác
Hãy làm mọi điều lành”!

Đó là gốc rễ 
Mỗi loài cây cắm xuống đất sâu
Huống chi tôi
Kẻ đứng dậy làm người...

 Thạch Thị Tóc Tiên

Ta về ru với vừng trăng
Ru vời vợi tím bằng lăng một thời.
Lắng sâu câu hát ru hời
Lời ru nhân nghĩa kiếp người trong ta.

Biết rằng năm tháng cỏ hoa
Chứa chan, chia sẻ gần xa cõi đời.
Thân thương khi gặp nụ cười
Ấm lòng khi gặp tình người có nhau.

Lời ru mây trắng ngang đầu
Mà nghe giọng hát xanh màu nghĩa nhân.
Bên chùa vọng tiếng chuông ngân
Tiếng ngàn xưa gọi thiết thân, vững lòng.

Lời ru khói tỏa bay vòng
Khói chiều quê, thuở cấy trồng nắng mưa.
Một trời mây nhạt lưa thưa
Màu quê còn đậm nét xưa, diệu huyền.

Lời ru “chắt chắt, chuyền chuyền”
Trò chơi tuổi nhỏ chẳng quên bao giờ.
Dòng sông sóng vỗ đôi bờ
Chợt nghe câu hát bất ngờ biếc xanh…

Ru với tuổi mình

Chùa 
Việt Nam
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Mùa xuân về Yên Tử, 
chiêm bái lễ Phật, đi 
dưới bóng tùng đại thụ 

hàng trăm năm tuổi, ngắm hoa 
mai vàng khoe sắc, nghe tiếng 
trúc reo trong gió đại ngàn, trong 
tiết trời mờ sương, du khách có 
cảm giác như đang đi giữa chốn 
bồng lai tiên cảnh…

TÙNG YÊN TỬ
Tùng là loại thực vật lá kim, thân 
gỗ hạt trần, rễ bám sâu vào lòng 
đất, dáng vươn thẳng lên trời xanh. 
Tùng có sức sống dẻo dai trong 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa 
hình núi cao, vách đá cheo leo, cây 
quanh năm xanh tốt, có tuổi thọ 
lên tới ngàn năm. Trong văn hóa 
Á Đông, cây tùng là hình ảnh của 
bậc đại trượng phu, thể hiện ý chí 
vươn lên và sự hiên ngang chính 
trực. Những bậc tu hành rất yêu 
quý cây tùng nên thường trồng ở 
nơi cửa thiền để gửi thông điệp 
chính đại, quang minh đầy ắp vũ 
trụ cùng sự tôn nghiêm linh thiêng 
cho ngôi chùa! 

Những “lão tùng” Yên Tử có tuổi 
đời hàng trăm năm trầm mặc giữa 
núi rừng hùng vĩ. Những cây tùng 
được trồng công phu thành hàng 
lối. Ngày xưa, khoảng trống giữa 

các cây tùng thường đặt những 
phiến đá hoặc dựng các thảo am tu 
thiền. Cảm thọ an lạc khi tọa thiền 
giữa những gốc tùng giúp Thiền sư 
thư thái. Theo sử sách, dưới thời 
Nhị tổ Pháp Loa, giai đoạn cực 
thịnh của Thiền phái Trúc Lâm 
có tới hàng vạn Tăng chúng tu tập 
trên danh sơn Yên Tử. Những cây 
tùng đã trở thành bầu bạn của các 
Tăng sĩ trong tu thiền và cũng là 
những dấu mốc giúp việc quan sát 
đi lại giữa chốn thâm sơn cùng cốc 
ban ngày cũng như trong đêm tối. 
Đường xích tùng từ chùa Hoa Yên 
nối xuống chùa Quỳnh Lâm, chùa 
Hồ Thiên, chùa Ngọa Vân. Những 
cây tùng cổ thụ có tán xanh, từng 
cơn gió thổi làm cho tán lá rì rào 
giống như tiếng đàn cho nên được 
người dân gọi là thông đàn. Dưới 
bóng thông đàn là những bậc đá tạo 
thành con đường kết nối giữa chốn 
rừng già, in dấu chân Sơ tổ Trần 
Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa cùng 
Tam tổ Huyền Quang kinh đàn nơi 
Thiền viện Quỳnh Lâm.

Trải qua sự khắc nghiệt của thời 
gian, nhiều cây tùng đã bị gãy đổ, 
ngày nay còn lại những cây tùng 
cổ tập trung ở các khu vực: chùa 
Hoa Yên, Vân Tiêu, Bảo Sái, tháp 
Tổ, thác Vàng, thác Bạc, am Dược 

với số lượng khoảng gần 300 cây. 
Điểm ấn tượng nhất là đường tùng 
dài hơn 100m nằm trên trục đường 
chính hành hương lên chùa Đồng. 
Những gốc tùng già, rễ trồi lên mặt 
đất và bò lan sang cả hai bên đường 
đi tạo nên những bậc thang nâng 
bước chân du khách. Hiện nay, núi 
rừng Yên Tử có ba loại tùng: thủy 
tùng là loại gỗ màu trắng, thanh 
tùng là loại gỗ màu xanh, xích 
tùng là loại gỗ màu đỏ. Xích tùng 
là loại quý hiếm, ruột cây sống lâu 
năm có vân gỗ rất đẹp giống như 
hình hoa mẫu đơn. Tương truyền, 
xích tùng là loại cây di thực theo 
chân các bậc cao tăng Hòa thượng 
truyền đạo vào nước ta, thủy tùng 
và thanh tùng là loại cây hoang 
dã bản địa… Sau hàng trăm năm, 
những cây tùng Yên Tử trầm mặc 
trong bóng dáng của các tu sĩ, hoan 
hỷ dẫn đường chỉ lối cho du khách 
về nơi cửa Thiền.

TRÚC YÊN TỬ
Trúc Yên Tử thuộc họ tre, có rất 
nhiều loại, nhưng đều có nét đặc 
trưng: thân cây dáng thẳng, chia 
nhiều đốt, sống quần tụ thành 
khóm, nhiều khóm kết nối với 
nhau tạo nên rừng. Trúc là loài cây 
có sức sống dẻo dai trong điều kiện 
đất đai khô cằn, thiên nhiên khắc 

Tùng, Trúc, Mai 
Yên Tử

Vũ Xuân Hồng
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Trong Phật giáo, trúc 
thể hiện sự an nhiên tự 
tại, không mê đắm địa 
vị, vật chất. Bởi tất cả 
những ưu thế trên của 
cây trúc, nên đạo hiệu 
của vua Trần Nhân Tông 
mang tên “Trúc Lâm 
Đại sĩ” và rừng trúc Yên 
Tử Sơn cũng là nơi Ngài 
tu thiền. (Ảnh bức họa 
Trúc Lâm Đại sĩ xuất 
sơn đồ - Sưu tầm)

Những “lão tùng” Yên Tử có tuổi 
đời hàng trăm năm trầm mặc giữa 
núi rừng hùng vĩ. (Ảnh: sưu tầm)



58       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

nghiệt. Trong quan niệm văn hóa 
Á Đông, trúc cùng với tùng, cúc, 
mai là bốn loại cây cao quý đại 
diện bốn mùa trong năm. Trúc 
tượng trưng cho phẩm chất người 
quân tử. Trúc cứng cáp hiên ngang, 
nhưng rất uyển chuyển mềm mại 
trước gió bão, thể hiện sự linh hoạt 
thích ứng với biến động của cuộc 
sống. Ngọn cây trúc uốn cong 
tựa chiếc đầu rồng bay bổng linh 
thiêng. Cây trúc dẫu bị cháy thành 
than thì tro vẫn giữ được hình dáng 
thẳng không bị uốn cong, biểu hiện 
cho sự chuẩn mực khí tiết. Với văn 
nhân mặc khách, trúc là nơi gửi 
gắm tâm hồn, biểu trưng cho sự 
thanh tao, tư tưởng nhàn dật. Trong 
Phật giáo, trúc thể hiện sự an nhiên 
tự tại, không mê đắm địa vị, vật 
chất. Bởi tất cả những ưu thế trên 
của cây trúc, nên đạo hiệu của vua 
Trần Nhân Tông mang tên “Trúc 
Lâm Đại sĩ” và rừng trúc Yên Tử 
Sơn cũng là nơi Ngài tu thiền…

Trong giai đoạn tu thiền tại Yên Tử, 
Trúc Lâm Đại sĩ luôn xem những 
cây trúc như người bạn. Trong núi 
cao, rừng sâu, không có lâu đài 
cung điện, Ngài chỉ có chiếc thảo 
am dựng bằng những khóm trúc, 
đan ngọn vào nhau làm cốt, kết cỏ 
xung quanh. Chiếc giường Ngài 
nằm được tạo bởi những thân cây 
trúc thẳng ghép lại. Tiếng trúc reo 
hòa cùng tiếng suối ngàn tạo nên 
khúc thiền ca giữa núi rừng. Chiếc 
gậy trúc đã giúp Trúc Lâm Đại sĩ 
vững vàng vượt dốc núi, băng qua 
suối đi giáo hóa khắp nơi. Măng 
trúc cùng rau rừng là thức ăn chay 
tịnh quanh năm của Ngài và các 
thiền sư. Vị thuốc trúc diệp (lá trúc 
tươi) dân dã thay cho những thần 
dược do thái y thường dâng khi 
Ngài còn ở trong cung vàng, điện 
ngọc, góp phần giải cảm giữa chốn 
rừng thiêng nước độc. Trong đêm 
đông lạnh giá, ngọn lửa từ bó đuốc 
kết bằng thân trúc khô đã giúp Ngài 

vượt qua những mùa đông nơi núi 
rừng Yên Tử. Hình ảnh những cây 
trúc sát cánh bên nhau là hình ảnh 
thần dân trăm họ, luôn mong chờ 
Ngài tìm con đường giải thoát khỏi 
lầm than, giúp đất nước thái bình 
muôn thuở. Ngài đã đặt tên cho 
dòng thiền thuần Việt: “Thiền phái 
Trúc Lâm”. Thật kỳ lạ trong lịch 
sử Phật giáo, tên gọi “Trúc Lâm” 
đã xuất hiện rất sớm, tịnh xá Trúc 
Lâm là nơi Đức Phật Thích Ca 
từng đến thuyết pháp. Sau khi hoàn 
thiện giáo lý Thiền phái Trúc Lâm, 
Ngài đã trao y bát cho người kế 
nhiệm Pháp Loa, rời Yên Tử xuống 
núi Ngọa Vân tiếp tục những tháng 
ngày tu thiền. Giữa ngọn núi cao 
quanh năm mây trắng bao phủ, 
Ngài đã tu thiền trong một chiếc 
am được kết bằng những khóm 
trúc cùng cỏ tranh. Trước giờ viên 
tịch, Trúc Lâm Đại sĩ nằm nghiêng 
tựa dáng sư tử, vẻ mặt thanh thản, 
thân cây trúc nâng đỡ và ôm trọn 

Cây hoa mai có tuổi đời hơn 700 tuổi được gọi là Đại lão 
mai vàng tại chân núi Yên Tử (Ảnh: danviet.vn)
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cơ thể Ngài. Hình ảnh đẹp về một 
vị vua oai hùng đã từng khiến quân 
Nguyên khiếp đảm, bình thản sống 
những giây phút cuối cùng giữa 
rừng trúc thanh cao…

Du khách về đây chiêm bái lễ Phật, 
đi giữa tiếng trúc reo, ngỡ như 
đang nghe câu chuyện về những 
năm tháng tu thiền của Trúc Lâm 
Đại sĩ tại danh sơn Yên Tử. Đường 
lên chùa Đồng, thỉnh thoảng du 
khách bắt gặp những cây trúc với 
hình dáng kỳ thú “trúc hóa rồng”, 
thân cây màu vàng đậm, các đốt sát 
gốc hơi nhăn nheo, rễ trồi lên uốn 
cong tựa chiếc râu con rồng tạo lên 
nét kỳ thú, huyền bí nơi vườn thiền 
Trúc Lâm…

MAI VÀNG YÊN TỬ
Tương truyền, những ngày đầu vào 
Yên Tử tu thiền, vua Trần Nhân 
Tông cùng đệ tử trồng cây mai 
vàng đầu tiên trên đỉnh non thiêng. 
Theo quan niệm người xưa, hoa 
mai đứng đầu “tuế hàn tam hữu” 
(ba người bạn trong tiết lạnh) là 
mai, tùng và trúc. Hoa mai được 
người xưa ưu ái tôn là chúa muôn 
loài hoa. Cây mai có sức sống mãnh 
liệt, bộ rễ bám sâu vào lòng đất, 
vách đá núi cao, kiêu hãnh vươn 
mình trước gió táp mưa sa, vượt 
qua những ngày đông khắc nghiệt 
để nở hoa đúng vào dịp xuân. Mùa 
hoa đầu tiên, giữa chốn núi rừng 
hoang vắng, vua Trần Nhân Tông 
bâng khuâng trước vẻ đẹp thoát 
tục hiển hiện trong tiết xuân của 
mai vàng. Ngắm hoa mai nở, Ngài 
nhận ra trong mỗi cánh hoa chứa 
đựng tâm thiền: Hoa mai vàng rụng 
cánh khi đang còn hương sắc rực 
rỡ, thể hiện tính thiền và sự buông 
bỏ tất cả. Ngài luôn tâm niệm hạnh 
phúc thật sự của đời người chính 
là sống với tâm chân thật, không 
vướng bận bởi những cám dỗ, danh 

Tương truyền, những ngày đầu 
vào Yên Tử tu thiền, vua Trần 
Nhân Tông cùng đệ tử trồng 
cây mai vàng đầu tiên trên đỉnh 
non thiêng. (Ảnh: sưu tầm)

lợi cuộc đời. Đứng trước mai vàng, 
tâm hồn Trúc Lâm Đại sĩ lắng 
đọng trong niềm cô tịch. Ngài ngồi 
lặng lẽ trên nệm cỏ trong thảo am, 
nhìn hoa mai nở, cánh hoa rơi rụng 
trong sự an nhiên tự tại. Ngài hiểu 
vạn vật được tạo bởi nhân duyên và 
đều có chung quy luật: “thành, trụ, 
hoại, không”. Tâm hồn Ngài hòa 
cùng tiếng suối reo, tiếng gió đùa 
trên thông đàn ngàn cội. Nơi núi 
cao, rừng sâu, hoa mai vàng cùng 
với trúc, tùng trở thành tri kỷ trong 
suốt thời gian Ngài tu thiền tại Yên 
Tử. Hoa mai vàng có 5 cánh tượng 
trưng cho ngũ phúc (Phúc, Lộc, 
Thọ, Khang, Ninh). Đối diện trước 
hoa mai vàng là Trúc Lâm Đại sĩ 
đang đối diện với “bản lai diện 
mục” của chính mình…

Hiểu được thầm ý của Trần Nhân 
Tông, Tăng chúng cùng nhau 
trồng thêm nhiều cây mai vàng 
khắp chốn Yên Sơn, thông qua 
cốt cách hoa mai để cùng gửi 
gắm thông điệp “Tâm Thiền”. 
Noi gương sáng của Ngài, Nhị 
tổ Pháp Loa và Tam tổ Huyền 

Quang cùng các vị Tăng đã chung 
tay góp sức trồng thêm nhiều cây 
mai vàng từ đỉnh Yên Sơn xuống 
tới khu vực chùa Hồ Thiên, chùa 
Ngọa Vân, chùa Quỳnh Lâm. 
Vượt qua sự khắc nghiệt của thời 
gian, những “đại lão” mai vàng 
ở khu vực thác Vàng, thác Bạc, 
chùa Một Mái, chùa Vân Tiêu 
vẫn sừng sững tỏa bóng nơi non 
cao và nở hoa rực rỡ đúng vào 
mùa lễ hội xuân Yên Tử. 

Những hoa mai vàng đua nhau 
khoe sắc bên những búp lộc, lá 
xanh non căng tràn nhựa sống. 
Trời càng lạnh, hoa càng tỏa hương 
thơm. Hoa nở phủ trên cây, tạo 
nên vẻ đẹp muôn hình vạn trạng. 
Những cây mai trong dáng nghiêng 
từ vách núi tỏa xuống tựa như dòng 
thác vàng. Thế cây đứng thẳng 
được phủ lên lớp hoa vàng tựa 
chiếc lọng vàng sang trọng. Triệu 
triệu hoa mai vàng thành kính kết 
thành tấm hoàng bào phủ lên non 
thiêng Yên Tử, góp phần tạo nên 
vẻ đẹp thuần khiết cùng sự linh 
thiêng huyền bí chốn phù vân.
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T ừ bao đời nay, ngôi chùa gắn liền với biểu tượng tâm linh trong đời sống 
văn hóa tinh thần của người Việt, là chốn thanh tịnh để con người tìm về nơi 
chiều sâu tâm thức, gửi gắm niềm tin vào sự chở che, cầu mong cuộc sống 

bình yên, an lạc. Trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng 
bằng đến miền núi hay vùng hải đảo xa xôi, không đâu trên lãnh thổ dải đất hình chữ 
S này lại thiếu vắng bóng dáng của những ngôi chùa. Hình ảnh những ngôi chùa uy 
nghiêm, sừng sững giữa biển cả Trường Sa - quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, không 
chỉ minh chứng cho truyền thống văn hóa tín ngưỡng ngàn đời của người Việt hiện 
diện nơi trùng khơi, mà còn là biểu tượng hồn thiêng sông núi, là cột mốc văn hóa 
nơi hải đảo, khẳng định và củng cố vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

TỪ AM THỜ ĐẦU TIÊN 
Hàng ngàn năm qua, người Việt đã gắn bó với sông nước và biển khơi. Theo sử sách 
ghi lại, từ xưa, trên các đảo giữa biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa (tỉnh 
Khánh Hòa), những ngư dân đánh cá xa bờ quen với cuộc sống lênh đênh trên sóng 
nước, luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập, khi đặt chân lên đảo đã lập 
các am, miếu thờ nhỏ. Ban đầu, những am thờ này dựng lên khá đơn giản, có khi chỉ 
là những viên đá xếp tầng và có mái che chắn để thắp nhang cầu trời, khấn Phật cho 
những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió. Sau này, dựa vào dấu vết của những am 
thờ đó, các ngôi chùa dần dần được định hình và phát triển. 

