


Chư Tôn đức Tăng tham dự khóa tu

Chư Tôn đức Tăng thiền tọa

Chư Tôn đức Tăng học Chơn LýChư Tôn đức Tăng thiền hành

Chư Tôn đức Tăng đọc kinh chú nguyện trước khi thọ trai

KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 14
TẠI TỊNH XÁ TRÚC LÂM – BÌNH THUẬN



CHỨNG MINH
HT. Giác Tường
HT. Giác Ngộ
HT. Giác Giới
HT. Giác Hà

CHỦ BIÊN
HT. Giác Toàn
THƯ KÝ
ĐĐ. Giác Hoàng
NS. Tín Liên

BIÊN SOẠN
TT. Minh Thành Ph.D
ĐĐ. Giác Đoan
NS. Tuệ Liên

THƯ TỪ BÀI VỞ XIN GỞI VỀ TỊNH XÁ TRUNG TÂM
21 Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Email: tapsanduocsen@gmail.com | www.daophatkhatsi.vn

4 .........Lời ngỏ
5 .........Thư chúc Tết của Đức Pháp Chủ GHPGVN

XUÂN ẤT MÙI
6 .........Xuân thiêng hạnh phúc ................................... HT. Giác Toàn
14 .......Xuân bên Thầy .................................................... TK. Minh Viên
16 .......Mừng Xuân 2015 ............................................Bảo Minh Trang
20 .......Ba ơi! Giao thừa đến ................Liên Nguyện (Hồng Trung Sơn)
22 .......Tết Miến Điện & Truyền thống xuất gia gieo duyên 

........................................................................................... Liên Hiếu
26 .......Chùm thơ Bảo Minh Trang
27 .......Chùm thơ Thiện Hữu
28 .......Hạnh phúc khi buông xả ....................................Ngọc Chơn

TƯỞNG NIỆM 61 NĂM TỔ SƯ VẮNG BÓNG
32 .......Hệ phái Khất sĩ - 60 năm sau thời Tổ sư Minh Đăng 

Quang vắng bóng .............................................. HT. Giác Toàn
40 .......Hệ phái Khất sĩ góp phần xây dựng đất nước và 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam .................. ThS. Bùi Hữu Dược
44 .......Đọc Chơn lý “Bát chánh đạo” ..............TT. Minh Thành Ph.D
48 .......Ai ai cũng là người Khất sĩ ..................................Huệ Phước
52 .......Mừng đóa sen thiêng ...................................... Nguyên Thoại
53 .......Phú kỷ niệm Tổ sư, hạn vận kỷ niệm Tổ sư ..................  

...................................................................................NT. Khánh Liên

THIỀN HỌC
54 .......Từ vô minh đến vô ngã .............Thường Huyễn (chuyển ngữ)
63 .......Tìm hiểu phép quán niệm hơi thở theo bài Kinh 

Tứ niệm xứ ............................................................TK. Giác Chinh

PHẬT HỌC ỨNG DỤNG
68 .......Giới luật Phật giáo & Đạo đức xã hội .............................  

........................................................... TN. Nguyện Liên (chuyển ngữ)
74 .......Phật giáo và vấn đề Hoằng pháp .............. TK. Minh Chơn
82 .......Tịnh xá Sinh thái .................................................. TK. Giác Điều
90 .......Quan niệm của Phật giáo về “Người tiêu dùng” và 

“Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” ...............................  
.......................................................................Liên Hòa (chuyển ngữ)

SỬ HỌC
102 .....Phật giáo đến Phương Tây như thế nào? ....................  

....................................................................................TK. Giác Chinh

KHÓA TU
106 .....Báo cáo tổng kết Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần 

thứ 14 .................................................................... TK. Giác Hoàng
109 .....Báo cáo tổng kết Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần 

thứ 15 .................................................................... TK. Giác Hoàng
112 .....Báo cáo tổng kết Khóa tu truyền thống Ni giới 

HPKS lần thứ 15 ......................................................NS. Tín Liên
114 .....Báo cáo tổng kết Khóa tu truyền thống Ni giới 

HPKS lần thứ 16 ......................................................NS. Tín Liên
116 .....Báo cáo khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 8 và lần 

9 của Giáo đoàn III .....................................Ban Thư ký Khóa tu 

TẢN VĂN - THƠ - TRUYỆN
120 .....Hạnh phúc cao thượng .....................................NT. Mai Liên
122 .....Vượt sóng ...........................................TKN. Liên Lành (Vũng Tàu)
123 .....Sư tu theo truyền thống Phật giáo nào? ...........................  

.............................................................................TK. Giác Minh Luật
124 .....Độ người độ tâm ...................... NS. Nguyện Liên (chuyển ngữ)
126 .....Con đang tập chánh niệm .................................Ngọc Chơn
127 .....Công ơn thầy ...........................................................Ngọc Phạm

THÔNG TIN PHẬT SỰ NĂM GIÁP NGỌ - 2014
128 .....Nhìn lại hoạt động Phật sự hệ phái Khất Sĩ 6 tháng 

cuối năm Giáp Ngọ - 2014 ............................Ban biên soạn
133 .....Báo cáo Tổng kết Phật sự của Ni giới HPKS  Tổ 

Đình Ngọc Phương năm 2014 ................... NT. Ngoạt Liên
140 .....Tịnh xá Trung tâm: Tổng kết công tác Phật sự năm 

Giáp Ngọ - 2014 ..................................................TK. Minh Trúc
144 .....Phật sự TX. Lộc Uyển - Trung tâm Giáo đoàn VI 

năm 2014 ..............................................................TK. Minh Điệp

Mục lục



Lời ngỏ
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni
Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa thân mến
Đuốc Sen 23 ra mắt độc giả vào lúc nắng xuân đang chan hòa đất trời, hương xuân đang tưới tẩm 

từng cành cây ngọn cỏ, tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho năm mới thêm nhiều hạnh phúc, bình an. 
Nhân thế thường tình, cứ hễ cảnh thay đổi là lòng người cũng đổi thay, để rồi tâm phàm ý tục phát 

sanh, thân căn tạo nghiệp xuôi trôi vào nẻo trầm luân sanh tử. Người Phật tử giữa cảnh xuân của đất 
trời vẫn không quên lời Phật dạy, Tổ răn thuở xưa đừng đắm mê nơi cảnh sắc sinh tươi cõi hữu vi, sanh 
diệt, vô thường. Với tỉnh giác và chánh niệm, ý thức về sự vô thường, biến dịch của thời gian, người con 
Phật càng chắt chiu, trân quý thời khắc tân xuân để gửi gắm trọn vẹn tâm tư thầm kín, biểu lộ đến ngọn 
nguồn của lòng biết ơn, niềm kính thương đến bậc Thầy hiền, đến Pháp lữ đệ huynh và đến Cha Mẹ - các 
bậc đại ân nhân đã cho ta sự hiện hữu giữa cõi đời này. Tất cả nỗi niềm nói trên đều được trải trên từng 
trang Đuốc Sen 23 này, tuy ít lời kiệm chữ nhưng tâm tình dào dạt, ngôn từ tuy đơn sơ mộc mạc nhưng 
từ đáy lòng lưu xuất. 

Riêng với người con Khất Sĩ, ý niệm về “Tri ân – Báo ân” vào dịp xuân về càng thêm ý nghĩa khi hồi 
tưởng về 61 mùa xuân trước, giữa tiết trời xuân, Tổ sư Minh Đăng Quang – bậc cha hiền khai sinh ra giáo 
pháp Khất Sĩ đã “cất bước về miền núi Lửa tịnh tu”. Tăng Ni Khất Sĩ nhìn lại quãng thời gian 61 năm đã qua, 
đoạn đường dài in dấu son bao thế hệ Tổ Thầy đi trước để lòng biết ân, dạ quý kính nguồn ân phước hải 
hà mà ngày nay mình đang thọ hưởng; càng ý thức về trách nhiệm của bản thân trong hiện tại tu học thế 
nào, hoằng pháp ra sao để tương lai Đạo Phật Khất Sĩ ngày một quang huy, ngõ hầu báo ân Thầy Tổ. Hồi 
tưởng, nghiệm suy như vậy để tự thân mỗi vị Khất Sĩ hướng tâm thành của mình đúng với ý nghĩa “tưởng 
niệm” của ngày mà cách đây 61 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Các bài viết sẽ là dịp để Tăng 
Ni Phật tử hệ phái Khất Sĩ cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành, quá trình phát triển, những thành tựu đạt 
được trong muôn trùng khó khăn đã qua để cùng nghiệm suy, quán chiếu.

Tiếp theo đó, chuyên mục Thiền học đăng tải những kinh nghiệm thực hành của các thiền giả. Những 
kinh nghiệm ấy, dù ở cấp độ nào, thiền sinh sơ cơ hay thiền sư lỗi lạc đều vô cùng quý báu. Bởi đó đều là 
kết quả của sự nỗ lực thực hành, đều là bài học vô giá cho tất cả các hành giả tìm nẻo đi vào thiền học. 

Phật pháp quả thật là một kho tàng chứa đựng muôn nghìn bảo vật, ai muốn cần gì tìm đến ắt sẽ tìm 
được như ý món mình cần. Đặt Phật học dưới các lăng kính đời sống ngày nay, ở bất kỳ khía cạnh nào, lời 
Phật dạy vẫn cho thấy giá trị ứng dụng. Những bài viết, những dịch phẩm, những bài nghiên cứu mang 
tính ứng dụng tuyệt vời ở những góc độ như: đạo đức, xã hội, sinh thái, thương mại… trong chuyên mục 
Phật học ứng dụng sẽ cung cấp thêm cho độc giả nhãn quan sinh động khi nhìn nhận, nghiên cứu tiếp 
thu giáo lý Phật-đà.

Như thường lệ, chuyên mục Khóa tu Hệ phái tiếp tục đưa những thông tin về các khóa tu truyền 
thống Khất Sĩ cũng như những dòng cảm tưởng, những xúc cảm của những người Khất Sĩ hậu học khi 
được sống chung tu học, được thực hành lời Phật dạy, lời Tổ trao qua sự hướng dẫn của chư Tôn Thiền 
đức, Giáo phẩm Tăng Ni. Thông tin về Khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh cho Sa-di, Tập sự cũng được Đuốc Sen 
giới thiệu, thể hiện sự ủng hộ, động viên tinh thần tu học cho các mầm non đạo pháp. 

Những thông tin Phật sự được tổng kết với nhiều Phật sự mang ý nghĩa quan trọng của năm qua 
được Đuốc Sen tập 23 giới thiệu khép lại năm Giáp Ngọ (2014) và làm động lực thúc đẩy nhiều Phật sự 
sẽ được hoàn thành trong năm mới.  

Mừng năm mới Ất Mùi, kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni sức khỏe an khương, đạo nghiệp tăng trưởng. 
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử độc giả một năm mới thân tâm thường lạc, cát tường như ý.

Pháp viện Minh Đăng Quang 
Mùng 8 tháng Giêng năm Ất Mùi - 2015

HT. THÍCH GIÁC TOÀN 

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ4

ĐUỐC SEN - TẬP 23



của Đức Pháp Chủ GHPGVN
Hà Nội, ngày 01 tháng Giêng năm Ất Mùi

Nam-mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, 

Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Nhân dịp chào đón xuân mới Ất Mùi, Dương lịch 2015, Phật lịch 2558, thay mặt Ban Thường trực Hội 

đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần và 
cầu nguyện hồng ân của mười phương chư Phật, chư lịch đại Tổ sư Việt Nam gia hộ cho các cấp Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ 
Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một năm mới an khang thịnh vượng, vô lượng cát tường 
và thành tựu mọi Phật sự.

Năm Giáp Ngọ - 2014 đi qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu Phật sự lớn lao 
mà các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được. Thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại 
chùa Bái Đính và các hoạt động quốc tế trong năm qua đã khẳng định sự lớn mạnh, bản sắc và vai trò 
ảnh hưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới và hội nhập quốc tế. Di 
sản về sự nghiệp cống hiến của chư Tôn đức tiền bối lãnh đạo Giáo hội tiếp nối truyền thống hộ quốc 
an dân đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam hơn bao giờ hết được phát huy trước sự kiện 
sóng gió tại Biển Đông khi vận nước bị đe dọa, chư Tôn đức Tăng Ni đã hiện diện kịp thời ở quần đảo 
Trường Sa khẳng định chủ quyền hàng nghìn năm lịch sử vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, vùng đặc 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Giáo hội đã tiến thêm một bước trong việc phát triển tổ chức của mình tại các vùng miền núi phía Bắc 
với việc thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên và đã xúc tiến chuẩn 
bị thành lập tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Lai Châu cũng như khánh thành và xây dựng tiếp 
những ngôi chùa vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Việc kiện toàn bổ sung nhân sự lãnh đạo Giáo hội ở cấp 
Trung ương và các địa phương tạo nên sự chủ động trong công tác Phật sự của các Ban, Viện và Ban Trị sự 
các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ công tác hoằng dương Phật pháp. Chăm lo cho đồng bào Phật tử, cũng như 
đóng góp công sức và trí tuệ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Xuân về trăm hoa đua nở, chào đón xuân Ất Mùi, bước vào năm mới 2015, trong niềm hỷ lạc vô biên 
của suối nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ của Đạo mầu, mỗi Tăng Ni bằng niềm tin và chí nguyện hướng 
thượng thanh tịnh trau dồi Giới - Định - Tuệ tỏa hương lành làm đẹp cho Đạo như muôn hoa của mùa 
xuân nở rộ làm đẹp cho đời.

Mùa xuân năm nay niềm vui nhân lên gấp bội, các cấp Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử sẽ thi đua thực 
hiện nhiều hoạt động Phật sự ích Đạo, lợi Đời lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Quốc khánh 
(2/9/1945 - 2/9/2015) và 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 
- 30/4/2015), chúng ta đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân cả nước xây dựng đất nước hùng cường, 
khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp xuân mới Ất Mùi, thay mặt chư Tôn 
đức lãnh đạo Giáo hội, Tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử các cấp 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và gửi lời kính chúc năm mới tới các quý vị lãnh đạo, cùng toàn thể nhân 
dân đón Xuân Ất Mùi: an lạc, thành tựu như ý!

Nam-mô Hoan hỷ tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!
PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Đã ấn ký)

Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ

Thư chúcTết
NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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XUÂN THIÊNG HẠNH PHÚC
 ☐ HT. GIÁC TOÀN

Hạnh phúc là một nhu cầu thiết yếu và quan 
trọng không thể thiếu đối với cuộc sống 
của con người. Không phải bây giờ chúng 
ta mới quan tâm kiếm tìm mà từ ngàn xưa 

nhân loại cũng đã ưu tư, băn khoăn, trăn trở… làm 
thế nào để đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc sống 
hiện tại và an lạc ở những kiếp vị lai. Câu hỏi đó được 
xem là một trong những mối quan tâm lớn của mọi 
thời đại. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay với sự tiến 
bộ vượt bậc của khoa học, đời sống con người được 
đầy đủ tiện nghi vật chất, đó chỉ mới là điều kiện cần 
nhưng chưa đủ đối với đời sống hạnh phúc của con 
người. Hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi vật chất 
được sung túc, tinh thần được thanh thản và trong 
tâm vắng bặt những khổ đau. Có thể nói rằng, khi con 
người còn hiện hữu trong cuộc đời này thì còn khát 
vọng kiếm tìm hạnh phúc. Hiểu rõ tầm quan trọng 
của hạnh phúc nên từ xưa, Bà-la-môn Uất-xà-ca đã 
đến gặp Đức Phật để trình bày sự thao thức của mình 
về vấn đề này và mong muốn được Thế Tôn giải đáp. 

Hôm nay, nhà sư sẽ đọc và giảng cho các Phật tử 
nghe bản kinh Uất-xà-ca (Kinh Tạp A-hàm, quyển 4, 
kinh số 91, thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam) cùng những 
ý pháp liên hệ. Qua bản kinh này, các Phật tử có nhân 
duyên sẽ hiểu và ứng dụng thực hành thiện pháp để 
mang lại sự lợi ích, an vui, giải thoát cho tự thân ngay 

trong hiện tại và an lạc trong những đời vị lai. 
Uất-xà-ca là phiên âm tiếng Ấn Độ, nếu dịch ra 

tiếng Việt có nghĩa là Thiện Ẩn hay Ẩn Thiện. 
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở tại vườn 

Cấp Cô Độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ có 
Bà-la-môn tuổi trẻ tên là Uất-xà-ca đến chỗ Phật, 
cúi đầu làm lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên, 
bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn, người thế tục tại gia nên thực 
hành bao nhiêu pháp để được lợi ích hiện tại và an 
lạc hiện tại?

Chư Tăng Ni và các Phật tử thấy có những bài kinh 
rất đơn giản. Thế nhưng, nếu nắm ý pháp trong bài 
kinh cho thật kỹ thì đi đâu chúng ta cũng có thể giáo 
hóa, làm lợi ích cho chúng sanh được. Thời đại văn 
minh khoa học như hiện nay mà có pháp để giáo 
hóa cho hàng cư sĩ, kể cả những người làm vua quan, 
những người triệu phú cho đến bình dân tu tập, thực 
hành nhằm thiết lập sự an ổn và vui vẻ trong cuộc 
sống hiện tại là niềm hạnh phúc lớn. Đức Phật đã 
để lại gia tài Pháp bảo với giáo lý nhiệm mầu không 
ngoài mục đích cống hiến hạnh phúc, an vui cho 
cuộc đời này.

Phật bảo Bà-la-môn:
- Có bốn pháp giúp cho người thế tục tại gia được 

lợi ích hiện tại và an lạc hiện tại. Đó là: Phương tiện 
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đầy đủ, Thủ hộ đầy đủ, Thiện tri thức đầy đủ, Chánh 
mạng đầy đủ.

- Thế nào là Phương tiện đầy đủ? Người thiện 
nam tự nuôi sống bằng các nghề nghiệp kỹ xảo, như 
làm ruộng, buôn bán, phục vụ vương sự, chép sách, 
toán thuật, hội họa… Đối với những nghề nghiệp 
kỹ xảo đó, luôn tinh tấn siêng năng trau dồi. Đó gọi 
là Phương tiện đầy đủ. 

Rõ ràng, không chỉ đối với hàng Tăng Ni xuất gia 
Đức Phật mới chỉ dạy tận tình mà đối với hàng cư sĩ 
tại gia Ngài cũng dạy những ý pháp thiết thực liên hệ 
đến sự an lạc, giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại. 
Không phải tu rồi mọi việc đều buông bỏ hết, phương 
tiện sống ở đời mà thiếu thì khó có cuộc sống sung túc, 
đầy đủ để an tâm tu học. Chư Tăng Ni là người ly gia 
cắt ái, xuất gia giải thoát nên tu hạnh xả buông không 
cất giữ tiền bạc, không chấp thủ vật chất thì đó là một 
hạnh phúc lớn. Thế nhưng đối với người cư sĩ tại gia 
mà không có tiền của vật chất thì hẩm hiu lắm, những 
vấn đề căn bản như ăn-mặc-ở-bệnh mà thiếu thốn thì 
khó lòng tu tập. Sáng ra muốn ăn gói xôi, bánh mì… 
mà không có tiền để mua thì trong lòng buồn; không 
có tiền để lo cho các con ăn học thì cảm thấy bất an; 
không có nhà cửa ổn định thì rất vất vả; không có tiền 
để chạy chữa khi bệnh tật thì thật bất hạnh. Cho nên, 
người xuất gia dạy cho người cư sĩ tại gia trong thời 
đại văn minh này là phải thực tế, tức là dạy cho họ học 
tập để nâng cao tri thức, có nghề nghiệp chuyên môn 
ổn định, nhằm tạo ra của cải vật chất đầy đủ cho cuộc 
sống, đó là “Phương tiện đầy đủ”. 

Đức Phật dạy rất rõ, người Phật tử trước hết phải 
tự nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp với chuyên 
môn cao. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Nếu làm 
tròn bổn phận, trách nhiệm, công việc của mình thì 
không ai có thể trách cứ chúng ta được. Nếu có trình 

độ chuyên môn cao, có nghề nghiệp ổn định thì mới 
xây dựng đời sống an ổn, sung túc. Các Phật tử phải 
hiểu rõ điều này. Nhiều Phật tử mới tập tu ngộ nhận 
rằng tu là buông bỏ hết việc đời, không cố gắng làm 
ăn nhưng thực tế những vấn đề ăn-mặc-ở-bệnh mà 
nếu mình chưa lo được cho mình thì làm sao tu? Mình 
thọ nhận mọi thứ từ cuộc đời vậy mà lại trốn tránh 
không siêng năng tạo dựng sự nghiệp, trái lại còn 
gây thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội thì thật 
đáng trách. Do vậy, Đức Phật dạy người Phật tử phải 
có phương tiện nuôi sống bản thân một cách đầy đủ. 
Phương tiện này từ đâu mà có, đó là làm ruộng, buôn 
bán, làm quan, viết sách, kế toán, hội họa v.v… Nói 
chung là các nghề nghiệp nuôi sống bản thân một 
cách chơn chánh, thiện lành. Không những thế, Ngài 
còn dạy phải luôn siêng năng tinh tấn trau dồi nghề 
nghiệp để trở nên thiện xảo hơn. 

Mỗi người đều có duyên với một nghề nghiệp 
nhất định. Chẳng hạn như có người thích làm thợ 
may, có người thích làm giáo viên, có người thích 
kinh doanh… nhưng nghề nào cũng phải siêng 
năng, nỗ lực rèn luyện thì mới làm cho nghề nghiệp 
của mình càng ngày càng giỏi giang, điêu luyện. Đạo 
Phật chủ trương mọi người sống phải tích cực, siêng 
năng tạo dựng cuộc sống, nuôi mạng sống bằng 
những nghề nghiệp chơn chánh chứ không phải tiêu 
cực, khuyên mọi người lánh đời mà không giúp ích 
gì cho cuộc đời. Việc tu tập giải thoát là chánh hạnh 
của người xuất gia, còn người Phật tử tại gia phải có 
nghề nghiệp để nuôi mạng sống và giúp đỡ gia đình 
cùng những người xung quanh, nói rộng ra là toàn xã 
hội. Mặt khác, khi đã thành tựu phương tiện sống đầy 
đủ mà chúng ta buông lung, phóng túng thì không 
được. Cho nên, Đức Phật đã dạy về phương cách thứ 
hai để giữ gìn tài sản đúng pháp:

- Thế nào là Thủ hộ đầy đủ? Người thiện nam 
có tiền bạc, gạo lúa, do nỗ lực mà thu hoạch, tự tay 
mình làm ra, đúng như pháp mà có được, tích cực 
giữ gìn, không để cho vua, giặc, nước, lửa tước đoạt, 
hay trôi, chìm, mất mát. Ngược lại, nếu không khéo 
giữ gìn sẽ tiêu mất; hay nếu không lưu tâm đến 
chúng thì sẽ bị người khác chiếm lấy, cùng những 
tai nạn sẽ làm cho hư hỏng. Đó gọi là người thiện 
nam khéo thủ hộ. 

Tạo ra của cải vật chất đã khó mà biết cách gìn 
giữ, bảo quản không để cho chúng tổn hao, mất mát 
lại càng khó hơn. Trong kinh Đức Phật dạy có năm 
điều làm cho tài sản dễ tiêu mất đó là: vua quan tịch 
thu, nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, trộm cướp lấy mất 
và con bất hiếu tiêu phá. Chư Tăng, Ni khuyên người 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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đời siêng năng làm ăn nhưng phải đúng thiện pháp, 
đồng thời phải biết thủ hộ, tức là gìn giữ tài sản cho 
thật tốt. Giữ gìn ở đây không phải là tích trữ, tham 
đắm, chỉ bo bo cho riêng mình mà chính là biết trân 
quý và gìn giữ của cải đã làm ra. Do vậy, Đức Phật dạy 
người Phật tử sau khi tạo ra của cải vật chất đúng 
pháp thì cần phải “thủ hộ đầy đủ”, không để cho tài 
sản hư hỏng, khéo gìn giữ để ổn định kinh tế và tạo 
phước cho ngày sau.

- Thế nào là Thiện tri thức đầy đủ? Có người thiện 
nam không mất điều độ, không buông lung, không 
dối trá, không hung hiểm. Những tri thức như vậy, 
có khả năng khéo léo an ủi; sự sầu khổ chưa sanh 
có thể khiến không sanh, sự sầu khổ đã sanh có thể 
khai mở, tỉnh giác; những điều an vui chưa sanh có 
thể khiến sanh nhanh, những điều an vui đã sanh 
khiến giữ gìn không để mất. Đó gọi là người thiện 
nam thiện tri thức đầy đủ. 

Ý pháp thứ ba, người Phật tử nên thực hành để 
đạt lợi ích và an lạc ngay hiện tại đó là “Thiện tri thức 
đầy đủ”. Ở ngoài đời muốn thành nhân thì phải có 
học, ngay cả trong Giáo hội Phật giáo cũng vậy, chư 
Tăng Ni muốn thọ Sa-di thì ít nhất phải có bằng tốt 
nghiệp Trung học cơ sở, muốn thọ Tỳ-kheo phải tốt 
nghiệp Trung học phổ thông. Làm vị thầy thì phải có 
kiến thức tổng quát ở đời, chứ nếu người tu - vị thầy 
của cư sĩ mà chuyện gì cũng không biết thì rất khó 

giáo hóa cư gia bá tánh tu tập. Còn nếu chư Tăng Ni 
đã có nền tảng tri thức ở thế gian, khi thọ học giáo lý 
của Đức Phật thì rất dễ tín thọ và phụng hành. 

Một trong những biểu hiện cơ bản của “Thiện tri 
thức đầy đủ” là hiểu rõ nhân quả, tội phước trong đời. 
Tin và hiểu rõ nhân quả sẽ giúp cho người Phật tử 
tránh xa điều ác, siêng năng làm việc lành. Một số 
người vì không tin nhân quả nên họ sống buông lung 
giải đãi, sống trong sự gian manh dối trá, hãm hại kẻ 
khác để mưu lợi cho mình. Những hạnh nghiệp bất 
thiện đó sẽ làm cho đời sống của họ trong hiện tại 
sầu khổ, thiện pháp không tăng trưởng nên họ cứ 
mãi khổ đau. Người Phật tử lấy giới hạnh làm tư lương 
cho đời sống, thân khẩu ý hàng ngày được thanh lọc 
bằng những việc làm, lời nói, suy nghĩ thiện lành. Việc 
huân tập thiện pháp sẽ làm cho các vị có đời sống 
an lạc. Do vậy, những sầu khổ không thể sinh khởi 
mà trái lại những niềm vui sẽ hiển hiện nơi tự thân 
chúng ta. Người Phật tử phải thân cận thầy hiền, bạn 
tốt. Chính những pháp lữ thiện tri thức sẽ trợ duyên 
và soi sáng cho chúng ta rất nhiều để thăng tiến trên 
đường đạo, chuyển hóa khổ đau mà đứng dậy vươn 
lên xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, an lạc.

- Thế nào là Chánh mạng đầy đủ? Người thiện 
nam có được những tiền của, trong việc chi thu cân 
đối, bảo quản chu tất, không để cho việc nhập nhiều 
mà xuất ít, hay xuất nhiều mà nhập ít; như người 
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cầm cân ít thì phải thêm, nhiều thì phải bớt, cho đến 
lúc nào biết cân bằng thì mới thôi. Như vậy, người 
thiện nam đã cân đối được tài vật của mình trong 
khi xuất nhập ngang nhau, không khiến cho nhập 
nhiều xuất ít, hay xuất nhiều nhập ít. Nếu người 
thiện nam không có tiền của nhiều mà tiêu xài rộng 
rãi quá trớn, thì do sự sinh hoạt này mà người ta 
nói là ‘quả Ưu-đàm bát không có hạt giống’; ham 
muốn ngu si, không biết nghĩ đến sau này. Hoặc có 
người thiện nam dư dật mà không dám tiêu dùng, 
mọi người ở gần đều nói: ‘Người ngu si này như con 
chó chết đói’. Cho nên người thiện nam, những tiền 
của có được, nên tự mình cân đối, xuất nhập ngang 
nhau. Đó gọi là Chánh mạng đầy đủ. 

Như vậy Bà-la-môn, đây là bốn pháp thành tựu 
lợi ích hiện tại và an lạc hiện tại.