Nhờ sự phát tâm, ủng hộ của nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Phật tử 
trong và ngoài nước cùng chung tay hướng về Trường Sa với tình cảm sâu sắc và 
thiêng liêng nhất, chỉ trong vòng 6 năm, từ 2008 đến 2014, Quân chủng Hải quân, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp trùng tu, tôn tạo, xây 

Những ngôi chùa

Đinh Thị Duyến*

góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo 
của nước ta trên quần đảo Trường Sa
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Chù a trê n đả o Song Tử   Tâ y. (Ả nh Lê  Khanh)

Ngô i chù a trê n đả o Sinh Tồ  n. (Ả nh sư u tầ  m)



62       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

dựng khang trang, bề thế 6 ngôi 
chùa trên các đảo thuộc quần đảo 
Trường Sa, gồm: chùa Song Tử  
Tây (đảo Song Tử  Tây), chùa 
Trường Sa Lớn (đảo Trườ ng Sa 
Lớ n), chùa Sinh Tồ n (đảo Sinh 
Tồn), chùa Nam Huyên (đảo Nam 
Yết), chùa Vinh Phúc (đảo Phan 
Vinh) và chùa Sơn Linh (đảo Sơn 
Ca). Năm 2022 đã hoàn thành 
việc khôi phục, xây dựng thêm 3 
ngôi chùa tại các đảo Trường Sa 
Đông, Sinh Tồn Đông và Đá Tây 
A. Giữa sóng gió và khắc nghiệt 
của thiên nhiên, sự hiện diện của 
những công trình tôn giáo nơi đây 
không chỉ thể hiện sự  quan tâm 
củ a Đả ng, Nhà  nướ c đế n quân 
dân Trường Sa, đá p ứ ng nguyệ n 
vọng đờ i số ng tâm linh củ a quân 
dân trên đả o mà còn là sự khẳ ng 
đị nh chủ  quyề n thiêng liêng trên 
mả nh đấ t máu thịt của Tổ  quố c 
nơi đầ u só ng ngọn gió. Đồng thời 
chứng minh Phật giáo luôn gắn 
bó, đồng hành cùng dân tộc, phát 
huy truyền thống “Hộ quốc an 
dân”, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Kể từ khi được xây dựng 
đến nay, những ngôi chùa đã trở 
thành địa điểm tâm linh giúp ngư 
dân vươn khơi bám biển, là điểm 
sinh hoạt văn hóa và gắn kết tình 
quân dân đang sinh sống trên 
quần đảo Trường Sa.

ĐẾN NHỮNG NGÔI CHÙA 
UY NGHIÊM GIỮA BIỂN 
KHƠI 
Trước nắng gió Trường Sa, vẻ 
đẹp uy nghi, trầm mặc của những 
ngôi chùa nổi bật giữa không 
gian bao la đất trời và biển cả. 
Mỗi ngôi chùa mang một vẻ đẹp 
riêng với quy mô khác nhau, 
nhưng tất cả đều tọ a lạ c ở địa thế 
đặc biệt - trên thềm biển Đông, 
nơi hải đảo xa xôi, bao quanh bởi 

bốn bề sóng nước. Hầu hết các 
ngôi chùa trên quần đảo Trường 
Sa đều được thiết kế mang đậm 
nét kiến trúc thuần Việt giống 
như các ngôi chùa truyền thống. 
Trong khuôn viên đẹp, hài hòa, 
bên cạnh bóng dáng cây đa, cây 
Bồ đề quen thuộc, hình ảnh cây 
phong ba, cây bàng vuông tạo 
thành không gian đan xen hài hòa 
giữa vẻ thâm nghiêm của ngôi 
chùa truyền thống với sự kiên 
cường của ngôi chùa nơi hải đảo, 
tượng trưng cho sức sống mãnh 
liệt luôn hiện diện nơi quần đảo 
giữa trùng khơi. 

Chùa Trường Sa Lớn tọa lạc ở vị 
trí trung tâm thị trấn Trường Sa, 
trên đảo Trường Sa Lớn, khuôn 
viên chùa khá rộng và đẹp. Còn 
chùa trên đảo Song Tử Tây là 
ngôi chùa lớn nhất ở Trường Sa, 
có quy mô khá lớn với cảnh quan 
thoáng đãng. Chùa Vinh Phúc 
trên đảo Phan Vinh, nằm sát bờ 
biển, mang nét đẹp bình dị mà 
thâm trầm, tựa hồ như bức tranh 
pha trộn nhiều sắc thái. Riêng 
chùa Nam Huyên trên đảo Nam 
Yết được xây dựng kiên cố với 
hàng cột và bậc tam cấp bằng đá 
nguyên khối. Mệnh danh là “đảo 
dừa” nên ngôi chùa nơi đây được 
bao quanh bởi một màu xanh ngắt 
của những rặng dừa hiên ngang 
cùng gió bão nắng mưa. Nằm ở 
đảo Sơn Ca, chùa Sơn Linh xây 
dựng trên triền cát trắng và san 
hô, cổng chùa tọa sát mép sóng 
hướng ra vùng biển rộng. 

Điểm chung của những ngôi chùa 
trên quần đảo Trường Sa là đều 
được xây dựng theo phong cách 
Phật tự Bắc bộ truyền thống với 
kiến trúc số gian lẻ, thường là một 
gian hai chái, hay ba gian hai chái, 
mái cong có đầu đao và sử dụng 

nhiều loại gỗ quý, chịu được độ 
mặn của nước biển. Chánh điện 
uy nghi với những pho tượng 
Phật nặng hàng chục tấn được 
làm từ đá quý; hoành phi, câu đối 
đều sơn son thếp vàng, chạm trổ 
cầu kỳ. Điều này vừa nói lên sức 
cảm hóa to lớn của đạo Phật với 
ý nghĩa là chỗ dựa tinh thần cho 
con người, đồng thời khẳng định 
chủ quyền bền vững của dân tộc 
trên vùng lãnh thổ thiêng liêng.

Cùng với điện thờ Phật, các ngôi 
chùa ở Trường Sa đều có bia 
tưởng niệm ghi danh các anh 
hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến 
đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền biển đảo. Đảo Song 
Tử Tây và Nam Yết còn có tượng 
đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo 
Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị 
danh tướng vĩ đại thời Trần. Đảo 
Trường Sa Lớn có nhà tưởng 
niệm Bác Hồ; đảo Sơn Ca với 
tượng đài và công viên Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp. Tất cả những 
công trình đó đã trở thành một 
quần thể kiến trúc văn hóa, lịch 
sử, tâm linh tiêu biểu thuần túy 
Việt Nam trên biển Đông, góp 
phần khơi gợi truyền thống anh 
hùng, kiên cường giữ đất, giữ đảo 
của cha ông, tiếp thêm ý chí và 
sức mạnh cho quân dân trên đảo. 

Trên bình diện tổng thể, những 
ngôi chùa ở Trường Sa có nhiều 
nét đặc trưng, mỗi sự khác biệt 
đều gắn với thông điệp về hòa 
bình và chủ quyền đất nước. Điề u 
đặ c biệ t nhất củ a những ngôi chù a 
ở  đây là  cổng chùa và gian chí nh 
điệ n đề u quay mặt ra biển Đông 
theo hướ ng nhìn về  thủ  đô Hà  Nộ i 
- trái tim của cả nước với ý  nghĩ a 
thiêng liêng là  hướng về nơi cội 
nguồn tinh hoa văn hiến dân tộc. 
Tất cả các viên gạch xây chùa 
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đều in hình quốc huy nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
như một sự khẳng định giá trị tâm 
thức và chủ quyền có tính lịch sử 
bền vững muôn đời của dân tộc 
Việt Nam. Ngoài ra, sự khác biệt 
là hoa văn, họa tiết trang trí mái 
chùa không giống với các biểu 
tượng long, ly, quy, phụng như 
những ngôi chùa truyền thống mà 
trang trí vạch nét cong vút biểu 
tượng hình sóng biển in trên nền 
trời xanh thẳm, mang đậm dấu ấn 
đặc trưng của ngôi chùa giữa đại 
dương. Mỗi ngôi chùa nơi đây 
không đơn thuần mang ý nghĩa 
tâm linh, mà còn là những ngôi 

chùa “chủ quyền”. Hình ảnh lá 
cờ đỏ sao vàng - biểu tượng quốc 
gia là lời khẳng định đanh thép 
cho chủ quyền hợp pháp, không 
thể tranh chấp trên biển Đông. 
Cũng như những cột mốc quốc 
giới ở đất liền, những cột mốc 
chủ quyền trên các đảo được xây 
dựng bằng mồ hôi, xương máu, 
sự hy sinh của biết bao thế hệ 
người Việt Nam.

Khác biệt với những ngôi chùa 
trong đất liền thường được viết 
bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, tất 
cả các ngôi chùa ở Trường Sa từ 
cổng chùa tới hoành phi, câu đối 

trong chùa đều được viết hoàn 
toàn bằng chữ Quốc ngữ. Đó 
cũng là sự khẳng định một chân 
lý: chủ quyền quốc gia luôn song 
hành với văn hóa dân tộc, người 
Việt giữ gìn tiếng Việt như giữ 
gìn từng tấc đất mà tiền nhân 
đã để lại. Và ở bất cứ nơi đâu 
trên quê hương Việt Nam, bản 
sắc văn hóa Việt Nam luôn hiện 
hữu, trường tồn và phát triển. Tất 
cả những dòng chữ trên câu đối 
trong các chùa đều mang hàm ý 
sâu sắc, không chỉ thấm đẫm triết 
lý đạo Phật, ca ngợi cảnh sắc kỳ 
vĩ của đất trời biển đảo Trường 
Sa mà còn là tuyên ngôn về chủ 

Chù a Vinh Phú c trê n đả o Phan Vinh. (Ả nh sư u tầ  m)
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quyền bất khả xâm phạm của dân 
tộc đã có tự ngàn xưa trên mảnh 
đất tiền tiêu của Tổ quốc: 
“Uy thần biển đảo cổ vẫn truyền
Chùa Phật Trường Sa nay còn tỏ”.

“Cá đọc kệ được thành tiên
Rồng nghe kinh mà mộ đạo”.

“Mây lành che Đông Hải, một 
trời cam lộ tưới Trường Sa
Thắng tích ánh đảo xa, vạn cổ 
danh lam truyền Song Tử”.

“Chùa chiền sừng sững nguy nga 
đất Việt nổi danh lam
Quần đảo huy hoàng chất ngất 
biển Đông ngời thắng cảnh…”.

Cùng với điện thờ Phật, các ngôi 
chùa ở Trường Sa đều có các ban 

thờ anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng 
hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Những hoạt động cầu siêu cho 
các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong 
thân và các đồng bào tử nạn trên 
vùng biển thuộc quần đảo Trường 
Sa được các chùa tổ chức hàng 
năm để tưởng nhớ những người 
con đã hiến trọn tuổi xuân, nằm 
lại giữa biển khơi để cờ Tổ quốc 
được tung bay trên đảo. 

Giữa sóng gió và sự khắc nghiệt 
của thiên nhiên, những ngôi 
chùa ở Trường Sa vẫ n đang là 
điểm tựa tâm linh vững chắc cho 
những ngư dân quanh năm vươn 
khơi bám biển, san sẻ bớt sự cô 
đơn xa gia đình, người thân, lênh 
đênh trên hành trình mưu sinh 

giữa vùng biển nhiều bất trắc 
này. Do đó, những ngôi chùa 
là điểm đến không thể thiếu, dù 
ngày rằm, mùng một hay dịp lễ 
Tết, ngư dân trên các ngư trường 
quanh đảo trong những chuyến 
đánh bắt xa bờ với hải trình dài 
ngày, mỗi khi có dịp cũng thường 
ghé lên đảo thăm viếng chùa lễ 
Phật, thành kính cầu nguyện cho 
những chuyến đi trời yên biển 
lặng. Đối với cán bộ, chiến sĩ 
và người dân trên đảo, dù ngày 
thường hay các dịp lễ đều đến 
chùa dâng hương, cúng Phật, 
cầu sức khỏe, bình an cho bản 
thân và gia đình. Trong đời sống 
tâm linh của quân dân quần đảo 
Trường Sa, chùa trở thành ngôi 
nhà chung, mang đến sự bình an, 
thanh tịnh, hướng niềm tin con 

Chù a Trư ờ  ng Sa Lớ  n. (Ả nh sư u tầ  m)
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người nơi cử a Phật, đoàn kết 
cùng nhau xây dựng cuộc sống 
trên đảo, bảo vệ chủ quyền, lãnh 
hải thiêng liêng của Tổ quốc. 

PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH 
CÙNG BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC
Lị ch sử  đã  chứ ng minh, Phậ t giá o 
luôn đồ ng hà nh cù ng sự  phá t 
triể n củ a dân tộ c. Thời Trần, vua 
Trần Nhân Tông được tôn xưng 
là Phật hoàng, sáng lập nên dòng 
thiền Trúc Lâm Yên Tử, đã từng 
lãnh đạo quân dân đánh tan quân 
Mông - Nguyên. Nối tiếp truyền 
thống đó, có những thời điểm, tu 
sĩ Phật giáo đã phải “Cởi áo cà sa 
khoác chiến bào” để giữ gìn bờ 
cõi trước khi tiếp tục đời tu. Tinh 
thần tùy duyên của Phật giáo 
trong suốt chiều dài lịch sử dân 
tộc đã được biểu hiện đến hôm 
nay. Những ngôi chùa ở đảo và 
cuộc dấn thân hành đạo của chư 
Tăng đã cho thấy rõ điều đó. Phát 
huy truyền thống Phật giáo Việt 
Nam “Hộ quốc an dân” theo 
tinh thần “Đạo pháp gắn liền với 
dân tộc”, hình ảnh các sư thầy có 
mặt ở nơi lãnh hải xa xôi của Tổ 
quốc đã chứng minh Phật giáo 
luôn đồng hành cùng biển đảo và 
dân tộc. Sự hiện diện vững chãi 
của những ngôi chùa nơi đảo xa 
với hình ảnh chiếc áo cà sa kiên 
cường nơi đầu sóng ngọn gió là 
cầu nối gửi gắm bao tình cảm, sự 
sẻ chia của những người con Phật 
nơi đất liền nói riêng và toàn thể 
người dân Việt Nam nói chung. 
Phật giáo đã làm tròn nhiệm vụ 
phụng sự chúng sinh, cúng dường 
chư Phật, xóa nhòa khoảng cách 
giữa đất liền và hải đảo.

Các chùa trên quần đảo Trường 
Sa đều có sư trụ trì. Hàng năm, 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh 
Hòa đều bổ nhiệm chư Tăng ra 

các chùa trên đảo phụng sự Phật 
pháp. Các Ngài đều phát nguyện 
ra đảo bằng tình yêu người tu sĩ 
đối với mảnh đất máu thịt của Tổ 
quốc. Họ đã thỉnh nguyện xin ra 
cá c chù a trên quần đảo để hành 
đạo, mang tâm nguyện tu dưỡng 
đạo tâm, góp sức truyền bá, lan 
tỏa Phật pháp, làm phong phú 
đời sống tâm linh, đem đến môi 
trường sống thân thiện, giúp quân 
dân trên đảo sống hướng thiện, 
đoàn kết. Điểm đặc biệt ở nơi 
quần đảo tiền tiêu này, các nhà 
sư trụ trì tựa như những chiến sĩ 
ngày đêm thầm lặng canh giữ đất 
trời, vùng biển chủ quyền, luôn 
gần gũi với cán bộ quân dân trên 
đảo. Qua đó, không chỉ phục vụ 
tốt đời sống tâm linh, mà còn 
đóng góp xây dựng cuộc sống, 
mang lời kinh tiếng kệ để truyền 
bá tâm lành ý Phật, giảng pháp 
cho những người dân yêu nước, 
cho các chiến sĩ vững tâm, bền 
chí, nguyện cầu quốc thái dân an, 
biển đảo yên bình. Các sư trụ trì 
đã thực hiện đúng tinh thần của 
triết lý nhà Phật, đem tấm lòng từ 
bi, hỷ xả của Đức Phật phổ độ và 
che chở cho cuộc sống của con 
dân Việt ngoài đảo xa, khi các 
Ngài không quản ngại xa xôi, 
khắc nghiệt, vượt mọi khó khăn, 
gian khổ, vững tâm tu hành, cống 
hiến hết mình để chăm lo công 
tác Phật sự, gìn giữ truyền thống 
văn hóa, phát triển mạch nguồn 
đạo pháp, khẳ ng đị nh tinh thầ n 
yêu nướ c, yêu biển đảo của con 
người Việt Nam.  

Ở Trường Sa, mỗi ngôi chùa 
không chỉ thể hiện chiều sâu văn 
hóa tâm linh, mà còn là những cột 
mốc chủ quyền trên biển. Hình ảnh 
lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo cùng 
tung bay trên các đảo là sự khẳng 
định, ở nơi đâu có người Việt sinh 

sống, nơi đó có mái chùa; nơi nào 
thuộc lãnh thổ chủ quyền của đất 
nước, ở đó có hình bóng của người 
tu sĩ. Phật giáo thịnh phát ngay trên 
mảnh đất Trường Sa thân yêu, nhà 
sư - chiến sĩ - ngư dân cùng chung 
một tấm lòng, phụng sự Tổ quốc, 
nguyện cầu cho đất nước thái bình, 
nhân dân an lạc, cho các thế hệ 
hôm nay và mai sau được sống 
trong tình yêu thương. Hoằng pháp 
tại Trường Sa thể hiện rõ nét tinh 
thần đạo Phật đồng hành cùng dân 
tộc, để ánh dương Phật pháp ngày 
càng tỏa rạng, chiếu soi khắp từng 
tấc đất nơi biển đảo quê nhà. 

Có thể nói, những ngôi chùa 
trên quần đảo Trường Sa đã trở 
thành biểu tượng hội tụ truyền 
thống văn hóa tâm linh người 
Việt. Vượt qua bão táp phong ba, 
những ngôi chùa thâm nghiêm 
trước biển luôn vững vàng vượt 
qua mọi sóng gió như minh 
chứng cho tình yêu biển đảo, 
lòng yêu nước và niềm tự hào 
của mỗi người con đất Việt nơi 
đảo xa luôn hướng về Tổ quốc. 
Không chỉ là chứng nhân cho sự 
chuyển mình với nhiều khởi sắc 
của Trường Sa, những ngôi chùa 
nơi đây còn là sự khẳng định đầy 
thuyết phục, tiếp nối liên tục quá 
trình thực thi chủ quyền dân tộc 
trên vùng quần đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc.

Chú thích:
* Thạc sĩ Đinh Thị Duyến, Giảng viên 
Khoa Công tác Đảng, Công tác chính trị, 
Học viện Hải quân.
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2. Lữ Mai - Trần Thành, Chuông chiều 
trên biển Trường Sa, https://giacngo.vn.
3. Nguyễn Thành Trung, Phật đản nơi 
huyện đảo Trường Sa, https://www.
phattuvietnam.net.
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  Kim Loan

Chợt thơm thoang thoảng sân thiền
Hương trầm phảng phất giữa miền chân tu 

Bồ đề sương khói mây mù 
Lặng yên góp nhặt trầm tư Ta bà 

Hoa từ dạo ấy xuất gia
Phật môn trau chuốt ngọc ngà thân tâm  

Lời kinh phổ độ thâm trầm 
Tuyết, sương, phong, nguyệt bao lần mãn khai

Tàn trăng ướt đẫm Phật đài
Thiền hoa soi bóng canh dài vô biên

Chén trà ôn chuyện tiền duyên 
Trăm năm tựa cánh hoa huyền hoặc rơi. 

SC. Thích Nữ Diệu Hoa

Tập mà tha thứ để thương
Tập buông cố chấp để thường được an
Tập vui để khỏi phàn nàn 
Tập cười để hết thở than cuộc đời 

Tập làm cho trí thảnh thơi
Tập gieo tử tế cho trời thêm xanh
Tập ươm hạt giống thiện lành
Tập nhìn vạn vật tâm thanh hài hòa

Tập dừng tật xấu ba hoa
Tập chăm quán tưởng thân già tử thi
Tập siêng thiền định tu trì
Tập rời chấp nhặt sân si muộn phiền

Tập hoài như trẻ hồn nhiên
Tập luôn giống Phật tính hiền bao dung
Tập bao lời ác không dùng
Tập ngừng vọng khởi ung dung khổ trừ

Tập gìn chánh niệm nhàn thư
Tập soi xét lại nhân từ dày thưa
Tập ngăn tội lỗi tham ngừa 
Tập mình như lúc thuở xưa vào chùa

Tập lìa ganh tị hơn thua
Tập gom sầu não gió lùa cuốn bay
Tập thôi gườm liếc cau mày
Tập tìm gốc rễ đắng cay ưu sầu

Tập ngồi vắng bóng lo âu
Tập nghe nhịp thở nhiệm mầu trong tim. 

THIỀN HOA

TẬP
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Chùa Thanh Lương
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

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

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

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

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

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





KHOA HỌC
& TRIẾT LÝ

PHẬT GIÁO



70       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO
KHOA HỌC & TRIẾ T LÝ

Tóm tắt: Trong bài Kinh Devadaha, Đức Phật đã luận giải chi tiết 
về nghiệp. Trái ngược với quan điểm cho rằng nghiệp là định mệnh 
luận, chỉ có thể khổ hạnh để tiêu trừ, Ngài phê bình những quan điểm 
không đúng đắn về nghiệp như thế và dạy con đường ưu thắng dẫn đến 
sự giải thoát thực sự. 
Từ khóa: Nghiệp, Kinh Devadaha, Ni-kiền-tử.

DẪN NHẬP
Thế kỷ thứ VI trước Tây lịch là thời kỳ hết sức sôi động trong lịch sử 
tư tưởng của Ấn Độ bởi phong trào tự do tư tưởng đã làm sinh khởi, 
phát triển rất nhiều các học thuyết triết học và tôn giáo. Sự ra đời như 
“nấm mọc sau mưa” của hàng loạt hệ thống tư tưởng mới trong giai 
đoạn này đã tạo nên một bức tranh đa sắc về niềm tin trong dân chúng. 
Trước sự suy yếu của tôn giáo Veda, các học thuyết mới đã không 
ngừng ra đời, nhằm đáp ứng lại nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng 
khi tín đồ đã quá chán ngán với hệ tư tưởng mang nặng tính thần bí, 
độc đoán, cổ hủ của kinh điển Veda. Và “nghiệp” là một trong những 
triết lý xuất hiện trong hoàn cảnh đó khi nhận được sự quan tâm rất lớn 
từ các tôn giáo lúc bấy giờ. 

Từ Kinh

đến quan điểm về 
nghiệp trong đạo Phật

DEVADAHA

ĐĐ. Thích Đức Kiên*
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Thân và Miệng chỉ là kẻ 
thừa hành của tác ý. Do có 
tác ý, mỗi hành động đều 
dẫn đến một kết quả mà 
con người chịu trách nhiệm 
nhận lãnh hậu quả.

Đức Phật tuyên bố rằng yếu tố chính 
trong việc tạo nên nghiệp là ý chí hay 
ý định (Cetanā), hay là một sự chủ 
tâm, một ý định, một ý muốn trong tâm 
thức. Sau đó nghiệp tác ý này mới sinh 
ra trên hành động gọi là thân nghiệp 
(Kayākarma), trên ngôn từ gọi là khẩu 
nghiệp (Vakkhakarma) và trên tâm ý 
gọi là ý nghiệp (Manokarma).
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Tuy nhiên, cách lý giải của các 
trường phái tôn giáo lại có phần 
rất khác nhau. Đạo Jain (đạo Kỳ-
na) tuy cũng phủ nhận uy quyền 
của tôn giáo Veda khi không chấp 
nhận có một đấng Thượng đế nào 
đó chi phối, quyết định vận mệnh, 
cuộc sống của con người nhưng 
vấn đề nghiệp dưới góc nhìn của 
các giáo sĩ thuộc đạo Kỳ-na lại 
rất khác biệt so với Phật giáo. 
Sự khác nhau này được ghi nhận 
rất nhiều thông qua các cuộc đối 
thoại tôn giáo trong rất nhiều bản 
kinh Phật giáo, điển hình nhất 
là Kinh Devadaha (kinh số 101) 
thuộc Kinh Trung Bộ. Bài kinh 
được Đức Phật giảng cho các vị 
Tỳ kheo tại thị trấn Devadaha của 
bộ tộc Sakya (Thích Ca) nói về 
cuộc bàn luận của Ngài với ngoại 
đạo Nigaṇtha về giáo lý nghiệp. 

KHÁI NIỆM VỀ NGHIỆP
Nghiệp (Kamma) được định 
nghĩa là một hành động có Tác 
ý hay là Tư tâm sở (Cetanā); là 
những tác động về Thân, Miệng, 
Ý tạo thành nên sức mạnh chi 
phối tự thân và hoàn cảnh. Trong 
Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói:
“Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình” [1].

Vì vậy, Thân và Miệng chỉ là kẻ 
thừa hành của tác ý. Do có tác ý, 
mỗi hành động đều dẫn đến một 
kết quả mà con người chịu trách 
nhiệm nhận lãnh hậu quả. Nếu 
việc làm không có tác ý sẽ không 
đưa đến nghiệp. Nghiệp được 
vận hành chính bởi sự vận hành 
của Ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức. Đấy là năm yếu tố 
tạo nên con người vật chất lẫn 

Đức Phật đã trình bày sự tinh tấn như thế nào mới đem lại lợi ích 
cho việc tu tập, đó chính là “tinh tấn chống nguyên nhân đau khổ 
mà không có tham dục, mà xả đối với nguyên nhân gây đau khổ”.
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tinh thần của mỗi chúng ta. Trong 
đó, Hành uẩn giữ chức năng tổng 
kết và diễn đạt các giác cảm. Tác 
ý ấy liên quan đến các thói quen 
và phản ứng có sẵn trong “tiềm 
thức” của một cá thể, nhằm khích 
động hay xui khiến cá thể ấy thực 
thi một hành động nào đó thuộc 
một thể loại chung, có cùng bản 
chất, mang tính tích cực, tiêu cực 
hay trung hòa. Năng lực thúc đẩy 
hay khích động ấy liên hệ mật 
thiết với nghiệp trong quá khứ, 
đồng thời cũng nhất thiết phù hợp 
với tác ý của cá thể ấy. 

Từ bài Kinh Devadaha có thể 
thấy phái Kỳ-na đã trình bày hai 
điểm chủ chốt về nghiệp như sau: 
Thứ nhất, họ cho rằng: “Phàm 
cảm giác gì con người này lãnh 
thọ: lạc thọ, khổ thọ, hay bất lạc 
bất khổ thọ, tất cả đều do nhân 
các nghiệp quá khứ” [2].
Thứ hai, Nigaṇtha cho rằng các 
nghiệp từ kiếp trước đều do chính 
thân này tạo ra, vì thế để loại bỏ 
đi các nghiệp quá khứ thì phải 
hành hạ thân này bằng cách thực 
hành khổ hạnh ép xác. Và chính 
phương pháp này giúp họ không 
tạo ra các nghiệp trong hiện tại, 
nên sẽ không dẫn đến quả khổ 
trong tương lai: “Nếu xưa kia 
các ông có làm ác nghiệp, hãy 
làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng 
khổ hạnh thống khổ này. Chính 
do hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ 
trì ý ở đây, ngay trong hiện tại 
nên không làm các nghiệp trong 
tương lai. Với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp quá khứ, với sự 
không tạo các nghiệp mới, sẽ 
không có diễn tiến đến tương lai. 
Do không có diễn tiến đến tương 
lai, nghiệp được đoạn diệt; do 
nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn 
diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ 
được đoạn diệt; do cảm thọ được 

đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt 
tận” [3].

ĐỨC PHẬT PHÊ BÌNH 
HỌC THUYẾT VỀ NGHIỆP 
Nghiệp hiện tại không chỉ là do 
Nhân ở quá khứ 
Học thuyết nghiệp của Ni-kiền-tử 
có một điểm rất đáng ghi nhận, 
khi đã cho rằng chính nghiệp 
báo là nguyên nhân lèo lái vũ 
trụ, con người chứ chẳng phải 
do một đấng thần linh nào cả. 
Nghĩa là họ đã phủ nhận vai trò 
quyền định thưởng phạt dưới bàn 
tay của Thượng đế và cho rằng 
con người mới là chủ nhân tạo 
nên những hành vi thiện ác - gọi 
là nghiệp. Tuy nhiên, về vấn đề 
nhận thức tiếp theo về nguồn gốc 
của nghiệp, họ lại vướng phải 
nhiều điều sai lạc. Những điểm 
sai lạc ấy, đã được Đức Phật 
chỉ ra như sau, bằng cách đặt 
những câu hỏi cho các Nigaṇtha 
rằng: “Các ông có biết: ‘Trong 
quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, 
chúng tôi không hiện hữu?… Có 
tạo ác nghiệp hay không tạo ác 
nghiệp... có tạo ác nghiệp như 
thế này hay như thế kia?… Khổ 
mức độ như thế này đã được diệt 
tận hay khổ mức độ như thế này 
cần phải được diệt tận, hay với sự 
diệt tận khổ mức độ như thế này, 
tất cả khổ sẽ được diệt tận?… Sự 
đoạn tận các bất thiện pháp ngay 
trong hiện tại hay sự thành tựu 
các thiện pháp?” [4]. Và câu trả 
lời mà Đức Phật nhận lại được từ 
các Nigaṇtha đều là “Không”. 

Như vậy, chính câu trả lời của họ 
đã tự dẫn họ đi tới sự vô lý trong 
chính học thuyết của mình. Bởi 
họ hoàn toàn chẳng biết gì về quá 
khứ rằng mình ở đâu, làm gì, là 
ai? Nhưng lại cho rằng những gì 
mình đón nhận trong hiện tại là 

từ quá khứ. Và làm sao biết rằng 
làm thế nào mà nhận lãnh hết, đủ 
hay chưa đủ. Mặt khác, họ cũng 
chẳng biết gì về tương lai đời sau 
mình là ai, đi về đâu, đến lại cuộc 
đời này như thế nào? Nhưng lại 
quan điểm những gì hiện tại mình 
làm là để hưởng vào đời sau. Nếu 
hiện tại tự hành khổ mà cho rằng 
để đoạn diệt các nghiệp quá khứ, 
vậy thì nghiệp mà mình tự hành 
khổ trong hiện tại sẽ dẫn con người 
đi về đâu theo quy luật vận hành 
của nghiệp? Những Nigaṇtha đều 
không biết về việc này. Thêm vào 
đấy, quan điểm của các Nigaṇtha, 
còn cho thấy một lối sống xa rời 
cuộc sống thực tại, vì chỉ hướng 
về quá khứ và vọng ước tới tương 
lai. Việc đặt ra những câu hỏi như 
vậy, Đức Phật nhằm vạch rõ chủ 
trương về nghiệp của Nigaṇtha 
chỉ là do sự tưởng tượng của 
chính họ, không dựa vào cơ sở tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình 
chứng nghiệm; và quan điểm như 
vậy được gọi là Định nghiệp.

Nghiệp quan trọng không phải 
là nghiệp nơi thân 
Tiếp theo, vì nhận thức sai lầm 
như trên đã dẫn đến việc các 
Nigaṇtha tu tập sai lạc, khi cho 
rằng hành hạ thân mình qua phép 
tu khổ hạnh ép xác mới có thể tiêu 
trừ đi nghiệp cũ và không tạo ra 
nghiệp mới: “Này các Nigaṇtha, 
nếu xưa kia các ông có làm ác 
nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy 
tiêu mòn bằng khổ hạnh thống 
khổ này”. Các đệ tử của Nigaṇtha 
khi nghe như vậy, đều hoan hỷ tin 
nhận và thực hành.  

Rồi Thế Tôn khai mở tâm cho 
các Nigaṇtha về điểm không hợp 
lý của họ bằng những câu hỏi có 
phải họ tinh tấn thực hành khổ 
hạnh thì lãnh thọ cảm giác đau 
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đớn, thống khổ và ngược lại khi 
từ bỏ sự tu tập ấy thì các cảm thọ 
khổ kia không xuất hiện nữa đúng 
không? Các Nigaṇtha đều đồng ý 
là đúng. Như vậy, một lần nữa, 
chính câu trả lời của họ, lại dẫn họ 
đi đến chỗ phủ nhận chính quan 
điểm mà mình đang tu tập. Vì lẽ, 
họ tu hành khổ hạnh để đốt cháy 
đi các nghiệp quá khứ, đồng thời 
không còn nghiệp hiện tại có khổ 
ở tương lai. Nhưng càng tinh tấn 
bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu và 
rõ ràng cảm giác khổ hay lạc, nó 
đều đến từ ngay hành động trong 
hiện tại, chứ không liên quan gì 
tới quá khứ cả.

QUAN ĐIỂM VỀ NGHIỆP 
CỦA ĐẠO PHẬT
Ý nghiệp là quan trọng nhất 
Đi ngược lại với quan điểm của 
các Nigaṇtha khi cho rằng trong 
ba loại nghiệp thì thân nghiệp 
là nặng nhất nên phải tu tập khổ 
hạnh ép xác, Đức Phật dạy rằng 
ý nghiệp đóng vai trò quyết 
định. Điều này được Đức Phật 
khẳng định trong bài Kinh Ưu-
ba-ly (Upāli sutta) thông qua sự 
đối thoại giữa Đức Phật với các 
Nigaṇtha như sau: “Nigaṇṭha 
Dīgha Tapassī hỏi: Hiền giả 
Gotama, ba loại nghiệp này, được 
chia chẻ như vậy, được phân biệt 
như vậy, Hiền giả chủ trương loại 
nghiệp nào tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? 
Thân nghiệp chăng, khẩu nghiệp 
chăng, ý nghiệp chăng? 
- Này Tapassī, ba loại nghiệp 
này, được chia chẻ như vậy, 
được phân biệt như vậy, Ta chủ 
trương ý nghiệp là tối trọng, để 
tác thành ác nghiệp, để diễn tiến 
ác nghiệp, thân nghiệp không 
bằng được, khẩu nghiệp không 
bằng được” [5].
Những người thuộc phái Kỳ-na 

không có tập quán về “nghiệp”, 
mà chỉ có tập quán nói về “phạt”. 
Trong đó, thân phạt được xem là 
nghiêm trọng nhất. Ngược lại, 
Đức Phật không nói là “phạt” 
mà nói về “nghiệp”; và trong ba 
nghiệp thì ý nghiệp quan trọng 
nhất: “Này các Tỳ kheo, Ta bảo 
rằng tác ý đấy là nghiệp. Với ý 
muốn người ta hành động bằng 
thân xác, bằng ngôn từ và bằng 
cơ quan tâm thần của mình” [6].