Chánh mạng đầy đủ tức là nuôi mạng sống của 
mình một cách chơn chánh, đúng theo lời Phật dạy. 
Đức Phật thấy rõ tâm tánh của chúng sanh như vậy 
nên Ngài dạy người cư sĩ phải cân đối thu chi hợp 
lý, nghĩa là thu nhiều thì xuất nhiều, thu ít thì xuất ít. 
Ngài đưa ra hình ảnh của cái cân để giúp cho chúng 
ta hiểu rõ về điều này “cân ít thì phải thêm, nhiều 
thì phải bớt, cho đến lúc nào biết cân bằng thì mới 
thôi”. Ở đời có nhiều người thu vào nhiều nhưng chi 
ra thì hà tiện. Điều đó có nghĩa là tâm họ còn bỏn 
xẻn, tham lam. Nếu tài sản thu vào lãi nhiều thì chúng 
ta nên bố thí cho người nghèo khổ, để tạo phước 
và tăng trưởng hạnh tu xả ly tâm tham chấp tài sản. 
Tuy nhiên, có người không có tiền mà tiêu xài phung 
phí thì trong kinh gọi là “hoa Ưu-đàm bát không có 
hạt giống”, tuy hình thức bên ngoài của hoa rất đẹp 
nhưng mà bên trong không có hạt giống. Người ấy 
nếu tiêu dùng rộng rãi, phung phí thì sẽ dẫn đến hậu 
quả ngày càng thêm túng thiếu, đói kém cả đời này 
và đời sau. Ngược lại, có những người tài sản dư thừa 
mà tâm tính keo kiết không dám tiêu xài thì bị quở 
trách “như con chó chết đói”. Là người Phật tử phải cố 
gắng tu tập hạnh xả ly, xả bỏ tâm tham mà thực hành 
hạnh tu bố thí. Có như thế đời sống của các vị sẽ được 
an lạc, hạnh phúc ngay nơi cuộc sống hiện tại. 

Bà-la-môn bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, những người tại gia có bao nhiêu 

pháp để có thể làm cho lợi ích đời sau, an lạc đời 
sau?

Phật bảo Bà-la-môn:
- Có bốn pháp có thể làm cho lợi ích đời sau, an 

lạc đời sau. Đó là: Tín đầy đủ, Giới đầy đủ, Thí đầy 
đủ, Tuệ đầy đủ.

- Thế nào là có Tín đầy đủ? Đối với Như-lai, người 

thiện nam có tâm kính tin, gốc rễ tín vững chắc, mà 
chư Thiên, Ma, Phạm cùng với loài người không thể 
phá hoại. Đó gọi là người thiện nam có Tín đầy đủ.

Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy niềm tin là 
mẹ sinh ra các công đức lành. Người không có niềm 
tin sẽ không tạo ra được công đức phước báu. Tuy 
nhiên, niềm tin ở đây phải là chánh tín chứ không 
phải tà tín. Có nhiều người nằm chiêm bao thấy các 
thiên thần dặn dò điều gì, sáng tỉnh ra nghe theo lời 
chỉ dẫn ấy. Đó là chúng ta bị chư Thiên, Ma, Phạm sai 
khiến mê hoặc, thiếu niềm tin chơn chánh vào Phật, 
Pháp, Tăng. 

Khác với niềm tin mù quáng đó, người Phật tử tin 
Phật là đấng giác ngộ, là bậc tỉnh thức, là bậc “lưỡng 
túc tôn” đã thành tựu viên mãn hai phần phước đức 
và trí tuệ, là người chỉ đường dẫn lối cho chúng sanh 
vượt qua sông mê bể khổ. Với một niềm tin chánh tín 
như vậy, người Phật tử đã thành tựu được Tín căn, một 
trong năm pháp tu đưa đến giải thoát (Tín căn, Tấn 
căn, Niệm căn, Định căn, Huệ căn). Thành tựu đức tin 
vào Như Lai, tức là chúng ta đã làm phát sanh những 
thiện pháp. Kinh Tương ưng V, Đức Phật dạy: “Vị Thánh 
đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như 
Lai: Đây là Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
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Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn”. Và 
Ngài nói thêm: “Ai tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng 
Ta”. Rõ ràng, tin Phật mà không hiểu được, không biết 
được Đức Phật qua mười hiệu nêu trên thì có nghĩa là 
phỉ báng Ngài. Tin như thế là hoàn toàn có cơ sở và 
kiểm chứng được. Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai 
tin một điều gì mà không suy luận, không giải thích và 
không chứng nghiệm được. Người Phật tử có đức tin 
đầy đủ vào Đức Phật không phải chỉ để tôn thờ, sùng 
bái, lễ lạy mà quan trọng hơn hết đó là thực hành tu tập 
theo công hạnh của Ngài để trong tương lai chúng ta 
cũng sẽ giác ngộ và giải thoát như Đức Phật. Luận Đại 
Trí Độ nói: “Phật pháp như biển cả, phải có lòng tin mới 
vào được”. Từ việc phát khởi niềm tin chánh tín vào Đức 
Phật, người Phật tử có thêm động lực để tu tập hướng 
đến việc phát triển tâm từ, thực hành Tứ nhiếp pháp 
(Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự)… tạo thành nguồn 
năng lượng sống tươi đẹp để kiến tạo cõi Tịnh độ ngay 
ở nhân gian. Vì thế, người Phật tử phải xác định rằng 
nếu tin và thực hành đúng những lời dạy của Đức Phật 
thì nhất định chúng ta sẽ đạt được sự an lạc, giải thoát. 
Đó là người thiện nam có đức tin đầy đủ. 

- Thế nào là có Giới đầy đủ? Người thiện nam 
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là có 
Giới đầy đủ.

Người Phật tử tại gia thọ trì Tam quy, Ngũ giới để 
tu tập dần tiến bước đến sự an lạc giải thoát. Tin Phật, 
tin Pháp, tin Tăng và giữ gìn năm giới một cách tinh 
tấn dõng mãnh thì gọi là Giới đầy đủ. Một khi người 
tu có giới hạnh đầy đủ thì cuộc sống lành mạnh, an 
ổn, mọi người sẽ kính trọng và quý mến mình. Mặt 
khác, giới cũng là chiếc bè để bảo hộ, đưa hành giả 
tu tập tiến dần lên Thánh quả. Năm giới cấm mà 
Đức Phật dạy cho người tại gia được xem là thành trì 
vững chắc để ngăn chặn những tư tưởng ý niệm ác, 
nói năng chẳng lành và hành động bất chính. Việc 

giữ giới sẽ mang lại lợi ích cho tự thân. Thí dụ, chúng 
ta giữ gìn giới thứ ba là Không tà dâm thì việc trước 
tiên là chúng ta đã bảo vệ hạnh phúc gia đình tránh 
khỏi những ghen tuông, cãi vã…, và tránh được oán 
thù và quả báo xấu về sau. Trong kinh Tứ thập nhị 
chương, Đức Phật dạy: “Người ôm lòng ái dục cũng 
giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải 
nạn cháy tay”. Thật vậy, người có tâm mê đắm sắc dục 
thì sớm muộn gì cũng bị xấu hổ, danh dự hoen ố, sự 
nghiệp tan tành; tệ hơn nữa là chúng ta đã tạo oán 
thù vì đã lừa dối, phụ bạc người thì đương nhiên phải 
chịu quả báo đau khổ trong tương lai. Một lần nữa 
trong kinh Pháp cú, Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng 
ái dục sẽ đem đến sự khổ não cho chúng sanh: “Tham 
ái sinh sầu ưu/ Tham ái sinh sợ hãi/ Ai giải thoát tham 
ái/ Không sầu, đâu sợ hãi”. Phát nguyện giữ giới càng 
nhiều, càng tinh tấn thì chúng ta càng được an ổn, vui 
vẻ và hạnh phúc. Bởi thế, cho nên người Phật tử cần 
phải trân trọng và thọ trì ngũ giới.

- Thế nào là có Thí đầy đủ? Người thiện nam với 
tâm không vấy bẩn bởi sự keo kiệt, sống đời tại gia 
mà hành bố thí buông xả, thường tự tay mình cho, 
vui vẻ tu hạnh thí xả. Đó gọi là người thiện nam có 
Thí đầy đủ.

Muốn hướng đến giải thoát giác ngộ thì việc làm 
trước tiên là phải thực hành hạnh bố thí và cúng 
dường. Đó là một trong những pháp tu căn bản 
nhưng rất quan trọng. Trong sáu hạnh tu Ba-la-mật 
thì Bố thí đứng đầu (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tấn, Thiền định, Trí tuệ). Bố thí gồm có tài thí, pháp 
thí và vô úy thí. Phát tâm bố thí cho mọi người là 
đã khó, thế nhưng khi cho mà không thấy của cho, 
không thấy người cho và không thấy vật được cho 
lại càng khó hơn. Đó là hạnh tu của bậc Bồ-tát. Tổ sư 
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Minh Đăng Quang, trong Chơn lý Ăn và Sống dạy: 
“Ai không cho kẻ đã hỏi xin người ấy có tội với công lý 
nhưng cũng đừng xin thái quá để khỏi phải mích lòng 
người”. Cho người hỏi xin, tức là ta đã bố thí và đương 
nhiên sẽ được phước. Tuy nhiên, Tổ cũng dạy người 
xin cũng đừng đòi hỏi một cách quá đáng, bởi vì xin 
thái quá là chúng ta ỷ lại, không tự nỗ lực vào bản 
thân. Mỗi người Phật tử hãy tập dần tu hạnh bố thí, và 
tập xả bỏ dần những buồn-vui-mừng-giận-thương-
ghét-muốn thì đời sống các vị được an lạc. 

Người xưa thường bảo: “Của cho không bằng 
cách cho”, nghĩa là ngoài vật đem cho còn có thái độ, 
cách ứng xử trân trọng của ta khi bố thí. Có thể điều 
kiện không cho phép chúng ta bố thí về mặt tài vật 
thì các vị hãy bố thí về mặt tinh thần, nghĩa là hoan 
hỷ và giúp đỡ người khác bố thí. Đức Phật từng dạy: 
“Thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ tán thán thì 
được phước rất lớn” (kinh Tứ thập nhị chương). Người 
tạo điều kiện hoặc khuyến khích người khác thực 
hành bố thí sẽ được phước báu tương tự như người 
bố thí, vì người ấy đã ủng hộ về mặt tinh thần. Người 
thực hành hạnh bố thí sẽ dần nhiếp phục được tâm 
bỏn xẻn. Khi phát tâm bố thí thì chúng ta nên quán 
tưởng rằng việc làm của mình phải thật sự xuất phát 
từ tâm từ bi muốn san sẻ với người kém may mắn, và 
xem đó là cơ hội để gột rửa tâm xan tham, keo kiệt 
ẩn nấp trong cõi lòng của mình. Việc bố thí với tâm 
cao thượng như vậy mới đúng tinh thần Ba-la-mật. 
Khi thực tập hạnh tu như vậy từ một năm, mười năm, 
một đời, nhiều đời… thì các Phật tử sẽ dần thu nhiếp, 
chuyển hóa tâm tham và thành tựu được hạnh tu bố 
thí với tâm hoan hỷ, vui vẻ.

- Thế nào là có Tuệ đầy đủ? Người 
thiện nam biết như thật về Khổ 
Thánh đế; biết như thật về Tập, Diệt, 
Đạo Thánh đế. Đó gọi là người thiện 
nam có Tuệ đầy đủ.

Người Phật tử phải hiểu rõ về 
bốn sự thật, bốn chân lý cao thượng 
ở đời đó là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, 
Đạo đế; biết như thật tám khổ đau ở 
đời là cái quả của cái nhân mười hai 
nhân duyên Tập đế. Muốn giải thoát 
thì tất cả chúng ta đều phải tu tập về 
Tứ diệu đế. Đức Phật đã cắt nghĩa cho 
chúng ta thấy rõ tri kiến như thật về 
Tứ diệu đế. Khi nói pháp Tứ diệu đế 
này, Đức Phật đã nói đi nói lại ba lần 
với chủ ý khác nhau nên gọi là “Tam 
chuyển pháp luân”.

Đầu tiên là Thị chuyển, Đức Phật khai thị để 
chúng ta thấy rõ: Đây là khổ. Đây là nguyên nhân của 
khổ. Đây là cảnh giới giải thoát. Đây là phương pháp 
tu tập để đạt được giải thoát.

Kế đến, Đức Phật khuyến khích chúng sanh tu tập 
gọi là Khuyến chuyển: Đây là khổ các vị nên nhận biết. 
Đây là nguyên nhân khổ các vị nên đoạn trừ. Đây là cảnh 
giới giải thoát các vị nên chứng ngộ. Đây là phương 
pháp tu để chứng ngộ giải thoát các vị nên tu tập.

Sau cùng, Đức Phật đã xác chứng lại điều mà 
Ngài đã chứng ngộ và giải thoát để cho chúng sanh 
tin tưởng mà hành trì tu tập, nhằm đạt được quả vị 
Niết-bàn như Ngài, gọi là Chứng chuyển: Đây là khổ, 
Như Lai đã thấy rõ. Đây là nguyên nhân của khổ, Như 
Lai đã đoạn trừ. Đây là cảnh giới Niết-bàn, Như Lai đã 
chứng đắc. Đây là pháp môn tu để chứng ngộ giải 
thoát, Như Lai đã tu tập.

Có thể nói, Tứ diệu đế là giáo lý nền tảng và cốt yếu 
của đạo Phật, của con đường đi vào giải thoát mà mỗi 
hành giả phải tu tập để chứng nghiệm. Vì vậy, có thể 
khẳng định rằng “Tất cả các thiện pháp đều được bao 
hàm trong Tứ Thánh đế”. Nói tóm gọn, con đường tu 
tập để chứng ngộ giải thoát đó là Bát Chánh đạo gồm: 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. Tám con đường chơn chánh này sẽ đưa hành giả 
tu tập đến đời sống cao thượng, giải thoát. Mặt khác, 
toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được xây dựng trên 
nền tảng Giới-Định-Tuệ. Chính vì thế, những pháp 
môn tu tập mà không lấy Giới-Định-Tuệ làm nền tảng 
thì đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Người 
Phật tử có Tuệ đầy đủ, tức là vị ấy hiểu rõ giá trị và tinh 
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thần thiết thực của giáo lý Tứ diệu đế, không dừng 
lại ở sự hiểu biết mà các vị phải nỗ lực tu tập giữ giới, 
thực hành thiền định để đạt được sự an tĩnh. Khi tâm 
an định thì tinh thần minh mẫn sáng suốt, có niềm tin 
chơn chánh và đạt được trí tuệ giải thoát.

- Nếu người thiện nam nào ở tại gia đình mà thực 
hành bốn pháp này, có thể thành tựu lợi ích đời sau, 
an lạc đời sau.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:
Phương tiện tạo nghề nghiệp
Tích tụ phải giữ gìn
Người thiện nam tri thức
Tự sống với chánh mạng
Tịnh tín, giới đầy đủ
Bố thí lìa xan tật
Trừ bỏ con đường mê
Đời sau được an lạc.
Nếu sống đời tại gia
Thành tựu tám pháp này
Suy nghiệm lời Phật dạy
Là những điều Phật biết
Thì hiện tại an ổn
Sống hiện tại hỷ lạc
Đời sau cũng hỷ lạc.
Phật nói kinh này xong, Uất-xà-ca nghe những 

gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ rồi lui ra.
Như vậy, thực hành bốn pháp: Tín, Giới, Thí, Tuệ 

đầy đủ có thể khiến đời sau được an ổn, đời sau được 
hạnh phúc. Các Phật tử nên biết rằng mỗi Đức Phật 
ra đời đều có hạnh nguyện độ sanh là “Khai thị chúng 
sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”, đem lại nhiều lợi ích, 
niềm vui, giúp chúng sanh thoát khỏi mọi mê lầm, 
đạt được đời sống an lạc, 
hạnh phúc ngay trong đời 
sống hiện tại và tương lai. 
Mỗi Đức Phật đều có những 
phương tiện thiện xảo riêng 
biệt để khai tâm mở trí, giúp 
chúng sanh nhận biết được 
thực tướng các pháp để 
từ đó thoát khỏi mọi tham 
chấp, nhận thức đúng đắn về 
bản thân mình. Đức Phật đã 
thương tưởng chúng sanh 
đời sau mà giảng dạy bốn 
pháp đem lại lợi ích thiết thực 
trong đời sống hiện tại, đó là 
“Phương tiện đầy đủ, Thủ 
hộ đầy đủ, Thiện tri thức đầy 
đủ, Chánh mạng đầy đủ” và 

bốn pháp đem lại sự an lạc, giải thoát cho đời sau, 
đó là “Tín đầy đủ, Giới đầy đủ, Thí đầy đủ, Tuệ đầy 
đủ”. Tám pháp này được xem là kim chỉ nam để giúp 
người Phật tử tại gia thiết lập đời sống hạnh phúc. 
Chỉ cần nỗ lực tu tập và hành trì theo lời Phật dạy về 
tám pháp này thì chắc chắn các Phật tử sẽ thành tựu 
được ý nguyện của mình. Hạnh phúc không thể đến 
từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong, tức là nội tâm 
các vị nếu đoạn trừ được Tham, Sân, Si và những bất 
thiện pháp thì tất nhiên các vị sẽ không khổ đau, sầu 
muộn. Muốn vậy, người Phật tử phải nỗ lực tu tập chứ 
không phải nghe lời dạy về tám pháp hạnh phúc rồi 
không hành trì thì sẽ không được lợi ích gì cả. Điều 
đó cũng ví như chúng ta thân cận các bậc thiện hữu 
tri thức, nghe những lời dạy của Đức Phật mà không 
thực hành để biết được hương vị của Chánh pháp thì 
cũng giống như si mê vậy. “Người ngu suốt đời gần 
gũi người trí, vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái 
muỗng múc thuốc chẳng bao giờ biết được mùi vị của 
thuốc” (kinh Pháp cú). Do vậy, Đức Phật khuyến khích 
“Pháp của Ta là đến để thấy chứ không phải để tin”. 
Mong rằng các Phật tử sẽ là người thấy pháp, biết 
pháp và thực hành pháp để đạt được sự lợi ích, sự an 
vui, giải thoát trong hiện tại và tương lai.

Xuân Ất Mùi đang trở về với mỗi người con Phật, 
nhà sư xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư 
Phật, chư thiên, long thần, hộ pháp gia hộ cho chư 
Tăng Ni và Phật tử hưởng trọn mùa xuân với tâm 
hoan hỷ, nỗ lực tu tập, thực hành thiện pháp để đạt 
được nhiều niềm an vui, sự lợi lạc cho tự thân và đạt 
được năm phần phước báu “sống lâu, sắc tốt, yên vui, 
sức mạnh và trí tuệ”.
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Phật xưa trụ xứ Kỳ Viên
Vườn Cấp-cô-độc ấn truyền nghĩa tuyên
Bà-la-môn trẻ hữu duyên
Uất-xà-ca phát tâm hiền cầu xin
Tại gia thế tục thiện sinh
Làm sao thoát khỏi vô minh não phiền?
Được hỷ lạc ngay hiện tiền
Lợi ích hạnh phúc lưu niên ngày ngày?
Phật rằng: bốn pháp cực hay
Phương tiện, Thủ hộ đủ đầy bình yên
Thiện tri thức, Chánh mạng... thiêng
Sáng chiều thuần tịnh nhiệm huyền sâu xa.
Thế nào, Phương tiện ma ha
Người thiện nam gánh việc nhà đảm đương
Nghề nghiệp kỹ xảo ruộng vườn
Dạy học, toán thuật, bán buôn... những là
Thầy đồ, họa sĩ... tinh hoa
Phục vụ vương sự hằng sa trau dồi
Siêng năng, tinh tấn tài bồi
Phụng sự cuộc sống niềm vui vô vàn.
Thứ hai, Thủ hộ nghiêm trang
Tạo dựng gia nghiệp phong quang trong ngoài
Bạc tiền, lúa gạo... tự tay
Đúng pháp có được đêm ngày thảnh thơi
Biết giữ gìn, chẳng mất trôi
Vua, giặc, nước, lũ... chẳng rời lìa xa.
Thứ ba, Thiện trí hương hoa
Tri túc điều độ... kết tòa tri âm
Không buông lung, không dối tham
Không hung hiểm, không lỗi lầm ác mê
Thiện tri thức khéo đi về
Quả ác chưa khởi, quyết thề không sanh
Những sầu khổ lỡ vương mang
Quyết lìa, quyết đoạn vượt ngàn đau thương!
Những điều vui thích cát tường
Chưa sanh, quyết lập tựa nương vững bền
Có rồi gìn giữ không quên
Tinh tấn vun đắp ngày đêm thanh lòng.
Thứ tư, Chánh mạng song song
Sống đời tri túc ngoài trong lưu hình
Thu chi cân đối hữu tình
Nhập xuất vừa phải quân bình gần xa
Không thêm bớt, không hiểm tà
Bình đẳng tướng tánh thoát nhà khổ đau
Liệu cơm “đậu hủ tương giao”... 
Đừng ham danh vọng, dồi dào tiêu pha!

“Quả Ưu-đàm bát” lụn tà
Tự biết liệu định mới là “trượng phu”
Chánh mạng thắng diệu điều nhu
Bốn pháp thành tựu tấn tu quả lành
Tháng ngày tích tụ thiện sanh
Hạnh phúc đơm nụ tươi cành thiên hương.
Uất-xà-ca bạch Phật thương
Có bao nhiêu pháp cát tường đời sau?
Phật dạy: bốn pháp thanh cao
Tín, giới, thí, tuệ... một màu an vui.
Thế nào, Đức tin cao ngôi?
Lòng kính Tam bảo chẳng rời chẳng xa
Dù chư Thiên, dù Phạm ma... 
Không thể phá hoại tịnh tòa niềm tin.
Thế nào, Giới đức uy linh
Những giới đã thọ thắng tình thậm thâm
Sát sinh, trộm cắp, tà dâm
Nói dối, uống rượu... lỗi lầm quyết buông
Tự giữ gìn, không vấn vương
Tịnh hóa ba nghiệp thoát đường trầm luân.
Thế nào, Thí xả báo thân
Soi tâm trong sáng thoát lần nẻo mê
Xa lìa keo kiệt chấp nê
Bố thí, hành xả, tập lìa ảo duyên
Thắng ngộ hỷ lạc hiện tiền
Tích phước thanh thản như tiên giữa đời.
Thế nào, Tuệ trí tuyệt vời
Khổ, Tập, Diệt, Đạo... rạng ngời quả nhân
Nhận thức tỏ rõ thế trần
Tự mình gây tạo, soi lần nẻo ra
Nhiều đời huân tập mê tà
Nay bị quả khổ khó mà kêu than!
Muốn được thoát kiếp trái oan
Tự dừng nghiệp tội, tìm đàng tập tu
Lìa ác nghiệp, thiện điều nhu
Dần dần chuyển hóa trượng phu kết thành
Khổ - Tập... nhân quả chúng sanh
Diệt - Đạo... chánh hạnh thắng hành chân nhân
Tại gia tám pháp tu thân
Đời đời hạnh phúc muôn phần phước duyên
Hiện tại, tương lai... đẹp hiền
Báo thân nhàn lạc tịnh thiên thoát sầu
Cực lạc Phật cảnh thượng cầu
Pháp thân vi diệu nhiệm mầu thiên thu.

Pháp viện Minh Đăng Quang - Q.2
TRẦN QUÊ HƯƠNG

Xuân thiêng hạnh phúc
Thi hóa bài kinh Uất-xà-ca (kinh Tạp A-hàm, quyển 4, kinh số 91, thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam)

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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Các con nên biết: “Ngày xuân Quý Tỵ, Giáp Ngọ, 
hay là Ất Mùi... là ngày vui của thế gian, còn ngày 
Rằm tháng Bảy mới là ngày vui, ngày hoan hỷ 
của người xuất gia mình”. Đó là lời nhắc nhở của 

Thầy mỗi khi thấy huynh đệ chúng tôi lo dọn dẹp, trang 
trí đèn hoa để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán. Một 
lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng hết sức thâm thúy, đã 
làm cho chúng tôi nhớ mãi không quên, nhất là mỗi khi 
xuân về. Lời dạy ấy luôn văng vẳng bên tai, và như một 
sợi dây cương vô hình để giật chừng những con ngựa 
lăng xăng, lo chạy theo hình thức cảnh vui bên ngoài 
mà đánh mất mình. Nhờ lời nhắc nhở ấy mà huynh đệ 
chúng tôi làm có ý thức, có chừng mực một chút, cho 
hạp với lẽ đạo, đúng với ý Thầy.

Thông thường vào những ngày tết thì con cháu 
mới có dịp quây quần bên ông bà cha mẹ sau những 
tháng ngày bôn ba lo làm, lo học... đây là dịp để chia 
sẻ, cảm thông và làm cho tình thân trong gia đình 
mãi gắn chặt bên nhau. Tâm trạng của những người 
làm cha, mẹ lúc nào cũng trông chờ sự có mặt của 
những người con, nhất là những ngày tết sắp đến.

Kính bạch Thầy, trong hiện tại thì chúng con không 
còn gần gũi cha mẹ và gia đình như trước nữa, vì chúng 
con đã chọn con đường từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, để xuất gia tu học trong giáo pháp của Phật, 
dưới sự hướng dẫn của Thầy. Thiết nghĩ trách nhiệm 
của Thầy lại nặng hơn nhiều vì phải lo cho chúng con, 

có những lúc Thầy lấy sự nghiêm nghị, dứt khoát như 
người cha để răn dạy; rồi có những lúc thì Thầy mềm 
dẻo, khuyên lơn, trải rộng tâm từ như một người mẹ 
hiền. Cho nên con nghĩ, về phương diện nhân tình thì 
tâm trạng của Thầy và cha mẹ không khác. Thầy cũng 
mong, cũng nhớ và dõi theo từng bước chân của đệ 
tử như cha mẹ trông chờ những đứa con vậy và mỗi 
khi tết đến Thầy cũng hỏi thăm xem coi các đệ tử đi 
học ở phương xa có về đủ không? Nếu về đủ mặt hết 
có lẽ Thầy sẽ vui lắm, vui vì thấy huynh đệ chúng tôi 
thương yêu hòa hợp với nhau, vui vì thấy chúng tôi là 
những mầm non của Phật pháp và nhất là mong cho 
chúng tôi tu học cho tốt để mai sau làm lợi ích cho 
chúng sanh, nhưng cái mong, cái chờ đợi của Thầy là 
tùy duyên thôi. Nếu được như ý nguyện thì Thầy mừng 
cho đạo pháp, cho chúng sanh, nếu không như ý mình 
muốn thì Thầy cũng không phải thất vọng, khổ đau 
như bao người khác.

Có lẽ, vì cảm nhận được phần nào về điều đó nên 
vào những ngày lễ hội ở tịnh xá mình, hay là những 
ngày gần tết được nhà trường cho nghỉ là huynh đệ 
chúng tôi cũng về để thăm Thầy và phụ tiếp những 
công việc cần làm. Tôi còn nhớ thời gian trước, khi 
được Thầy cho phép lên thành phố học 3 - 4 năm trời, 
nhiều khi nhớ Thầy và huynh đệ ở quê lắm nhưng rồi 
cũng đành chịu và chờ cơ hội... mỗi lần được về thăm 
là vui lắm. Nhất là thời gian tết, các trường Phật học 

Xuân bên Thầy
 ☐ TK. MINH VIÊN
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cho nghỉ phép hơn nửa tháng, thời gian được gần 
Thầy, gần huynh đệ lại càng nhiều hơn, càng ở lâu thì 
sự cảm thông lại càng sâu sắc cho những huynh đệ 
không có duyên đi học. Mặc dầu, ra trường và đã về ở 
với Thầy gần 2 năm rồi nhưng cái cảm giác hạnh phúc 
ấy vẫn còn đọng lại trong tôi cho đến tận bây giờ.

Sau ít năm đi học, khi trở về thì cảnh tịnh xá và mọi 
vật xung quanh cũng không mấy thay đổi nhiều, nhưng 
có điều thay đổi và làm cho tôi phải luôn lo lắng, đó là 
sức khỏe của Thầy. Trước đây vài năm, sức khỏe của Thầy 
tốt và ổn định lắm, nhưng giờ thì không được vậy, Thầy 
ốm và nước da đã sạm nắng đi nhiều, vì Thầy phải lo quá 
nhiều Phật sự cho Giáo đoàn, cho Hệ phái... rồi phải lo 
kiến thiết đạo tràng. Có những lúc chúng tôi thấy kính 
và thương Thầy lắm, mong muốn cho Thầy được nghỉ 
dưỡng. Nhưng rồi đâu có được, vì “thà chịu mòn chứ 
không chịu rỉ sét” chính là lý tưởng của Thầy tôi.

Ngẫm xét lại, khi theo Thầy học đạo, lúc bấy giờ 
tôi mới chỉ có 11 tuổi thôi, thế mà nay tôi đã 28 rồi. 
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không? Nhiều lúc 
tôi phải giật mình khi chợt nhận ra điều đó. Tôi tự thấy 
hổ thẹn với mình lắm, vì ngày tháng luôn trôi qua, 
tuổi tác mỗi ngày mỗi lớn. Thế mà tôi cũng chưa làm 
gì được để xứng đáng với công lao mà Thầy đã giáo 
dưỡng. Có những chuyện thật là đơn giản mà Thầy 
giao cho tôi làm, thế mà làm cũng không xong, để 
Thầy phải bận tâm nhắc nhở hoài. Chuyện nhỏ làm 
chưa được, thì làm sao nói đến chuyện gánh vác Phật 
pháp trong tương lai phải không Thầy? Chúng con 
luôn tâm niệm và cố gắng tinh tấn Thầy ạ.