Trong đoạn kinh, Đức Phật tuyên 
bố rằng yếu tố chính trong việc 
tạo nên nghiệp là ý chí hay ý định 
(Cetanā), hay là một sự chủ tâm, 
một ý định, một ý muốn trong 
tâm thức. Sau đó nghiệp tác ý 
này mới sinh ra trên hành động 
gọi là thân nghiệp (Kayākarma), 
trên ngôn từ gọi là khẩu nghiệp 
(Vakkhakarma) và trên tâm ý gọi 
là ý nghiệp (Manokarma). Trong 
ba nghiệp này, chỉ có thân - khẩu 
là có sự biểu hiện ra bên ngoài 
và có thể quan sát được. Ý chí tự 
do, trong liên hệ với nghiệp phải 
được hiểu là quyết định lựa chọn 
một cách tự do và ý thức trách 
nhiệm về điều mình sẽ làm. Nó sẽ 
là tiền đề của đạo đức theo nghĩa 
rộng nhất và cũng là động lực của 
mọi hành vi thiện ác. 
   
Không dừng lại ở đó, Đức Phật 
đã trình bày sự tinh tấn như thế 
nào mới đem lại lợi ích cho việc 
tu tập, đó chính là “tinh tấn 
chống nguyên nhân đau khổ mà 
không có tham dục, mà xả đối 
với nguyên nhân gây đau khổ”. 
Vị ấy biết cách diệt trừ đi tham 
dục thông qua tinh tấn và xả. Vì 
khi tinh tấn thì không có tham 
dục xảy ra và tu tập xả cũng thế. 
Sự tinh cần chống lại ái dục đó là 
tinh tấn hợp pháp. Lại nữa, nếu 
thấy lạc thọ làm bất thiện tăng, 

thiện giảm, ngược lại tinh tấn 
làm thiện tăng, bất thiện giảm 
thì vị tỳ kheo sẽ khổ hạnh vừa 
đủ để nhiếp phục tự ngã. Hay 
nói cách khác, Đức Phật vẫn cho 
đệ tử của mình thực hành phép 
tu khổ hạnh, nhưng ở một mức 
độ vừa phải để vượt qua những 
nhiễm ô. Thực chất phép tu khổ 
hạnh trong đạo Phật không phải 
để tiêu mòn nghiệp cũ và thanh 
luyện tâm hồn như ngoại đạo 
chủ trương.

Và cuối cùng, Phật kết luận có 
mười trường hợp Như Lai đáng 
được tán thán. Đó là nếu lạc khổ 
do nghiệp quá khứ, Như Lai đã 
làm thiện hành nên nay được tối 
thắng lạc; nếu do tạo hóa, Như Lai 
đã được sinh bởi một tạo hóa toàn 
thiện; nếu do duyên hợp, Như Lai 
đã kết thiện duyên; nếu do sinh 
loại, Như Lai đã được thiện sinh; 
do tinh cần hiện tại, Như Lai đã 
thiện tinh tấn. Với năm giả thuyết 
ngược lại, Như Lai cũng đáng 
được tán thán.

Nghiệp có thể thay đổi được
Không đồng tình về quan điểm 
định nghiệp của các Ni-kiền-
tử, Đức Phật đã trình bày quan 
điểm của riêng mình khi cho 
rằng nghiệp hoàn toàn có thể 
thay đổi. Theo đạo Phật, nghiệp 
không phải là nguyên nhân duy 
nhất, nhưng là nguyên nhân chủ 
yếu của mọi sự sai biệt trên cõi 
đời này. Nếu đời sống hiện tại 
hoàn toàn do nghiệp quá khứ của 
chúng ta quy định chi phối, ta sẽ 
không có chút thẩm quyền gì can 
dự thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta 
không phải luôn luôn bị một định 
nghiệp khắt khe như thế chi phối. 
Đức Phật nói rằng chính do ý chí 
của ta mà ta có thể thay đổi được 
nghiệp, từ đó thay đổi đời sống 



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022       75

CHÀO MỪNG ĐẠI  HỘI  PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC 
NHIỆM KỲ 2022-2027

của mình. Một người dù xấu ác, 
nhưng nếu phát tâm giác ngộ, tu 
tập hành trì miên mật theo lộ trình 
có tám chi phần thì hoàn vẫn có 
thể chứng được quả Thánh, như 
lời Đức Phật đã nói như sau: “Ai 
nói như sau: “Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thế nào 
nó cảm thọ quả như vậy, như 
vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các 
Tỳ kheo, thời không có đời sống 
phạm hạnh, không có cơ hội để 
nêu rõ đâu khổ được chân chính 
đoạn trừ” [7].

Theo Đức Phật, hạng người 
không tu tập nơi thân, tâm, tuệ, 
hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
chịu khổ ít ỏi thì làm nghiệp ác 
nhỏ mọn sẽ đưa vào địa ngục. 
Còn hạng người thân được tu tập, 
giới, tâm, tuệ được tu tập, không 
có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời 
vô lượng; người như vậy làm việc 
ác tương tự đưa đến cảm thọ ngay 
trong hiện tại. Nên muốn thay đổi 
nghiệp báo, chúng ta phải có một 
phương pháp tu tập đúng đắn và 
đấy chính là con đường của Bát 
chánh đạo.

Ái là cội nguồn của Khổ và Bát 
chánh đạo là con đường đoạn 
trừ nghiệp
Trái ngược lại với quan điểm của 
các Nigaṇtha khi cho rằng thực 
hành khổ hạnh là phương pháp 
để đoạn trừ nghiệp, Đức Phật dạy 
thuyết Trung đạo mới là phương 
pháp rốt ráo để đoạn trừ nghiệp: 
“Có hai cực đoan này, này các Tỳ 
kheo, một người xuất gia không 
nên thực hành theo. Thế nào là 
hai? Một là đắm say trong các 
dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ đến mục đích. Hai là tự 
hành khổ mình, khổ đau, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ 

đến mục đích. Tránh xa hai cực 
đoan này, này các Tỳ kheo, là con 
đường Trung đạo, do Như Lai 
chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết bàn” [8].

Rõ ràng Đức Phật trước khi thành 
đạo, Ngài có tận 6 năm thực hành 
phép tu khổ hạnh. Nhưng rồi, 
Đức Phật đã từ bỏ lối tu này, bởi 
Ngài nhận ra pháp tu ấy không 
đưa lại được sự an lạc, giải thoát, 
mà chỉ là sự khổ đau về thể xác. 
Còn hưởng thụ dục lạc, càng làm 
chúng ta tô bồi thêm cho tập nhân 
ái nhiễm, chấp trước, dẫn đến 
luân hồi sanh tử.

Đức Phật cũng có đề cập đến 
phương pháp tu khổ hạnh như 
thế nào mới thật là rốt ráo, đó là: 
“Không có tự sát sanh, không có 
bảo người khác sát sanh, không có 
tùy hỷ sát sanh; không có lấy của 
không cho, không có khiến người 
khác lấy của không cho, không có 
tùy hỷ lấy của không cho, không 
có nói láo, không có khiến người 
khác nói láo, không có tán thán 
nói láo; không có tham vọng dục 
tình, không có khiến người khác 
có tham vọng dục tình, không có 
tán thán tham vọng dục tình”. 
Nghĩa là tu tập với bốn phép chế 
ngự, tiếp đến là lựa một chỗ thanh 
vắng, tịch mịch, như ngôi rừng, 
gốc cây, trên khe núi, trong hang 
đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, hay đống rơm; sau khi ăn 
xong đi khất thực về, vị ấy ngồi 
kiết già, lưng thẳng và an trú 
chánh niệm trước mặt. Ngoài ra 
còn phải “từ bỏ tham ái ở đời, an 
trú với tâm thoát ly tham ái, gột 
sạch tâm hết tham ái,... sân tâm, 
khởi lòng thương tưởng mọi loài 
chúng  sanh, gột sạch tâm hết 
sân hận… hôn trầm thụy miên, 

tưởng niệm đến ánh sáng, chánh 
niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết 
hôn trầm thụy miên”. Tương tự 
như vậy với trạo hối, nghi hoặc 
đối với các thiện pháp, đấy là bỏ 
năm triền cái. Tiếp đến “trí tuệ 
làm cho tâm cấu uế giảm thiểu, vị 
ấy an trú với tâm câu hữu với từ... 
Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”[9]. Như 
thế, mới gọi là “khổ hạnh đạt đến 
tối thượng, đạt đến căn bản” theo 
Phật giáo.

BÁT CHÁNH ĐẠO - CON 
ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Nghiệp không thể tự hoạt động 
một mình để tạo sinh một đời 
sống mới. Nghiệp mới được tích 
luỹ phải nằm tiềm ẩn trong dòng 
tâm thức, đợi đến khi chín muồi 
mới trổ ra quả. Và chúng ta biết 
rằng, cuộc sống con người là một 
chuỗi những sự tiếp nối. Chuỗi 
tiếp nối đó biểu hiện qua những 
hành động (nghiệp) của chúng ta 
trong quá khứ và hiện tại. Đồng 
thời tạo ra các nguyên nhân mới 
đưa đến sự hiện hữu của chúng ta 
trong tương lai, gọi là luân hồi. 
Việc tu tập để thoát khỏi vòng trói 
buộc của nghiệp bằng con đường 
Trung Đạo được giải thích rất rõ 
qua giáo lý Duyên khởi đã được 
Đức Phật giảng dạy cho hàng đệ 
tử. Chuỗi dài tiếp nối của mười 
hai “nút thắt” hay mối dây nhân - 
quả gọi là Thập nhị nhân duyên. 
Trong đó, mỗi chi phần nhân 
duyên vừa là Nhân, vừa là Quả, 
vừa tuỳ thuộc hay bị định đoạt, 
vừa làm điều kiện cho những chi 
phần sau sinh khởi. Trong 12 chi 
phầ n Nhân duyên theo thuyế t 
Duyê n khở i củ a vò ng luâ n hồ i 
sanh tử  được giả i thí ch qua bốn 
tiết đoạn, gồm quá khứ, hiện tại, 
vị lai như  sau:
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- Nghiệp quá khứ gồm những 
hành động trong quá khứ và thuộc 
về Vô minh và Hành. Sự thật Vô 
minh và Hành này bao trùm cả 
Ái, Thủ và Hữu.
- Quả hiện tại gồm những quả 
hiện tại do nghiệp đời trước phát 
sinh, tức là Thức, Danh sắc, Lục 
nhập, Xúc và Thọ.
- Nghiệp hiện tại gồm những hành 
động trong hiện tại và những hành 
động này sẽ phát sinh Quả trong 
đời sau. Nghiệp hiện tại gồm Ái, 
Thủ và Hữu. Sự thật chúng bao 
gồm cả Vô minh và Hành. 
- Quả vị lai kết quả trong đời sau 
do những nghiệp hiện tại. Những 
kết quả này tức là Sanh và Già - 
Chết. Sự thật Sanh - Già - Chết 
này bao trùm cả, Thức, Danh sắc, 
Lục nhập, Xúc và Thọ. 

Bốn tiết đoạn này, một thuộc 
Quá khứ, hai thuộc Hiện tại và 
một thuộc Tương lai. Trong đó, 
Vô minh (Avijjā) và Ái (Taṇhā) 
được xem là gốc rễ, giúp cho 
nghiệp được trổ thành Quả. Tham 
ái là thứ tạo nên sự hiện hữu. Bản 
chất của tham ái là sự tận hưởng, 
thỏa thích và bị dính mắc. Tham 
ái cần phải có sự “giúp sức” của 
Vô minh nhằm che giấu đi bản 
chất thật của đối tượng dục trần. 
Trong cặp này, có khi Tham ái 
chỉ đạo và có khi Vô minh chỉ 
đạo cho nghiệp hoạt động, nên 
chúng ta tạo ra rất nhiều nghiệp 
thông qua ba cánh cửa là Thân, 
Miệng, Ý. Theo thời gian, nghiệp 
càng tích luỹ nhiều hơn trong tâm 
thức và sự tồn trữ đó sẽ tạo sinh 
ra sự hiện hữu của chúng ta trong 
tương lai. Và chỉ khi nào hai gốc 
rễ này được trừ diệt, bánh xe luân 
hồi mới có thể dừng lại, nghĩa là 
nghiệp được chấm dứt. 

Đứ c Phậ t từ ng khẳ ng đị nh cuộ c 

đờ i nà y là  đau khổ  (Khổ  đế ). 
Ngà i cũ ng đã  chỉ  ra cho chú ng ta 
nguyê n nhâ n củ a đau khổ  là  tham 
á i (Tậ p đế ), trạ ng thá i chấ m dứ t 
đau khổ  (Diệ t đế ) và  hư ớ ng dẫ n ta 
cá ch vư ợ t qua đau khổ  (Đạ o đế ). 
Đố i chiế u theo giá o lý  12 nhâ n 
duyê n, ta thấ y rằ ng nguyê n nhâ n 
củ a khổ  trong quá  khứ  là  “Vô  
minh - Hà nh” và  trong hiệ n tạ i là  
“Thức - Á i - Thủ  - Hữ u”. Vì  vậ y, 
để  chấ m dứ t khổ  đau chỉ  có  thể  
loạ i trừ  nguyê n nhâ n gố c rễ  củ a 
Khổ  mà  thô i. Điề u đó  có  nghĩ a 
là  chấ m dứ t “Á i” và  “Vô  minh”. 
Con đư ờ ng chấ m dứ t đau khổ  đó  
đư ợ c Đứ c Phậ t chỉ  ra chí nh là  con 
đư ờ ng Trung đạ o, vư ợ t ra ngoà i 
hai khuynh hư ớ ng: Hư ở ng thụ  
dụ c lạ c và  thự c hà nh khổ  hạ nh mà  
cá c giá o sĩ  ngoạ i đạ o chủ  trư ơ ng. 
Vì  hư ở ng thụ  dụ c lạ c chỉ  là  vun 
bồ i thê m nguyê n nhâ n, chồ ng 
chấ t thê m nghiệ p nhâ n sanh tử  
(Tham ái); cò n khổ  hạ nh é p xá c 
như các Nigaṇtha chỉ  là  đang 
hà nh hạ  hệ  quả  củ a nhâ n quá  khứ  
(Danh sắ c), nê n cũ ng khô ng có  ý  
nghĩ a gì  trong việ c vư ợ t tiêu trừ 
đi các nghiệp để mong cầu giải 
thoát sinh tử. 

Và phương cách để có thể cắt đứt 
nguồn cơn của Khổ đau do nghiệp 
gây nên không gì khác hơn đó 
chính là con đường tám ngành 
Bát chánh đạo (Ariya Aṭṭhaṅgika 
- magga), như lời đức Phật đã 
nói: “Thế nào là con đường đưa 
đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con 
đường Thánh đạo tám ngành, tức 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Này các Tỳ 
kheo, đây gọi là con đường đưa 
đến nghiệp đoạn diệt” [10].
  
Hay nói cách khác, đó chính là 

ba môn học vô lậu “Giới - Định 
- Tuệ”. Giới (Sīla) ở đây chính 
là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng. Định (Samādhi) là 
Chánh niệm và Chánh định. Tuệ 
(Pañña) chính là Chánh kiến và 
Chánh tư duy. Và Chánh tinh tấn 
có mặt trong tất cả Giới, Định, 
Tuệ. Thực hành Giới và Định sẽ 
đưa tới Tuệ giải thoát, giúp chúng 
ta thoát khỏi màn Vô minh mê 
muội. Chính Vô minh dẫn đến 
Tham ái, chấp thủ mà hậu quả của 
nó là khổ đau. Vì vậy, có Giới - 
Định - Tuệ, chúng ta sẽ vén được 
bức màn của Vô minh, chặt đứt 
sợi dây Tham ái, thoát ra vòng 
dây của luân hồi, tiêu diệt được 
nghiệp và hướng tới giải thoát. 

Vì vậy, trong Kinh Tăng Chi, 
Đức Phật đã nói: “Này các Tỳ 
kheo, khi một vị thánh đệ tử hiểu 
rõ nghiệp như vậy, nguồn gốc của 
nghiệp tính đa đạng của nghiệp, 
quả báo của nghiệp, sự chấm dứt 
nghiệp, và con đường đưa đến 
chấm dứt nghiệp, vị ấy hiểu rằng 
đời sống phạm hạnh thể nhập 
thâm sâu này chính là con đường 
chấm dứt nghiệp”. Trong Kinh 
Tăng Chi, phẩm Triền Cái, Đức 
Phật cũng dạy hàng đệ tử của 
mình rằng: “Ta là chủ nhân của 
nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, 
nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. 
Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện 
hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” 
[11]. Như vậy, đã tạo nghiệp thì 
ắt phải chịu quả. Tuy nhiên, cứu 
cánh của đạo Phật là giải thoát 
con người khỏi vòng luân hồi 
bằng chính nghị lực tinh tiến của 
mình. Nên quan điểm nghiệp báo 
của đạo Phật không phải là định 
mệnh mù quáng máy móc, mà 
là một sự nỗ lực, tinh tấn không 
ngừng để thực hành Tam vô lậu 
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học để có thể thoát khỏi khổ đau 
luân hồi, mang lại lợi ích cho 
chính mình và cộng đồng.

Hơn nữa, giáo lý nghiệp của Phật 
giáo đã giải phóng con người 
khỏi sự lệ thuộc của thần linh, 
vượt qua chủ nghĩa ngẫu nhiên 
luận, thần ý luận và định mệnh 
luận, đề cao vai trò của tự do ý 
chí trong những hành vi đạo đức. 
Thông qua giáo lý nghiệp chúng 
ta mới thấy cuộc đấu tranh để toàn 
thiện đạo đức, tiêu trừ nghiệp cũ 
là một hành trình tự lực và được 
xây dựng trên nền tảng của Giới - 
Định - Tuệ. 

Đức Phật đã nói rằng:
“Không trên trời, giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chỗ nào trên trời
Trốn được quả ác nghiệp” [12].

Nghĩa là không ai có thể trốn 
tránh được nghiệp quả của 

mình mỗi khi nghiệp nhân đã 
tạo ra. Tuy nhiên, Đức Phật 
dạy chúng ta có thể chuyển hoá 
được nghiệp, chuyển hoá nỗi 
khổ, niềm đau thành an lạc giải 
thoát, từ phàm phu trở thành bậc 
thánh nhờ vào sự xả bỏ Tham - 
Sân - Si và tinh tấn tu tập Giới 
- Định - Tuệ. Vì vậy, hiểu về 
giáo lý nghiệp theo quan điểm 
của đạo Phật sẽ giúp chúng ta 
sống có trách nhiệm hơn với 
chính cuộc sống của mình, cam 
đảm nhận lãnh khi bị những khó 
khăn thử thách không thể kham 
nổi vì hiểu rằng đó là kết quả 
của những hành động mình đã 
gây ra trong quá khứ và nỗ lực 
ngay từ bây giờ trong tu tập để 
chuyển hoá nghiệp xấu; nỗ lực 
ngay từ bây giờ, ngay từ hôm 
nay trong việc tịnh hoá thân, 
khẩu, ý trong mỗi sát na chánh 
niệm, tỉnh thức.

Chú thích và tài liệu tham khảo:
* Tỳ kheo Thích Đức Kiên, Tăng sinh hệ 

Cử nhân Phật học - Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
[1] Thích Minh Châu (dịch, 2015), Kinh 
Tiểu Bộ - tập 1: Pháp Cú, Nxb. Tôn giáo, 
Hà Nội, tr.32.
[2] Thích Minh Châu (dịch, 2012), Kinh 
Trung Bộ 2, 101. Kinh Devadaha, Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội, tr.271.
[3] Sđd 2, tr.275.
[4] Sđd 2, tr.272. 
[5] Thích Minh Châu (dịch, 2012), Kinh 
Trung Bộ 1, 56. Kinh Ưu-Ba-Ly, Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, tr.455.
[6] Thích Minh Châu (dịch, 2015), Kinh 
Tăng Chi Bộ - Tập II, VI. Đại Phẩm, Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội, tr.141.
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Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.279.
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522.
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Đức Phật đã nói rằng:
“Không trên trời, giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chỗ nào trên trời

Trốn được quả ác nghiệp”.



78       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

Tóm tắt: Vua Lê Thánh Tông là vị minh quân lỗi lạc trong lịch sử dân tộc. Triều đại 
của ông nổi tiếng với việc tôn sùng Nho giáo như hệ tư tưởng chính thức của nhà 
nước. Tuy vậy, khi nghiên cứu kỹ chính sách và pháp luật của thời Hồng Đức, chúng 
ta vẫn nhận thấy ảnh hưởng đậm đà của tinh thần Phật giáo thời Lê Thánh Tông. 
Điều đó cho thấy Phật giáo vẫn luôn hiện diện và có ảnh hưởng nhất định đến chính 
sách của nhà Hậu Lê.
Từ khóa: Lê Thánh Tông, tam giáo đồng nguyên, Quốc triều hình luật.

1. VUA LÊ THÁNH TÔNG VÀ PHẬT GIÁO
 Lịch sử Việt Nam ở giai đoạn thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV xuất hiện những biến chuyển 
xã hội đặc biệt, tác động đến hầu khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. 
Quá trình này tạo điều kiện xuất hiện nhiều nhà tư tưởng lớn như: Nguyễn Trãi, Nguyễn 
Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Phan Phu Tiên... Trong đó, vua Lê Thánh Tông đã nổi bật lên 
với tư cách là nhà văn hóa, tư tưởng lỗi lạc, nhà thơ lớn và trên hết là nhà chính trị - tư 
tưởng xuất sắc. 

Lê sơ là triều đại khởi đầu với nền tảng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, từ đó 
tiến lên xây dựng, phát triển nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. Trong quá 
trình đó, vua Lê Thánh Tông đã xuất hiện với tư cách là một nhà chính trị và một 
nhà tư tưởng lớn.

Trong suốt thời gian trị vì của mình (1460-1497), vua Lê Thánh Tông đã giải quyết 
các nhiệm vụ lịch sử đặt ra ở thế kỷ XV-XVI. Ông lên ngôi trong thời điểm nhà Lê 
xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong triều đình cũng như nhiều vấn đề xã hội còn chưa ổn 
định. Trong nội triều, những mối hiểm họa từ việc Lê Thái Tông phế trưởng lập thứ 
đã gieo mầm nội loạn. Thái tử Nghi Dân bị phế thành Lạng Sơn Vương giữ lòng oán 
hận và đã tiến hành cuộc tranh đoạt ngôi vị với vua Lê Nhân Tông. Nạn tham quan, 
hối lộ, nhũng nhiễu dân lành, nạn lao dịch thuế khóa mỗi ngày một nặng nề, nông 
nghiệp mất mùa liên miên do sự thiếu chăm sóc đê điều của các cấp địa phương đã 
gây nên cảnh lầm than trong dân chúng. Các án oan của dân, việc xét xử không công 
bằng diễn ra mỗi ngày một chồng chất. Vì vậy ngay khi mới lên ngôi, vua Lê Thánh 
Tông đã thấy: “Trước mắt trông đầy việc rối tơ” [1].

BÀN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TINH THẦN 
PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG

Võ Thị Xuân Hương*
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Trong quyền lực tuyệt đối của 
mình, vua Lê Thánh Tông đã 
góp phần “chấn hưng” Phật giáo 
Việt Nam trong sự phát triển của 
chánh đạo, chánh niệm.

Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ cốt lõi của chính trị - xã 
hội thời bấy giờ và kế thừa sự phát triển có tính lịch sử về tư 
tưởng chính trị Đại Việt, chuyển đổi vai trò từ Phật giáo sang 
Nho giáo trong sứ mệnh trị nước an dân, vua Lê Thánh Tông 
đã chủ trương xây dựng một nhà nước vừa có khả năng bao 
quát, điều hành được đời sống xã hội trong trật tự, nghiêm 
minh vừa tiếp nối tinh thần “khoan thư sức dân” của các triều 
đại trước. Những nền tảng tư tưởng kết tinh từ Nho giáo và 
Phật giáo ở thế kỷ XV đã được vua Lê Thánh Tông vận dụng 
làm cơ sở vững chắc để xác lập sự thống trị của vương triều 
và thực thi sứ mệnh của mình.

Thực tế, dù lấy Nho học làm nền tảng, nhưng không vì thế 
mà vua Lê Thánh Tông không quan tâm đến những nền tảng 
của các tư tưởng, học thuyết khác. Tư tưởng của vua luôn là 
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sự kết hợp và tích hợp của nhiều yếu tố như: những 
giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam và sự chọn 
lọc, dung hợp quan điểm của Phật giáo, Nho giáo, 
Pháp gia trong việc trị nước, an dân. Đặc biệt nổi bật 
của tinh thần này là quan điểm “đức trị” và tính nhân 
văn trong tư tưởng của vua. Các tinh thần này có thể 
tìm thấy trong hệ thống các tác phẩm chủ yếu của Lê 
Thánh Tông như: Anh hoa hiếu trị, Châu cơ thắng 
thưởng thi tập, Chinh tây kỷ hành, Hồng Đức quốc 
âm thi tập, Minh Lương cẩm tú, Quỳnh uyển cửu ca, 
Thiên nam dư hạ tập, Văn minh cổ súy, Xuân vân thi 
tập... và cả bộ luật Hồng Đức - Quốc triều hình luật.

Đặc biệt, tác phẩm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn 
của vua Lê Thánh Tông mang đậm dấu ấn nhà Phật. 
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tài Thư,“Thập giới cô 
hồn quốc ngữ văn của Lê Thánh Tông không phải 
nguồn cảm hứng độc sáng của một ông vua. Đó là 
kết quả của sự gặp gỡ của các yếu tố chủ quan, khách 
quan và hoàn cảnh chính trị xã hội. Yếu tố chủ quan 
là lòng nhân từ của nhà vua, gặp gỡ tinh thần từ bi 
của đạo Phật. Yếu tố khách quan là tác phẩm Khoa 
Mông Sơn thí thực của Phật giáo-một khoa cúng 
chẩn tế cô hồn thường cử hành vào tiết Trung nguyên 
rằm tháng bảy” [3]. Thông qua những nghiên cứu so 
sánh của mình, chúng tôi cho rằng, nhiều giá trị tích 
cực trong tư tưởng của vua Lê Thánh Tông rất gần 
gũi và có thể đã chịu ảnh hưởng của các giá trị tiến 
bộ trong tinh thần Phật giáo.

2. YẾU TỐ PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG 
CỦA VUA LÊ THÁNH TÔNG
2.1. Các giá trị mang tinh thần Phật giáo sâu sắc 
Từ bi, nền tảng của tinh thần nhân văn của Lê 
Thánh Tông
Về phương diện chính trị-đạo đức, có thể thấy, tinh 
thần Phật giáo rất gần gũi và phù hợp với các giá 
trị trong truyền thống văn hóa, lịch sử, phong tục, 
tập quán của người Việt. Những tinh thần cao quý 
như từ bi hỷ xả, sự tu dưỡng về Thập thiện và Ngũ 
giới mà đạo Phật đặt ra cho mỗi Phật tử đã được 
vận dụng, trở thành nền tảng của tinh thần nhân văn 
trong nội dung tư tưởng của Lê Thánh Tông. Tình 
cảm xót thương với những nỗi khổ đau và cực nhọc 
của dân chúng đã góp phần hình thành những khái 
niệm chính trị thân dân của Lê Thánh Tông như: 
khoan hòa, nhân từ, phúc huệ “từ nay về sau, phủ 
nào có bệnh dịch thì cho phép các quan địa phương 
đó dùng tiền thuế mua thuốc chữa cho dân” [4].

Về phương diện chính trị - đạo đức, có thể thấy, 
tinh thần Phật giáo rất gần gũi và phù hợp với các 
giá trị trong truyền thống văn hóa, lịch sử, phong 
tục, tập quán của người Việt. Những tinh thần cao 
quý như từ bi hỷ xả, sự tu dưỡng về Thập thiện và 
Ngũ giới mà đạo Phật đặt ra cho mỗi Phật tử đã 
được vận dụng, trở thành nền tảng của tinh thần 
nhân văn trong nội dung tư tưởng của Lê Thánh 
Tông. (Ảnh tượng Lê Thánh Tông tại Văn Miếu 
Quốc Tử Giám - ngoisao.vn)

Trong suốt thời gian trị vì, Lê Thánh Tông đã thông 
qua một loạt các chính sách về bộ máy nhà nước và 
hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người. 
Vua rất quan tâm đến đời sống dân chúng. Vua quan 
niệm rằng tất cả sự quan tâm đến dân là bổn phận 
của vua, bổn phận kẻ làm quan. Làm vua, làm quan 
phải thương yêu dân và phải biết thường xuyên “đi 
thăm hỏi, điều tra nỗi khổ của dân sinh, giảm bớt 
thuế, miễn binh dịch cho dân”, “ngừng xây thành 
khi mất mùa”. Ông ngày đêm trăn trở suy nghĩ, làm 
sao cho dân chúng được ấm no, hạnh phúc; đất nước 
được yên bình, thịnh trị: “Dân chúng ấm no điềm 
thịnh trị”. 
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Tính nhân văn của Phật giáo không chỉ được vua Lê 
Thánh Tông kế thừa, thể hiện sâu sắc trong Quốc 
triều hình luật qua những điều luật khoan giảm hình 
phạt cho dân khi phạm tội, cứu đói cho dân khi thiên 
tai, mất mùa và khoan dung với cả kẻ thù của mình. 
Khi đánh bại Trà Toàn, Lê Thánh Tông nói: “Trong 
đám gươm giáo, ta sợ ngươi bị hại, nay may còn 
sống đến đây, ta thực yên lòng” [5].

Luật pháp của vua Lê Thánh Tông cũng nhân đạo 
với người phạm tội. Ví như chiếu cố về độ tuổi khi 
điều 16 quy định những người phạm tội mà 70 tuổi 
trở lên hay 15 tuổi trở xuống và những kẻ có phế tật 
(như: câm, què quặt, tay chân gãy…) nếu phạm phải 
tội lưu, đồ trở xuống thì được chuộc bằng tiền. Nếu 
80 tuổi trở lên hay 10 tuổi trở xuống và hoặc là kẻ bị 
bệnh nặng (có ác tật như điên cuồng, bại liệt, mù hai 
mắt) mà phạm tội phản nghịch, giết người thì đáng 
lẽ phải xử tử nhưng trong trường hợp này được quy 

định phải tâu lên để nhà vua quyết định. Khi đó, vua 
có thể xem xét để chiếu giảm án. Nếu họ phạm tội 
trộm, đánh người bị thương thì cho chuộc tội. Trường 
hợp người 90 tuổi trở lên hay 7 tuổi trở xuống thì dù 
phạm phải tội tử cũng có thể được tha miễn, không 
áp dụng hình phạt. Ở điều 17 có quy định một nội 
dung khá thú vị là đã đề cập đến thời điểm phạm tội 
của người vi phạm và luật xem đó là một trong những 
yếu tố để định án. Theo đó “khi phạm tội chưa già, 
tàn tật. Khi già, tàn tật mới phát giác tội thì xử tội 
theo luật già, tàn tật… Khi còn nhỏ mà phạm tội, khi 
lớn mới phát giác tội thì xử tội theo luật tuổi nhỏ”. 
Điều 665, quy định những người được xem xét giảm 
tội như 70 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống, người bị 
phế tật thì không được tra khảo họ, chỉ cần căn cứ 
lời khai của nhân chứng mà định tội. Đối với người 
xét án nếu làm trái quy định này coi như là bất tuân 
pháp luật mà cố ý buộc tội cho người khác và có thể 
bị xử phạt. Ngoài ra, đối với người 80 tuổi trở lên 

Không chỉ có thế, vua Lê Thánh Tông còn kế thừa và kết hợp quan điểm thân dân của Nho giáo với tinh thần bình đẳng 
của Phật giáo. Từ đó, ông nhận thấy rõ vai trò của dân chúng đối với nước, đối với sự tồn vong cũng như phát triển của 
một vương triều. Lê Thánh Tông đã viết: “Thương yêu dân chúng kính trời xanh”.
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hay 10 tuổi trở xuống hay có bệnh nặng, họ có quyền 
không phải chịu trách nhiệm ra làm chứng cho người 
khác. Quan lại xét án không được yêu cầu bắt buộc 
đối với họ. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, pháp 
luật của vua Lê Thánh Tông nghiêm cấm các hành 
vi đối xử bạo ngược với tù nhân. Nếu người tù mà bị 
mắc bệnh, thậm chí quan lại không được tiến hành 
tra khảo. Ví dụ như điều 669, quy định: “…Nếu tù 
có bệnh ung nhọt, không chờ lành lại tra khảo thì 
người ra lệnh bị xử biếm. Nếu tù bệnh ấy mà đánh 
roi, trượng thì phạt 30 quan tiền, nhân đó tù chết thì 
bị biếm 2 tư…”. Theo điều 697, trường hợp phải nộp 
tiền ứng với tang vật bị tịch thu nhưng với hoàn cảnh 
của tội nhân nghèo khổ cùng cực không nộp nổi thì 
thuộc lại được phép trình bản ty, để nơi đây tâu lên 
vua quyết định.

Luật quy định, đối với những người gặp hoàn cảnh 
khó khăn, không có người để nương tựa, quan chức 
địa phương phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Điều 
294 quy định: “Ở những phường hẻm hay trong kinh 
thành hoặc ở hương thôn, xã có người bệnh tật không 
ai nuôi nấng, nằm ở dọc đường xá, cầu, điếm, chùa, 
quán thì cho phép quan bản phường xã đó dựng lều 
cho họ ở, chăm sóc che chở, cấp cơm cháo, thuốc 
men cứu sống họ, không được bỏ mặc họ rên rỉ, khốn 
khổ. Không may kẻ ấy chết thì trình quan trên, liệu 
bề chôn cất, không được để hài cốt phơi bày ra đó. 
Nếu trái lệnh này thì quan phường xã bị biếm hay 
bị bãi chức...”. Một số đối tượng cũng cần được 
giúp đỡ, luật quy định rõ như: “Những người góa 
vợ, góa chồng cô độc và người tàn phế nặng, nghèo 
khổ không người thân nương tựa, không khả năng tự 
kiếm sống thì quan sở tại phải nuôi dưỡng họ, nếu bỏ 
rơi họ thì bị đánh 50 roi biếm một tư. Nếu họ được 
cấp cơm áo mà thuộc lại ăn bớt thì xử theo luật người 
giữ kho ăn trộm của công”.