Kính bạch Thầy, chúng con xin được sám hối, vì 
thời gian mới theo Thầy học đạo lúc bấy giờ chúng 
con chưa hiểu nhiều thì dễ dàng đánh giá Thầy có 
cuộc sống khó khăn, khép kín, tiêu cực... Nhưng ở 
chung với Thầy càng lâu thì tư tưởng và cách đánh 
giá của chúng con bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, 
lúc nào không hay biết. Càng hiểu chúng con càng 
kính phục Thầy lắm, kính phục vì đời sống bao dung 
độ lượng, lời nói và việc làm luôn luôn đi đôi với nhau 
và luôn hướng đến lợi ích cho chúng con và đạo pháp 
trong tương lai. Sống sao cho được như Thầy, quả 
thật là một điều khó làm.

Thầy tôi sống cuộc đời giản dị và bình dân lắm, 
đối với bản thân mình thì không se sua, chưng dọn 
hay phải tốn quá nhiều thời gian cho việc hình thức 
bên ngoài. Có lần Thầy dạy tôi: “Người Phật tử ở đời 
kiếm đồng tiền cực khổ lắm, có lòng kính tin Tam bảo 
nên người ta mới nhín ăn bớt mặc để cúng dường cho 
mình, do đó mình phải biết sử dụng vào việc lợi ích cho 
tập thể, không nên xài phung phí vào những việc không 

đáng”. Đối với bản thân mình thì vậy, nhưng đối với 
người khác thì tâm Ngài vô lượng, lo lắng vô chừng, 
khó có thể diễn tả được. Nếu như ai có duyên tiếp xúc 
với Ngài một đôi lần, có lẽ dễ dàng cảm nhận được. 
Tôi còn nhớ, có một lần cũng vào dịp gần tết, tôi bị 
bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện, lúc bấy giờ tôi 
là một chú tiểu chừng 13 tuổi. Thế mà Thầy cũng sắp 
xếp công việc để vào thăm và an ủi tôi, lúc đó tôi xúc 
động đến rơi nước mắt. Vì tôi nghĩ, với cương vị Tri sự 
trưởng của Giáo đoàn, công việc Phật sự rất nhiều, 
vậy mà Ngài cũng để tâm đến một chú tiểu như tôi.

Tinh thần của Thầy tôi lúc nào cũng vẫn thế, vào 
những ngày đầu xuân, nhất là vào sáng mùng một, 
Phật tử đến tịnh xá lễ Phật và thăm Thầy đông lắm. Hết 
cá nhân này đến cá nhân khác, hết tập thể này đến tập 
thể kia. Sau khi chúc tết, được Thầy lì xì lộc pháp và chúc 
lành đầu năm cho họ, đó là những câu kinh Pháp cú 
xúc tích ngắn gọn, dễ hiểu thông qua những lời giảng 
giải của Thầy. Tôi nhớ rất rõ, hầu như năm nào cũng 
vậy, Thầy cũng phải ngồi giảng từ 5 giờ sáng đến 11 
giờ trưa, rồi Thầy lại tiếp tục chứng minh cúng hội đầu 
năm. Tôi thấy Thầy mệt lắm nhưng không hề nghe Thầy 
than phiền hay nệ hà gì cả, vì Thầy thấy mọi người vui 
thì sao cũng được. Rồi đến ngày mùng 3 như thường 
lệ hàng năm, huynh đệ chúng tôi được đảnh lễ mừng 
tuổi và lắng nghe những lời giáo giới hữu ích của Thầy. 
Tới ngày mùng 4 Thầy lại dẫn tất cả huynh đệ chúng tôi 
đi hóa duyên quanh xóm, để cho bà con gieo duyên 
đầu năm. Nhiều khi tôi suy nghĩ Thầy là Bồ-tát hóa thân 
xuống trần gian để làm những việc mà chúng sanh cần 
đến. Được hầu cận bên Thầy nhiều năm, tôi thầm tri ân 
Thầy nhiều lắm, vì Thầy đã dạy cho tôi nhiều bài học 
sống động thông qua đời sống thân giáo thanh cao của 
Người. Thử hỏi có hạnh phúc nào bằng khi được ở bên 
Thầy, được nghe những lời dạy, được phục vụ và thấy 
bóng dáng của người còn hiện diện mỗi ngày trong 
cuộc sống. Thưa Thầy, mấy tuần qua thời tiết se lạnh của 
khí trời lập đông lại về, nhưng huynh đệ chúng con cảm 
thấy ấm áp lắm Thầy ạ, thấy ấm là vì biết rằng điểm tựa 
tâm linh vẫn còn hiện hữu bên chúng con.

Theo tiến trình khoảnh khắc của thời gian thì xuân 
Ất Mùi lại trở về trong dân gian, đất trời lại chuẩn bị 
thêm vào cho mỗi chúng ta một tuổi. Bên cạnh đó, 
mùa xuân Di Lặc lại hiện hữu trong tâm tưởng của 
những người con của Đấng Giác Ngộ. Trải qua một 
năm học - tu và phụng sự, người viết hy vọng và 
mong thay, trí tuệ nhận chân về vô thường và thực 
tại của tất cả chúng ta được thêm sáng tỏ để cùng 
nhau tận hưởng được một mùa xuân hoan hỷ đầy nụ 
cười và tràn ngập đức tính vị tha.
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MỪNG XUÂN 2015
 ☐ BẢO MINH TRANG

Thắp lửa vinh quang bồi hạnh phúc
Khai mầm thịnh vượng khảm bình yên.
Xuân tuyệt mỹ thể hiện cho sự đổi mới của thiên 

nhiên vạn vật sau một giấc ngủ dài của mùa đông 
lạnh giá, cây cỏ đang khô cằn héo úa bỗng thay sắc 
đổi hình đẹp đẽ xinh tươi, cỏ óng mượt lung linh, hoa 
xinh tươi rạng rỡ, sức sống như bừng lên mạnh mẽ 
dưới ánh mặt trời ấm áp.

Tỏa vẹn niềm tin rạng ánh hồng
XUÂN màu diễm lệ điểm non sông
Choàng duyên lộng lẫy đời luôn thắm
Phủ ánh lung linh sắc mãi nồng.
Trong bầu không khí tưng bừng ấy, cỏ mừng 

đâm chồi non biêng biếc, chim chào cất tiếng ngọt 
du dương, hoa vui rộ sắc thắm long lanh, nắng tỏa 
buông màn xinh lộng lẫy, nét đẹp như tràn ngập 
giữa mùa xuân, con người cũng phấn khởi hơn, và 

Sức sống diệu kỳ của muôn loài như hòa theo 
nhịp tuần hoàn của vũ trụ, luân chuyển biến 
hóa tuyệt vời, thành bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông. Nhưng mùa xuân lại là một mùa đặc 

biệt nhất trong năm, trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh 
tươi, muôn vật tỏa ra sức sống thanh tân mãnh liệt 
đến nồng nàn.

Có thể thấy rõ những gì kiêu sa, rạng rỡ, diễm lệ 
nhất của vạn vật đều được thể hiện trọn vẹn ở mùa 
Xuân. Vì thế, quang cảnh ngày xuân thật lạ, bầu trời 
như trong xanh hơn, các loài hoa như tươi thắm hơn, 
phô hương hé nhụy rạng ngời duyên dáng, tất cả mọi 
người đều vui vẻ hân hoan, nét hạnh phúc rạng ngời 
của ngày xuân như hiển hiện êm đềm trong mùa họp 
mặt đoàn viên.

XUÂN về rạng rỡ ý đoàn viên
Vẻ đẹp kiêu sa trải khắp miền
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hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc 
hơn. Cảnh sắc hài hòa làm vẻ mộng ước được mãi 
tôn vinh. Không gian diễm lệ khiến tâm người mơ sẽ 
hoài an lạc. Những ngày này người Phật tử đến chùa, 
bằng sự thành tâm cầu nguyện bố thí gieo tạo ruộng 
phước điền, với niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo, đó 
cũng là cách gieo duyên lành cho tương lai và hiện 
tại, với ý tưởng dõng mãnh hướng thiện, khiến lòng 
nhẹ nhàng thơ thới, buông bỏ bớt trần duyên, tìm lại 
những gì sâu thẳm an lạc trong tận đáy tâm hồn.

Mỗi độ XUÂN về đất nở hoa
Nhành tươi lá mượt ấm êm hòa
Tâm người hớn hở nguồn minh trải
Cõi Phật êm đềm pháp thiện xoa.
Với cái nhìn chánh kiến, người Phật tử nhận thấy 

rõ, vạn vật không có gì gọi là vĩnh viễn, Xuân đi rồi 
Hạ lại về, rồi mùa Thu lại tới, và tuần hoàn lại đón 
Đông sang... Cảnh vật cứ xoay tròn theo lẽ tự nhiên 
của tạo hóa. Không có mùa xuân nào là mùa xuân 
đầu tiên và cũng không có mùa xuân nào là mùa 
xuân cuối cùng. Cho nên, trong cái mầm sinh diệt 
biến đổi không ngừng nghỉ ấy, lại có một cái bất 
sinh bất diệt, đó là mầm sống vẫn tiếp nối vô cùng 
vô tận. Đây cũng là lý duyên sinh tuyệt vời được 
định nghĩa rõ ràng trong Phật giáo.
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Cảnh vật vần xoay mãi bốn thì
Gieo mầm sự sống lẽ huyền vi
Nhân duyên hoại diệt rồi sanh khởi
Tiếp nối bao la vẻ diệu kì.
Như vậy, khi đã hiểu rõ ý nghĩa của mùa Xuân là 

gì, thì mỗi người học Phật chúng ta đã biết rõ ràng 
đó chỉ là một mùa trong bốn mùa, là quy luật của 
vũ trụ càn khôn, Đông qua thì Xuân đến, Hạ tàn thì 
Thu sang. Nếu chúng ta sống khư khư trong cố chấp, 
ước ao rằng đời mãi mãi là mùa xuân thì niềm vui của 
chúng ta sẽ mau chóng mất đi khi mùa Xuân vội vã 
qua nhanh, và sẽ hứng chịu nỗi buồn và băng giá ập 
đến khi Thu sang Đông về, cây cỏ một màu vàng héo 
úa. Là người con Phật chúng ta nên nhận rõ thế gian 
này là giả tạm, có hợp tất có tan, có sống phải có chết, 
đó là định luật bất di bất dịch của tạo hóa, không có 
gì phải buồn rầu bận tâm, mà nên để cho lòng thanh 
thản, tâm luôn thư thái nhẹ nhàng, sống tốt làm tốt 
như lời Phật dạy:

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

(Pháp Cú, 183)
Thật là đơn giản chỉ có 4 câu thôi nhưng thực 

hành cho đúng chánh pháp thì lại không phải là 
chuyện giản đơn. Câu nói của Ô Sào Thiền sư thật là 
thâm thúy: “Dầu rằng một đứa bé tám tuổi vẫn thuộc 
nằm lòng bài kệ này nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc 
đã làm trọn xong”. Do đó, chỉ cần thực hiện được 4 
câu trên đây thì đã là cửa ngõ đưa chúng ta đến bến 
bờ đạo pháp an vui.

Trọng tâm chủ yếu đạo Phật dạy rằng: “Chuyển 
hóa ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện”, là căn bản 
bước đầu không thể thiếu ở mỗi người Phật tử chúng 
ta. Mỗi con người đều hoàn thiện thì xã hội mới toàn 
mỹ. Chúng ta phải tự chuyển nghiệp ác thành nghiệp 
thiện, phải tự mình thẳng tiến trên bước đường đạo 
đức, để đóng góp sự vui tươi an lạc cho gia đình và 
xây dựng một xã hội hoàn hảo văn minh.

Chính vì nhận thức rõ về cuộc sống tuần hoàn 
luân chuyển như thế, hễ mùa đông qua thì mùa 
xuân đến, hoa nở rồi tàn, vạn vật thay đổi, mọi người 
thêm một tuổi, mạng sống rút ngắn lại. Nhận thức 
cuộc đời là giả tạm, cho nên mỗi ngày chúng ta cần 
phấn đấu dành chút ít thời gian đến chùa tụng kinh 
hay công phu tại nhà, hãy làm những điều phước 
thiện mà trong khả năng chúng ta có thể làm được, 

để tạo tư lương hành trang trên bước đường về cõi 
Phật. Mọi sự vật ở đời, dù chúng ta có thương yêu 
và mến thích đến mấy rồi cũng phải bỏ lại tất cả, 
chỉ có công phu tu tập tạo phước hành thiện, mới 
có thể theo chúng ta khi rời bỏ thế gian này. Vì thế 
hành trang mà chúng ta cần có là sự an lạc tự tại 
vĩnh cửu để xây dựng trong tâm chúng ta một mùa 
xuân miên viễn, đó là mùa xuân của đạo đức, mùa 
xuân của trí tuệ, mùa xuân của tương lai, mùa xuân 
của hạnh phúc bất diệt. Dù Xuân đến hay Xuân đi, 
dù mùa Hè hay mùa Đông chúng ta vẫn luôn an lạc 
trong giải thoát, luôn tận hưởng hương vị của pháp 
mầu. Điều này đòi hỏi mỗi chúng ta cần có cái nhìn 
chánh kiến. Chúng sẽ giúp chúng ta không bị thiên 
lệch và đánh tan được cố chấp sai lầm. Nếu được 
như vậy trong tâm của chúng ta sẽ luôn có sự tự 
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tại an lạc xuyên suốt thời gian và không gian. Mùa 
Xuân ấy chính là mùa Xuân không phải có hoa tươi, 
cỏ đẹp, có nắng vàng long lanh, có bầu trời trong 
thanh dịu mát, có tiếng chim líu lo ca hát tôn vinh 
nét đẹp của đời, mà đó chính là thể tánh tự nhiên 
của chúng ta luôn luôn tỏa sáng không bị ngoại 
cảnh che lấp, không bị cái ác vùi đi cái thiện, có như 
thế cuộc sống mới mãi mãi là mùa xuân vĩnh viễn.

Đâm chồi nảy lộc kiếp bình an
Cửa ngõ vào XUÂN hạnh phúc tràn
Trí thiện khai dần ưu khổ dứt
Tâm phàm triệt hết não phiền tan.
Với người thế gian ý nghĩa mùa xuân là đem về sự 

thịnh vượng là ngày gia đình sum họp đoàn tụ quây 
quần bên nhau. Với người con Phật chúng ta ý nghĩa 
mùa xuân như xua tan đi bao phiền não ở trong đời, 

muốn có một mùa xuân hạnh phúc miên viễn thật 
sự, người Phật tử phải tích cực làm lành lánh ác đem 
những việc làm thiết thực rèn tâm dưỡng tánh phấn 
đấu tu tập để cho:

Cội Bồ-đề luôn luôn mạnh mẽ ươm mầm Bát-nhã
Rễ Chánh giác mãi mãi xum xuê nảy nhánh Ưu đàm.
Hãy để cho sự vận hành của vũ trụ, trong giây phút 

giao hòa giữa trời và đất tạo nên một sắc thái thiêng 
liêng kỳ bí chứa đầy hương hỷ xả bình an, không còn 
gốc của tham sân ích kỷ làm rối loạn tâm hồn, mà là 
một bầu trời thấm đượm yêu thương tràn đầy hạnh 
phúc của hương từ bi bác ái.

Trạng thái an nhiên đến lạ lùng
XUÂN choàng áo lụa trải mành nhung
Tham sân nhổ gốc tươi nghìn nẻo
Hỷ xả trồng cây ấm vạn trùng.
Theo quan điểm của Phật giáo, một con người 

muốn có hạnh phúc trọn vẹn là chỉ khi nào họ từ 
bỏ mọi việc ác, hành động có lợi lạc cho mình và 
người, không gây đau khổ cho bất cứ ai, giúp đỡ 
mọi người bằng nhiều phương tiện, tu tập đúng 
chánh pháp. Hãy tận trừ 6 giặc dữ ở trong lòng, để 
ý thiện khởi lên hòa quyện vào mùa xuân đạo vị để 
cho tâm của chúng ta những nét đẹp thanh cao, 
quyện hòa vào sắc thái yên bình diễm lệ của mùa 
xuân, làm cho cuộc sống thăng hoa sáng bừng lên 
nét đẹp Chân Thiện Mỹ.

Tình XUÂN ướp mật vẽ duyên đời
Mở ngõ tâm hồn ý thảnh thơi
Lục tặc trừ mầm hoa đạo thắm
Tam minh chủng quả pháp môn ngời.
Mong rằng mùa xuân không chỉ đến một lần 

trong năm, mà là cả đời người mãi mãi là xuân trong 
an lạc. Đó là mùa xuân thật sự được nuôi lớn bằng 
lòng từ tâm và sự nhẫn nại, được nỗ lực rèn luyện 
nuôi dưỡng bằng nước cam lồ ấm áp, sữa trí tuệ 
ngọt ngào, cơm chân như ảo diệu không giây phút 
nào ngơi nghỉ.

Để một mùa XUÂN đẹp diệu kì
Bao trùm ẩn hiện ý huyền vi
Hoa thơm Bát-nhã hoài hương mật
Quả ngọt Chân như chẳng vết tì.
Mong rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có 

thể đón nhận mùa xuân ấy, và mùa xuân ấy không chỉ 
là xuân trong vài tháng mà là xuân cả cuộc đời, một 
mùa xuân thật sự có hoa thơm bác ái, có quả ngọt từ 
bi, có rễ dày hạnh phúc, tràn đầy sức sống của mùa 
xuân miên trường vĩnh cửu.
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Ba ơi! Giao thừa đến
 ☐ LIÊN NGUYỆN (HỒNG TRUNG SƠN)

Thời gian trôi thật lặng lẽ, dường như vô hình 
nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ trong cuộc 
sống con người. Nó có khả năng làm phai mờ 
mọi thứ, làm hủy diệt mọi thứ, và cũng chính 

nó làm con người lớn hơn, trưởng thành hơn... 
Đã tám lần lá thu đổ trên con đường tôi đi, và 

cũng bấy nhiêu lần bài diễn văn Vu Lan của tôi khiến 
mọi người rơi lệ trong buổi lễ Báo Hiếu. Những tưởng 
tôi phải là một người con chí hiếu lắm, mới có thể 

chuyển tải tâm tư mình lên trang giấy và làm cho mọi 
người phải chùn lòng qua từng âm điệu tôi viết.

Nhưng hình như không phải vậy!... Bởi lẽ tôi 
chưa bao giờ rơi lệ với chính bài diễn văn của 
mình, và chính tôi cũng không hiểu vì sao!!! Có 
lẽ tâm hồn tôi đầy đủ quá những hạnh phúc mà 
nhiều đứa trẻ khác phải vất vả mong cầu chăng?! 
Để rồi có lúc tôi ngủ quên trên hạnh phúc ấy mà 
suýt nữa tuột tay rơi mất nó... 
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Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình 
hạnh phúc. Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày tràn 
ngập tiếng cười trong vòng tay yêu thương dưỡng 
dục của bà nội, ba mẹ và các cô. Cứ thế tôi lớn dần 
trong mái ấm ấy cùng với câu kinh tiếng kệ từng 
ngày của nội tôi. Tuy sống cùng ba mẹ nhưng vì 
cuộc sống tảo tần nên tôi chủ yếu được bà nội và 
các cô chăm nom dạy bảo. Có lẽ vì vậy mà ít khi nào 
tôi quan tâm đến ba mẹ. Và nếu có ai hỏi rằng tôi 
thương ai nhiều nhất thì chắc hẳn câu trả lời không 
phải là ba mẹ mà chính là bà nội tôi, trong khi những 
đứa trẻ cùng trang lứa thế nào cũng trả lời là cha hay 
mẹ, hoặc là cả cha lẫn mẹ chúng. Trong tôi chỉ nghĩ 
đơn thuần một điều mà ai cũng có thể nghĩ ra, đó là 
cha mẹ nào mà không thương con, và con nào mà 
không thương cha mẹ. Vậy thôi.

Rồi một hôm, tôi nghĩ mình đủ lớn để quyết định 
cho con đường tương lai. Tôi xin gia đình, cha mẹ cho 
tôi được xuất gia, khoác chiếc áo nâu sồng để sống 
đời an tịnh. Mười lăm tuổi, tôi bắt đầu sống cuộc đời 
tự lập xa gia đình. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy 
ánh mắt Ba đăm chiêu, xa xăm vào một buổi sáng 
tôi chào Ba ra đi. Có lẽ hành trang duy nhất và nhiều 
nhất khiến tôi tự tin khi bước vào thế giới của mình 
đó chính là tình yêu thương của gia đình.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, mùi vị thanh đạm của 
chốn thiền môn đã cuốn tôi vào một thế giới không 
còn trói buộc của gia đình nữa,... cho đến một hôm, 
tôi chợt nhận ra... mình thật nhỏ bé trước Ba.

Lần ấy cũng như bao lần khác, giao thừa đến, tôi 
tất bật cùng Sư phụ làm lễ, rồi mệt nhoài về phòng 
nghỉ khi thời khắc đầu năm ấy trôi qua. Vừa ngả lưng 
thiếp đi, điện thoại chợt reo, tôi cau có bắt máy:

“Alô! Nửa đêm mà Ba gọi cho con làm gì vậy? Bây 
giờ đang là giờ chỉ tịnh của đại chúng, Ba gọi như vậy 
là con bị rầy đó. Con phải thức đón giao thừa và tiếp 
Phật tử vừa xong, mới ngả lưng một tí mà Ba đã kêu 
con dậy rồi. Thôi con mệt lắm, con ngủ đây, Ba cũng 
ngủ đi cho khỏe”.

Tôi trả lời điện thoại trong sự khó chịu và cũng 
không để cho Ba một lời giải thích nào mà đã cúp 
máy và tắt nguồn điện thoại, vì không muốn ai 
quấy rầy nữa... 

Mồng một, mồng hai, mồng ba tết... rồi một tuần, 
hai tuần, ba tuần và một tháng, hai tháng xuân qua 
nhanh... Ba không hề gọi điện cho tôi như những cái 
tết trước nữa !!! Một cảm giác bâng quơ gì đó thoáng 
qua trong tôi... hơi xa xăm... “Ba buồn mình chăng?! 
Nhưng mình làm đâu có sai !!! Mình là người xuất gia 
rồi, cuộc sống xuất gia có những khuôn phép của 

riêng nó, mình là sư huynh mà không làm gương thì 
sao chỉ bảo các sư đệ, mình được Thầy tin tưởng cho 
giữ điện thoại mà làm động chúng thì coi sao được, 
mình là... ” bao nhiêu cái mình là cứ thế thay nhau 
xuất hiện, biện bạch cho chính tôi. Trong lòng nhận 
ra mình có chút không đúng, nhưng phần đúng vẫn 
nhiều hơn, thế nên tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả, và 
cũng chẳng buồn gọi điện xin lỗi Ba một tiếng.

Cho đến một hôm... 
Sư phụ đi Phật sự về khuya, theo dự tính xe sẽ 

đến chùa khoảng 2 giờ sáng, nhưng đến 11g30 thì 
Thầy gọi và nói rằng một tiếng nữa sẽ về tới. Tôi 
đặt báo thức và ngủ thiếp đi, chợt nghe điện thoại 
reo tôi vội vàng gọi xem Thầy đã đi tới đâu. Nhưng 
đúng là... trong lúc hấp tấp lại vô tình bấm nhầm số 
điện thoại của Ba, sực tỉnh tôi vội tắt máy, lúc đó là 
12g30. Đúng cái giờ mà tôi đã nhận điện thoại của 
Ba năm ngoái... 

Tôi vẫn không suy nghĩ gì cho đến khi điện thoại 
reo nhưng không phải Sư phụ mà chính Ba gọi lại 
cho tôi... 

“Cô gọi cho Ba hả? Có gì không cô?”
“Dạ, không có gì Ba ạ, con chỉ gọi lộn số thôi, Ba 

chưa ngủ à?”
“Ngủ rồi, nhưng giờ này thấy cô gọi, Ba lo không 

biết cô có chuyện gì xảy ra không” rồi Ba cười thật vui 
“cô bình an là Ba mừng rồi, thôi chào cô nghen”... lần 
này Ba là người tắt máy trước.

Một cảm giác mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn 
không có ngôn ngữ nào để diễn tả... tôi chỉ biết rằng 
nó sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi. Ba ơi! Bây giờ 
con mới hiểu vì sao Ba là Ba của con, vì sao mà người 
ta lại nói “nước mắt chảy xuôi”... giữa không gian tĩnh 
mịch vi vu tiếng gió, tôi lặng người nghe tiếng thời 
gian trôi, chợt thấy ấm cúng lạ kỳ... 

Rồi từng cái tết nữa trôi qua, tôi thấp thỏm 
trông chờ tiếng reo của điện thoại đêm giao thừa... 
nhưng lần nào cũng chỉ nghe được hơi lạnh, toát 
ra từ chiếc điện thoại vô hồn ấy. Ba ơi! Đã bao lần 
gọi điện con muốn nói với Ba một câu xin lỗi, con 
muốn nói với Ba rằng con yêu Ba lắm, con hạnh 
phúc lắm khi Ba Mẹ vẫn bên con... nhưng đến hôm 
nay, khi dòng thời gian bào mòn cái vỏ bọc kiêu 
hãnh của mình, con mới đủ can đảm gởi đến Ba 
điều con muốn nói:

“Ba ơi! Con xin lỗi Ba thật nhiều! Ba hãy bên con 
mãi, Ba nhé!, để con được nói tiếng yêu Ba từng ngày 
và nghe nhịp đập ấm áp từ trái tim của Ba”.

“Ba ơi! Giao thừa lại đến, con sẽ chờ điện thoại 
của Ba!”
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XUẤT GIA GIEO DUYÊN
TẾT MIẾN ĐIỆN & TRUYỀN THỐNG

 ☐ LIÊN HIẾU

I. TẾT MIẾN ĐIỆN (THINGYAN)

Tết, tiếng Miến Điện gọi là ‘Thingyan’, hiểu nôm na 
là lễ hội năm mới hay là lễ té nước. Giống như lễ hội 
Songkran tại Thái Lan, Aluth Avurudda tại Tích Lan, 
Chaul Chnam Thmey tại Campuchia, hay Pimai tại Lào. 
Lễ hội Thingyan tại Miến Điện rất đa dạng và có chút 
khác biệt tùy vùng miền, nhưng cái chung nhất là mọi 
người bao giờ cũng chúc tụng nhau những lời tốt đẹp 
nhất, bao giờ cũng té nước cho nhau. Trong văn hóa 
và phong tục của người Miến Điện, tết là một lễ hội 
vui nhộn nhất và quan trọng nhất trong năm, từ người 
nghèo cho đến người giàu, từ người đang sống tại 
Miến Điện cho đến người đang ở nước ngoài, không 
một ai là không tham gia vào lễ hội Thingyan. Cũng 
như người Việt, tết là lúc để mọi người nhớ về, là dịp để 
những người con xa xứ có cơ hội trở về quê cha đất tổ.

Truyền thuyết về tết Miến Điện
Phật giáo được xem là quốc giáo tại Miến Điện, cả 

nước có khoảng 89% dân số theo đạo Phật. Dù vậy, 
đất nước Miến Điện bị ảnh hưởng khá nhiều về những 
nét văn hóa, phong tục, tập quán của người Ấn. Lễ 
hội Thingyan là một bằng chứng cụ thể. Người ta cho 
rằng lễ hội Thingyan có nguồn gốc từ câu chuyện thần 
thoại của Ấn Độ giáo, chuyện kể Arsi - vua trời Phạm 
thiên, bị thua cược với vua trời Đế Thích. Như đã thỏa 
thuận, vua trời Đế Thích đã chặt đầu Arsi, và đặt đầu 
của một con voi lên thân thể của Arsi, cơ thể này sau 
đó trở thành một vị thần mình người đầu voi theo 
truyền thuyết của Ấn Độ giáo, và vị thần này được gọi 
là Ganesha, Ganesh hay Ganapati. Nhưng Arsi - vua trời 
Phạm thiên có năng lực rất mạnh mẽ, nếu đầu của vị 
vua này rơi xuống biển thì nước biển ngay lập tức sẽ 
khô cạn, nếu rơi xuống đất thì đất sẽ bị thiêu hủy, sinh 

Ngày Lễ Xuất gia
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vật sẽ bị đốt cháy, cỏ cây sẽ bị khô héo, và nếu rơi vào 
hư không thì bầu trời sẽ bùng cháy. Vì vậy, vua trời Đế 
Thích mới ra lệnh cho các vị tiên nữ luân phiên nhau 
mỗi vị tiên một năm cầm cái đầu của Arsi trên tay. Kể từ 
ngày đó, lễ hội năm mới theo Ấn Độ giáo được tổ chức 
để đánh dấu một năm đã kết thúc, ngày đầu của Arsi 
được chuyển từ tay tiên nữ này đến tay tiên nữ khác.