Không chỉ có thế, vua Lê Thánh Tông còn kế thừa 
và kết hợp quan điểm thân dân củ a Nho giá o với tinh 
thần bình đẳng của Phật giáo. Từ đó, ông nhận thấy 
rõ vai trò của dân chúng đối với nước, đối với sự tồn 
vong cũng như phát triển của một vương triều. Lê 
Thánh Tông đã viết: “Thương yêu dân chúng kính 
trời xanh” [6]. Ngoài ra, vua đề  cao tinh thầ n, bổn 
phận của mình. Vua phả i cần mẫn, siêng năng, cầ n 
kiệ m. Vua trong quan điểm của Lê Thánh Tông phải 
có trách nhiệm với dân, phải là người mang lại cuộc 
sống ấm no yên bình cho dân: “Bỏ hẳn chơi bời giữ 

Trong suốt thời gian trị vì, Lê Thánh Tông đã 
thông qua một loạt các chính sách về bộ máy 
nhà nước và hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ 
quyền con người. Vua rất quan tâm đến đời 
sống dân chúng. Vua quan niệm rằng tất cả sự 
quan tâm đến dân là bổn phận của vua, bổn 
phận kẻ làm quan. Làm vua, làm quan phải 
thương yêu dân và phải biết thường xuyên “đi 
thăm hỏi, điều tra nỗi khổ của dân sinh, giảm 
bớt thuế, miễn binh dịch cho dân”, “ngừng 
xây thành khi mất mùa”.
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nếp thanh” (đối với bản thân thì chay lòng ít dục, 
bỏ hẳn việc ham chơi săn bắn). Đối với số quan lại 
rơi vào các tệ nạn xa hoa, hoang phí và biếng nhác, 
không làm tròn chức phận, vua lên á n, phê phán và 
thậ m chí  trừng phạt nặ ng để thể hiện tinh thần vì 
dân, vì xã tắc. Một trong những yêu cầu mà vua đặt 
ra cho bá quan là luôn yêu cầu quan lại không được 
hà lạm, nhũng nhiễu hoặc vô trách nhiệm, sơ sài, vô 
tâm để dẫn đến dân phải chịu cảnh đói khổ. Quốc 
triều hình luật khẳng định: “Các quan đang tại 
chức mà trễ nhác việc công thì bị phạt 70 trượng, 
biếm ba tư và bãi chức” [7].

Trong quá trình tố tụng, việc áp dụng pháp luật 
tương tự, xét xử theo lương tâm cũng đã được ghi 
nhận: “Khi định tội mà không có điều luật như đáng 
giảm tội thì dù tội nặng cũng có thể cho là tội nhẹ 
(như cho phạm tội vì lầm lỡ, nếu đáng thêm tội thì 
dù tội nhẹ cũng có thể cho là tội nặng) như cố ý” 
(Điều 41, Quốc triều hình luật). Quy định cho thấy, 
pháp luật thời kỳ này đã chú trọng đến lương tâm 
bên cạnh kỹ năng xét xử của các quan án. Họ đã có 
những “khoảng không” hợp pháp để đảm bảo tính 
khách quan của vụ việc, bảo vệ công lý, công bằng. 
Đồng thời, khoảng không đó cũng chính là sự ràng 
buộc đối với bản thân mỗi thẩm phán, để họ không 
thể lạm dụng quyền lực, không tùy tiện giải quyết 
vụ việc trong khi pháp luật còn có khoảng trống 
chưa kịp bổ sung, hoàn thiện.

Tư tưởng về nhà nước và pháp luật của Lê Thánh 
Tông còn là sự tiếp thu có chọn lọc tư tưởng triết lý 
nhân sinh, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, như 
quan điểm đề cao tấm lòng từ, bi, hỉ xả, Phật tính 
của Phật giáo, được thể hiện trong các quan điểm và 
những điều luật nhân văn sâu sắc, không chỉ khoan 
giảm hình phạt cho dân khi phạm tội, cứu đói cho 
dân khi mất mùa, thiên tai mà còn khoan dung với 
cả kẻ thù. Như đã nói, những điều đó góp phần thêm 
vào các thuật ngữ, khái niệm chính trị thân dân của 
Việt Nam trong thời Lê sơ như: khoan hòa, nhân từ, 
phúc huệ.

Tư tưởng trị quốc an dân lấy công bằng-bình 
đẳng làm căn bản
Trong chính sách và tư tưởng trị quốc của mình, 
vua Lê Thánh Tông đặc biệt coi trọng tinh thần bình 
đẳng của các hạng người trong xã hội, kể cả quan 
lại và chúng dân. 

Trong việc sử dụng đội ngũ quan lại, Lê Thánh 
Tông còn đặc biệt đề cao quan điểm trọng dụng 
những viên quan phù hợp với tài năng và đức độ 
của họ. Đó là quan điểm dùng người tài một cách 
bình đẳng dù khác tư tưởng. Có thể kể đến trường 
hợp của Trạng nguyên Lương Thế Vinh, người có 
tư tưởng chịu ảnh hưởng lớn từ Phật giáo, vẫn được 
Lê Thánh Tông bổ nhiệm vào những địa vị rất cao. 
Đó còn là thuật dùng người trước đã mắc lỗi, như 
trường hợp của Nguyễn Đình Mỹ. Ông từng giữ 
nhiều chức quan lớn, đi sứ sang Trung Hoa, song 
cũng có tiếng là tiểu nhân xu nịnh. Có lần nhà vua 
đã biếm ông từ trọng quyền Binh bộ thượng thư 
xuống giữ chức Tả thị lang cùng bộ. Sau đó, vua 
vẫn tạo cơ hội và trọng dụng ông, còn Đình Mỹ về 
sau cũng biết hối cải, sửa các lỗi lầm của mình và 
chuyên cần gắng sức trong công việc. 

Vua thường bảo: “Triều thần phải công bằng mà lựa 
chọn hoặc sa thải hình quan và quan thừa hiến phủ 
huyện các xứ để đều được người giỏi, xét xử đúng lẽ”. 
Ngay đối với mình, vua cũng đòi hỏi và thực tập sự tự 
răn mình có tính quán chiếu. Lê Thánh Tông thường 
khuyến dụ trong triều rằng các quan cần mạnh dạn 
trước vua trình bày ý kiến, quan điểm của mình, thậm 
chí vua còn cho phép quan lại nói lên những thiếu sót 
của vua. Vua từng khen Chưởng sử Hình bộ Lê Cảnh 
Huy: “Ngươi nhiều lần giữ chức then máy của triều 
đình, công tích đáng ghi, đã hết lòng can ngăn nói 
thẳng, chỉ ra lỗi lầm của trẫm”. Vua cũng từng sắc 
dụ cho Hình bộ tả thị lang Nguyễn Mậu: “Ta có lỗi 
lầm gì hãy thẳng thắn chỉ ra, hãy cứng cỏi như Đổng 
Tuyên chớ như Tô Uy quen thói giấu giếm” (Hoàng 
Văn Lâu (dịch 1998), tr.402); “Cấm bản tâu không 
được nói mập mờ” [8].

2.2. Sự kết hợp tư tưởng trên nền tảng tam giáo 
đồng nguyên 
Thuộc kiến trúc thượng tầng trong hình thái ý thức 
xã hội, tư tưởng của Lê Thánh Tông ra đời, phát triển 
trên cơ sở những đặc điểm và yêu cầu khách quan 
của điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị-xã hội và văn 
hóa Đại Việt thế kỷ XIV-XV. Sau đó, nó còn là sự kế 
thừa và phát triển những tiền đề lý luận đương thời 
như: giá trị của những quan điểm, tư tưởng và văn 
hóa truyền thống Việt Nam mà tiêu biểu nhất là tinh 
thần yêu nước, là ý chí độc lập dân tộc cũng như ý 
thức cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. 
Bên cạnh đó, sự tiếp thu sáng tạo các tư tưởng tiến bộ 
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của Nho giáo, Phật giáo, Pháp gia đã tạo nên một thể 
thống nhất trong tư tưởng Lê Thánh Tông. Điều này 
cũng là đặc điểm độc đáo của văn hóa Việt Nam với 
tinh thần hòa hợp tư tưởng, tam giáo đồng nguyên. 

Các triều Lý - Trần để xây dựng và ổn định đất 
nước, bảo vệ vương triều ít nhiều đã tiếp biến các 
yếu tố Nho - Phật - Đạo trên nền tảng tinh thần dân 
tộc yêu nước thương dân để đề ra đường lối cai trị 
dựa trên tình thương đạo đức kết hợp với hình pháp 
nhưng ảnh hưởng của Phật giáo còn rất rõ nét đậm 
đà. Sang thời Lê sơ, bằng cách gia tăng vai trò vua 
và triều đình, đề cao vai trò học thuyết Nho giáo, kết 
hợp giữa “đức trị” với “pháp trị”, sự kết hợp hài 
hòa này theo vua Lê Thánh Tông là giúp dân chúng 
“hình thành thói quen giữ đạo lý, theo pháp luật mà 
dứt bỏ tội lỗi khinh nhân nghĩa, phạm ngục hình” 
[9]. Trong đó, có thể nói, “đức trị” trong tư tưởng 
Lê Thánh Tông không chỉ có riêng các yếu tố tư 
tưởng Nho gia mà còn mang những dấu ấn từ trong 
tinh thần từ bi, bình đẳng của Phật giáo. 

3. Ý NGHĨA VÀ NHỮNG BÀI HỌC 
THỰC TIỄN 
Trên cơ sở của yêu cầu xây dựng một thể chế trung 
ương tập quyền để cai trị đất nước, vua Lê Thánh 
Tông đã lấy Nho giáo làm trụ cột tư tưởng. Nhưng 
có thể thấy, không phải vì thế mà trong tư tưởng vua 
Lê Thánh Tông thiếu vắng những giá trị của tinh thần 
nhân đạo, thân dân, từ bi, bình đẳng. Những giá trị 
này, trong một mức độ nào đấy đã tham gia vào tư 
tưởng của vua Lê Thánh Tông để tạo nên hệ giá trị 
độc đáo. Từ đó, khi tìm hiểu về đường lối trị nước an 
dân của vua, ta thấy bên cạnh những chính sách cương 
quyết, sáng suốt còn là tinh thần coi trọng sự bình đẳng 
trong xã hội, luôn chiếu cố đến các đối tượng “thấp cổ 
bé họng” để có thể tạo nên một xã hội thịnh vượng, 
ấm no, yên bình đối với tất cả người dân lúc bấy giờ. 
Trong quyền lực tuyệt đối của mình, vua Lê Thánh 
Tông đã góp phần  “chấn hưng” Phật giáo Việt Nam 
trong sự phát triển của chánh đạo, chánh niệm.  
 
Một đặc điểm nổi bật trong tư tưởng của Lê Thánh 
Tông là đã thể hiện tính kế thừa những tinh hoa 
trong tư tưởng văn hóa đương thời. Trên cơ sở đó, 
Lê Thánh Tông bằng sự độc lập và sáng tạo của 
mình đã tiếp thu có chọn lọc và tiếp nhận những 
yếu tố tích cực, tiến bộ quan điểm của thế hệ trước 
đạt được để tạo nên thành tựu lớn trong sự nghiệp 

trị vì. Lê Thánh Tông đã viết: “Muốn hiểu biết thêm 
điều mới thì cần phải siêng năng lượm lặt, trao đổi 
nghiền ngẫm trí thức xưa, Tri tân bồi dưỡng cần thu 
thập, ôn cố thương lường trọng trác ma” [10]. 

Tinh thần học tập, kết hợp các giá trị nền tảng của 
những học thuyết nhân sinh, đạo đức tốt đẹp như 
Nho giáo, Phật giáo đã để lại cho hậu thế những bài 
học lớn lao cần phải học tập. Phật giáo, với tư cách 
là một tôn giáo có tính cộng đồng cao, có nền tảng 
nhân sinh quan rộng mở và những giá trị của lòng từ 
bi luôn là sự bổ sung cần thiết trong các chính sách 
trị nước, an dân của mỗi thời kỳ.
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  Nhật Quang

Chuông ngân giữa cõi ta bà
Chiều buông lắng tiếng Di Đà huyền linh
Khoan thai nhịp mõ cầu kinh
Phật soi độ lượng chúng sinh u trầm

Lạc hoan thanh thản thân tâm
Lời kinh Bát nhã lòng thầm kính yêu 
Đài sen ngời ánh huyền siêu
Chắp tay khấn nguyện muôn điều an yên

Chuông ngân vang vọng cửa thiền
Ngạt ngào hương tỏa thắm miền chân như
Tấm lòng nhẹ dịu ưu tư
Sân si buông bỏ phù du hồng trần

Chuông chùa thánh thót vọng ngân
Hương kinh màu nhiệm vang ngần thiết tha
Tâm thành trí ngẫm Pháp Hoa
Ơn người Tịnh độ chan hòa chúng nhân.

Chuông chùa 
vọng ngân
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DẪN NHẬP
Đứng trước biến động khó khăn của cuộc đời, Phật giáo với tinh thần từ 
bi và trí tuệ, lấy tôn chỉ Phật pháp bất ly thế gian pháp đã luôn đồng hành 
cùng những thăng trầm của cuộc sống con người. Điều đó thể hiện qua 
việc Phật giáo truyền tải nguồn năng lượng yêu thương, giáo hóa chúng 
sanh bằng con đường đạo đức trí tuệ, tự tìm lại chân tâm Phật tánh nơi 
mỗi người. Và dù ở thời đại nào, Phật giáo vẫn luôn đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc xây dựng nền tảng đạo đức con người thông qua 
ngũ giới căn bản nhằm giúp hàng Phật tử thọ trì. 

KHÁI NIỆM ĐẠO ĐỨC
Đạo đức có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Thuật ngữ đạo đức (moral) được 
đề xuất trong triết học khoảng thế kỷ IV TCN và gắn liền với tên tuổi 
Aristotle, là thời kỳ người ta quan niệm đạo đức là những chuẩn mực 
chung chung nhằm điều chỉnh hành vi con người, để tạo nên mối quan hệ 
hài hòa giữa con người với nhau, giữa con người với xã hội.

Theo từ điển Bách khoa: “Đạo đức học hay triết học đạo đức là một 
nhánh của triết học liên quan đến việc hệ thống hóa, bảo vệ và khuyến 
nghị các khái niệm về hành vi đúng và sai. Lĩnh vực đạo đức học cùng 
với mỹ học, liên quan đến các vấn đề giá trị và do đó bao gồm nhánh triết 
học được gọi là tiên đề học” [1]. Đạo đức học tìm cách giải quyết các câu 
hỏi về đạo đức con người bằng cách định nghĩa những khái niệm, như: 
thiện và ác, đúng và sai, đức hạnh và tệ nạn, công lý và tội phạm. Là một 
lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ, triết học đạo đức cũng liên quan đến các lĩnh 
vực tâm lý học đạo đức, đạo đức học mô tả và lý thuyết giá trị.

PHẬT GIÁO
ĐẠO ĐỨC HỌC

qua ngũ giới

SC. Thích Nữ Huệ Nhật*
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Đạo đức học Phật giáo có khả năng đóng góp, 
tạo dựng đời sống tốt đẹp cho xã hội và đáp ứng 
nguyện vọng con người. Xây dựng một xã hội 
nhân bản, con người được tôn trọng, bình đẳng 
và hưởng những quyền lợi căn bản. Giữ năm giới 
sẽ tạo nên một xã hội văn minh, biết coi trọng, 
phát huy mọi giá trị văn hóa của dân tộc và thế 
giới, bảo vệ môi trường sống. Các tệ nạn như: 
giết người, trộm cắp, tham những, buôn lậu… 
được giảm bớt và đoạn trừ.
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Theo từ điển Tiếng Việt, đạo đức 
là: “Những tiêu chuẩn, nguyên 
tắc được dư luận, xã hội thừa 
nhận, quy định hành vi, quan hệ 
của con người đối với nhau và 
đối với xã hội” [2]. Và từ điển 
Bách khoa Phật giáo nêu lên định 
nghĩa: “Đạo đức được hiểu một 
cách tổng quát như là sự thẩm 
định giá trị về phẩm hạnh, cách 
cư xử, khuynh hướng, những mục 
tiêu, ý định, lối sống con người và 
những tổ chức xã hội” [3].

Qua những định nghĩa tiêu biểu 
trên, có thể thấy, đạo đức là tập 
hợp những tiêu chuẩn được số 
đông thừa nhận, những quy tắc 
điều chỉnh hành vi ứng xử giữa 
người với người, với tự nhiên và 
được áp dụng chung cho cộng 
đồng, nhằm thiết lập một xã hội 
ổn định theo hướng tốt đẹp, lành 
mạnh. Ngoài ra, đạo đức thường 
được hiểu là những gì cao quý tạo 
nên văn hóa cộng đồng và xã hội.

BẢN CHẤT CỦA ĐẠO ĐỨC
Đạo đức tôn giáo lấy việc xa lìa 
ngã chấp, ngã dục làm điều kiện 
trọng yếu. Đạo đức gồm đức 
hạnh và phẩm chất (hạnh kiểm) 
được sử dụng theo hai nghĩa khác 
nhau. Đức hạnh là phẩm chất của 
cá nhân, là phẩm chất bẩm sinh 
về trí tuệ và tính cách hay thiên 
hướng muốn làm những việc đúng 
đắn trong một định lý. Hạnh kiểm 
cũng là một thói quen tương ứng 
với phẩm chất hay thiên hướng. 
Đạo đức có ba loại phẩm chất 
là phẩm chất chính trực, phẩm 
chất do hoàn cảnh và phẩm chất 
rộng lượng hay đấu giá. Trong 
ba loại này, đức hạnh của phẩm 
chất chính trực là quan trọng nhất 
trong đời sống đạo đức. Đức hạnh 
về phẩm chất do hoàn cảnh là phụ 
thuộc vào loại vừa nêu và loại 

này chỉ có giá trị khi đồng hành 
với phẩm chất chính trực.

Đạo đức còn có sáu nguyên lý: 
Thứ nhất là khoa học đạo đức 
khách quan (diễn tả những tiêu 
chuẩn đạo đức trong những đất 
nước khác nhau. Thứ hai là khoa 
học chuẩn hóa về hạnh kiểm 
(những tiêu chuẩn đạo đức có 
giá trị). Thứ ba là triết lý đạo đức 
(kiểm định giá trị của những tiêu 
chuẩn đạo đức bằng cách xác 
quyết vị trí của chúng trong toàn 
bộ cuộc sống con người). Thứ tư 
là ứng dụng những tiêu chuẩn 
có giá trị trong những trường 
hợp cụ thể đặc biệt. Thứ năm là 
những nguyên tắc có sự cải tiến 
hạnh kiểm như mục tiêu đã được 
xác định của nó. Thứ sáu là nghệ 
thuật sống. Các nguyên lý này 
được xem là tiêu chuẩn cho nét 
đẹp cuộc đời, người có đạo đức là 
người đáng được quý trọng, xây 
dựng nên xã hội tốt đẹp, gương 
mẫu cho nhân loại.

Đạo đức là một vấn đề vô cùng 
phức tạp, đã được nhiều triết gia 
cũng như các nhà tư tưởng lớn 
trên thế giới bàn luận nhiều và 
đưa ra nhiều quan điểm khác nhau 
theo từng thời đại. Chẳng hạn, 
theo quan điểm phương Tây, điển 
hình như triết gia Socrate thời Hy 
Lạp cổ đại cho rằng đạo đức thực 
tiễn không căn cứ vào giáo lý hệ 
thống mơ hồ hay lệ thuộc thần 
học mà có thể tạo dựng một nền 
đạo đức phù hợp cho những người 
có tôn giáo hay không tôn giáo, 
con người có thể nắm bắt tinh 
hoa cuộc sống cũng như ý nghĩa 
sự sống. Vì bản chất con người là 
thiện, nếu biết làm thiện sẽ là điều 
có lợi và đem lại sự dễ chịu, thoải 
mái và ông cũng đưa ra những 
điều kiện của hạnh phúc.

Triết gia Platon lại cho rằng nghệ 
thuật sống, ý nghĩa sống và đạo 
đức con người không ở đâu xa mà 
ở trong sự thể hiện hòa điệu của 
một cá nhân. Khi hỏi về luân lý 
đạo đức, về sự công bằng, “ông 
còn nhấn mạnh lẽ công bằng là 
một sự quan hệ giữa cá nhân tùy 
thuộc vào tổ chức xã hội và do đó 
cần phải được nghiên cứu song 
song với cơ cấu xã hội chứ không 
thể nghiên cứu như một thái độ 
cá nhân” [4]. Còn Aristote đưa ra 
nhận định đạo đức tùy thuộc vào 
sự suy luận chính xác, sự kiểm 
soát tinh thần, sự quân bình của 
lòng ham muốn và con đường đi 
đến mục đích đó là ý niệm trung 
dung. Theo Karl Marx, đạo đức 
chính là lực lượng bản chất của 
con người trong sự phát triển của 
nó theo hướng ngày càng đạt tới 
giá trị đích thực của cái thiện.

Ở Ấn Độ cổ đại, giới triết gia Bà-
la-môn lấy Dharma làm chuẩn 
mực đạo đức. Họ xem bổn phận 
hành đạo của mỗi người trong 
đẳng cấp của mình (Dharma) là 
tư cách đạo đức của con người 
trong cuộc sống, chấp nhận bổn 
phận của mình trong đẳng cấp. 
Và Ấn Độ xem đạo đức chính là 
sự thể nhập hiện hữu, hòa điệu 
giữa người với thần linh, tự thân 
với vũ trụ [5].

Ở Trung Hoa cũng có các bậc hiền 
triết cho tư tưởng đạo đức như: 
Lão Tử, Khổng Tử,… Trong Đạo 
Đức Kinh có nói, muốn hạnh phúc 
lâu dài, mọi người phải sống theo 
tiêu chuẩn đạo đức: “Tri túc bất 
nhục, tri chỉ bất đãi, trường cửu”; 
nghĩa là biết đủ thì không bị nhục, 
biết dùng thì không bị hại, như vậy 
mới tồn tại. Và trong phong cách 
làm việc thì “vô vi nhi bất vi” làm 
tất cả mọi công việc nhưng không 
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Đạo đức Phật giáo là những phẩm hạnh rất cụ thể, 
không xa rời truyền thống dân tộc và luôn thích nghi 

trong mọi thời đại, mọi điều kiện.

chấp vào việc làm của mình. Theo 
Lão Tử, sống phải làm việc nhưng 
không tham, không tự đắc, không 
tự phụ và không kể công thì đó là 
con người đạo đức.

Giá trị đạo đức của triết học Khổng 
giáo là sự biểu hiện tình người trên 
cương lĩnh nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; 
đó là đạo làm người trong thiên hạ. 
Còn ba đặc tính trí, nhân, dũng là 
đức của con người trong thiên hạ. 
“Chính danh” là nguyên lý cơ bản 
để thiết lập trật tự luân lý đạo đức 
trong xã hội, nghĩa là vua tôi, cha 
con,… phải làm trọn đạo của mình. 
Những ai toàn vẹn đầy đủ những 
điều nêu trên là người có đạo đức.

Qua những khái niệm, quan điểm 
về đạo đức kể trên, chúng ta nhận 
thấy giữa Tây phương và Đông 
phương có một nền đạo đức tương 
giao và điểm gặp gỡ cơ bản về 
đạo đức. Ngoài ra, còn một nền 
đạo đức có sự gặp gỡ những yếu 
tố trên và vượt lên những yếu tố 
đó nữa là đạo đức học Phật giáo.

ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO
Đạo đức Phật giáo là những 
phẩm hạnh rất cụ thể, không xa 
rời truyền thống dân tộc và luôn 
thích nghi trong mọi thời đại, mọi 
điều kiện. Phật giáo quan niệm trí 
tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm 
cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí 

tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có 
giới, ở đó có trí tuệ, ở đâu có trí 
tuệ, ở đó có giới! Người có giới 
hạnh nhất định có trí tuệ, người có 
trí tuệ nhất định có giới hạnh [6]. 
Theo Hòa thượng Thích Minh 
Châu: “Đạo đức Phật giáo là một 
nếp sống đem lại hạnh phúc và an 
lạc cho mọi loài chúng sanh, đặc 
biệt là loài người chúng ta (…). 
Và nếp sống ấy phải được đem ra 
hành trì, thực hiện, không phải 
để lễ bái cầu xin. Có thực hiện, 
người hành trì mới hưởng được 
hạnh phúc, an lạc, thiết thực hiện 
tại và ngay trong đời này” [7].

Đạo đức học Phật giáo là một hệ 
thống đạo đức lấy tinh thần Vô 
ngã làm nền tảng, thể hiện nếp 
sống bình đẳng và chánh hạnh, 
trong đó con người biết tự chủ 
kềm chế chính mình và khước từ 
những dục vọng thế gian. Nhắc 
đến đạo đức Phật giáo là nói 
đến tính nhân bản nghĩa là tất cả 
vì con người, vì hạnh phúc con 
người. Đạo đức đồng nghĩa với 
hạnh phúc, hạnh phúc đồng nghĩa 
với giải thoát. Đạo đức Phật giáo 
là đạo đức nhân bản, là đạo đức 
con người, nền tảng đưa đến giải 
thoát [8]. Vì vậy, đạo đức Phật 
giáo vượt lên trên các hệ tư tưởng 
khác, không những xây dựng một 
con người đức hạnh trong xã hội 
mà còn nâng con người lên vị trí 
thánh hiền. Những yếu tố căn bản 
và đặc điểm của đạo đức học Phật 
giáo là đạo đức Phật giáo dựa trên 
tinh thần tự lực, tự cường, ý thức 
tự nguyện, tự giác, không phải cầu 
xin hay cầu nguyện mà có được. 
Đó là nền đạo đức dựa trên hành 
động thiết thực, không phải trên lý 
thuyết, dựa trên thân khẩu ý thanh 
tịnh, dựa trên nguyên lý Duyên 
sinh, Vô ngã. Ngoài ra, đấy còn 
là nền đạo đức tích cực, không 



90       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 11 - 2022

PHẬT GIÁO
KHOA HỌC & TRIẾT LÝ

phụ thuộc thần thánh, hướng nội 
và bình đẳng, giải thoát, nhập thế. 
Qua những đặc điểm này, chúng 
ta có thể nhận định đạo đức đồng 
nghĩa với hạnh phúc và hạnh phúc 
đồng nghĩa với giải thoát. Đạo đức 
Phật giáo vượt lên trên các hệ tư 
tưởng, không những xây dựng nên 
một con người đức hạnh trong xã 
hội mà còn là nấc thang đưa hành 
giả tu tập tiến gần đến cảnh cửa 
Niết Bàn an vui.

NGŨ GIỚI - NỀN TẢNG 
ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI 
XUẤT GIA VÀ TẠI GIA
Khái niệm Ngũ giới
Sila là chữ Pàli, được phiên âm 
là Thi-la, dịch nghĩa là Giới. Như 
vậy, Giới là những điều răn cấm 
do Đức Phật chế định cho hàng 
đệ tử xuất gia và tại gia dùng để 
ngăn ngừa tội lỗi của tam nghiệp. 
Do vậy, Giới được định nghĩa là 
phòng phi chỉ ác, biệt biệt giải 
thoát, xứ xứ giải thoát, tùy thuận 
giải thoát, thanh lương, chế ngự 
[9]. Giới là những điều răn cấm, 
không nên phạm [10]. Giới bao 
gồm giới tự nhiên và giới xã hội. 
Giới tự nhiên nghĩa là các quy luật 
tự nhiên trong đời sống người xuất 
gia như làm thiện, lánh ác, giữ gìn 
thân khẩu ý,… mà không bó buộc. 
Giới xã hội là giới luật mang tính 
tập thể, mang tính xã hội.

Ngũ giới là năm điều răn cấm của 
Đức Phật chế ra dành cho hàng 
xuất gia và tại gia. Ngũ giới gồm: 
không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối 
và không uống rượu. Theo S. 
Tachibana phát biểu: “Năm giới 
này được gọi là kho báu của đạo 
hạnh. Thực hành trọn vẹn năm 
giới này được gọi là hoàn thiện 
về đạo đức” [11]. Ngũ giới là nền 
tảng cơ bản, là chuẩn mực đạo 

Theo Hòa thượng Thích Minh Châu: “Đạo đức Phật giáo là một nếp sống 
đem lại hạnh phúc và an lạc cho mọi loài chúng sanh, đặc biệt là loài người 
chúng ta (…). Và nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, thực hiện, không 
phải để lễ bái cầu xin. Có thực hiện, người hành trì mới hưởng được hạnh 
phúc, an lạc, thiết thực hiện tại và ngay trong đời này”. (Ảnh: sưu tầm)

đức cho một con người có nhân 
cách và nhân phẩm toàn diện. 
Trong Phật giáo, một đời sống 
đạo đức là một đời sống hạnh 
phúc, Đức Phật luôn dạy các đệ 
tử phải tôn trọng và giữ gìn giới 
luật để đảm bảo một đời sống an 
lạc cho chính mình.

Đầu tiên là giới không sát sanh: 
Không tự giết, không bảo người 
giết và không vui vẻ khi thấy 
người giết. Phàm là loài có tánh 
mạng không nên cố giết nhằm 

nêu cao đức hiếu sinh. Ngoài ra, 
không sát sanh đồng nghĩa với 
việc bảo vệ môi trường và nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Thay 
vào đó, luôn nuôi dưỡng lòng từ 
bi, con người sẽ không còn lòng 
thù hận, không còn chiến tranh. 
Từ đó, con người đến với nhau 
bằng lòng yêu thương và tôn trọng 
lẫn nhau: “Này các Tỳ kheo! Nếu 
có người ý thích sát sanh liền đọa 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu 
sanh trong loài Người thọ mạng 
rất ngắn. Vì sao thế? Vì đoạn dứt 
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mạng kẻ khác vậy. Thế nên, hãy 
học chớ sát sanh. Như thế, các Tỳ 
kheo, hãy học điều này!” [12].

Giới thứ hai là không trộm cắp: 
Của người không cho thì không 
được lấy để tạo sự công bằng cho 
xã hội. Tôn trọng tài sản người 
khác, sống theo lương tâm và 
lẽ phải. Một khi lòng tham con 
người nổi lên, chỉ muốn lấy công 
sức và đồ vật người khác làm ra 
để hưởng thụ mà quên đi những 
nỗi lo và đau khổ của kẻ bị mất tài 
sản. Đây cũng gọi là hành động 
trái pháp luật, không có nhân đạo. 
Bên cạnh hành vi trộm cắp, những 
hành vi tham nhũng, trốn thuế, 
buôn lậu, mua bán chiếm đoạt và 
kiếm lời một cách bất chính… 
thậm chí khai thác tài nguyên bừa 
bãi cũng xem là trộm cắp.

Giới thứ ba là tà dâm: Giới này 
được Phật chế nhằm bảo vệ hạnh 
phúc gia đình của chính chúng ta và 
tôn trọng hạnh phúc kẻ khác. Bởi 
lẽ, sự thiếu chung thủy là nguyên 
nhân căn bản nhất dẫn đến ngoại 
tình, quan hệ bừa bãi và đưa đến 
đổ vỡ gia đình. Đây cũng chính là 
lý do pháp luật về luật hôn nhân gia 
đình của Nhà nước chỉ cho phép 
mối quan hệ một vợ một chồng 
và cổ vũ yêu thương chung thủy 
với nhau. Đối với người tại gia 
thì không được tà dâm nhưng với 
người xuất gia thì tuyệt đối không 
được dâm dục, vì nó là nguyên 
nhân của đầu mối sinh tử, người 
xuất gia phải đoạn trừ hẳn.

Giới thứ tư là không nói dối: 
Chúng ta phải tôn trọng sự thật 
và giữ lòng thành tín với mọi 
người, gồm cả việc không được 
nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều 
hay nói lời hung ác. Lời nói dối 
luôn đi với tâm niệm ác, đánh 

lừa người khác, ngụy biện hầu 
thu lợi về cho bản thân và gây 
đau khổ cho kẻ khác. Như trong 
Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng 
Ambala, Đức Phật đã dạy La-hầu-
la hiểu nói dối rất nguy hại vì khi 
ý thức không biết xấu hổ, các việc 
ác đều làm ví như con voi xông 
trận không biết bảo vệ cái vòi của 
mình thì chắc chắn nó không sợ 
gì nữa [13]. Vì vậy chúng ta phải 
luôn nói lời chân thật, mỗi lời nói 
thốt ra đều đem đến lợi ích và an 
vui cho mọi người.

Cuối cùng là giới không uống rượu 
(các chất kích thích gây nghiện): 
Rượu cũng là một trong số nguyên 
nhân sanh ra các tội lỗi nguy hại, 
tâm trí mê mờ và là nguyên nhân 
gây ra các tệ nạn xã hội, đổ vỡ 
hạnh phúc gia đình. Không uống 
rượu sẽ giữ được sức khỏe tốt và 
tâm trí sáng suốt. Không chỉ rượu 
mà còn không được tiêu thụ các 
sản phẩm ma túy, phim ảnh, sách 
báo đồi trụy vì chúng là những độc 
tố nguy hại [14].

Năm giới chính là năm nền tảng 
đạo đức cơ bản mà Đức Phật đã đặt 
ra cho các hàng tạo gia lẫn xuất gia 
thực hành, nhằm đem lại hạnh phúc 
tự thân và an vui cho kẻ khác, ngay 
đời hiện tại lẫn tương lai. “Khi một 
người giữ gìn năm giới này được 
thanh tịnh thì tâm người ấy được 
an ổn, tự tại vì biết rằng mình đang 
trú trong đạo đức, nghĩa là đang ở 
xa vực thẳm phi đạo đức. Từ sự an 
ổn đó người ta sẽ cảm nhận được 
hạnh phúc và an lạc ngay trong 
hiện tại chính trong cuộc sống của 
mình ngay tại đây” [15]. Giá trị 
này đã cân bằng tâm sinh lý con 
người hài hòa với cuộc sống thời 
đại mà không mất đi chất truyền 
thống. Đây cũng chính là thước đo 
hệ quả tinh thần, là phương thuốc 

hữu hiệu và điều kiện thiết yếu làm 
nên một con người đúng nghĩa.

Nền tảng đạo đức của con người 
và xã hội
Có thể thấy, tầm quan trọng của 
việc thực hành năm điều răn dạy 
cơ bản của đạo đức làm người là 
chuẩn mực mang lại giá trị thiết 
thực cho toàn nhân loại, được các 
nhà triết học, xã hội học trên thế 
giới công nhận và biểu dương. 
Nếu thế giới, quốc gia hay xã hội 
nào cũng thực hiện nghiêm túc 
năm giới này thì “không ai chối 
cãi rằng cõi đời sẽ là một đất 
sống nhiều hạnh phúc và an lạc 
hơn” [16].

Thực tế năm giới này được Đức 
Phật chế ra nhằm ngăn chặn 
những tật xấu. Chỉ khi nào, chúng 
ta biết quý trọng sinh mạng mình 
thì cũng phải tôn trọng sinh 
mhạng người, bản thân chúng ta 
được an ổn mà sinh mệnh các loài 
được bảo toàn, các giống động 
vật quý hiếm cũng tránh khỏi 
thảm họa diệt vong. Chúng ta 
yêu quý tài sản mình thì phải tôn 
trọng tài sản người khác, muốn 
gia đình hạnh phúc thì phải tôn 
trọng hạnh phúc gia đình người 
khác. Không muốn ai lừa đảo 
chiếm đoạt của mình thì mình 
phải là người luôn tôn trọng sự 
thật. Muốn được thông minh và 
sáng suốt thì không gì hơn là từ 
bỏ việc uống rượu cũng như các 
chất kích thích vì chúng là những 
sản phẩm có độc tố nguy hại. Đó 
chính là lẽ sống của nhân loại mà 
không ai có thể chối bỏ được.