Từ thời xa xưa các vị Bà-la-môn của Ấn Độ giáo 
đã sang Miến Điện và giữ những vị trí quan trọng 
trong triều đình Miến Điện; vì vậy người Ấn có cơ 
hội chuyển tải nền văn hóa bản địa của họ vào cuộc 
sống của người dân Miến là chuyện bình thường. Tuy 
nhiên, ngay từ những năm tháng trước công nguyên, 
những ngày đầu tiên khi Phật mới thành đạo, người 
Miến Điện đã có duyên thỉnh và tôn thờ 8 ngôi Xá-lợi 
tóc của Phật. Lời dạy của đức Phật đã bắt đầu bén rễ 
trên đất Miến Điện từ những ngày ấy, giáo lý của đức 
Phật, đặc biệt là lý nhân quả nghiệp báo đã ăn sâu 
vào da thịt, vào máu huyết của những người con đất 
Miến, vào chùa dép cứ cầm trên tay vì sợ câu chuyện 

nhân quả bị cắt gót chân, của để tự do không cho 
không dám lấy,... Năm tháng trôi qua, các vị đế vương 
nối ngôi trị nước chăn dân, vị nguyên thủ nào cũng 
hết lòng hộ trì Phật giáo, tâm nguyện của các vị ấy là 
trong thời gian đương nhiệm ít nhất phải xây được 
một ngôi chùa, và các vị vua, các vị nguyên thủ của 
Miến Điện đã làm được điều đó nên Miến Điện ngày 
nay được cả thế giới biết đến với cái tên ‘Đất nước 
Chùa Tháp’. Ông Zaw Wing Naing, một Phật tử thuần 
thành sống tại Mandalay, khi được hỏi về nguồn gốc 
ngày tết Thingyan, ông kể lại truyền thuyết trên và 
sau đó khẳng định: “Đất nước chúng tôi có bề dày lịch 
sử gắn liền với Phật giáo, đành rằng lễ hội đón mừng 
năm mới có ảnh hưởng từ câu chuyện huyền thoại 
của Ấn Độ giáo, nhưng lễ hội Thingyan ngày nay tại 
Miến Điện không chỉ đơn thuần là ngày lễ của đất 
nước mà đã trở thành một trong những lễ hội truyền 
thống của Phật giáo”.

Tục lệ té nước
Lễ hội đón mừng năm mới tại Miến Điện bắt 

đầu từ ngày 13 đến ngày 16/4 dương lịch, lễ té nước 
kéo dài trong suốt 4 ngày này, và ngày 17/4 là ngày 
đầu tiên của năm mới. Mỗi năm cứ đến khoảng đầu 
tháng Tư dương lịch thì khắp các đường phố chính 
tại Yangon, Mandalay, Taungyi và các tỉnh thành khác 
của Miến Điện, người ta bắt đầu lắp ráp các giàn gỗ 
hai bên đường để chuẩn bị cho lễ té nước sắp đến. 
Hàng trăm vòi rồng (như vòi nước rửa xe máy tại Việt 
Nam) được trang bị tại các giàn phun nước này, thêm 
vào đó là những giàn âm thanh nổi mở những bài hát 
vui xuân. Đến sáng ngày 13/4, từng đoàn từng đoàn 
xe trần không mui chở những thanh thiếu niên vui 
xuân đón tết, lần lượt chạy qua các giàn phun nước, 
trên giàn phun nước có khá nhiều người đã đứng sẵn 
chờ xe đi ngang để ‘xịt’ nước vào xe. Trên xe thì mọi 
người hân hoan vì được té nước.

Tết té nước trên đường phố Yangon, Miến Điện

Tri ân và báo ân đến các bậc hữu ân
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Một số ngoại kiều sống tại Miến Điện lâu năm 
cho rằng, tháng Tư là tháng nóng nhất trong năm 
tại Miến Điện, hầu hết ao hồ đều bị cạn nước, nên 
người ta té nước vào nhau để giảm đi cái nóng nắng 
của thời tiết, điều này cũng có chút hợp lý. Tuy nhiên, 
truyền thống té nước tại Miến Điện bắt đầu từ thế kỷ 
thứ XIII, dưới triều vua Nara Thiha Pathe thuộc vương 
triều Bagan. Vào thời xưa, người ta dùng những cái 
bát bằng vàng, bằng bạc, đựng một loại nước thơm 
và dùng một nhánh cây có tên là Thabyay để rải nước 
cho nhau. Tục lệ này ngày nay vẫn còn duy trì ở các 
vùng quê Miến Điện; tại các thành phố lớn thì người 
ta dùng vòi, dùng những ống tre, dùng ca,... để mà té 
nước, người cầm vòi nước vui mà người được té nước 
cũng vui. Bởi người Miến Điện quan niệm rằng một 
năm trôi qua mọi người không ít thì nhiều đều có 
thể đã phạm những sai lầm, đã làm tổn thương đến 
người khác, hoặc vô tình hay cố ý, té nước cho nhau là 
để rửa sạch đi những lỗi lầm của năm cũ, để bước vào 
năm mới với thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong 
sạch. Thế nên, gần như tất cả mọi người đều tham 
gia vào lễ té nước, chỉ trừ Tăng Ni và những phụ nữ có 
thai. Nếu té nước vào các vị xuất gia và phụ nữ có thai 
được xem là hành động bất kính và thô lỗ.

Một du khách Hà Lan đến Miến Điện vào dịp lễ 
Thingyan đã nói: “Tôi đã đi qua rất nhiều nước và 
đã tham dự rất nhiều lễ hội cộng đồng tổ chức trên 
đường phố, nhưng có lẽ Thingyan là lễ hội đã để lại 
trong tôi nhiều ấn tượng nhất. Không phải vì lễ hội vui 
nhộn mà là tất cả mọi người từ trẻ đến già ai ai cũng 
hân hoan tham gia. Nếu nhìn các thanh thiếu niên vui 
chơi trên đường phố dường như có vẻ quá ồn ào, quá 

bạo động, nhưng thật ra điều đó thể hiện tinh thần 
yêu dân tộc, yêu thiên nhiên và con người. Tất cả mọi 
người đều được tự do thoải mái, được vui xuân nhưng 
không phải chi trả một khoản chi phí nào. Trong suốt 
những ngày lễ hội Thingyan, hầu hết mọi người đều 
bỏ qua tất cả những phiền muộn giận hờn, đều đối với 
nhau bằng những lời nói, những nụ cười từ ái”.

Ngày đầu năm mới
Từ ngày xưa, người Miến Điện tin rằng, vào 

ngày đầu tiên của lễ Thingyan (tiếng Miến Điện là 
a-kya-nei), vua trời Đế Thích sẽ từ cung trời đi xuống 
nhân gian, và mọi người ra trước sân nhà cung đón 
với một hũ nước nhỏ và một nhánh cây Thabyay 
trên tay, sau đó người ta rưới nước trên đất và cầu 
nguyện. Những điều tiên đoán cho năm mới sẽ được 
các vị tiên tri thông báo, và trẻ em được dạy rằng 
nếu chúng làm các điều tốt thì vua trời Đế Thích sẽ 
ghi tên chúng vào sổ vàng, trái lại nếu chúng nghịch 
phá thì tên của chúng sẽ được ghi vào quyển sổ đen. 
Ngày nay người ta không cầm hủ nước nhỏ ra trước 
sân để đón vua trời Đế Thích nhưng trước nhà nào 
cũng có một hũ nước nhỏ, bên trong có một nhánh 
cây Thabyay, ‘xưa bày nay làm’ là vậy!

Như trên đã nói, người Miến Điện tổ chức đón 
mừng năm mới vào những ngày cuối của năm cũ, 
và vào ngày đầu tiên của năm mới, ngày 17/4 dương 
lịch, người ta bắt đầu đến chùa dâng hoa, đèn,... cúng 
dường Đức Thế Tôn; chuẩn bị các vật thực đặt bát cho 
chư Tăng vào buổi sáng, hoặc đến chùa cúng dường 
một bữa trai phạn. Đặc biệt, với những ai mà ông bà 
cha mẹ còn tại thế, họ thường mua sắm những món 
quà có ý nghĩa để dâng lên hai đấng sanh thành, đến 

Lễ Thế phát và Tân Sa-di
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các bậc trưởng thượng trong gia đình; đi thăm viếng 
bà con; phát cơm, nước từ thiện dọc trên các đường 
phố, phóng sanh chim cá,...

II. TRUYỀN THỐNG XUẤT GIA GIEO DUYÊN (LỄ 
SHINPYU)

Một năm làm lụng vất vả, tết là dịp mọi người 
được nghỉ ngơi, thư giãn, được viếng thăm bà con 
bạn bè, được ngao du sơn thủy, và đặc biệt những 
ngày nghỉ tết là dịp người dân đất Miến có cơ hội 
tạo duyên lành với Phật Pháp. Vào những ngày này 
không chỉ có các bé trai, bé gái được cha mẹ hướng 
dẫn đến chùa tập tu làm tiểu Sa-di, mà người lớn 
cũng vào chùa xuất gia gieo duyên trong một thời 
gian ngắn. Shinpyu là tiếng Miến Điện, nghĩa là xuất 
gia gieo duyên hay xuất gia tập tu làm tiểu Sa-di 
trong một thời gian ngắn. Lễ Shinpyu là một trong 
những lễ hội hàng năm được hầu hết người dân Miến 
Điện hưởng ứng; lễ hội này đã trở thành một truyền 
thống, một nét văn hóa Phật giáo trong lòng người 
dân xứ sở chùa vàng đất Phật. Lễ hội Shinpyu bắt đầu 
vào những ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư; trong 
khoảng thời gian này khắp các nẻo đường trên đất 
nước Miến Điện, từ thôn quê cho đến thành thị rất 
nhộn nhịp với những đoàn người diễu hành tiễn 
đưa các em nhỏ đến chùa xuất gia gieo duyên trong 
những ngày nghỉ hè và trong dịp đầu năm mới.

Noi dấu gương xưa
Nếu ai đã từng chứng kiến một đám rước trong 

ngày lễ xuất gia gieo duyên của người dân Miến Điện 
mới cảm nhận được tấm lòng quý kính Phật Pháp của 
họ. Lễ xuất gia tại xứ sở chùa tháp này rất khác biệt với 
những nơi khác, tuỳ theo điều kiện kinh tế gia đình, 
vào ngày lễ xuất gia các em được cha mẹ, bà con và 
những người thân đưa đến chùa bằng ngựa, bằng voi, 
đi xe, đi bộ, hoặc các em được cha hoặc chú, bác cồng 

Các vị Sa-di đến
giảng đường học kinh

Đoàn xuất gia 
gieo duyên diễu 

hành qua các
xóm làng

kềnh trên vai (việc đi ngựa hiện nay vẫn còn duy trì ở 
thôn quê, tại các thành phố lớn như Yangon, người 
ta chỉ dùng xe đưa con cháu đến chùa xuất gia); đám 
rước có lộng, có kèn, có trống và các em được trang 
phục trong những bộ đồ hoàng tộc nhìn giống như 
một đám rước của vua. Đoàn người tiễn đưa các em 
xuất gia sẽ diễu hành qua các làng xã, các thị trấn và 
điểm cuối cùng là ngôi chùa mà các em sẽ xuất gia.

Người Miến Điện quan niệm một người đi xuất gia 
là từ bỏ đời sống thế tục để trở thành một vị Khất sĩ 
đầu trần chân đất, nên chuyến đi đó là một chuyến 
hành trình vĩ đại như ngày xưa thái tử Tất-đạt-đa vượt 
thành xuất gia. Vì vậy, khi cha mẹ đưa các con đi xuất 
gia họ diễn lại sự kiện ngày xưa; ngày xưa thái tử vượt 
thành ra đi trong sắc phục hoàng tộc nên ngày nay 
các cháu chuẩn bị xuất gia cũng được cha mẹ chuẩn 
bị cho những trang phục hoàng gia trước khi các em 
trở thành một vị Khất sĩ. Thật sự ngày ấy thái tử vượt 
thành ra đi trong đêm trường cô tịch cùng với người 
tín bộc là Sa-nặc, nhưng ngày nay người dân Miến 
Điện tổ chức lễ xuất gia cho các con rất long trọng để 
cho mọi người thấy rằng gia đình, bà con, làng xóm 
rất hoan hỷ với việc con đi xuất gia. Có thể nói nét văn 
hóa này không phải một sớm một chiều mà có được, 
mà phải trải qua nhiều thế hệ với những con người có 
một tấm lòng thuần thiện, có một nếp nghĩ suy đúng 
chánh pháp, và đặc biệt là có một quan niệm sống 
cao thượng, có tấm lòng quý kính đối với Tam Bảo. 
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Duyên Xuân
(Thuận nghịch độc)

(Đọc xuôi)
Ngời rạng Xuân duyên nồng sắc ngà
Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa
Người trao ý mộng Xuân đưa khách
Cảnh mến Xuân tình mơ đón ta
Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy
Sáng hồng Xuân thắm bướm vờn hoa
Vơi thương quyện nhớ Xuân còn mãi
Cười mỉm Xuân tân màu thướt tha.

(Đọc ngược)
Tha thướt màu tân Xuân mỉm cười
Mãi còn Xuân nhớ quyện thương vơi
Hoa vờn bướm thắm Xuân hồng sáng
Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi
Ta đón mơ tình Xuân mến cảnh
Khách đưa Xuân mộng ý trao người
Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió
Ngà sắc nồng duyên Xuân rạng ngời.

Xuân an bình
Xuân nắng thanh tân rực cửa nhà
Xuân ngày hội lễ của muôn hoa
Xuân hồng nét ngọc màu tươi tắn
Xuân sáng hương duyên sắc mặn mà
Xuân gốc ân tình phô mới lạ
Xuân nguồn đạo nghĩa chiếu gần xa
Xuân luôn rạng rỡ lòng nhân ái
Xuân trải yên bình ấm khúc ca.

Xuân yêu thương
Xuân về rộn rã khúc hoan ca
Xuân của yêu thương ấm vạn nhà
Xuân dệt bình yên tình vẫn mới
Xuân tràn hạnh phúc nghĩa không xa
Xuân trang trọng sắc mầm luôn mạnh
Xuân ngọt ngào hương gốc chẳng già
Xuân thắm hồn thơ lồng ý nhạc
Xuân về rộn rã khúc hoan ca.

Xuân đạo
Trời xuân điểm nhẹ sắc tươi hồng
Phủ áo thanh bình rạng núi sông
Chủng nhánh Ưu đàm hương dịu ngọt
Nuôi cây Bát Nhã vị thơm nồng
Đường chơn ảo diệu hoài mơ tưởng
Nẻo chánh linh huyền mãi ngóng trông
Giọt nước nhành dương dìm sóng hận
Minh ươm, tuệ kết ánh quang lồng.

 ☐ Chùm thơ BẢO MINH TRANG
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Xuân về cửa Phật
Bước tới đài sen gót ngọc sen
Từ bi hỷ xả chẳng bon chen
Lâng lâng rũ sạch lòng thanh thoát
Vượt cõi ta-bà nức tiếng khen.
Mừng xuân Di Lặc nở muôn hoa
Hành đến muôn dân khắp mọi nhà
Phúc trạch đông đầy con với cháu
Nhà nhà lớp lớp vọng cầm ca.
Lạy Phật Từ bi độ chúng sinh
Ta-bà thế giới hết điêu linh
Trời Nam rạng rỡ con Hồng Hạc
Trải mấy ngàn năm vững âu vàng.
Xuân về cửa Phật cảnh xinh tươi
Tâm trí càng thêm sáng đạo đời
Cứu khổ hòa mình trong bể khổ
Bùn đen sặc sỡ đóa sen tươi.

Hoa sen
Mặt hồ thấp thoáng những bông sen
Đệ nhất loài hoa lắm kẻ khen
Trà ướp hương thơm say khách uống
Tâm sen phục đức vị thuốc tiên.

 ☐ Chùm thơ THIỆN HỮU
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HẠNH PHÚC
 ☐ NGỌC CHƠN

Trong tuần hoàn vũ trụ, Xuân đến - Xuân đi, rồi 
lại Xuân về. Ấy vậy mà lòng người cứ mãi đợi 
Xuân sang. Để rồi chợt thốt lên:

“Ai cho tôi mùa xuân,
Êm đềm reo trong gió,
Đôi mắt nhìn lặng lẽ,
Một dòng sông qua đi”.
Trong cuộc sống cũng vậy, khi chưa được tắm 

mình trong giáo pháp Đức Phật, con người thường 
than thân trách phận rằng nghiệp lực nặng nề nên 
đời sống quá nhiều khổ cực, lo toan, nhiều khi mất 
ăn mất ngủ..., để rồi kêu gào lên “Bao nhiêu năm 
rồi còn mãi ra đi / Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi 
mệt / Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt / Rọi 
suốt trăm năm một cõi đi về... ” (Một cõi đi về của 
Trịnh công Sơn).

Trong khi, thực sự là chúng ta không đi, không về, 
mà đứng một chỗ, nhưng vì không biến hoá, chuyển 
tâm, nên ôm trong mình những khổ đau, bất an, 
không tự tại.

Đến khi đã thẩm thấu giáo pháp của đạo Phật 
qua từng bài giảng, qua những khóa tu, qua từng 
trải nghiệm, mới chợt nhận ra rằng: Sự trở về là lòng 
kham nhẫn, xả ly, sống hiện tại trên đôi chân trần, giữ 
tâm chánh niệm trong từng giây phút hiện tại thì bất 
an, vọng niệm sẽ không có mặt. Đấy mới là cõi đi về 
chân thật, ý nghĩa, sống thực, hoàn thiện chính mình, 
lợi ích cho ta và người.

Ta bé nhỏ giữa khung trời tĩnh lặng,
Nghe từ tâm vắng lặng vết thương đau,
Có ra đi để có lúc trở về,
Tâm vẫn nở muôn loài hoa thơm ngát.
Bước đi của nhân loại là bước chân đi vào đời, 

nơi hoang sơ để trưởng thành, vươn cao để đạt đến 
Chân Thiện Mỹ, trở về nguồn cội tâm linh, chia sẻ, 

tiếp cận và sống an lạc, hòa bình.... Nơi đó, có tánh 
Phật hằng sáng tuôn chảy, lung linh sống động làm 
con người gần với con người hơn, biết thương yêu, 
che chở cho nhau. Con người không phải là động 
vật để chỉ vì nhu cầu duy nhất như lo ăn, lo mặc, lo 
cuộc sống riêng tư... mà còn có cái gì cao hơn nữa, 
đó là đời sống tinh thần, là tình người với những sẻ 
chia từ tinh thần đến vật chất... cho nhau.

Đời sống cũng như xã hội là một hỗn hợp, bao 
gồm nhiều người tốt lẫn người xấu. Nếu chúng ta 
chỉ yêu thích cái tốt, ghét cái xấu, nếu chúng ta để 
mình lệ thuộc vào cảm xúc, thì đời sống tinh thần của 
mình rất bấp bênh, bất an vì sự vui buồn của mình bị 

KHI BUÔNG XẢ
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lệ thuộc vào những đối tượng xấu tốt trong xã hội, 
hoàn cảnh bên ngoài. Nếu có thể chấp nhận cái xấu 
cũng như cái tốt thì từ vị trí bị động mình trở thành 
người chủ động. Tâm “không phân biệt”, “không cố 
chấp” là thanh gươm chém đứt những dây tơ phiền 
não lằng nhằng đang cuốn quấn chằng chịt tâm hồn 
ta. Chúng ta có thể tạo cho mình một đời sống an lạc, 
hạnh phúc giữa dòng đời trùng điệp khổ đau.

Người giàu có cái khổ của người giàu, người 
nghèo có cái khổ của kẻ nghèo. Hãy can đảm phân 
tích, nhìn thẳng vào những phiền muộn đang ẩn 
náu sâu thẳm trong tâm tư mình. Sự thật đời là một 
cuộc nội chiến, giằng co dai dẳng trong tâm, giữa 

những được mất, hơn thua, thắng bại, vinh nhục, 
hữu danh, vô danh, ước vọng và lo âu... ít nhiều gì 
cái khổ cũng vướng mắc với “cái Tôi”, “cái của Tôi”, 
“cái tự ngã của Tôi”.

Với đời sống vật chất hiện nay phần nhiều chúng 
ta không khổ vì nghèo đói mà vì tham, sân, si.... Vì vậy, 
nếu không có một số vốn liếng, tư lương về mặt tinh 
thần, tâm linh để làm điểm tựa, để quay về nương 
tựa, nên cứ buông thả mình trôi lăn theo những cám 
dỗ vật chất, tham vọng, chúng ta sẽ cảm thấy đời 
sống là một gánh nặng.

Đời sống của chúng ta là nối kết của những giây 
phút hiện tại, mỗi bước chân chúng ta đi trên cuộc 
hành trình. Các Thiền sư từng dạy: “Không có con 
đường đi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con 
đường”. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Từ chơn 
lý đã dạy cho ta hãy quán niệm và suy tư một cách 
sâu sắc về “hạnh phúc hiện tại”. Hạnh phúc đang có 
trong từng hơi thở, trong từng bước chân chúng ta 
đi. Hạnh phúc không phải là một điểm, phải đạt đến 
đó, mới có thể có an vui, hạnh phúc.

Cho nên, ai chờ đến lúc hấp hối rồi mới niệm 
Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ về cõi Cực 
lạc, đó là một quan niệm rất sai lầm. Đừng đợi đến 
khi khát nước mới đào giếng. Nếu trong đời sống 
hiện tại này lòng ta đầy dẫy tham lam, sân hận mà 
mong mỏi khi chết Phật A Di Đà sẽ đến rước, sẽ bay 
vèo qua cõi Cực lạc, điều này không thể được. Cũng 
đừng bao giờ chờ đợi một ngày nào đó khi công 
việc đã xong, có nhiều tiền, có nhà cửa, con cái học 
hành xong rồi... lúc đó mới có thể an vui, hạnh phúc. 
Nghĩ như vậy cũng không đúng.

Để có một đời sống hạnh phúc, chúng ta hãy tịnh 
hóa trong từng hơi thở, trong từng bước chân ngay 
ngày hôm nay, dù đời đang gặp nhiều khó khăn, thiếu 
thốn, khổ cực, đủ mọi thứ bất như ý. Đây là pháp môn 
“Hiện Pháp Lạc Trú”, tức là an trú trong từng khoảnh 
khắc, từng ý nghĩ, từng việc làm, từng bước đi trong 
đời sống hiện tại. Cố nhiên, chúng ta cũng có nhiều 
dự tính tương lai, nhưng không nên để cho những 
vọng tưởng điên đảo bốc cháy, thiêu đốt chính mình.

Tu  để làm gì? Để được giải thoát? Hãy “giải 
thoát” mình ra khỏi những trăn trở, khổ đau, phiền 
muộn  trong giờ phút hiện tại này  bằng cách khắc 
phục những sân hận và xóa tan những ý niệm bám 
víu vào “cái Tôi” và tham dục.

Mục tiêu tối hậu của con người vẫn là mong 
muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc. Thử phân 
tích cái khổ, phần nhiều chúng ta khổ vì... mong 
muốn vạn vật hiện hữu thường hằng, bất biến. 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 29



Nhưng “vô thường” (đổi thay) và “vô ngã” (không có 
tự tính, duyên hợp) là chân lý. Theo đạo Phật, vạn vật 
không có một thực thể riêng biệt, mà do duyên hợp, 
đủ duyên thì tạo thành, hết duyên thì tan biến. Căn 
bản triết lý của đạo Phật là chữ “Không” (Sắc tức thị 
không, không tức thị sắc). Chữ Không trong đạo Phật 
không có nghĩa là đối lập với Có, mà là không định, 
luôn biến dịch, thay đổi. Vạn vật do duyên hợp tạo 
thành nên sự hiện hữu rất mong manh, có đó rồi mất 
đó, có cũng như không....

Chúng ta mong muốn người thân, tình yêu, danh 
vọng, tiền tài, sự nghiệp... sẽ tồn tại mãi mãi với thời 
gian, nên khi đối diện với đổi thay, với mất mát chúng 
ta đau khổ. Nếu quán chiếu thấy được “khổ”, “vô 
thường” và “vô ngã” là chân lý, chúng ta sẽ bớt khổ.

Làm sao phát triển được lòng từ bi? Thương được 
người đáng ghét? Quý được người đáng khinh? 
Phải suy tư như thế nào để thấy được “tính không”, 
để “không phân biệt”, không có thái độ và cảm xúc 
khác nhau trước cái tốt và cái xấu? Tư duy như thế 
nào để thấy tất cả hiện hữu được biểu thị là “không”, 
tất cả chỉ là cõi mơ, huyễn ảo?

Chúng ta thường nghe ví dụ về “sóng” và “nước 
đại dương”. Cả hai cùng có bản thể là nước, cái khác 
biệt là sự biểu hiện của nó. Sóng trồi lên hụp xuống 
theo chuyển động của gió - mà thôi. Vì vậy, về mặt 
hiện tượng, sóng và nước khác nhau, nhưng về mặt 
bản thể, sóng và nước như nhau. Con người trong xã 
hội cũng vậy, có hình tướng, có tâm tính khác nhau 
vì nghiệp duyên hoặc vì hoàn cảnh sống khác nhau, 
nhưng trong mỗi người đều có “tính bản thiện”, máu 
của ai cũng màu đỏ, nước mắt của ai cũng có vị mặn, 
ai cũng mong muốn hạnh phúc và sợ khổ đau. Suy 
ngẫm thật kỹ về những thí dụ này, chúng ta sẽ mở 
rộng lòng tha thứ, bao dung, độ lượng hơn.

Càng quan sát, càng phân tích mọi người, mọi 
việc chung quanh qua cái nhìn “cái Tôi đang là” sẽ đưa 
tới sự phân biệt, chẳng hạn người này không giống 
tôi, người này tốt, người kia xấu, kẻ thấp hèn, người 
cao thượng..., sự phân biệt đưa tới cảm xúc thương 
ghét, ưa thích, khó chịu.... “Cái Tôi” làm chia rẽ giữa 
mình và người. Càng phân biệt, càng cố chấp, càng 
làm cho mình rối ren, khó khăn, bất an, tinh thần 
căng thẳng.... Điều này làm cho mình mất đi sự bình 
yên nội tại, mất đi khả năng “sống tự tại”, sống hạnh 
phúc giữa dòng đời điên đảo.

Ai thấy rõ được những sự thực trên với trí tuệ, 
người đó sẽ tự giải thoát mình, sẽ không bị lao chao 
vọng động, trầm luân giữa dòng đời trùng điệp khổ 

đau. Đây là con đường đi tới thế giới thanh tịnh hay 
Niết-bàn ở thế gian vậy!

Tóm lại cuộc đời này có ba dấu ấn chính là Khổ - 
Vô thường (luôn đổi thay) và Vô ngã (không có thực 
thể riêng biệt mà do duyên hợp). Suy ngẫm thật kỹ 
những điều này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chính 
xác về cuộc đời và bản chất của cõi Ta-bà. Chỉ cần 
luôn luôn tâm niệm ba điều đó thôi cũng giúp chúng 
ta thoát được vòng tay cám dỗ của ma vương, khổ 
đau. Mình sống ở đâu mà tâm mình không chấp ngã, 
không hơn thua, không dành giật và sống từ bi hỷ 
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xả, thứ tha, bao dung, độ lượng, ở đó mình có an lạc.
Niết-bàn không phải là nơi chốn có không gian 

vật lý, cũng không phải là cảnh trời ở cõi vô hình, sau 
khi chết chúng ta mới có thể tới đó được. Niết-bàn 
cũng không phải là nơi dành riêng cho Trời Phật Thần 
Thánh mà Niết-bàn có thể ở tại thế gian. Ai cũng có 
quyền đến đó để thọ hưởng sự an lạc thảnh thơi, nếu 
chúng ta có được một tâm thanh tịnh tuyệt đối, có 
một trí tuệ sáng suốt không vướng mắc với “cái Tôi”, 
“cái của Tôi”. Khi cởi bỏ được tự ngã độc tôn, sống với 
tâm xả ly, vô niệm, không phân biệt, không cố chấp, 

sẽ không còn biên giới giữa ta và người, tình thương 
sẽ bừng nở. Chúng ta sẽ tắm mát trong dòng sông 
hạnh phúc, sống tự tại giữa cảnh đời trùng điệp khổ 
đau của nhân gian.

Đức Phật thành Đạo trên mặt đất, Ngài thọ hưởng 
Niết-bàn ngay dưới cội Bồ-đề, ngay khi máu còn 
đang chảy, tim vẫn còn đập và hơi thở vẫn còn vào ra 
như bao người trên thế gian này.

Chúng ta đang ở Niết-bàn hay đang ở địa ngục 
(trần gian), đang đau khổ hay hạnh phúc là ở sự lựa 
chọn thái độ chấp thủ hay buông xả của ta mà thôi.

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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Hệ phái Khất Sĩ - 60 năm sau thời Tổ sư vắng bóng

Hệ phái Khất Sĩ - thành viên thống nhất thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ngày nay, 
nguyên trước đây là Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt 
Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập. Năm 1944, 
Ngài hiện diện hoằng pháp tròn mười năm đến ngày 
mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ (1954) thì vắng 
bóng đến nay tròn 60 năm (1954 - 2014).

Để ghi nhận lại toàn bộ quá trình hình thành, phát 
triển và hội nhập của Hệ phái Khất Sĩ, chúng tôi xin 
tạm phân ra làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 1944 đến 1954): Mười năm đầu Tổ 
sư “khai sơn phá thạch”.

Giai đoạn 2 (từ 1954 đến 1975): Hai mươi mốt năm 
chư Tôn đức Tăng Ni đại đệ tử của Tổ sư tiếp nối công 
hạnh Tổ Thầy mở mang giáo pháp.

Giai đoạn 3 (từ 1975 đến 2013): Ba mươi tám năm Hệ 
phái Khất Sĩ hòa mình cùng đất nước và GHPGVN ngày nay.

Giai đoạn 1: Mười năm Tổ sư khai sơn phá thạch
Điểm thứ nhất, lịch sử đã ghi nhận Tổ sư sinh ra đời 

năm Quý Hợi (1923), đến năm 1944 Tổ sư mới bước 
qua tuổi 22; với tuổi đời còn khá trẻ vậy mà Tổ sư đã 
suy nghĩ, dựng lập được tôn chỉ, mục đích “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 
Thử hỏi nếu không phải là sự kết tinh nối tiếp nhau 

MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG

HỆ PHÁI KHẤT SĨ - 60 NĂM

 ☐ HT. GIÁC TOÀN
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất Sĩ

Đức Tổ sư cùng chư đệ tử đi hóa duyên khất thực tại 
nhà Phật tử Thiện Hòa - Vĩnh Long

Tổ sư Minh Đăng Quang
Tại sân vận động Châu Đốc - Năm 1949

SAU THỜI TỔ SƯ
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trong nhiều đời kiếp thì không thể nào thành tựu được 
hạnh nguyện giác ngộ, giải thoát như vậy.

Điểm thứ hai ở đây, chính là sự gắn kết “tôn chỉ, 
mục đích” đi đôi với tri kiến và sở hành. Tổ đã chứng 
minh cho chúng ta thấy rõ khi Ngài nêu phương châm 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” thì điểm trọng tâm 
về tính tổ chức Giáo hội Tăng-già cũng được xác lập 
theo tinh thần Lục hòa cộng trụ đồng tu:

“Nên tập sống chung tu học,
Cái sống là phải sống chung,
Cái biết là phải học chung,
Cái linh là phải tu chung”1.
Bên cạnh thiết lập tổ chức Tăng-già, Tổ sư cũng đã 

cụ thể hóa Tam vô lậu học “Giới - Định - Tuệ” trong đời 
sống của một vị đạo sư để làm nền tảng vững chắc 
lâu dài:

“Thân trong sạch ấy là xứ Phật,
Miệng trong sạch ấy là pháp Phật,
Ý trong sạch ấy là con Phật,
Tâm trong sạch chính là đức Phật”2.
Và khi đã được xuất gia làm Tăng Ni sống trong 

ngôi nhà Giáo hội Tăng-già thì đời sống cá nhân phải 
luôn tuân theo quy củ giới luật căn bản của thiền 
môn nhằm thu thúc tính tự kỷ, tự ái trong nếp sống 
tu hành thường nhật, đoạn diệt tham sân quấy ác:

“Không tự lấy để trừ tham
Không tự làm để tránh ác”3

Chính những nét nghiêm túc trong đời sống 
phạm hạnh nơi Ngài và Tăng đoàn đã làm nên phẩm 
hạnh, tạo nên ấn tượng, sự cảm mến và quy ngưỡng 
của quần chúng thời bấy giờ.

Điểm thứ ba, đó là tính “khế hợp thời duyên”. 
Trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, phong trào 
“chấn hưng Phật giáo” ở châu Á, Đông Nam Á và Việt 
Nam đã được các bậc danh Tăng đương thời càng lúc 
càng cổ xúy. Đặc biệt tại Việt Nam, chư Tôn đức trên 
khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đều đồng loạt kêu 
gọi Tăng Ni, tín đồ Phật tử gắn kết “chấn hưng Phật 
giáo” nước nhà.

Do nhiều nhân duyên khách quan về không gian 
và thời gian và cả về tuổi tác, chư Tôn đức lãnh đạo 
phong trào chấn hưng Phật giáo nước nhà và Tổ sư 
Minh Đăng Quang chưa từng gặp nhau, chưa từng 
hội họp trao đổi hay bàn bạc, thế mà về tâm linh chư 
vị lại gặp nhau trong ý tưởng, lời nói và cả tinh thần 
tu tập. Chúng tôi cho rằng đây chính là sự gặp gỡ kỳ 
diệu của thời duyên.

Giai đoạn 2: Thời kỳ phát triển (1954 - 1975) sự 
luân lưu kỳ diệu

Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đầu năm 

1954. Hai năm sau, Nhị tổ Giác Chánh, Trưởng lão 
Giác Tánh, Tri sự Giác Như... đã hướng dẫn “Đoàn Du 
Tăng” hành đạo ra miền Trung. Sau 6 năm hành đạo 
(từ 1956 đến 1962), kết quả là 5 Giáo đoàn Du Tăng 
và Giáo đoàn Ni giới đã được thành lập do quý chư 
Tôn đức Tăng Ni đại đệ tử của Tổ sư đứng ra thành lập.

Làm thế nào để có được nảy nở phát triển này? 
Cho đến tận hôm nay Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ 
sư Minh Đăng Quang vắng bóng chúng tôi mới nhận 
ra đó là sự nối kết phát triển kỳ diệu của “đạo tình Linh 
Sơn cốt nhục và huyết thống Rồng Tiên”. Sử liệu đã 
cho chúng ta thấy rõ là Tổ sư Minh Đăng Quang sinh 
ra và lớn lên, xuất gia tu tập ở tỉnh Vĩnh Long, Đồng 
bằng sông Cửu Long. Ngài Trưởng lão Giác Chánh, 
người sinh ra và lớn lên từ làng Mộ Lao (nay là phường 
Mộ Lao), quận Hà Đông, Hà Nội. Trong suốt 32 năm 
tuổi đời gồm 10 năm đầu lập đạo, Tổ sư Minh Đăng 
Quang chưa hề đặt chân lên đất Bắc. Thế mà trước khi 
vắng bóng, Tổ đã quyết định trao truyền trách nhiệm 
thiêng liêng Đệ nhị Tổ sư Hệ phái Khất Sĩ cho ngài Giác 
Chánh. Đây chính là sự nối liền mạng mạch huyết 
thống Linh Sơn và huyết thống Nam - Bắc Rồng Tiên. 
Vì thế, từ trong sâu thẳm của sự cảm nhận tâm linh, 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dẫn đoàn du tăng
đi hành đạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long
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chúng tôi cho rằng sau thời kỳ Tổ sư vắng bóng mà 
Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ vẫn được phát triển chính 
là do dòng luân lưu của “huyết thống Linh Sơn và 
huyết thống Rồng Tiên”. Sự luân lưu kỳ diệu này đã 
đưa đến kết quả khi Tổ sư vắng bóng đã lưu lại:

Từ 20 ngôi tịnh xá buổi đầu đến năm 1975 có hơn 
250 ngôi.

Hơn 100 Tăng Ni, nay tăng lên hơn 1500 vị.
Có hàng chục vạn tín đồ thời kỳ Tổ sư lập đạo thì 

đến nay tăng lên nhiều chục vạn tín đồ Phật tử.
“Một cành mà nở trăm hoa,
Bóng y bát đẹp quê ta tự rày.
Chơn truyền Khất sĩ là đây,
Bóng xưa với lại hình này dặm không.
Đã không, không tới tận cùng,
Nhứt Y, nhứt Bát dạo cùng nước non”4.

(Trụ Vũ thi hóa)
Giai đoạn 3: Ba mươi tám năm hội nhập và 

thành tựu (1975 - 2013)

Hội nhập và thống nhất trong cộng đồng 
Phật giáo Việt Nam

Nếu so với Phật giáo Bắc truyền Đại thừa Việt Nam 
có bề dày lịch sử hai ngàn năm gắn kết sâu nặng trong 

lòng dân tộc và Phật giáo Nam tông Nguyên thủy có 
nguồn gốc sâu rộng từ Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia..., Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam là một tổ chức hệ phái Phật giáo mang tính biệt 
truyền, mới có ở miền Nam Việt Nam do Tổ sư Minh 
Đăng Quang khai lập từ năm 1944, với chí nguyện 
“Nối truyền Thích Ca chánh pháp - Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam”. Như vậy, nếu tính đến năm 1975 thì 
gần tròn 32 năm, tính đến năm 1981 mới được 38, 39 
năm và nếu tính đến nay 2014, đúng là tròn 70 năm 
(1944 - 2014). Cho nên, xét về lịch sử hiện hữu, rõ ràng 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là một hệ phái đàn em, đàn 
út, của Phật giáo Việt Nam.

Nay nhân duyên hội tụ, Tổ quốc Việt Nam được 
hòa bình, độc lập, giang sơn hợp về một mối nên 
Phật giáo được thống nhất trong một tổ chức chung. 
Với tinh thần lãnh đạo của Chính phủ và Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (MTTQVN) tạo cơ duyên thuận lợi cho 
các tổ chức Giáo hội, hệ phái; đồng thời, với đạo tình 
bao dung, hoan hỷ của chư Tôn đức Giáo phẩm Phật 
giáo các tông môn pháp phái toàn quốc đồng thuận 
để Tăng Ni Hệ phái Khất Sĩ được hội nhập trong cộng 
đồng Phật giáo Việt Nam. Đây chẳng những là niềm 
hạnh phúc lớn mà đồng thời cũng là bài học lớn, 

HT. Giác Toàn và cố NT. Huỳnh Liên đại diện Phật giáo Khất Sĩ
tham dự Đại hội ra mắt Ban vận động Thống Nhất Phật giáo năm 1981.
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nâng đỡ hộ trì sự tăng trưởng của Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam trong lòng Đạo pháp và Dân tộc.

Trong suốt 30 năm qua từ Tăng sự đến Giáo dục; 
từ Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử đến Văn hóa, 
Nghi lễ, Từ thiện xã hội... Nghiên cứu Phật học, Quan 
hệ Phật giáo quốc tế v.v.., Tăng Ni, Phật tử Hệ phái 
luôn được gắn bó, học tập và trưởng thành. Do vậy, 
công đức và ân đức sâu dày này tập thể Tăng tín đồ 
Hệ phái luôn luôn khắc dạ ghi tâm và trân trọng kính 
quý trong lòng.

Thành tựu trong xây dựng mới và đại trùng tu 
các đạo tràng tịnh xá

Theo truyền thống kiến trúc đặc thù của Hệ phái, 
các tịnh xá được xây dựng theo cấu trúc bát giác, biểu 
tượng cho giáo lý ánh đạo vàng của Đức Phật là Bát 
chánh đạo; với ngôi tháp tam cấp chính giữa thờ Đức 
Phật Bổn sư, bên trên ngôi tháp là pháp tòa 13 tầng 
tiêu biểu 13 nấc thang tiến hóa của nhân loại chúng 
sanh (lục phàm, tứ thánh, tam tôn). Trước đây, chung 
quanh tịnh xá được xây cất bằng vật liệu nhẹ cây ván, 
tôn lá đơn sơ. Trong vòng 20 năm (từ 1955 đến 1975), 
số lượng tịnh xá từ 20 ngôi tăng lên hơn 250 ngôi, và 
Tăng Ni thuộc Hệ phái từ 120 vị cũng tăng lên hàng 
ngàn vị.

Từ năm 1980 - 1981 đến cuối năm 2013, số lượng 
tịnh xá và tịnh thất mới tăng lên hơn gấp đôi, tức hơn 
500 ngôi. Phần lớn bằng vật liệu nặng, bê tông cốt 
thép và lợp ngói, khang trang theo bước tiến của thời 
đại phát triển. Đặc biệt, có nhiều ngôi tịnh xá được xếp 
vào hạng mục danh lam thắng cảnh tại địa phương. 
Một số tịnh xá tiêu biểu trong thời kỳ này như:

Giáo đoàn I có: Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long), Tịnh 
xá Ngọc Minh (Cần Thơ), Tịnh xá Ngọc Tường, Tịnh xá 
Ngọc Huệ (Tiền Giang)... 

Giáo đoàn II có: Tịnh xá Ngọc Nhơn (Quy Nhơn), 
Tịnh xá Ngọc Đăng (TP. HCM), Tịnh xá Trúc Lâm (Bình 
Thuận), Tịnh xá Ngọc Nguyên (Buôn Ma Thuột), Tịnh 
xá Ngọc Trang (Nha Trang)... 

Giáo đoàn III có: Tịnh xá Ngọc Tòng, Tịnh xá Ngọc 
Pháp (Nha Trang), Tịnh xá Ngọc Duyên (Bình Định), 
Tịnh xá Ngọc Quang (Đăk Lăk), Tịnh xá Ngọc Phúc 
(Gia Lai)... 

Giáo đoàn IV có: Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh 
- TP. HCM), Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2), Tịnh xá 
Ngọc Thiền (Đà Lạt), Tịnh xá Mộc Chơn (Tiền Giang), 
Tịnh xá Ngọc Châu (Châu Đốc), Tịnh xá Ngọc Sơn 
(Kiên Giang), Tịnh xá Ngọc Hòa (Biên Hòa)... 

Giáo đoàn V có: Tịnh xá Trung Tâm (Q. 6), Tịnh xá 
Ngọc Hòa (Vĩnh Long), Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An), 

Tịnh xá Ngọc Thạnh, Tịnh xá Ngọc Đa (BR - VT)... 
Giáo đoàn VI có: Tịnh xá Lộc Uyển (Q. 6), Tịnh xá 

Ngọc Châu (An Giang), Tịnh xá Ngọc Nhơn (Phan 
Thiết)... 

Bên Ni giới có: Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp), 
Tịnh xá Ngọc Diệp (Q.3), Tịnh xá Ngọc Duyên (Q. 
Bình Thạnh), Tịnh xá Ngọc Phú (Q. Tân Bình), Tịnh xá 
Ngọc Lâm (Q. 6), Tịnh xá Ngọc Thành (Q. Thủ Đức), 
Tịnh xá Ngọc Tiên (Kiên Giang), Tịnh xá Ngọc Bình 
(Bình Dương) v.v... 

Suốt các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và 
miền Trung còn rất nhiều tịnh xá Tăng, Ni trùng tu rất 
khang trang tốt đẹp tương ứng thời duyên đất nước 
dần dần ổn định, phát triển hòa bình.

Thành tựu về Giáo dục Tăng Ni và Hoằng pháp lợi 
sanh qua hướng dẫn nam nữ Phật tử.

Bảo tháp thờ đức Bổn sư 13 tầng
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Tính từ thời Tổ sư lập đạo năm 1944 đến 1954, 
tiếp đến các Trưởng lão đại đệ tử nối tiếp thành lập 
các Giáo đoàn, công tác giáo dục Tăng Ni phần nhiều 
thực hiện theo tinh thần truyền thống gia giáo, thầy 
trụ trì tại mỗi tịnh xá trực tiếp dạy trò thọ học kinh - 
luật - luận rồi tiếp tục nghiên cứu trưởng thành. Cho 
nên, phần lớn Tăng Ni có chiều sâu về phạm hạnh tu 
tập, kiến thức tự học kinh luật nội điển đạt từ trung 
bình đến khá, hoặc giỏi do năng lực của từng cá nhân. 

Nhưng kiến thức về học thuật, xã hội thì thường còn 
kém khuyết chiều sâu.

Ba mươi năm qua, kể từ ngày được hội nhập trong 
lòng GHPGVN, các thế hệ Tăng Ni trẻ của Hệ phái 
được hòa nhập trong định hướng đào tạo của Giáo 
hội. Ngay trong khóa I (1985 - 1989), Trường Cao cấp 
Phật học cơ sở 2 TP. HCM đào tạo 60 Tăng Ni sinh thì 
trong số này có hơn 10 Tăng Ni sinh Hệ phái theo học 
và tốt nghiệp. Hiện nay số này đã trưởng thành: 4 vị 
về phục vụ tại tỉnh thành địa phương và 6 vị du học 
Ấn Độ, 5 vị tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và 1 vị thạc 
sĩ. Từ khóa II (1989 - 1993) đến khóa IX (2011 - 2015), 
ngành Giáo dục Tăng Ni đã và đang đào tạo trên 
5.000 Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học. Trong số này 
có khoảng hơn 300 vị đi du học chương trình sau đại 
học tại nhiều nước, đã có hàng trăm vị tốt nghiệp tiến 
sĩ, thạc sĩ về nước phục vụ giảng dạy tại các Học viện 
Phật giáo và các trường Phật học trong nước. Trong 
số này, Hệ phái đã có hơn 25 vị.

Ngoài ra, tại các lớp Cao đẳng, các trường Trung 
cấp, các lớp Sơ cấp Phật học ở các tỉnh, thành đều 
có Tăng Ni sinh trẻ của Hệ phái theo học. Về công tác 
hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử cũng cho thấy một 
bước tiến hết sức khả quan. Tại nhiều cơ sở tịnh xá 
của các tỉnh, thành và huyện, thị có nhiều đạo tràng 
tịnh xá tổ chức tu Bát quan trai, tu Thiền, niệm Phật, 

Pháp viện Minh Đăng Quang – ngôi đạo tràng có 
kiến trúc hiện đại nhưng vẫn lưu giữ nét truyền 

thống Hệ phái Khất Sĩ

Tịnh xá Ngọc Viên mang nét kiến trúc truyền thống của 
Hệ phái Khất Sĩ
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học giáo lý... hàng tuần, hàng tháng rất tinh tấn, đều 
đặn; mỗi nơi có hàng trăm Phật tử theo học.

Trách nhiệm trước cuộc sống qua công tác 
Từ thiện Xã hội và mối quan hệ cộng đồng

Nếu như trước đây 30 năm, 40 năm, Tăng Ni trụ xứ 
tại các tịnh xá thường chỉ biết thu thúc tu tập phạm 
hạnh, ít khi nghĩ tưởng đến việc chung quanh, bên 
ngoài tịnh xá, thì giờ đây, sau 30 năm hội nhập trong 
lòng Giáo hội, với tư tưởng hạnh nguyện lục độ Ba-
la-mật, hằng ngày ngoài việc chăm sóc ngôi Tam Bảo 
tịnh xá, hướng dẫn Phật tử tu tập... Tăng sư, Ni cô còn 
thấy rõ ý thức trách nhiệm của người tu trước cuộc 
sống, cùng vui những điều cuộc đời vui, cùng chia 
sẻ những khó khăn với cuộc sống và xã hội trong các 
mặt liên hệ.

Hằng năm, nhiều cơ sở tịnh xá thường tổ chức 
đi tặng quà, ủy lạo đồng bào nghèo, những vùng bị 
thiên tai, địa ách; thăm tặng quà cho các cơ sở già neo 
đơn, trẻ mồ côi, câm điếc, chất độc da cam v.v... hoặc 
hưởng ứng, tham gia, chung góp công tác từ thiện 
xã hội của Phật giáo tỉnh, quận, huyện... bằng ý thức 
trách nhiệm. Đồng thời, biết chủ động tham gia các 
sinh hoạt đoàn thể của MTTQ với các mối quan hệ địa 
phương, không còn bị ngăn cách và thụ động.

Nhiều cơ sở Tuệ Tĩnh Đường và kinh tế tự túc 
được hình thành

Ngày nay, tại các tịnh xá ở các tỉnh, thành địa 
phương, có nhiều Tuệ Tĩnh Đường hốt thuốc nam, 
châm cứu, bấm huyệt... trị bệnh miễn phí cho dân 
nghèo; hoặc cơ sở kinh tế tự túc nhà chùa đi vào 
hoạt động như Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh), 
Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp)... đã và đang thực 
hiện rất hiệu quả.

Những nét đẹp còn đọng lại nét đẹp của hạnh 
“trì bình khất thực”.

Đức Phật xuất thân từ hoàng tộc. Nhưng khi thành 
đạo rồi, Ngài trở lại với cuộc đời, một đại Sa-môn du 
hành hóa độ chúng sanh. Ngài chủ trương mỗi ngày 
ôm bát đi trì bình để luôn gần gũi, chan hòa với bá 
tánh, nhân sinh; để tạo duyên lành cho mọi người dù 
giai cấp nào cũng đều có thể là thí chủ, là ân nhân, 
cúng dường (bố thí) cho Ngài một vật phẩm, một 
buổi ngọ trai. Chính đây là hạnh tu đã làm nên truyền 
thống đặc sắc của Đức Phật và đạo Phật.

“Nhất bát thiên gia phạn,
Cô thân vạn lý du,
Dục cùng sanh tử lộ,
Khất hóa độ xuân thu”.
Nghĩa: 
“Một bát cơm ngàn nhà
Thân đi muôn dặm xa
Muốn thoát đường sanh tử
Xin độ tháng ngày qua”.
Ngay từ buổi đầu Đức Phật đã khẳng định điều 

này và không bao giờ Ngài chấp nhận một nhà sư, 
một Tỳ-kheo do vì “lười biếng” hay vì “vật chất, lợi 
dưỡng” mà đi trì bình thì đó cũng giống như một 
người đi xin ăn cầu sống, là “khất cái” chứ không phải 
là nhà sư Khất sĩ hành trì phạm hạnh.

Ngày nay, ở nhiều nước Phật giáo còn giữ được 
truyền thống tốt đẹp từ thời Đức Phật tại thế, qua bộ 
phim “Ký sự Mê-kông” hay “Ký sự các nước Đông Nam 
Á”... chúng ta còn gặp lại hình ảnh đẹp về những ngôi 
chùa Phật và những nhà sư ôm bát đi trì bình khất 
thực dưới ánh bình minh trên những nẻo đường... Ôi! 
Hiền và đẹp biết bao những hình ảnh biểu hiện sự an 
lành, đạo đức trong cuộc sống của những xứ sở hòa 
bình và thanh tịnh.
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Nét đẹp về truyền thống “ly xả - vô ngã”
Đức Phật cũng xác lập hạnh ly xả, với tư cách một 

Thái tử, Ngài có tất cả danh vọng, sự nghiệp và tài 
sản nhưng Ngài từ bỏ tất cả để ra đi tìm đường giải 
thoát, và Ngài đã thành tựu. Cho nên, sau khi thành 
đạo, Ngài trở lại với cuộc đời bằng phạm hạnh của 
một vị Sa-môn. Ngài từng giáo huấn: “Này các Tỳ-
kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần sanh, vì an 
lạc cho quần sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người” 
(Tương Ưng I, 128). Vì vậy, trong nhiều kinh sử ghi 
lại cho chúng ta thấy, Đức Phật và Tăng đoàn đệ tử 
Ngài luôn đi du hành, đến đâu là Tam Bảo đạo tràng, 
tự viện, tịnh xá được thí chủ tín tâm cúng dường 
dựng lập đến đó. Mục đích chính là làm nơi phương 
tiện để hoằng hóa độ sanh, là tài sản chung của tập 
thể Tăng-già, còn sứ mạng của các thầy Tỳ-kheo là 
luôn du hành, hoằng hóa.

“Như hướng dương theo Mặt Trời,
Một người đi, cả vạn người theo chân.
Nền móng đạo đắp xây lần...,
Tăng-già Khất Sĩ truyền chân Phật thừa”5.

(Trụ Vũ thi hóa)
Trong 10 năm đầu lập đạo (1944 - 1954), Tổ sư đã 

chứng minh thành lập hơn 20 ngôi tịnh xá đạo tràng, 
với chủ trương xây dựng bằng vật liệu cây lá đơn sơ để 

có chỗ tạm nương hành đạo với ý nghĩa: “Đạo tràng 
là chỗ thiện nam tín nữ (cư sĩ tại gia) tới lui vun trồng 
căn lành cội đức; Tịnh xá là nơi chư Tăng Ni (người tu 
xuất gia) tạm dừng tu tập, tỏ nghĩa tâm kinh”. Cho nên, 
trong hơn 30 năm (từ 1944 - 1975) chư Tăng Ni Khất Sĩ 
luôn được đổi trụ, một tịnh xá không ở quá 3 tháng, 
mỗi năm 4 kỳ đổi trụ (rằm tháng Giêng đến rằm tháng 
4, rằm tháng tư đến rằm tháng 7, rằm tháng 7 đến rằm 
tháng 10, rằm tháng 10 đến rằm tháng Giêng). Nhờ 
vậy, tinh thần ý pháp vô ngã, vô ngã sở và ly xả tài sản 
trong cuộc sống tu hành là ý thức nội tại nơi người tu 
xuất gia phạm hạnh rất gắn kết và hiệu quả.

Ngày nay, thực tế cho thấy sau hơn 32 năm (1981 
- 2013) hội nhập trong lòng Giáo hội, chư Tôn đức 
Tăng Ni của Hệ phái phần nhiều là thành viên các 
cấp Giáo hội, cho nên rất khó thực hiện sự thay đổi 
trụ xứ. Nhưng thiết nghĩ, các vị trí Tăng Ni trụ xứ bên 
dưới nếu được thay đổi, cũng là cách để trau dồi rèn 
luyện ý thức, tạo môi trường tốt cho việc tu tập hạnh 
vô ngã, ly xả, không chấp thủ tài sản trong thời đại 
xã hội và thế giới phát triển. Ngược lại, nếu người tu 
chuyên cần tinh tấn sẽ có khả năng tự nhiếp phục, 
không mê đắm, không tham chấp... để làm gương 
lành tự thắng phục vật chất văn minh; đồng thời, 
thực hiện hạnh tri túc lắng nhẹ tham, sân, si nơi tự 
thân và góp phần an bình cho xã hội.

Giới đàn truyền giới Tỳ-kheo Tăng của Hệ phái Khất Sĩ
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Truyền thống truyền thọ y bát và giới luật
Trong giáo pháp Đức Phật, ba ngôi Tam Bảo là ba ngôi 

báu vô cùng tôn kính và thiêng liêng, nhân duyên của 
thầy và trò là vô cùng thiêng liêng, bởi nó được nối kết từ 
trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày nay. Buổi đầu, 
chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật độ năm anh em A Nhã 
Kiều Trần Như là hết sức thiêng liêng. Rồi đến Đức Phật độ 
ngài Da Xá, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Châu Lợi Bàn Đà, 
Ca Chiên Diên, A Nan, v.v... mỗi vị đều có một nhân duyên 
vô cùng đặc biệt và sâu sắc. Ngay cả các đệ tử trong hàng 
Ni giới hay cư sĩ cũng vậy. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc hay 
bà Tỳ Xá Khư cũng đều đã gieo duyên lành với giáo pháp 
Đức Phật từ nhiều đời kiếp trong quá khứ.

Ngày nay, GHPGVN chúng ta có 9 tổ chức Giáo hội, 
Hệ phái hợp nhất với tôn chỉ, mục đích qua phương 
châm hoạt động là phụng sự “Đạo pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, nền tảng thực hiện các 
sinh hoạt Phật sự dựa trên nguyên tắc “thống nhất ý 
chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng 
thời, vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống hệ phái, 
cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng 
chánh pháp”6. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu, Giáo hội 
đã chủ trương thể hiện tính thực tế, bình đẳng và dân 
chủ, thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh 
đạo và tổ chức; các pháp môn phương tiện tu hành 
theo đúng chánh pháp đều được tôn trọng và duy trì 
trong suốt gần 7 nhiệm kỳ qua (từ 1981 đến 2014).

Đây là nét đặc sắc và độc đáo của GHPGVN mà 
những nước Phật giáo khác trên thế giới rất khó thực 
hiện. Trong năm 2013 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh 
chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban 
Tăng sự Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí 
Minh đã hoan hỷ tạo điều kiện giúp đỡ cho Tăng Ni 
Hệ phái được truyền thọ giới pháp theo truyền thống 
đúng như nguyên tắc thống nhất đã đề ra. Điều này 
thật sự là ân đức sâu dày, thâm trọng đối với Hệ phái 
hiện hữu và Tăng Ni, Phật tử thế hệ hậu sinh.

Tạm kết
Theo quy luật tiến hóa, dòng đời luôn đi tới, mỗi 

ngày mỗi phát triển và hoàn thiện. Ngày tháng mỗi 
ngày mỗi đi qua, trôi lăn trong vòng quay bất tận của 
dòng đời. Con người luôn luôn biết trân trọng, gìn giữ 
những thành tựu hiền thiện, tốt đẹp để phát huy và 
biết hạn chế, nhiếp phục những điều còn thiếu kém.