Người làm cha làm mẹ khi giữ 
được năm điều răn cấm này sẽ là 
gương sáng cho con cái noi theo. 
Sự giáo dục con cái có được kết 
quả tốt là do tư cách, hành động 
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của cha mẹ. Cha mẹ vì hy sinh 
cho con cái nên phải hạn chế 
những vui thích riêng tư có ảnh 
hưởng không tốt cho hạnh phúc 
gia đình. Từ đó, con cái thương 
yêu, hiếu thuận và hết lòng phụng 
dưỡng cha mẹ khi già yếu. Vì 
thế khi muốn dạy con trẻ, chính 
người lớn phải là tấm gương đạo 
đức tạo nên truyền thống tốt đẹp 
cần duy trì, phát triển và kế thừa.

Trường học cũng là một yếu tố 
quan trọng góp phần vào công 
cuộc đào tạo đạo đức cho học sinh 
sinh viên. Chẳng những truyền 
trao những kiến thức nền tảng về 
cách “đối nhân xử thế” và thực 
hành ngay trong thực tế thông 
qua các buổi văn nghệ, diễn tập... 
Cho nên, trường học cũng là nền 
tảng cốt tủy, từ đó đào tạo nên 
những thế hệ sau trở thành người 
đạo đức trong xã hội, giúp ích cho 
bản thân và cộng đồng.

Tinh thần giữ gìn ngũ giới là bước 
đầu trong đạo đức học Phật giáo. 
Người có đạo đức, sống giữ giới 
thì mọi người đều yêu thương, tôn 
trọng và kính nể. Không chỉ có uy 
tín trong cộng đồng, tiếng tốt đồn 
xa, người sống có giới đức luôn 
thanh thản, tự tin với chính mình 
và mọi người. Con người biết tôn 
trọng giới luật là biết tôn trọng 
luật pháp Nhà nước, điều kiện 
tiên quyết của một con người 
trong xã hội.

Sự quan trọng của giới đối với 
người xuất gia và tại gia
Năm giới là căn bản đạo đức, 
là bậc thang đầu tiên bước vào 
Thánh đạo, đoạn trừ các tâm bất 
thiện và giúp các pháp lành tăng 
trưởng. Giới luật là thọ mạng 
của Phật pháp, nếu hành giả nào 
nghiêm trì giới luật nghiêm mật sẽ 

đạt được nhiều lợi ích không thể 
nghĩ bàn, có được cuộc sống an 
lạc và thanh tịnh, tiến đến lộ trình 
giải thoát. “Tỳ kheo các ông! Sau 
khi ta nhập diệt, phải tôn trọng 
quý kính Ba la đề mộc xoa (giới 
luật), như đêm tối gặp ánh sáng, 
như người nghèo gặp của báu. 
Phải biết pháp nầy là Thầy của 
các ông, dù ta có trụ ở đời cũng 
không khác pháp này vậy” [17]. 
Đây chính những lời dạy của Đức 
Thế Tôn trước khi nhập diệt, xem 
giới luật như vị thầy hướng dẫn tu 
tập và tìm ra con đường đến bến 
bờ giác ngộ, chỉ cho chúng ta con 
đường nào nên đi và con đường 
nào phải tránh xa vì chúng chỉ đưa 
đến tội lỗi, tổn hại rừng công đức. 
Là người đệ tử Phật phải thành 
tâm giữ gìn năm giới, đó chính là 
sự cúng dường cao quý vì giới luật 
giúp chúng ta trở thành người có 
đức hạnh và gương mẫu [18].

Muốn xây dựng con người và xã 
hội đạo đức qua việc thọ trì năm 
giới thì trước tiên phải có những 
bậc mô phạm, sống đúng pháp và 
hành trì giới luật tinh nghiêm theo 
lời Đức Phật dạy. Hình ảnh bậc tu 
sĩ có đạo hạnh chính là bài pháp 
sống cho hàng tại gia noi theo 
và thực hành theo những giới đã 
lãnh thọ, vì đây chính là đời sống 
phạm hạnh. Hạnh phúc của người 
xuất gia là loại hạnh phúc chân 
thật, thanh tịnh không còn những 
ô nhiễm của thế gian, giác ngộ 
và giải thoát. Muốn được như 
vậy, hành giả phải tu Giới, Định, 
Tuệ vì đó là con đường đưa đến 
vô sinh, làm lợi ích cho mình và 
người.

Người tại gia thọ tam quy và tiếp 
theo là năm giới vì đây chính là 
giềng mối đưa đến hạnh phúc gia 
đình, trật tự và hòa bình cho cộng 

đồng xã hội [19]. Họ sẽ không hề 
phân vân, hổ thẹn và sợ hãi khi gặp 
gỡ bà con, bạn bè hay đi vào những 
chốn đông người. Quan trọng hơn 
khi lâm chung sẽ ra đi trong tỉnh 
giác, không mê loạn, không hối 
hận ăn năn những việc ác đã tạo 
ra trong đời nên dễ tái sinh vào cõi 
lành. Người tại gia khi đã thọ trì 
giới điều này phải cố gắng hành 
trì: “Kết quả của năm giới là công 
năng của một cuộc sống đúng giới 
luật của hàng cư sĩ, đệ tử tại gia 
của Đức Phật” [20]. Công đức 
của việc trì giới rất lớn, nâng cao 
phẩm giá con người và tiến đến 
con đường cao thượng.

ỨNG DỤNG ĐẠO ĐỨC HỌC 
PHẬT GIÁO QUA NGŨ GIỚI
Xây dựng đời sống đạo đức cho 
con người và xã hội
Đạo đức học Phật giáo có khả năng 
đóng góp, tạo dựng đời sống tốt 
đẹp cho xã hội và đáp ứng nguyện 
vọng con người. Xây dựng một xã 
hội nhân bản, con người được tôn 
trọng, bình đẳng và hưởng những 
quyền lợi căn bản. Giữ năm giới 
sẽ tạo nên một xã hội văn minh, 
biết coi trọng, phát huy mọi giá trị 
văn hóa của dân tộc và thế giới, 
bảo vệ môi trường sống. Các tệ 
nạn như: giết người, trộm cắp, 
tham những, buôn lậu… được 
giảm bớt và đoạn trừ.

Nhờ thực hành giữ năm điều 
răn dạy của Đức Phật, chúng ta 
sẽ không còn lo lắng và bất an 
về việc bảo toàn sinh mệnh, về 
chiến tranh hay lo sợ mất tài sản, 
gia đình ấm êm bởi không còn 
những việc đi ngược đạo đức. 
Nguồn gốc sâu xa của những tệ 
nạn xã hội xảy ra khắp nơi là do 
chính con người đã đánh mất đi 
tam quý, không còn hổ thẹn với 
những hành vi sai trái của chính 
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mình [21]. Học giả người Đức 
Max Miller đã viết: “Đức Phật là 
hiện thân của tất cả các đức hạnh 
mà Ngài thuyết giảng. Trong 
thành quả của suốt 45 năm dài 
hoằng pháp, Ngài đã chuyển tất 
cả những lời nói của Ngài thành 
hành động; không nơi nào Ngài 
buông thả cái yếu đuối của con 
người hay dục vọng thấp hèn. 
Luân lý, đạo đức căn bản của 
Đức Phật là toàn hảo nhất mà thế 
giới chưa bao giờ biết đến” [22].

Dù là Phật tử hay không phải Phật 
tử, chúng ta vẫn có thể thực hành 
theo năm giới hay cũng chính là 
năm tiêu chuẩn luân lý đạo đức 
để có được cuộc sống tốt đẹp hơn, 
nuôi dạy con cái tốt hơn. Nắm giữ 
ngũ giới chính là nắm chìa khóa 
mở toang cánh cửa hạnh phúc, 
đưa chính mình hướng đến chân 
thiện mỹ và sống một cuộc đời 
tràn đầy ý nghĩa.

Giá trị thiết thực của năm giới 
trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay
Trong thời buổi hiện đại hóa, 
mức sống con người ngày càng 

được nâng cao nên những điều 
mới lạ, không tốt cho đạo đức 
giới trẻ cũng xuất hiện rất nhiều. 
Từ phim, ảnh đồi trụy đến những 
cách thức tàn sát sinh vật độc ác, 
tuyên truyền những hành vi đi 
ngược lại thuần phong, mỹ tục, 
thậm chí phản tiến bộ, đều tiềm 
ẩn những nguy cơ cho người trẻ. 
Khi giữ ngũ giới, chúng ta sẽ 
không giết hại vì tôn trọng mạng 
sống muôn loài, ý thức được khổ 
đau do giết hại gây ra. Do vậy, 
người giữ năm giới sẽ luôn sống 
an ổn, khỏe mạnh và không bị ai 
thù oán hay giết hại. Cũng từ đó, 
môi sinh được giữ gìn, xã hội và 
quốc gia, thế giới được an lành. 
Vì theo góc độ nhà Phật, không 
có loài nào chẳng tham luyến sự 
sinh tồn bởi niềm vui tương đối 
của chúng đều lấy sự sinh tồn 
làm điều kiện tiên quyết [23]. Khi 
chúng ta khởi tâm giết hại, bất 
chợt trong đầu nhớ nghĩ đến việc 
phạm tội luật pháp của Nhà nước, 
chỉ vì chút nông nổi mà sẽ phải 
chịu cảnh tù đày, thậm chí không 
còn cơ hội làm người thì sẽ không 
dám sai phạm nữa.

Sila là chữ Pàli, được phiên âm là Thi-la, 
dịch nghĩa là Giới. Như vậy, Giới là những 
điều răn cấm do Đức Phật chế định cho hàng 
đệ tử xuất gia và tại gia dùng để ngăn ngừa 
tội lỗi của tam nghiệp.

Của cải vật chất là ngoại mạng 
của con người, khi đương sự bị 
trộm cướp sẽ cảm thấy điêu đứng, 
khổ não và thậm chí có những suy 
nghĩ tiêu cực mang đến những hệ 
lụy đáng tiếc xảy ra. Khi giữ được 
tâm không tham, không lấy vật 
của người thì chúng ta sẽ được 
bình an, tạo niềm tin cho chính 
mình, cho gia đình và xã hội 
khiến nhân cách ngày một thăng 
hoa, luôn được sự tín nhiệm của 
mọi người và có công ăn việc làm 
ổn định. Không có tâm tham thì 
của người không sanh tâm, của 
mình không bị lấy, không còn lo 
âu và sợ hãi, tránh được sự nghi 
ngờ của người khác.

Khi tuân thủ giới tà dâm, gia đình 
sẽ hạnh phúc, không có những 
chuyện cãi vã, ghen tuông hay 
oán ghét thù hận. Vì khi không 
chung thủy, đời sống hôn nhân 
lục đục, những cuộc cãi nhau hay 
ly dị làm ảnh hưởng đến con cái. 
Tình trạng đổ vỡ hạnh phúc lại 
phát sinh việc tìm kiếm những 
mối quan hệ mập mờ, không an 
toàn. Khi giữ được giới này, cuộc 
sống sẽ ngày càng ổn định, vợ 
chồng hòa hợp, yêu thương và 
nuôi dạy con cái chu toàn, làm 
tấm gương tốt cho thế hệ sau duy 
trì truyền thống đạo đức tốt đẹp 
đó. Đây cũng chính là bảo vệ 
danh dự, phẩm cách trên tinh thần 
thuần phong mỹ tục của đạo đức 
dân tộc. Qua đó không bị lãng phí 
tuổi đời vào những cuộc vui đam 
mê nguy hại, đánh mất tương lai 
và hạnh phúc gia đình.

Nói lời không thật là nguyên nhân 
của mọi rối rắm, bất an trong 
cuộc sống. Bởi chúng chia rẽ, làm 
đau khổ cho người và tự hạ thấp 
giá trị của chính bản thân. Nhất 
là thời buổi công nghệ thông tin, 
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nếu chúng ta đưa những thông 
tin sai sự thật, gây hoang mang 
quần chúng cũng là điều phi đạo 
đức. Đạo đức Phật giáo hay cũng 
chính là ngũ giới về việc phải nói 
lời chân thật là lời nói chân thành, 
nhã nhặn, đem niềm tin đến cho 
mọi người khiến con người đến 
gần nhau hơn. Có niềm tin, có 
hy vọng và có chân thật thì sẽ 
được tín dụng, thành công trong 
mọi lĩnh vực. Nhất là trong việc 
làm ăn kinh doanh, tinh thần 
hợp tác đầu tư chân thật sẽ mang 
đến những đối tác chân thật, sự 
nghiệp vững bền, phát đạt.

Trí tuệ là điểm quan trọng, nếu 
người không trí tuệ thì mọi sự 
ngưng trệ và đi sai lệch, còn với 
người có trí tuệ thì mọi sự hanh 
thông và đưa đến những thành 
công rạng rỡ, như trong ngạn 
ngữ Nga có câu: “Người thông 
minh thì không làm việc gì mà 
không suy nghĩ” hoặc Benjamin 
Franklin từng nói: “Cánh cửa 
của trí tuệ không bao giờ đóng 
lại”. Kinh Pháp Cú số 279 cũng 
có dạy các pháp đều vô ngã, khi 
đem trí tuệ soi xét được như thế 
thì sẽ nhàm lìa thống khổ, đó là 
đạo thanh tịnh [24].

KẾT LUẬN
Tóm lại, trong cuộc sống tương 
thuộc này, nếu chúng ta biết sống 
vì mọi người, giữ vững đạo đức 
hay thọ trì ngũ giới một cách 
nghiêm túc và xem đó là hàng rào 
vững chắc không để vi phạm thì 
xã hội luôn tốt đẹp, thế giới hòa 
bình. Đây chính là cuộc sống đạo 
đức cao quý, đem tình thương yêu 
đi vào cuộc đời và sống trọn vẹn 
trong từng phút giây. Chúng ta 
hãy tận dụng thời đại công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa để nâng cao sự 
hiểu biết, tiết kiệm thời gian và 

nâng cao đời sống, đừng vì những 
thú vui và lối sống lai căng mà 
đánh mất đi những giá trị đạo 
đức tốt đẹp vốn có. Ở bối cảnh 
hiện đại, đời sống vật chất tiến bộ 
hơn ngày xưa rất nhiều, Ngũ giới 
trong Phật giáo được xem là linh 
dược tinh thần giúp thiết lập một 
nếp sống quân bình và an vui cho 
con người trước những giông tố 
thời đại. Giữ được năm điều răn 
dạy ấy, mỗi chúng ta sẽ luôn hạnh 
phúc, gia đình ấm êm, xã hội thái 
bình và đất nước văn minh.

Toàn bộ giáo lý Phật giáo hầu 
như đều liên hệ đến đạo đức 
(hạnh phúc): “Chư Tỳ kheo, xưa 
và nay ta chỉ nói lên sự khổ và 
con đường diệt khổ… Đức Phật 
ra đời là vì hạnh phúc cho chư 
thiên và loài người” [25]. Người 
thế tục nhờ tu dưỡng đạo đức mà 
hoàn thiện, Ngài tu tập đạo đức 
mà trở thành bậc đại giác ngộ, 
đem những lời dạy thiết thực 
vào đời cứu giúp chúng sanh 
được an vui và tìm lại bản tâm 
sau bao ngày lầm đường lạc lối. 
Đạo đức học Phật giáo qua Ngũ 
giới là thước đo tiêu chuẩn về 
đức hạnh con người, sự tiến bộ 
tâm linh của hành giả tu tập giải 
thoát. Đó là tiếng chuông thức 
tỉnh con người trở về tìm lại bản 
tâm thanh tịnh vốn có của chính 
mình, xây dựng nền đạo đức 
chung cho toàn nhân loại.
“Hương các loài hoa thơm 
Không thể bay ngược gió
 Hương của người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay”.
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  Nhất Chi Mai

Tiếng tí tách giọt mưa nào vỡ vụn
Nghe lâm ly như một tách vô thường 
Từng giọt nhỏ thấm vào miền đêm tối
Giấc miên trường, trăng ghé một môi hôn...

Ta vén áo vắt chân “thiền” như lệ
Nghe sao rơi tơi tả ánh trăng ngà
Trong vô thức, ngôi sao nào vừa rụng?
Nhịp thời gian khe khẽ nhắc cơn mê...

Người lặng lẽ soi mình trong tâm khảm
Đếm chuỗi tràng thâu từng nhịp chuông ngân
Nhành tâm thức lặng yên nghe đêm thở
Ta với tay vớt một dải trăng ngần

Mặt hồ ảo chòng chành hương sen vỡ
Bóng trăng thanh dìu dịu nỗi mơ hồ 
Chốn hồng trần, nhân gian còn mê ngộ
Màn kịch đời che giấu chuyện vu vơ 

Ta vẫn đó, xếp bằng trên chánh điện
Bỗng thương cho nhân thế cuộc hí trường.
Đạo nhiệm màu xua hết những thê lương
Biến phù du thành đóa hoa diệu ngộ.

  Khánh Hạ

Ta đã đi nửa cuộc hành trình
Nơi ngọn đèn dầu leo lét rọi… 
phân hai bờ ngưỡng cửa thực hư
Chiếc bóng sõng soài cố ghì chắc một bên
Và mỉm cười thách đố chuyện một mai...
Rồi ta sẽ ra sao?

Ai biết được rằng điều gì có thể và không
Chiếc quả lắc chỉ dừng lại nơi cuối cùng sợi dây
Ta dừng lại
Khi hơi thở hóa sương mây...
Những bon chen vất vưởng lắm khi tự mình vay mượn
Chẳng để làm gì!

Cuộc trần thế xô bồ muôn nẻo… lụy thân
Được - mất một phần… có - không một ngã
Chữ Ta-bà bẻ nát còn đâu
Ta đã qua nửa giấc miên trường 
Còn nửa dặm đường trả lại phù du 
Trả cơn hoang tục phàm trăn trở
Đốt tham sân lẫn khuất bóng hờ
Một đốm lửa than xin gieo đêm trần hơi ấm...

Giọt 
vô thường

Một nửa 
hành trình
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