Đồng thời, những điều tốt đẹp còn bị ẩn khuất, 
khi cơ duyên khách quan cho phép, tức khế hợp thời 
duyên, chúng ta cũng cần nên khơi dậy, làm đẹp 
những vốn quý của mình.

Mong rằng Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni và chư vị 
Lịch đại Tổ sư tiền hiền luôn hộ độ chúng ta.

Mong rằng những điều kém khuyết, ưu bi... ngày 
một lắng xuống.

Mong rằng những điều hiền thiện, an lạc luôn 
hiện diện, tăng trưởng, hằng hữu trong tâm thức của 
mỗi chúng ta.

Nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng, chúng tôi tin rằng ý pháp “nên tập 
sống chung tu học” của Tổ sư luôn hiện hữu lung linh 
trước dòng đời và cuộc sống hôm nay.

TP. Hồ Chí Minh, 25/02/2014
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
VÀ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ☐ THS. BÙI HỮU DƯỢC
Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ

Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ (Hệ phái Khất Sĩ) 
được Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập từ 
năm 1944 trong bối cảnh Việt Nam lúc bấy 
giờ đang bị thực dân Pháp xâm lược, đời 

sống của đại đa số nhân dân thời kỳ này rất khó khăn, 
cực khổ. Trong cảnh nô lệ ấy, những người dân Việt 
Nam nghèo khổ mơ ước một cuộc sống tự do, thoát 
khỏi khó khăn. Về tôn giáo, tâm linh, những tôn giáo cũ 
lúc này đã bộc lộ hạn chế, nhiều người hướng tới một 
tôn giáo mới hầu mong tìm được chỗ dựa cho niềm tin 
tâm linh, hướng tới sự an lạc, hạnh phúc về tinh thần 
khi thể xác còn trong vòng nô lệ bởi đất nước bị xâm 
lược. Hệ phái Khất Sĩ ra đời trong bối cảnh ấy.

Hệ phái Khất Sĩ với tiêu chí “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp” nâng cao tu tập, giải thoát và không 
phân chia Nam - Bắc tông mà thiết lập sự dung hợp 
của cả hai phái. Sự dung hợp ấy đã tạo nên nét đặc 
sắc của một Hệ phái mới trong Phật giáo Việt Nam lúc 
bấy giờ nên được nhiều người quan tâm, tìm hiểu, tin 
theo. Trong 10 năm tại thế và hoằng hóa Phật pháp, 
Tổ sư Minh Đăng Quang cho lập hơn 20 ngôi tịnh xá, 
tịnh thất. Sau khi Ngài vắng bóng (1954), kế tục sự 
nghiệp của Ngài, lớp hậu thế đã phát triển gần 230 
ngôi tịnh xá, tịnh thất trong vòng hơn 20 năm (1954 
- 1975) và xây dựng thêm 250 ngôi tịnh xá, tịnh thất 
trong thời gian 28 năm tiếp theo (1975 - 2013) để 
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hiện nay, Hệ phái Khất Sĩ có trên 500 ngôi tịnh thất, 
tịnh xá, với số lượng trên 3000 Tăng, Ni. Sự xuất hiện 
của Hệ phái Khất Sĩ là nét riêng và làm phong phú 
thêm cho Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian gần 
70 năm qua, Hệ phái Khất Sĩ đã có sự phát triển khá 
nhanh về số lượng cơ sở thờ tự, số lượng Tăng Ni và 
tín đồ cũng gia tăng (mặc dù chưa có số liệu thống kê 
cụ thể về số tín đồ).

Trong quá trình phát triển, nối tiếp truyền thống 
của Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất Sĩ luôn khẳng 
định truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng 
dân tộc. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập 
thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam 
Xã hội Chủ nghĩa, cùng với Tăng Ni, Phật tử cả nước, 
Hệ phái Khất Sĩ đã có nhiều đóng góp xứng đáng với 
những tấm gương tiêu biểu mà tên tuổi còn lưu mãi, 
làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam.

1. Hệ phái Khất Sĩ trong phong trào đấu tranh 
thống nhất đất nước

Trước 1975, trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập cho dân tộc, cùng với Tăng Ni, Phật tử miền 
Nam, Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất Sĩ đã có nhiều 
cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Điển hình là Ni 
sư Huỳnh Liên, vị Sư nữ của Hệ phái Khất Sĩ, dẫn đầu 
Sư nữ miền Nam trong đội ngũ Ni giới “Đầu tròn, áo 
vuông” đã xả thân trước mọi hiểm nguy, cùng đội 
quân tóc dài trong phong trào phụ nữ miền Nam đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đòi độc lập cho 
dân tộc Việt Nam. Lúc bấy giờ, Ni sư nổi danh cùng 
câu thơ cũng là lời hiệu triệu làm thức tỉnh ý chí quật 
cường, đấu tranh giành độc lập, tự do vì tình yêu quê 
hương đất nước:

Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương.
Sau khi đất nước thống nhất, Ni sư Huỳnh Liên là 

đại biểu Phật giáo duy nhất cùng với bà Ngô Bá Thành 
đại biểu nữ trí thức trong số 25 đại biểu tiêu biểu của 
miền Nam tham gia Hội nghị Hiệp thương Thống nhất 
Đất nước vào đầu năm 1976. Tại kỳ họp Quốc hội khóa 
VI (1976-1981), Ni sư được bầu là Đại biểu quốc hội, 
Đại biểu Phật giáo đầu tiên tham gia Quốc hội. Trong 
đạo, Ni sư là Trưởng Giáo đoàn Ni, ngoài xã hội Ni sư là 
người tích cực tham gia nhiều hoạt động và được tín 
nhiệm giữ các cương vị: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Bảo vệ Hòa bình Thế giới của TP. Hồ Chí Minh. Ni sư mất 
ngày 16 tháng 4 năm 1987. Sau khi Ni sư mất, ghi nhận 
công lao của Ni sư với đất nước, Chính quyền TP. Hồ 

Chí Minh đã quyết định lấy tên Ni sư để đặt tên một 
đường phố tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, đường 
Ni sư Huỳnh Liên.

2. Hệ phái Khất Sĩ tham gia vận động thống 
nhất Phật giáo cả nước

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, non sông nối liền 
một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Tháng 5 năm 
1976, tổng tuyển cử bầu Quốc hội cả nước, nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Sau khi 
đất nước thống nhất đã có nhiều cuộc thăm viếng 
giữa các đoàn Phật giáo và sự giao lưu giữa các Tăng 
Ni, Phật tử hai miền Bắc - Nam. Mong muốn thống 
nhất Phật giáo Việt Nam từ lâu nay trở thành nhu cầu 
bức thiết đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.

Để đáp ứng nguyện vọng ấy, từ ngày 12 - 13 tháng 
2 năm 1980 (Canh Thân), các vị Giáo phẩm tiêu biểu 
cho Phật giáo ba miền Bắc-Trung-Nam đã tổ chức 
họp mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đi đến quyết 
định thành lập Ban Vận động Thống nhất Phật giáo 
Việt Nam để làm đầu mối cho công cuộc thống nhất 
Phật giáo Việt Nam. Trong số các vị đại diện tiêu biểu 
cho Phật giáo cả nước lúc bấy giờ tham gia Ban Vận 
động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất Sĩ 
có 3 vị. Trong 165 đại biểu tiêu biểu của Phật giáo Việt 
Nam tham gia Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước 
vào ngày 04-07/11/1981, Hệ phái Khất Sĩ có 6 đại 
biểu. Điều đó thể hiện sự đóng góp rất tích cực của 
các vị sư Hệ phái Khất Sĩ trong giai đoạn đầu thống 
nhất Phật giáo cả nước, thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN).

Thành phần nhân sự Ban vận động Thống 
nhất Phật giáo Việt Nam.

Ban Chứng minh (bốn vị): Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận, Hòa thượng Thích Thanh Duyệt, Hòa thượng 
Thích Pháp Tràng, Hòa thượng Thích Hoằng Thông.

Thường trực (tám vị): Hòa thượng Thích Trí Thủ - 
Trưởng ban, Hòa thượng Thích Thế Long - Phó Trưởng 
ban, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt - Phó Trưởng 
ban, Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Trưởng ban, Hòa 
thượng Thích Bửu Ý - Phó Trưởng ban, Hòa thượng 
Thích Mật Hiển - Phó Trưởng ban, Hòa thượng Thích 
Giới Nghiêm - Phó Trưởng ban, Hòa thượng Thích 
Thiện Hào - Ủy viên Thường trực.

Ban Thư ký (ba vị): Thượng tọa Thích Minh Châu 
- Chánh Thư ký, Thượng tọa Thích Từ Hạnh - Phó Thư 
ký, Thượng tọa Thích Thanh Tứ - Phó Thư ký.

Ủy viên (mười một vị): Hòa thượng Giác Tánh, 
Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích 
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THÀNH VIÊN HỆ PHÁI KHẤT SĨ
THAM GIA HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ (2012 - 2017) 

STT PHÁP DANH CHỨC DANH ĐƠN VỊ
1 Hòa thượng Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Cần Thơ

2 Hòa thượng Giác Tường Ủy viên Thường trực TP. Hồ Chí Minh

3 Hòa thượng Giác Phúc Thành viên TP. Hồ Chí Minh

4 Hòa thượng Giác Ngộ Thành viên Lâm Đồng

5 Hòa thượng Giác Lai Thành viên TP. Hồ Chí Minh

6 Hòa thượng Giác Cầu Thành viên Bà Rịa – Vũng Tàu

7 Hòa thượng Giác Dũng (viên tịch) Ủy viên Thường trực Đăk Lăk

8 Hòa thượng Giác Tràng Thành viên Quảng Nam

THAM GIA HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

STT PHÁP DANH CHỨC DANH ĐƠN VỊ

1 Hòa thượng Giác Toàn
Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
GDTNTW (phía Nam)

TP. Hồ Chí Minh

2 Hòa thượng Giác Giới Ủy viên Thường trực Vĩnh Long

3 Thượng tọa Giác Nhân Ủy viên Tiền Giang

4 Thượng tọa Minh Bửu Ủy viên Tây Ninh

5 Thượng tọa Minh Thành Ủy viên Thường trực TP. Hồ Chí Minh

6 Ni trưởng Tràng Liên Ủy viên TP. Hồ Chí Minh

7 Ni trưởng Ngoạt Liên Ủy viên Thường trực TP. Hồ Chí Minh

8 Ni sư Tín Liên Ủy viên TP. Hồ Chí Minh

9 Ni sư Hòa Liên Ủy viên TP. Hồ Chí Minh

THAM GIA HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017) (DỰ KHUYẾT)

STT PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1 Thượng tọa Giác Pháp TP. Hồ Chí Minh

2 Thượng tọa Giác Sơn Bình Thuận

3 Đại đức Giác Hoàng TP. Hồ Chí Minh

4 Ni sư Phụng Liên TP. Hồ Chí Minh

5 Ni sư Tuệ Liên Đồng Nai

Đạt Hảo, Hòa thượng Châu Mum, Thượng tọa Thích 
Thanh Trí, Thượng tọa Thích Chính Trực, Thượng tọa 
Giác Toàn, Ni sư Huỳnh Liên, cư sĩ Nguyễn Văn Chế, cư 
sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm.

3. Hệ phái Khất Sĩ với hoạt động xây dựng 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của GHPGVN, 
Hệ phái Khất Sĩ luôn có sự tham gia tích cực và có 

những đóng góp xứng đáng, điển hình qua một số 
lĩnh vực tiêu biểu:

Tham gia các cương vị lãnh đạo Giáo hội: Kể từ 
khi thành lập GHPGVN tới nay, Hệ phái Khất Sĩ đã có 
nhiều vị tham gia vào các cương vị lãnh đạo GHPGVN 
các cấp. Riêng cấp Trung ương nhiệm kỳ VII (2012-
2017) đã có 8 vị tham gia Hội đồng Chứng minh; 13 vị 
tham gia Hội đồng Trị sự. Trong số đó, nhiều vị tham 
gia vào cương vị chủ chốt của Giáo hội như:
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Giáo đoàn IV, Tiến sĩ có 07 vị: TT. 
Minh Thành, ĐĐ. Minh Diệu, ĐĐ. Minh 
Thường, ĐĐ. Minh Hoa, ĐĐ. Minh Huệ, 
SC. Thành Liên.

Về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương 
thuộc Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, Tiến sĩ 
có 22 vị: NS. Huệ Liên, NS. Tín Liên, NS. 
Kiên Liên, NS. Phụng Liên, NS. Nguyện 
Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Tường Liên, SC. 
Vân Liên (viên tịch 2014), SC. Hằng Liên, 
SC. Dung Liên, SC. Trí Liên (Phan Thiết), 
SC. Nghiêm Liên, SC. Đạt Liên, SC. Mẫn 
Liên, SC. Trí Liên (Tam Kỳ), SC. Hiệp Liên 
(Sóc Trăng), SC. Hiệp Liên (Vĩnh Long), 
SC. Viên Liên, SC. Liên Chương, SC. 
Hạnh Liên, SC. Hòa Liên, SC. Quý Liên. 
Thạc sĩ có 6 vị: SC. Bửu Liên, SC. Hải Liên, 
SC. Triệu Liên, SC. Nhật Liên, SC. Thảo 

Liên, SC. Thoại Liên. Các vị đang học chương trình Thạc 
sĩ: SC. Ngân Liên, SC. Thuận Liên, SC. Thuận Liên, SC. 
Khôi Liên, SC. Truyền Liên, SC. Trang Liên, SC. Thảo Liên, 
SC. Chương Liên, SC. Vân Liên, SC. Phượng Liên, SC. Thi 
Liên, SC. Thủy Liên, SC. Liễu Liên, SC. Hạnh Liên.

Các hoạt động xã hội: Hệ phái Khất Sĩ luôn quan 
tâm các hoạt động xã hội. Trong đó, Hệ phái đã thực 
hiện rất tốt hoạt động từ thiện nhân đạo. Năm nào các 
tịnh xá, tịnh thất cũng tổ chức từ thiện giúp đỡ người 
nghèo, người tàn tật, cơ nhỡ... Các hoạt động ấy đã 
góp phần vào kết quả chung của GHPGVN, thiết thực 
góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giảm 
bớt những khó khăn cho bao người trong cuộc sống, 
làm đẹp thêm hình ảnh Phật giáo trong thời đại mới, 
làm sáng rõ đạo lý nhân văn “nhường cơm, sẻ áo”, “lá 
lành đùm lá rách”... để mọi người vững tin vào tương lai 
của đất nước, của dân tộc. Sự đóng góp tích cực của Hệ 
phái Khất Sĩ đã được GHPGVN và xã hội ghi nhận. Giáo 
hội đã tặng nhiều bằng tuyên dương công đức cho 
các Tăng, Ni và các cơ sở tiêu biểu. Xã hội đã có nhiều 
hình thức khen thưởng động viên những tập thể cá 
nhân Tăng, Ni thuộc Hệ phái Khất Sĩ có đóng góp tích 
cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu 
như Hòa thượng Giác Toàn được Chủ tịch nước tặng 
Huân chương Độc lập hạng Ba, nhân 30 năm thành 
lập GHPGVN (2011), nhiều vị được tặng thưởng Huân 
chương Đại đoàn kết dân tộc, được Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen... Những điển hình của Phật giáo 
Khất Sĩ hôm nay đang khích lệ cho các hoạt động nhập 
thế của Phật giáo, đồng thời cũng góp phần làm cho 
lịch sử Phật giáo Việt Nam thêm nhiều tấm gương tiêu 
biểu trong trang sử vàng Phật giáo thời đại mới.

Tham gia hoạt động giáo dục, đào tạo: Trong 
công tác giáo dục đào tạo của GHPGVN, Hệ phái Khất 
Sĩ đã có nhiều đóng góp khá tích cực. Nhiều vị sư của 
Hệ phái là nhà giáo, nhà quản lý trong các trường đào 
tạo của Phật giáo, tiêu biểu như Hòa thượng Giác Toàn 
trong cương vị Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung 
ương, Phó Viện Trưởng Thường trực Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh... đã cùng với các vị sư trong 
Hệ phái có nhiều hoạt động tích cực trong công tác giáo 
dục, đào tạo. Tính riêng trong Hệ phái Khất Sĩ, số Tăng Ni 
có trình độ học vấn sau đại học chiếm tỉ lệ khá cao:

Hệ phái Khất Sĩ hiện tại có 38 vị tiến sĩ, 16 vị đã 
tốt nghiệp thạc sĩ và đang học lên tiến sĩ. Số tiến sĩ 
của Hệ phái Khất Sĩ chiếm 38% số tiến sĩ trong Phật 
giáo cả nước. Nếu tính tỉ lệ so với Tăng Ni của Hệ phái 
Khất Sĩ (38/3200) là 1,18%. Tỉ lệ tiến sĩ trong Tăng Ni 
cả nước (100/45.000) là 0,22%. Như vậy, tính trong cả 
nước cứ 10.000 vị sư có 22 vị có trình độ tiến sĩ. Riêng 
Hệ phái Khất Sĩ, 1.000 vị sư có khoảng 12 vị có trình 
độ tiến sĩ, tỉ lệ cao hơn 5 lần so với tỉ lệ tiến sĩ trong 
Tăng Ni cả nước. Cụ thể, các vị có học vị trên đại học 
thuộc Hệ phái Khất Sĩ:

Giáo đoàn II, Thạc sĩ có 2 vị: ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. 
Minh Chuẩn.

Giáo đoàn III, Tiến sĩ có 9 vị: TT. Giác Duyên, ĐĐ. 
Giác Hành, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác 
Kiến, ĐĐ. Giác Nhường, SC. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên, 
SC. Tuyền Liên. Thạc sĩ có 7 vị: TT. Giác Ngôn, ĐĐ. Giác 
Điều, ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Giác Đề, ĐĐ. Giác Tuyên, SC. 
Trang Liên, SC. Đoan Liên, SC. Chánh Liên. Đang học 
Thạc sĩ: SC. Liên Lộc, SC. Liên Thành, SC. Liên Thiện, 
SC. Liên Điềm, SC. Liên Tri.

NT. Huỳnh Liên và Luật gia Ngô Bá Thành cùng các 
đại biểu phụ nữ Sài gòn giải phóng tiếp xúc thân 
mật với phóng viên nước ngoài
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 ☐ TT. MINH THÀNH Ph.D

Chánh văn:

Bát chánh đạo cũng là con đường từ đầu đến 
cuối, mà chư Phật đã đi qua rồi.

1. Chánh kiến: là sự nhận xét thấy tỏ rõ lẽ thật 
đạo pháp, liền xuất gia giải thoát, lìa bỏ sự tà kiến 
vô minh lầm lạc của đời ác trược bỏ khổ tìm vui.

2. Chánh tư duy: là sự chiêm nghiệm, sưu tầm 
chơn lý, để được trí huệ, phải ở nơi chỗ vắng, núi, 
rừng, vườn một mình ít lâu.

3. Chánh ngữ: là tới lui cõi đời, để nói pháp dắt 
dẫn dạy khuyên người, sau khi đã thấu lý đạo đắc 
quả, để cho được cái học tự nơi nghe, nơi suy nghĩ, 
nơi sự hành động, cùng nơi sự nói luận, giảng giải.

4. Chánh nghiệp: là đi xin, ăn một ngọ chay, mặc 
một bộ áo vá ba cái, ở lều lá gốc cây, bịnh không tự 
làm thuốc, vật chất không không, không một chỗ, 
không một vật. Đi khắp nơi học dạy trau tâm. Lấy sự 
cứu độ người làm nghề nghiệp, không tích trữ của 
cải, không tự lấy, vì tự lấy là tham, không tự làm, vì 
tự làm là ác. Ta xin ăn của người mà sống, người xin 
học nơi ta mà sống; sống lo chuyền nhau, bỏ cái sở 
chấp ta, và của ta, gian ác. Ở nơi rừng lượm xin trái 
lá, vào xóm xin thuốc xin cơm, uống nước xin sông 
xin suối, ngồi nằm xin đất đá; lẽ xin tự người hạp mà 
cho, là tốt đẹp hơn các nghề nghiệp.

5. Chánh mạng: là không có cái sống cho mình, 
thân là của đạo, của chúng sanh, sống bằng tâm 
chơn như, thân có không, còn mất chẳng mến, chết 
trong sạch hơn sống nhơ bẩn.

6. Chánh tinh tấn: là sự cố gắng kiên tâm, trì giới 
nhập định, và đi hành đạo giáo hóa khắp nơi.

7. Chánh niệm: là niệm tưởng Phật, niệm tưởng 
Pháp, niệm tưởng Tăng, niệm tưởng chúng sanh 
khổ, để tìm phương tiện cứu độ.

8. Chánh định: là Niết bàn chơn như, hay là sự nhập 
định, sau khi từ bi trí huệ đã đầy đủ. Cũng gọi hưu trí 
nín nghỉ, sau khi rồi xong hết việc, của cải có dư.

Câu Chơn Lý “Bát chánh đạo cũng là con đường 
từ đầu đến cuối, mà chư Phật đã đi qua rồi.” Gợi cho 
người đọc nhớ lại câu chuyện còn ghi trong ký ức 
nói về việc khám phá một con đường độc đạo trong 
khu rừng bỏ hoang, câu chuyện được kể như sau: 
Người có trí đi sâu vào rừng và tìm thấy lờ mờ một 
lối đi. Cành khô, lá mục, đá cát, bụi cây, bãi cỏ, rêu 
phong che phủ tất cả. Lờ mờ một con đường đã bị 
thời gian làm khuất lấp, con đường từ lâu hoang phế 
vì không ai biết, không ai thấy, không ai sử dụng. 
Lần theo dấu vết, người ấy đến được một cung điện 
vô cùng hoành tráng, xinh tươi và đủ đầy phúc lạc. 
Người ấy quay trở về kinh thành kể lại chuyện thấy 

TIẾP THEO
PHẦN 5

ĐỌC CHƠN LÝ
BÁT CHÁNH ĐẠO
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con đường cho đấng quốc vương nghe. Sau đó, 
đấng quốc vương tin theo sự hướng dẫn và đi theo 
con đường đó, con đường mà người trí tự phát hiện. 
Vị quốc vương cũng đến được nơi hoành tráng, xinh 
tươi và đủ đầy phúc lạc. Con đường đó dụ cho BCĐ, 
đấng quốc vương dụ cho mỗi một người chúng ta, 
người có trí, dụ cho Đức Phật.

Trở lại với Chơn Lý, Chơn Lý dùng câu “Bát 
chánh đạo cũng là con đường từ đầu đến cuối, 
mà chư Phật đã đi qua rồi”. để dẫn đến việc vận 
dụng 8 chi BCĐ để miêu tả con đường của bậc giác 
ngộ từ xuất gia đến Niết-bàn. Con đường từ lúc 
khởi tu đến lúc Niết-bàn ngang qua 8 hành tướng 
như sau: (1) Xuất gia; (2) Ở nơi chỗ vắng... ít lâu; (3) 
Tới lui cõi đời, để nói pháp; (4) Hành Tứ y pháp, đi 
khắp nơi học dạy trau tâm; (5) Sống bằng tâm chơn 
như; (6) Đi hành đạo giáo hóa khắp nơi; (7) Niệm 
tưởng chúng sinh khổ để tìm phương cứu khổ; (8) 
Hưu trí nín nghỉ, xong hết việc.

Nhìn tổng thể con đường BCĐ như đã được Chơn 
Lý miêu tả, thì nội dung chính của một đời tu vẫn là 
bộ ba Giới-Định-Tuệ, một mô thức vô cùng căn bản. 
Bộ ba này là khuôn vàng thước ngọc, bất di bất dịch, 
dù nơi này nơi kia có thay đổi chút ít về tên gọi. Câu 
hỏi có thể được đặt ra là: Phải chăng Bát chánh đạo 

trong Chơn Lý chỉ là một sự lặp lại? Câu trả lời: Đúng, 
đó là một sự lặp lại, nhưng người đọc cần phải thưa 
thêm rằng nhận định đó tuy đúng nhưng không 
đúng hoàn toàn, vì thực sự mà nói đó không phải chỉ 
là một sự lặp lại đơn thuần. Không phải sự lập lại của 
cái máy thâu âm và phát ra trở lại, hay của cái máy 
photocopy sao chép thuần túy. Nhìn từ định nghĩa 
BCĐ theo khung giáo khoa, học thuật, hàn lâm được 
ghi chép trong những từ điển Phật học, hay những 
bộ Bách khoa toàn thư Phật học thì sẽ thấy BCĐ như 
được giảng giải trong Chơn Lý là sự lặp lại có sáng 
tạo, có điểm nhấn và có chứa đựng yếu tố năng động 
của một dạng Phật giáo sống động, phát triển. Thật 
ra, khi nói “yếu tố năng động” thì đã dùng cách nói 
giảm nhẹ. Nói đúng hơn thì phải nói những từ mạnh 
hơn như “tinh thần năng động” hay “chủ trương năng 
động” thậm chí là “tông chỉ năng động” hay “tuyên 
ngôn năng động” của Chơn Lý.

Từ góc nhìn rộng như vậy, người đọc xin quay lại 
và khép góc để chi tiết hơn, qua đó nói rõ hơn về chỗ 
sáng tạo, điểm nhấn và yếu tố năng động.

Chỗ sáng tạo dễ thấy nhất và xuyên suốt tác phẩm 
Chơn Lý là đưa 8 chi của BCĐ vào khung thời gian, 
gồm 8 giai đoạn của một đời người tu hành từ khi 
xuất gia đến khi thành chánh quả. Khi đưa vào khung 
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thời gian như vậy dĩ nhiên phải cố cượng ở một mức 
độ nào đó. Theo cá nhân người đọc, nếu phải phân 
chia cuộc đời của người tu thành từng giai đoạn thời 
gian theo lộ trình của con đường BCĐ thì cách phân 
đoạn trùng với trật tự thời gian trước sau của các chi 
BCĐ như vậy vẫn là cách phân đoạn thuận hợp nhất. 
Điểm sáng tạo này có một hiệu quả tích cực thực 
tiễn là giúp cho hành giả trả lời câu hỏi: Bây giờ là 
lúc cần làm gì? Thí dụ, sau khi xuất gia hành giả có 
thể băn khoăn về công việc chủ yếu cần làm kế tiếp. 
Chơn Lý giải tỏa chỗ băn khoăn đó bằng việc nêu lên 
giai đoạn thứ hai là: ...Chiêm nghiệm, sưu tầm chơn 
lý, để được trí huệ, phải ở nơi chỗ vắng, núi, rừng, 
vườn một mình ít lâu. Chúng ta có thể hiểu như sau: 
Sau khi xuất gia người tu phải ở nơi chỗ vắng, cụ thể 
như núi, rừng, vườn một mình ít lâu để sưu tầm chơn 
lý, để được trí huệ. Khi hướng dẫn như vậy thì Chơn 
Lý đã có vai trò của một người thầy dẫn dắt, ít ra 
là đưa ra một gợi ý cho người học trò đang trong 
tâm trạng lơ mơ ‘không biết làm gì’. Trong thời hiện 
đại hôm nay, xin được nói thêm rằng chúng ta đừng 
nên hiểu câu Chơn Lý trên theo nghĩa đen là phải đi 
kiếm núi rừng để ở, mà có thể hiểu rằng lúc mới xuất 
gia thì hãy sống tùy theo duyên cảnh cụ thể nhưng 
với tinh thần viễn ly, tránh tiếp xúc với thân quyến, 
với tha nhân, với xã hội để tập trung vào việc tìm 
học và chiêm nghiệm ý nghĩa chân chính của giáo 
lý. Nhìn từ góc độ của trật tự Giới-Định-Tuệ, chúng 
ta có thể quay lại câu chuyện đã bàn luận trước đây 
rằng trật tự của BCĐ từ điểm khởi đầu Chánh Kiến 

(Tuệ) đến Chánh Nghiệp (Giới) và kết thúc ở Chánh 
Định (Định) là trật tự Tuệ-giới-định. Nhắc lại câu 
chuyện trên, người đọc muốn nói rằng trật tự Tuệ-
giới-định không hẳn là hoàn toàn sai hay xáo trộn. 
Trật tự Tuệ-giới-định trong BCĐ có giá trị riêng của 
nó, nhất là khi nói về một đời người tu, từ thời kỳ 
đầu rời gia đình xuất gia đến thời kỳ sắp về với Phật.

Điểm nhấn trong cách trình bày BCĐ là tinh thần 
cần mẫn chịu khó chịu khổ của đời sống tu trì thể hiện 
qua cách định nghĩa Chánh Nghiệp và ảnh hưởng 
của cách định nghĩa như vậy đối tới Chánh Mạng. 
Nói gọn, Chánh Nghiệp chính là điểm nhấn hay điểm 
nhấn chính là Chánh Nghiệp (văn cú của người đọc 
lâu ngày tập nhiễm văn phong của Chơn Lý !!!). Để cụ 
thể hóa điểm nhấn Chánh Nghiệp, chúng ta có thể 
dùng cách đếm chữ, danh từ khoa học cao sang thì 
gọi là phương pháp thống kê. Cộng tất cả chữ dùng 
để định nghĩa Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tinh 
Tấn và Chánh Niệm chúng ta có 110 chữ. Trong khi 
đó chỉ để định nghĩa một mình Chánh Nghiệp mà 
thôi thì Chơn Lý đã dùng đến 139 chữ. Nói gọn, một 
mình định nghĩa của Chánh Nghiệp đã to hơn định 
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nghĩa của 4 chi BCĐ khác gộp lại. Nhân đây xin nói 
thêm một bước. Sự thanh tịnh của Tăng-già được 
hình thành dựa trên sự thanh tịnh của từng cá nhân 
vị Tăng. Sự thanh tịnh của từng cá nhân vị Tăng chủ 
yếu đặt trên Chánh Nghiệp của vị ấy. Mối tương quan 
giữa Chánh Nghiệp và Giới là mối tương quan hữu 
cơ. Có Chánh Nghiệp thì có giới, có giới thì phải có 
Chánh Nghiệp. Giới và Chánh Nghiệp là hai mặt của 
cùng một chỉnh thể. Người viết tâm đắc với cách trình 
bày giới theo kiểu nhật dụng đơn giản theo năm nội 
dung là, Giới bổn Patimokkha, Giới thu thúc lục căn, 
Giới tiết độ ăn uống, Giới chú tâm cảnh giác và Giới 
chánh niệm tỉnh giác.

Từ thuở đầu lập đạo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
quyết thiết lập một hàng ngũ Tăng sĩ thanh tịnh làm 
biểu mẫu, tiêu chí và làm trụ cột cho Giáo pháp. Ở 
một mức độ đáng kể, Ngài đã thành công. Lớp đệ tử 
đầu tiên của Tổ đã thể hiện được ý chí của người thầy. 
Tuy có hạn chế ở mặt này mặt khác nhưng đời sống 
phạm hạnh, thanh khiết, thậm chí là thanh bần trọn 
vẹn đến độ kinh ngạc trong đời sống du phương hóa 
đạo. Ngày ăn một bữa ngọ do khất thực mà có, không 

giữ tiền bạc hay vật gì quý giá, không có tài sản riêng 
- dù là một ngôi tịnh xá đơn sơ hay một am cốc gỗ 
tạp mái lá cũng không thuộc về tài sản riêng của một 
vị xuất gia nào cả. Hình ảnh đó đã để lại một dấu ấn 
khá đậm nét trong tâm tư của những người có duyên 
mến đạo, những người có tiếp xúc nương theo tu tập, 
và cả những người tương đối bàng quan hơn trong 
xã hội. Tổng thể bức tranh Phật giáo miền Nam Việt 
Nam thời bấy giờ, tức là từ những năm 50, có người 
đã tóm tắt thành ba nét chính (số ba là con số khá dễ 
chịu). Nét thứ nhất là Phật giáo Đại thừa, nét thứ hai 
là Phật giáo Nguyên thủy, và nét thứ ba là Phật giáo 
Khất sĩ. Phật giáo Đại thừa được đặt thêm một tên 
hiệu là Phật tâm tông, Phật giáo Nguyên thủy cũng 
nhận được danh hiệu là Pháp tánh tông, và Phật giáo 
Khất sĩ được gọi là Tăng tịnh tông. Ai ngờ câu chuyện 
đặt tên hiệu của những năm 1950 đã được cụ thể hóa 
trong cơ cấu hình thành nên Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam sau đó 30 năm với ba hệ phái. Như vậy, người 
đọc mạn phép nói rằng Tăng tịnh tông là điểm nhấn, 
là linh hồn, là tinh hoa của Giáo pháp Khất sĩ trong 
bức tranh toàn cục Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ - 
một thời đại nhiễu nhương, phân hóa, đất nước ngửa 
nghiêng vì binh đao loạn lạc.

Việc Tổ sư Minh Đăng Quang đã quyết đào tạo 
nhân sự và xây dựng một hàng ngũ Tăng sĩ thanh tịnh 
làm biểu mẫu, tiêu chí và làm trụ cột cho Giáo pháp, 
đây rõ ràng không phải là công việc ngẫu nhiên, 
tình cờ hay do cảm hứng nhất thời. Việc làm đó càng 
không phải do thiên cơ, thần khải hay nhận ‘sắc lịnh’, 
nhận ‘điển quang’ hay ‘giáng cơ’ từ một ông thánh hay 
một bà thần vô hình có vị trí nào đó trong hệ thống 
thần thánh đầy quyền lực cứu nhân độ thế (Ở đây 
người đọc không hướng đến việc phủ định toàn bộ 
hay hạ thấp mọi giá trị sử dụng của cảm hứng, thiên 
cơ, thần quyền hay điển giáng, mà chỉ nhằm minh 
định tính chất của một việc làm có tầm quan trọng ở 
mức vĩ mô mà thôi). Việc làm đó rõ ràng là đã có gốc 
gác, động cơ và có lý tưởng dựa trên một sự đắn đo 
trước thực tế không mấy khả quan, một suy nghĩ vì 
đời, một tư tưởng vì chơn lý Phật-đà đang trong thời 
kỳ sa sút đáng kể về mặt phạm hạnh, cụ thể là mặt 
Chánh Nghiệp. Suy nghĩ như vậy, tư tưởng như vậy 
được thể hiện qua điểm nhấn mà người đọc nhận ra 
trong định nghĩa chi Chánh Nghiệp trong BCĐ. Suy 
nghĩ thì ai cũng có ít nhiều, thậm chí rất nhiều và quá 
nhiều, nhưng đưa được điều đã suy nghĩ ra thực hiện 
và thực hiện thành công, thành công ở tầm vĩ mô thì 
có thể nói quả thật là điều xưa nay khan hiếm.
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AI AI CŨNG LÀ
NGƯỜI KHẤT SĨ

Trong bộ Chơn Lý, đức Tổ sư có đề cập đến 
hình ảnh cùng vị trí của người Khất sĩ, và đặc 
biệt Ngài còn khẳng định ai ai cũng là người 
Khất sĩ. Vì thế, chữ Khất sĩ đã vượt ra khỏi 

giới hạn nguyên nghĩa của từ, và không còn bó buộc 
trong phạm vi của người xuất gia đệ tử đức Như Lai. 
Vậy nội hàm ấy như thế nào là điều mà chúng ta cần 
tìm hiểu trong bài viết này. 

Đầu tiên, chúng ta hãy nghe lại lời định nghĩa 
về hai chữ Khất sĩ của Ngài. Trong quyển “Đạo Phật 
Khất Sĩ”, đức Tổ sư có định nghĩa như thế này: “Khất 
là xin, sĩ là học”. Và sau đó, Ngài tiếp tục giải thích 
cho ta thấy rõ vấn đề xin cái gì và học cái chi: “Khất 
sĩ là học trò khó xin ăn, tìm học pháp lý giải khổ cho 
mình và tất cả, để tu tập hành theo cho kết quả. Khất sĩ 
theo với hết thảy, học với hết thảy, mục đích toàn giác 
toàn năng, không riêng tư phân biệt ai ai”.

Như thế Khất sĩ là người học trò đi xin ăn để tu học 
với mục đích để trở thành bậc toàn giác toàn năng. Vì 
thế, để trở thành một người Khất sĩ phải hội đủ 2 yếu 
tố: xin vật chất để nuôi thân và xin pháp lý để giải khổ 
cho mình và cho tất cả. 

1. Xin vật chất để nuôi thân
Xin là pháp, mà ai ai trong cuộc sống cũng đều 

đang hành trì dù có chấp nhận chúng hay không. 
Đôi khi chúng ta đang thực hành pháp xin nhưng lại 
không hề nhận ra mình đang xin và đang thọ nhận 
thành quả của việc xin ấy; bởi ta cho rằng việc xin chỉ 
tồn tại trong hình tướng khất cái hay ngửa tay mở 
miệng van xin người nào, mà chẳng hay biết rằng 
mình cũng đang xin. Chẳng hạn như việc hít vào là 
chúng ta đã xin không khí, hay như cây xanh tạo ra 
oxy để cung cấp cho cuộc sống là ta đã gián tiếp xin 
cây xanh rồi…. Chính vì vậy, đức Tổ sư Minh Đăng 
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Quang mới nói ai ai cũng đều đang xin, dù xin với 
hình thức nào, hoặc giả ở một chỗ hay đi khắp nơi 
cùng xứ mà xin, người xin cái này kẻ xin cái kia, như 
người này nấu cơm người kia ăn, kẻ khác lo thuốc cho 
kẻ nọ đau… tất cả đều vay mượn và nương nhờ nhau 
mà tồn tại. Luận điểm này đã được Ngài phân tích 
khá rõ ràng trong quyển Khất Sĩ. Cho nên, tất cả mọi 
người, ai cũng đều đang xin để sống và chỉ khác nhau 
ở tâm hành của việc xin mà thôi.

Việc xin vật chất để sống có thể làm cho nhiều 
người lầm tưởng là khất cái và xem thường, nhưng 
qua cái nhìn của Ngài lại hoàn toàn khác. Việc xin 
đó cao thượng hay hèn mọn đều tùy thuộc vào tâm 
hành như thế nào: với mục đích thọ hưởng nhằm 
làm thỏa mãn những ham muốn dục lạc về vật chất 
hay chỉ vì mục đích làm phương tiện để nuôi dưỡng 
trí tâm. Điều này được minh chứng qua lời khẳng 
định: “Sự xin ấy có khác hơn thú cỏ cây là xin để trau 
tâm dồi trí học hành, xác thân bỏ quên không lòng 
mến tiếc, chớ chẳng phải là sự tô đắp nung dồi sắc 
thịt huyễn ngã không công”. Hay như “Khất sĩ là kẻ xin 
bằng tâm, cái xin cao thượng trong sạch hơn hết, tự 
người hảo tâm cho, chớ không điều ép buộc”1.

Hình ảnh tự người hảo tâm cho ấy đã nói lên 
tinh thần xin của vị Tỷ-khưu Khất sĩ, là do thế nhân 
khởi tâm và đem đến dâng cúng chứ không phải 
bắt buộc, đòi hỏi hay gợi ý về nhu cầu mình muốn 
để được người cho. Điều này hoàn toàn khác với 
cái xin để cung dưỡng cho sắc thân huyễn tạm và 
biến mình thành nô lệ cho vật chất cùng sự sai sử 

của lòng tham. Chính cái xin không bị chi phối bởi 
tham sân si như thế mới nói lên được giá trị cao 
thượng của vị Khất sĩ Tỷ-khưu, cũng là sự khác biệt 
với cái xin của thế nhân. Hơn thế nữa, việc xin với 
mục đích để trau tâm dồi trí thì không thể nào xem 
trọng và coi vật chất như là cứu cánh của đời sống 
được. Cho nên, việc xin ấy không ngoài mục đích 
là tạo phương tiện thuận lợi để đủ khả năng nuôi 
trí, dưỡng tâm nhằm đạt đến quả vị toàn giác toàn 
năng. Đây chính là nội hàm của việc xin vật để nuôi 
thân của vị Khất sĩ Tỷ-khưu.

2. Xin pháp để nuôi tâm
Ngay từ định nghĩa về “Khất sĩ”, đức Tổ sư đã nói 

bên cạnh việc xin vật để nuôi 
thân còn phải biết tìm học 
pháp lý để giải khổ cho mình 
và tất cả, hay nói cách khác là 
phải học và dạy chánh pháp để 
mình cùng mọi người đều có 
thể đạt đến quả vị chánh giác. 
Cho nên, ngay trong việc xin 
Ngài đã khéo truyền trao cho ta 
con đường đoạn trừ não phiền 
khổ đau và thấu đạt pháp lý. 
Con đường ấy Ngài tạm gọi là 
giáo lý ăn xin: “Giáo lý ăn xin để 
dứt bỏ cái ta độc ác khổ não mà 
sống theo lẽ vô thường, tiến hóa 
như vầy: ta sống giúp cho tất cả 
và tất cả sống giúp cho ta, như 
là một thân thể to lớn liền lạc, 
như bàn tay làm việc chùi lau 
cho cả cơ thể…”2.
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Giáo lý mà có thể đưa đến lối sống thuận theo lẽ 
vô thường tiến hóa để đoạn trừ cái độc ác khổ não, 
cái tham sân si, cái ngã chấp ta… thì hẳn nhiên đó là 
con đường mà vị Khất sĩ đang học và hành, cũng là 
con đường thực hành xin pháp để nuôi tâm. Đây là 
một lời dạy ngắn gọn nhưng đã mang nội hàm tóm 
thâu nhiều yếu chỉ: 

- Bên cạnh việc hành trì con đường khất thực hóa 
duyên, vị Khất sĩ cần phải xin học pháp lý để dứt bỏ 
cái ta độc ác khổ não.  

- Ý pháp sống với chơn lý vô thường tiến hóa cũng 
chính là chấp nhận sự thật vô thường để vượt thoát 
sự tham chấp dính mắc, nhằm đưa đến tâm tự tại 
trong việc học pháp và dạy đạo một cách tùy duyên.

- Nhận thức rõ về con đường tương quan tương 
duyên của đạo lý duyên sinh trong cuộc sống.

- Thể hiện tinh thần từ bi vị tha đối với tất cả….
Qua đây ta thấy tinh thần xin pháp nhằm tu 

dưỡng đã được thể hiện rất rõ ràng. Ở đây, việc tu 
dưỡng được thể hiện từ những việc thực tế trong 
cuộc sống, như ôm bát khất thực hóa duyên cho 
đến thẩm thấu nguồn cội pháp lý, và thể hiện nội 
hàm khuyên nhắc người Khất sĩ phải biết tri hành 
hợp nhất. Hình ảnh sống với chơn lý vô thường đã 
nói lên và nhấn mạnh đến yếu tố “sống” hay tinh 
thần thực nghiệm chứ không phải là lý thuyết 
suông. Chính việc thấy rõ và sống với sự thật vô 
thường, các pháp luôn biến chuyển ấy, hành giả 
mới có thể vượt thoát sự tham chấp dính mắc, để từ 
đó đoạn trừ những não phiền khởi lên do bám níu, 
chấp giữ sự vật các pháp và trải nghiệm đời sống tự 
do tự tại. Khi buông bỏ được lòng tham đắm dính 

mắc thì hành giả mới có thể tiếp nhận, học hỏi các 
pháp một cách nhẹ nhàng, thoải mái, cùng phát 
triển tâm nhu nhuyến dễ sử dụng được. Chính tâm 
nhu nhuyến ấy là nền tảng căn bản cho con đường 
xin pháp nuôi tâm và chuyển hóa những bất thiện 
pháp trên đạo lộ đi đến quả vị toàn giác. Bởi, chỉ có 
sự nhu nhuyến mới có thể học được vạn pháp, dù 
là thiện hay bất thiện pháp, chúng đều hữu ích cho 
hành giả trên đạo lộ chuyển hóa để đạt đến địa vị 
toàn giác. Việc học các pháp bất thiện sẽ giúp cho 
hành giả biết rõ để tránh né và không phạm phải 
sai lầm như thế, nhằm đoạn trừ những tâm hành 
bất thiện. Phương pháp đoạn trừ lậu hoặc này 
được minh chứng rất rõ ràng qua con đường biết 
rõ để phòng hộ, tránh né các ác pháp mà đức Thế 
Tôn chỉ dạy trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc thuộc 
Trung bộ kinh; Và ngược lại, học các thiện pháp sẽ 
giúp vị Khất sĩ hướng đến sự hoàn thiện của đời 
sống phạm hạnh và đạt đến quả vị giác ngộ. Chính 
việc học tất cả như vậy mới giúp cho hành giả đủ 
khả năng thấy rõ và biết được pháp nào nên tác 
ý và pháp nào không nên tác ý nhằm hướng dẫn 
cho thân hành cùng tâm hành đi đến việc đoạn trừ 
các lậu hoặc, đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Đây 
cũng chính là con đường Như lý tác ý, một yếu chỉ 
vô cùng quan trọng trong những lời dạy của đức 
Phật được ghi lại trong Kinh tạng. Ý này một lần 
nữa đã được đức Tổ sư khéo nhắc lại và triển khai 
ngay trong định nghĩa về từ Khất sĩ với một ngôn 
ngữ mới, một lối diễn đạt khác: “… Khất sĩ theo với 
hết thảy, học với hết thảy, mục đích toàn giác toàn 
năng, không riêng tư phân biệt ai ai”. 
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Chính việc học tất cả nhưng với mục đích là để 
đến với địa vị toàn giác toàn năng đã nói lên việc xin 
pháp luôn có sự hướng dẫn của yếu tố trạch pháp 
hay ý pháp “Như lý tác ý” để biết rõ đâu là điều cần 
nên tránh và không nên tác ý, đâu là pháp mà hành 
giả cần nên hành trì và tác ý để đạt đến quả vị toàn 
giác. Đây chính là hình ảnh của vị Tỷ-khưu Khất sĩ, xin 
học tất cả các pháp nhưng có sự phân biệt rạch ròi, 
pháp nào đưa đến quả vị giác ngộ thì chăm sóc, tu 
dưỡng cho đến khi thành tựu quả vị toàn giác. Chính 
tuệ giác ấy sẽ giúp cho tâm hành của vị Tỷ-khưu trở 
nên nhu nhuyến trong hành xử, tùy duyên trong cách 
tiếp nhận và truyền trao giáo pháp.

Để có được hình ảnh tùy duyên học và dạy đạo 
ấy là cả một quá trình tu dưỡng, chuyển hóa các 
pháp mà vị Khất sĩ đã xin học. Đồng thời chúng còn 
gợi lên cho ta thấy hình ảnh “Duyên”, một giáo lý đặc 
thù của Phật môn. Đến đây chúng ta lại thấy hình 
ảnh vị Tỷ-khưu Khất sĩ xin học và thể nhập pháp 
duyên sinh. Bởi chỉ khi chứng nhập mới có thể hành 
xử tùy duyên trong việc học và dạy đạo được. Đây 
chính là hình ảnh tùy hành trong cuộc sống, là kết 
quả của việc quán chiếu và thấu đạt được đạo lý 
duyên sinh. Chính việc nhận thức rõ về đạo lý duyên 
sinh trong cuộc sống như thế mới có thể hành xử 
“ta sống giúp cho tất cả và tất cả sống giúp cho ta”. 
Hình ảnh sống động mà đức Tổ sư vừa khắc họa 
cũng chính là kết quả của sự quán chiếu và thấy rõ 

được sự hỗ trợ tương quan tương duyên của vạn vật 
trong cuộc sống. Lúc ấy vị Tỷ-khưu Khất sĩ mới có 
thể hành xử bao dung trên tinh thần vô ngã vị tha, 
mới có thể biểu đạt được hình ảnh ta sống cho tất 
cả, bằng không chỉ là cái vỏ để tô điểm cho vẻ đẹp 
hào nhoáng bên ngoài mà Tự ngã ta đã khéo léo 
sử dụng để che phủ. Mà đã là cái vỏ thì không thể 
nào biểu đạt được thần thái, phong cách của bậc đã 
chứng nhập tinh thần vô ngã vị tha, và càng không 
thể nào diễn tả được hình ảnh tùy hành trong cuộc 
sống. Cho nên chính việc quán chiếu và thể nhập 
tinh thần duyên sinh, vị Khất sĩ mới có thể sống cho 
tất cả và ung dung tự tại trong hành xử được.

Đến đây chắc mọi người đã thấy được hình ảnh 
Khất sĩ là như thế nào; có ai nghĩ rằng mình đã có 
đủ và không hề xin gì trong cuộc sống không? Hay 
ai ai cũng đang xin vật để nuôi thân cùng xin pháp 
lý để hoàn thiện đạo đức cá nhân? Chính vì thế, 
đức Tổ sư Minh Đăng Quang mới nói ai ai cũng là 
người Khất sĩ, có chăng chỉ là sự khác biệt giữa tâm 
hành của vị Khất sĩ thế gian với vị Tỷ-khưu Khất sĩ 
mà thôi. Và đây cũng chính là nội hàm được truyền 
tải qua lời dạy ấy.

Chú thích

1. Hai lời dẫn chứng minh họa ở đây đều lấy từ 
quyển Khất Sĩ.

2. Như trên.

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 51



 ☐ NGUYÊN THOẠI

Việt Nam xuất hiện Ưu đàm
Trời thanh, biển lặng minh quang rạng ngời.
Tam Bình mừng đón đóa sen thiêng
Ngọt ngào hương thanh khắp mọi miền
Tuy ở trong bùn nhưng khiết bạch
Sử vàng ghi tạc đấng nhân hiền.
Công ơn Thánh Tổ thật cao vời
Lân mẫn thương đời lắm nổi trôi
Phát nguyện khơi nguồn chơn diệu giác
Dắt dìu sanh chúng vượt trùng khơi.
Bao phen xuôi ngược mãi tìm cầu
Chọn lọc tinh hoa diệu pháp mầu
Cả Bắc, Nam truyền nghiên cứu kỹ
Đứng ra thực hiện nguyện nêu cao.
Khai sơn phá thạch khó dường bao
Một dạ kiên trì chẳng lãng xao
Vượt chướng ngại duyên nuôi thánh hạnh
Noi đường Bát chánh giải trần lao.
Năm tháng nghiêm trì chí Pháp vương
Rày đây, mai đó hạnh du phương
Dốc lòng vì đạo quên gian khổ
Sóng gió hiểm nguy vạn nẻo đường.
Tâm nguyện hoằng dương vì lợi sinh
Nối truyền chánh pháp xả thân mình
Phất cờ giải thoát noi gương Phật
Lập đạo cứu đời chẳng hổ danh.
Đem lại an lành cho vạn loại
Hy sinh cá biệt nguyện vun bồi

Mong sao nhân loại rời nhà lửa
Bồ-tát thấy lòng vui lắm thôi.
Nối gót ba đời Phật Tăng xưa
Trì bình khất thực hạnh chơn thừa
Dung hòa cởi mở không câu chấp
Lý giải dung thông đạo nhất thừa.
Đem ánh từ quang rọi khắp nơi
Vẹt làn mây xám lộ chân trời
Khuyên lơn người trí, dìu già trẻ
Theo dấu Phật-đà dứt nổi trôi.
Hôm nay ánh đạo được huy hoàng
Công đức Tổ sư chẳng nghĩ bàn
Con cháu chúng ta cần bảo trọng
Phát huy truyền thống hạnh Minh Quang.
Thành kính dâng lên Tổ chứng minh
Chúng con tưởng niệm Ngài đản sinh
Nguyện noi theo dấu người khuyến giáo
Tự lợi, lợi tha trọn nghĩa tình.
Tứ chúng cùng nhau thảy một lòng
Nguyện gìn giềng mối Tổ khai tông
Làm gương thánh thiện cho sanh chúng
Tuệ trí khai thông thoát bụi hồng.
Nhớ ơn đức Tổ rộng khai đàng
Lái chiếc thuyền từ vượt thế gian
Con cháu hôm nay vui tưởng niệm
Mừng sen thiêng nở rạng hào quang.

Tuy Hòa, thu Giáp Ngọ, PL. 2558

Mừng đóa sen thiêng
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Phú kỷ niệmTổ sư
hạn vận kỷ niệmTổ sư

Cảm đức vị nhân,
Nhớ ân xả kỷ.
Khánh hỷ cầu an,
Trai đàn nung chí.
Nhớ Thầy tôn quí, họp đám con lành,
Tưởng bậc cao thanh, vầy đoàn thiện trí.
Trước Bửu Điện trang hoàng lộng lẫy,
nhơn sanh chiêm bái,
khấn vái thành tâm;
Trên pháp đàn tô điểm sáng choang,
Tăng chúng hiệp thần,
cầu an nhất trí.
Nay hội ngộ giữa ngày khánh hỷ,
Tăng Ni Khất sĩ cố tuyên dương,
giáo lý rỡ ràng;
Được trùng phùng trong buổi lạc hoan,
thiện tín các hàng gắng nâng đỡ,
đạo tràng hoàn mỹ.
Hợp lý duyên khai,
Nhắc ngày kỷ niệm.
Đức Tổ sư mồng một ra đi,
Năm Giáp Ngọ lâm nguy thọ hiểm.
Vắng bóng Thầy tầm mãi không ra;
Bặt tông tích lâu xa khó kiếm.
Xót xa gan bầm ruột tím,
trên bước đường kinh nghiệm,
còn ai đâu dẫn hướng đưa đàng;
Lơ thơ áo trắng y vàng,
trong cảnh trạng nguy nan,
còn ai nữa tránh giông vượt biển.
Từ buổi Thầy vương tai biến,
khắp môn đồ lay chuyển triền miên;
Gặp khi thời tạo đảo điên,
khắp thiên hạ ưu phiền xao xuyến.
Nương nhờ Phật tử,
Khuyên nhủ Phật tôn,
Bảo tồn cơ sở,
Nâng đỡ pháp môn.
Đường nhọc khổ khôn lay chí nguyện,

 ☐ NT. KHÁNH LIÊN
(Tịnh xá Ngọc Tường)

Cảnh nguy nan chẳng chuyển tâm hồn.
Nhớ lại lời di huấn Sư Tôn,
ráng sức bảo tồn,
cố chống chỏi đạo tràng vĩnh cửu;
Tưởng đến câu gia bần hiếu tử,
ra công gìn giữ,
hầu đỡ nâng Phật pháp trường tồn.
Từ ngày vắng biệt đức Sư Tôn,
thương Ni trưởng dập dồn tai hoạ;
Giữa buổi ngửa nghiêng nền đạo cả,
xót Tăng, Ni đau đáu tủi buồn.
Càng nghĩ nhớ công ơn,
Thầy nhọc khổ không sờn đói lạnh;
Lại cảm thông đức hạnh,
thân dãi dầu chẳng ngại cô đơn.
Gắng tìm hiểu đạo sâu lý rộng,
Rồi ban hành đạo chánh lý chơn.
Dắt dẫn chúng khỏi cơn khổ nạn,
Đưa qua bờ bỉ ngạn vui hơn.
Nay họp đoàn tử đệ,
Đồng kính lễ Tôn Sư.
Cầu Ngài được dứt trừ nạn chướng,
Chúc thân lành an dưỡng tâm tư.
Trở về ban rưới huệ từ,
độ môn đệ công phu vững chãi;
Giúp đời gội nhuần đức ái,
sớm qui hồi trở lại đường tu.
Tưởng nhớ ơn sâu, ghi câu chúc tụng,
Cảm vì nghĩa rộng, trỗi giọng chơn từ.
Kính chúc Tôn Sư, tâm tư an hảo,
Nguyện cầu Tam Bảo, thể đạo tồn lưu.
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TỪ VÔ MINH
 ☐ THƯỜNG HUYỄN (Chuyển ngữ)

(Nguyên bản: From Ignorance to Emptiness của 
Thiền sư Maha Boowa Ñanasampanno, Thượng tọa 
Thanissaro dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh).

Hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này để kể 
cho các bạn nghe về những hoài nghi và 
vô minh của riêng tôi, với suy nghĩ là tất cả 
chúng ta đều từ vùng đất vô minh và nghi 

ngờ đến đây, bởi vì các bậc cha mẹ của chúng ta và tổ 
tiên họ đều là những con người với đầy nhiễm ô phiền 
não (kilesa) mà đó là nguyên nhân dắt dẫn họ vào cõi 
vô minh. Ngay cả tất cả chúng ta đây: Có lẽ không một 
ai trong chúng ta tuột ra khỏi và được sinh ra đời nơi 
vùng đất thông thái và tự tại không có hoài nghi. Nếu 

có trường hợp này, tất cả chúng ta lại phải là đề tài 
khiến khởi lên nghi ngờ nữa. Vì thế, hôm nay tôi muốn 
nhân dịp này để hóa giải một vài vấn đề đang hiện hữu 
trong tâm các bạn bằng một pháp thoại thay vì trả lời 
những câu hỏi các bạn đặt ra khởi sinh từ những hoài 
nghi ở cấp độ căn bản cho đến cấp độ cao nhất của 
các bạn mà tôi không chắc mình có thể trả lời nổi hay 
không. Nhưng những câu hỏi các bạn đã đưa ra dường 
như kết hợp lại làm thành một bài pháp thoại thú vị 
hơn là một buổi hỏi và trả lời.

Mỗi chúng ta, trước khi bắt đầu thực tập và trong 
giai đoạn bắt đầu thực tập, chắc chắn đều gặp phải 
rắc rối do vì vô minh và nghi ngờ, cũng như có nhiều 
yếu tố dắt dẫn chúng ta rơi vào trạng thái thủ hữu và 
sinh, tại đây tất cả chúng sinh đành phải chịu đi vào 
vòng tái sinh. Khi đặt nền tảng ngay lúc đầu thực 

ĐẾN VÔ NGÃ
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tập, chúng ta không đủ vốn thông minh khởi điểm 
để làm vai trò lãnh đạo trong mọi tình huống, và vì 
vậy chắc chắn cánh cửa vô minh sẽ mở ra hướng dẫn 
cho chúng ta. Và đối với vô minh này: nếu chúng 
ta không bao giờ trui luyện khả năng thông minh 
để hướng dẫn đường đi cho chúng ta, vô minh sẽ 
phỗng tay trên làm chủ con tim lôi chúng ta vào mê 
lộ là điều tất nhiên.

Trong giai đoạn mới bắt đầu thực tập, tôi cảm thấy 
hoài nghi về những lời dạy của Đức Phật, cả hai về 
thực tập và kết quả có được hoàn toàn đúng như Đức 
Phật dạy hay chăng. Nỗi hoài nghi này thấm sâu vào 
tim tôi trong suốt thời gian tôi cân nhắc giữa hai dòng 
suy nghĩ: nên hay là không nên thực tập để đạt đến 
trình độ giáo pháp cao, hay là dốc tâm thực tập cho 
mục tiêu đạt đến Niết-bàn. Trước khi tôi suy nghĩ thật 
kỹ và quyết định thực tập vì mục tiêu đạt đến Niết-
bàn, mớ hoài nghi càng xâm chiếm khủng bố thân 
tâm tôi, có lẽ bởi vì tôi vẫn chưa hướng hết tâm ý vào 
con đường này. Nhưng rồi sau khi tôi được thọ giới 
và học giáo pháp, đặc biệt là học về cuộc đời của Đức 
Phật, câu chuyện từ lúc Ngài từ bỏ thế giới bên ngoài, 
xuất gia đi trên con đường tỉnh thức (magga), chứng 
quả (phala), thành tựu quả vị Niết-bàn (Nibbāna), và 
kế đến học về cuộc đời của chư vị Thánh đệ tử của 

Đức Phật, họ đã lắng nghe giáo pháp từ Đức Phật và 
đi đến nhiều nơi để chuyên tâm thực tập cho đến lúc 
thành tựu đạo quả, trở thành nhân chứng cho chân lý 
của Đức Phật và giáo pháp của Ngài, khi học đến đây 
tôi cảm thấy tin tưởng và bị thuyết phục hoàn toàn, 
và tôi cũng muốn tu tập để được giống như họ.

Nhưng việc thực tập sẽ làm cho tôi giống như họ 
chăng, tôi làm thế nào để thực tập theo như thế? Giáo 
pháp, theo cách hiểu khác là thực tập để làm cho tâm 
trở nên tỉnh thức và đạt đến những tầng bậc cao hơn 
trong giáo pháp cũng giống như Đức Phật và chư vị 
đệ tử của Ngài, liệu kết quả đạt được có đều giống 
nhau không? Hay chỉ là người ráng thực tập chịu 
đựng thử thách vô vị và không đạt được kết quả gì? 
Hay là nó sẽ mang đến kết quả trọn vẹn như lời dạy 
của Đức Phật? Đấy là hoài nghi trầm trọng nhất trong 
tôi. Nhưng đối với niềm tin về sự toàn giác của Đức 
Phật và chư vị Thánh đệ tử thì tôi hoàn toàn tin tưởng 
theo cách nghĩ của tôi giống như bao người bình 
thường. Điều đó làm thành một chướng ngại vật cho 
tôi trong giai đoạn bắt đầu tu tập, đấy là khối nghi 
rằng nên hay không nên tiếp tục thực tập, đi theo 
con đường của Đức Phật và chư Thánh đệ tử đã đi có 
thể dẫn dắt tôi đến cùng một mục tiêu chư vị đã đạt 
được chăng. Phải chăng bây giờ khu vườn chỉ toàn là 
bụi cây gai và gai nhọn thôi? Giáo pháp giúp thoát 
khỏi khổ đau đã thay đổi khác hơn rồi chăng, dù rằng 
Đức Phật và chư Thánh đệ tử của Ngài đã cùng đi trên 
một con đường đến miền đất hạnh phúc bình an? 
Đây là nghi ngờ của tôi liên quan đến các nguyên 
nhân trong việc thực tập. Đối với kết quả của việc 
thực tập, tôi tự hỏi liệu các con đường, quả chứng, 
và Niết-bàn vẫn còn tồn tại như họ đã có trong thời 
Đức Phật. Những nghi ngờ này cuộn sâu trong tim, 
tôi không thể nói với bất cứ ai khác bởi vì tôi cảm 
thấy không có ai có thể hóa giải được chúng giúp tôi 
và xua tan chúng khỏi trái tim tôi.

Đây là lý do tại sao tôi đã rất mong ước được tu 
học dưới sự dìu dắt của Ngài Thiền sư Acariya Mun. 
Mặc dù tôi chưa từng được gặp Ngài, nhưng từ lâu 
tôi đã nghe danh tiếng của Ngài từ Chiang Mai, rằng 
Ngài là một vị Tăng rất đặc biệt. Nhìn chung, những 
người cho tôi biết về Ngài không dùng những ngôn 
ngữ thông thường để nói đến những thành tựu 
cao quý của Ngài. Họ đều nói về sự chứng đạt quả 
vị A-la-hán của Ngài. Điều này giúp cho tôi vững tin 
rằng một khi tôi hoàn tất việc tu học và lời nguyện 
đã phát, tôi sẽ dốc hết sức để thực tập và sống dưới 
sự hướng dẫn của Ngài để đoạn dứt các mối nghi 
ngờ day dứt chảy trong tim tôi từ bao lâu nay.

Thiền sư Māha Boowa Ñanasampaṇṇo
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Lời phát nguyện của tôi trước đây là phải hoàn tất 
khóa học Pāli bậc ba. Đối với việc nghiên cứu Phật 
pháp, thi đậu hay rớt không làm tôi bận tâm. Ngay 
sau khi thi đậu kỳ thi Pāli bậc ba, tôi chí tâm vào việc 
tu tập, không làm việc gì khác nữa. Tôi tuyệt đối từ 
chối việc nghiên cứu học hành để tiếp tục thi cử các 
khóa học cao hơn. Đây là lời nguyện tôi đã thực hiện. 
Vì vậy, sở học của tôi chỉ đạt đến học phần Pāli bậc 
ba. Tôi không biết phải nói sao, tôi may mắn hay xui 
xẻo đây, tôi liên tục thi trược kỳ thi Pāli trong hai năm 
trời nhưng lại đậu trong năm thứ ba. Chương trình 
học Phật pháp ngang qua ba bậc, cuối cùng tôi cũng 
hoàn tất, bởi vì tôi vừa học vừa tranh thủ thi trả nợ 
cho xong chương trình.

Khi tôi đi đến Chiang Mai, một sự kiện xảy ra, Ngài 
Thiền sư Acariya Mun đã được Hòa thượng Chao Khun 
Dhammachedi ở Udorn Thani thỉnh về trú xứ Udorn 
an cư mùa Hạ (vassa), và do đó, Ngài tạm dừng việc 
hành trì tu ẩn dật của mình và đến tự viện Wat Chedi 
Luang ở Chiang Mai ngay thời điểm tôi có mặt ở đây. 
Khi biết được Ngài đang ở đó, tôi vui mừng khôn 
xiết. Sáng hôm sau, khi đi khất thực về, tôi được một 
số vị Tăng cho biết sáng sớm hôm đó Ngài Thiền sư 
Acariya Mun sẽ đi khất thực và trở về trên cùng một 
con đường. Điều này càng làm tôi thiết tha háo hức 
được trông thấy Ngài. Nếu như tôi không thể diện 
kiến Ngài, tôi cũng hài lòng dù chỉ thoáng thấy hình 
dáng Ngài trước khi Ngài đi Udorn Thani.

Sáng hôm sau, trước khi Ngài Thiền sư Acariya 
Mun đi khất thực, tôi vội vã đi sớm hơn và trở về nơi 
ở. Tôi ngồi đó và dõi mắt theo con đường để chờ với 
hy vọng Ngài sẽ đi về như mấy vị Tăng đã bảo tôi, và 
chẳng bao lâu tôi thấy Ngài đi đến. Tôi vội vã đến gần 
nấp vào một chỗ khuất và lén ngắm nhìn Ngài với cái 
nhìn của một kẻ đói mong chờ được gặp Ngài từ rất 
lâu rồi. Và rồi, tôi thực sự nhìn rõ Ngài. Khoảnh khắc 
nhìn thấy Ngài, một cảm giác rất mực tin tưởng nơi 
Ngài đã khởi lên trong tôi. Tôi thầm nghĩ rằng: tôi 
đã lãng phí một đời như một con người bình thường 
nhưng giờ đây tôi đã gặp được một vị A-la-hán. Mặc 
dù không ai nói cho tôi biết Ngài là một vị A-la-hán 
cả, nhưng trái tim tôi ngay khi vừa thấy Ngài đã tin 
chắc Ngài là ai rồi. Cũng khi đó, một cảm giác ngây 
ngất khó tả bất ngờ ùa đến tâm tôi, khiến tóc tôi 
dựng ngược, mặc dù Ngài chưa nhìn thấy tôi.

Không quá nhiều ngày sau đó, Ngài rời Wat 
Chedi Luang cùng với các đệ tử đến Udorn Thani. 
Riêng tôi vẫn ở lại Wat Chedi Luang để học thêm. Khi 
đã vượt qua kỳ thi Pāli, tôi quay trở lại Bangkok với 
quyết định mạnh mẽ là phát nguyện thực tập thiền 
định, nhưng khi đến Bangkok, vị trưởng lão giáo thọ 
nhiệt tình bảo tôi ở lại để Người có thể giúp tôi thêm 
vốn kiến thức Pāli. Tôi cố gắng tìm cách chối khéo 
để đi tu thiền theo ý nguyện của mình, bởi tôi cảm 
thấy rằng nhân duyên thực hiện lời nguyện của tôi 
đã đến lúc, nhất là tôi đã hoàn tất kỳ thi Pāli. Không 
còn điều kiện gì khác để tôi phải học tiếp và thi lên 
các khóa Pāli cấp trên.

Đó là đặc điểm thật thà quý báu ở tôi. Một khi đã 
phát nguyện rồi, tôi sẽ không bao giờ thất hứa cả. 
Ngay cả trọn cuộc đời của tôi cũng không giá trị nhiều 
như lời phát nguyện. Vì vậy, bây giờ tôi phải cố gắng 
tìm mọi cách để ra ngoài, để thực tập. Có điều trong 
thời gian đó, vị trưởng lão cũng là vị thầy của tôi được 
mời đi xa nên tôi thừa cơ hội này rời Bangkok. Có thầy 
ở đó, tôi khó mà đi, bởi vì dù gì tôi cũng nợ thầy rất 
nhiều, và có lẽ vì cảm thấy quá kính trọng thầy nên tôi 
thật áy náy khi rời thầy. Tuy vậy, khi vừa thấy có cơ hội, 
tôi quyết định lập nguyện tối đó, cầu xin giáo pháp 
chứng minh điềm chỉ để tôi vững tâm ra đi làm theo 
chí nguyện của tôi lần này.

Sau khi tụng kinh xong, tôi phát nguyện nếu thật 
sự việc đi tu thiền định là thích hợp thì mọi việc 

diễn ra suôn sẻ như lòng mong ước của tôi, 
và tôi mong có một điều kỳ diệu xảy ra với 

tôi, hoặc trong giấc mơ hay trong lúc 
thiền định. Nhưng nếu tôi sẽ không 

được đi tu thiền định hoặc được 
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đi mà chỉ gặp điều thất vọng, cho tôi xin điềm báo 
biết nguyên nhân tại sao tôi thất vọng và không 
trọn vẹn ý nguyện. Còn nếu tôi đi tu thực hiện tâm 
nguyện của mình, tôi xin điềm báo thật khác thường 
lạ kỳ. Với lời nguyện xin đó, tôi ngồi xuống thiền 
định nhưng không có điềm báo gì xảy ra trong suốt 
khoảng thời gian tôi ngồi, nên tôi xả thiền nghỉ ngơi.

Ngay sau khi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy 
mình đang trôi bềnh bồng trên bầu trời cao ở một 
đô thị lớn. Đó không phải là Bangkok nhưng tôi 
không biết đó là thành phố nào. Mọi thứ diễn ra thật 
rõ ràng đến nỗi mắt tôi có thể nhìn thấy rõ và rất ấn 
tượng. Tôi lơ lửng vòng quanh thành phố ba vòng rồi 
quay trở về mặt đất. Khi đáp xuống đến mặt đất, tôi 
tỉnh giấc. Lúc ấy là 4 giờ sáng, tôi bật dậy và cảm thấy 
viên mãn, hài lòng trong tâm, bởi vì trong khi bồng 
bềnh trên thành phố lạ ấy, tôi đã thấy rất nhiều điều 
kỳ lạ mà tôi không thể diễn tả chi tiết cho bạn nghe 
được. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vui 
vẻ và rất hài lòng với giấc mơ ứng hiện ấy, đồng thời 
cũng nghĩ đến niềm mong đợi của tôi chắc chắn sẽ 
được toại nguyện, bởi trước đây tôi chưa bao giờ có 
một giấc mơ tuyệt vời như thế, và cùng lúc đó nó rất 
trùng hợp với lời nguyện của tôi. Đêm đó tôi thật sự 
ngạc nhiên về giấc mơ của mình. Sáng hôm sau, sau 
bữa điểm tâm tôi đã đến gặp vị Sư phó trụ trì để xin 
phép rời tu viện. Vị Sư hoan hỷ cho phép tôi đi ngay.

Từ trung tâm tôi đi thẳng đến tỉnh Nakhorn 
Ratchasima, đây là nơi tôi đã có lần an cư mùa mưa 
ở quận Cakkaraad. Tôi bắt đầu thực tập thiền định, và 
thật quá đỗi ngạc nhiên tâm tôi dần dần yên tĩnh lạ 
kỳ. Tôi có thể thấy rất rõ tâm mình dịu êm tĩnh lặng. 
Sau đó, vị trưởng lão cũng chính là vị thầy dạy Pali 
cho tôi bảo tôi trở về Bangkok để tiếp tục việc học. 

Vị trưởng lão đầy thiện chí đã 
đi theo tôi và sau đó còn đến 
nhiều tỉnh khác. Trên đường 
trở về, ông ghé lại để đi cùng 
tôi về Bangkok. Tôi thật sự 
cảm thấy mình bị trói buộc, 
vì vậy tôi đi về Udorn Thani 
để tìm Ngài Thiền sư Acariya 
Mun. Mặc dù, sự tiến bộ 
trong việc tu thiền định của 
tôi đã biến mất tiêu ở Baan 
Taad làng tôi. Lý do nó biến 
mất đơn giản là vì trước đó 
tôi ngồi trong mùng thiền. 
Ở Baan Taad chưa đầy một 
tháng, tôi cảm thấy tâm 

mình không sao tĩnh lặng được như trước đây. Đôi 
khi tâm cũng yên, đôi khi lại không. Biết rõ mọi thứ 
không như mong đợi và tôi có thể bị thất bại nếu cứ 
tiếp tục thực tập như vậy, nên tôi rời Baan Taad.

Khi đi từ Nakhorn Ratchasima đến Udorn Thani, 
mục đích của tôi là mong đuổi kịp Ngài Thiền sư 
Acariya Mun, Ngài vừa an cư ở tu viện Wat Noan 
Nives, Udorn Thani. Mặc dù tôi đến không đúng lúc 
để được gặp Ngài, vì chư Tăng đã thỉnh Ngài đi Sakon 
Nakhorn trước khi tôi đến, thế nên tôi đến trú xứ Wat 
Thung Sawaang ở Nong Khai ở hơn ba tháng trường.

Vào tháng Năm năm đó (1942), tôi rời Nong Khai 
đi đến thị trấn Sakon Nakhorn, và từ đó đi thẳng đến 
tu viện Ngài Thiền sư Acariya Mun đang trú ở Baan 
Khoak, phố Tong Khoan, quận Muang, tỉnh Sakon 
Nakhorn. Khi đặt chân vào tu viện lúc chạng vạng 
tối, tôi trông thấy Ngài đang đi thiền hành. “Ai vậy?” 
Ngài hỏi và tôi đã thưa với Ngài, tôi là ai. Rồi Ngài 
rời con đường thiền hành đi đến hội trường, Ngài 
đang nghỉ tạm một phòng trong hội trường và nói 
chuyện với tôi. Ngài thật từ bi, bao dung tuyệt vời, 
còn tôi một kẻ phàm phu vô minh tột cùng, kẻ đã 
lang thang tìm Ngài. Ngài đã cho tôi một bài pháp 
ngay buổi tối đầu tiên, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe 
những gì tôi còn nhớ được về nội dung bài pháp ấy. 
Đó là một bức thông điệp vẫn còn lưu mãi trong trái 
tim tôi cho đến ngày nay.

Ngài nói với tôi: “Con đã học được khá nhiều rồi đó, 
ít nhất là đủ để có một danh hiệu ‘Maha’. Bây giờ ta sẽ 
dạy cho con vài điều mà ta muốn con ghi nhớ và suy 
ngẫm. Đừng nghĩ rằng ta coi nhẹ giáo pháp của Đức 
Phật, nhưng ngay thời điểm hiện tại đây, không màng 
đến con đã học giáo pháp được bao nhiêu, nó sẽ không 
phục vụ mục đích giúp con có địa vị học giả mà đơn 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 57



thuần là một chướng ngại cho việc thiền tập của con, 
bởi vì con sẽ không thể nào dựa vào việc học hay sử 
dụng sở học của mình để làm tiêu chuẩn đánh giá mọi 
thứ khi con đang cố gắng làm tâm mình thanh tịnh, 
lặng yên. Thế nên, vì lợi ích tạo thuận lợi cho việc tịnh 
tâm, ta muốn con trong thời gian tới hãy để những gì 
con học được từ giáo pháp qua một bên. Khi đúng thời 
nó có ích cho con, tất cả chúng tuôn trào như dòng 
chảy hòa lẫn nhuần nhuyễn với việc thực tập của con. 
Lúc đó, sở học phụng sự như một chuẩn mực và con 
làm tâm thức mình tương hợp với nó. Nhưng trong thời 
gian này, ta không muốn con quan tâm bản thân mình 
với giáo pháp đã học được. Bất cứ cách nào con làm 
cho tâm mình trong lặng hay sử dụng trí tuệ (pañña) để 
quán sát các uẩn, ta muốn con trước hết phải giới hạn tự 
thân trong phạm vi thân thể này, bởi vì tất cả giáo pháp 
trong kinh sách đều nhắm vào thân và tâm, nhưng 
tâm chưa có chứng cứ xác thực nào và vì vậy không thể 
lấy giáo pháp đã học được từ kinh sách mà đem ra sử 
dụng được. Giáo pháp đơn thuần chỉ là những ám chỉ 
và những bảng hướng dẫn con nghiên cứu ở một nơi 
nào khác, ở đó con là một người đứng không vững vì 
không có điểm tựa nào cả, bởi vì tâm con chỉ gắn bó 
với giả định lý thuyết, hình thức mà đó đâu phải là con 
đường Đức Phật hướng dẫn. Vì vậy, ta muốn con ghi 
nhận những gì ta nói và suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu 
con đặt hết tâm trí vào việc thực tập không thối lui, 
ngày ấy sẽ đến và con luôn giữ những lời nói của ta 
hôm nay in sâu trong trái tim con”. Những gì hồi đó 
Ngài đã dạy, tôi vẫn còn nhớ và hôm nay tôi nói lại 
tất cả cho các bạn cùng nghe.

Tôi cảm thấy tin tưởng một cách hết sức chắc 
chắn nơi Ngài ngay khi tôi gặp Ngài đêm hôm đó, 
cả hai lý do, bởi vì niềm tin của tôi đối với giáo pháp 

Ngài đã thật từ bi dạy cho tôi và bởi vì sự hỗ trợ của 
Ngài đã để cho tôi được ở lại tu học dưới sự hướng 
dẫn của Ngài. Tôi ở đó với Ngài trong niềm sung 
sướng khó nói hết nhưng cũng có lẽ vì tôi quá ngu 
tối nên không nói được đó thôi. Ngài rất từ bi, giúp 
đỡ tôi trong giáo pháp mỗi khi tôi đến gặp Ngài.

Việc thực tập của tôi khi lần đầu tiên tu học với 
Ngài lúc tiến bộ lúc thụt lùi. Tâm tôi khó mà yên lặng 
được lâu. Mùa an cư tôi ở với Ngài là mùa an cư thứ 
9 trong cuộc đời tu hành của mình, tôi cảm thấy nó 
dài như 7 mùa an cư trước, lúc tôi còn đi học và một 
mùa an cư ở Nakhorn Ratchasima sau khi bắt đầu 
thực tập. Trong mùa an cư đầu tiên ở với Ngài, không 
có gì đặc biệt ngoại trừ tiến độ lúc tiến lúc lùi trong 
sự tu định của tôi. Sau mùa an cư, tôi lên núi ở tu 
hơn hai tháng và sau đó trở về bên Ngài, tâm tôi vẫn 
cứ lúc tiến lúc lùi như cũ. Tôi không thể tìm ra lý do 
tại sao nó vẫn thụt lùi mặc dù tôi rất chú tâm thực 
tập bằng tất cả khả năng của mình. Có nhiều đêm 
tôi không dám ngủ thẳng giấc vì sợ rằng tâm tôi sẽ 
thụt lùi nhưng rồi nó cũng thụt lùi. Nhất là có khi tâm 
bắt đầu lắng yên, tôi cố gắng muốn sự tu của mình 
tiến bộ nhanh hơn chút nữa, vì lo lắng nó lại thụt lùi 
nhưng rồi tâm tôi vẫn bị thụt lùi. Sau một thời gian 
việc tu của tôi vẫn cứ tiến lùi như thế. Có khi sự tu tiến 
bộ, tôi giữ được trạng thái này được khoảng 3 ngày 
và rồi lại thụt lùi ngay trước mắt tôi. Điều này làm tôi 
rất phiền và tôi tự hỏi: “Tại sao lại đi xuống chứ? Phải 
chăng vì tôi buông mất thiền ngữ? Có lẽ chánh niệm 
của tôi đã mất tiêu rồi!”. Thế là tôi tự nhắc nhở mình 
và tự hứa với lòng rằng xem như không có vấn đề 
gì, tôi sẽ luôn giữ thiền ngữ thường trực trong tâm 
mình. Bất kể đi đâu, ở đâu dù không phải trong thời 
thiền tập, ngay cả lúc quét sân hay làm việc gì, tôi 
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đều không cho phép tâm thức mình rời khỏi tiếng 
niệm Buddho, đó là tiếng niệm mà tôi vẫn rất thích 
niệm trong lúc thiền tập.

Ngay lúc tâm thức lắng yên, tịch tịnh, tôi vẫn giữ 
tiếng niệm Phật Buddho trong trạng thái tịch tĩnh 
đó, tôi nhất định vẫn không rời nó. Nếu bằng cách 
nào đó tâm thoái bộ, ngay nơi đó tôi phải biết.

Vừa nhớ đến phương thức tu này, tôi lập nguyện 
và bắt đầu niệm Buddho. Khi niệm liên tục, tâm tôi yên 
tĩnh rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với trước đây. Với 
phương thức niệm Phật này tôi đi vào trạng thái tĩnh 
lặng thật dễ dàng. Khi trong tĩnh lặng ấy, tôi lại khởi 
phân vân rằng có nên niệm hay không niệm Buddho 
nữa, vì tỉnh thức biết rõ tâm đang tĩnh lặng cũng như 
là biết rõ đang kiên định niệm Buddho vậy. Không có 
bất cứ vọng tưởng nào khởi lên cả. Khi đó tôi dừng 
tiếng niệm thầm. Khi tâm có chút dịch chuyển hay 
nói cách khác là nó vừa có chút gợn sóng nhẹ, lập 
tức tôi bắt đầu niệm Phật trở lại và xem đây là cách 
để trụ tâm. Đồng thời, tôi luôn theo dõi ngay điểm 
nào tâm tôi giật lùi. Tôi từ bỏ mối quan tâm đến sự 
tiến bộ hay giật lùi của tâm. Nó tiến hay lùi không 
thành vấn đề, tôi vẫn cứ giữ tiếng niệm Phật một cách 
kiên định. Dù cho tâm thụt lùi đi nữa, cứ để nó lùi vì 
khi tôi có nhất quyết làm cho nó không thụt lùi, nó 
vẫn cứ thụt lùi bất chấp quyết tâm của tôi mà.

Bây giờ, tôi cảm thấy không còn quan tâm gì 
nữa đến chuyện tâm tiến bộ hay thụt lùi. Tôi chỉ 

đơn giản động viên có ý thức trong tiếng niệm 
Buddho thôi. Tôi cố gắng tỉnh giác trước những 
trạng thái tiến hay lùi, còn trong tâm đã có tiếng 
niệm Buddho ngự trị. Đấy là chỗ biết của tôi. Đấy là 
chỗ tôi thấy rất rõ ràng. Đấy là nơi tôi đặt trọn niềm 
tin của mình. Tôi sẽ không quan tâm đến bản thân 
mình tiến bộ hay thụt lùi nữa.

Thời gian trôi qua, tâm tôi chỉ có tiến bộ và thụt 
lùi không còn thụt lùi nữa. Đấy là điều tôi nhận ra: 
Sự thật là tâm vẫn đang thụt lùi đều đều, bởi vì trong 
khi niệm Phật vẫn còn có lỗ hổng; chánh niệm phải 
buông trôi ngay khi đó là điều chắc chắn. Vì vậy, từ đó 
lúc nào tôi cũng luôn một mực giữ tiếng niệm Phật. 
Bất cứ đi đâu, ở đâu tôi không để có lỗ hổng trong 
chánh niệm. Thậm chí, nếu tôi có ở bên bờ vực của sự 
chết, tôi cũng sẽ không rời tiếng niệm Buddho. Nếu 
tâm đang thoái lui, ngay nơi đó tôi biết rõ nó đang 
thoái lui. Tôi sẽ không quan tâm bản thân mình với 
bất kỳ chuyện gì. Kết quả là, tâm tôi đã thiết lập được 
một nền tảng kiên cố nhờ vào phương thức thiền tập 
niệm Buddho.

Sau đó, tôi tu học với Ngài Thiền sư Acariya Mun 
đến mùa an cư thứ hai. Trước khi bắt đầu mùa an 
cư, tâm tôi cảm thấy rất an tịnh và kiên định, không 
hề có chút thụt lùi gì hết. Thế nhưng tôi vẫn không 
quên cách thực tập niệm Phật. Phương thức thiền 
tập này đã giúp tôi ngồi nguyên một chỗ, một tư thế 
từ đầu đêm cho đến bình minh.
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Trong suốt mùa mưa thứ hai ở với Ngài Thiền sư 
Acariya Mun, tôi tập ngồi thiền suốt đêm cho đến 
bình minh, và xem đây là một trong những cách tu 
quan trọng nhất của tôi. Sau đó, tôi nới lỏng dần lại 
vì nhận ra thân thể giống như một công cụ, nó có 
thể bị kiệt sức nếu tôi sử dụng nó mà không biết 
điều độ. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng cố gắng 
theo cách ngồi thiền suốt đêm cho đến bình minh 
đã làm phát sinh năng lượng cho tâm lớn hơn bất cứ 
phương pháp tu nào khác.

Giai đoạn ngồi thiền suốt đêm cho đến bình minh 
giúp tôi hiểu rõ cảm giác đau sinh khởi trong lúc ngồi 
thiền lâu, cơn đau phát sinh trong lúc đó rất đặc biệt và 
đa dạng lạ lùng. Khi chống chỏi với cơn đau, tâm vẫn 
quán chiếu và nhận biết rõ ràng không hề suy giảm cho 
đến lúc nhận diện rõ tất cả những đặc tính đau trên cơ 
thể như một khối đau kinh khiếp. Khi đó, sự nhận biết 
trở nên rất nhạy bén, thẩm thấu và cảm nhận rõ mọi 
cảm giác của tâm. Sự tu này đã làm cho mức chánh 
niệm của tôi, sự nhận biết cũng như dũng khí tinh tấn 
thực tập trong tôi mạnh lên rất nhiều. Đồng thời, nó 
còn giúp tôi can đảm, vững niềm tin trong tương lai, 
dẫu rằng bao nhiêu cơn đau ập đến khiến phải chết đi 
nữa cũng sẽ không có gì khác với những cơn đau mà 
tôi đang trải nghiệm và quán chiếu trong hiện tại đây. 
Tất cả những cơn đau đều không là gì cả, cũng có thể 
là sẽ rất khác và đặc biệt rồi lừa gạt tôi hay làm tôi hoài 
nghi lúc lâm chung thôi. Đấy cũng là một thể nhập 
sâu sắc hơn. Sự đau đớn, ngay khi tâm sáng suốt nhận 
diện biết rõ nó, nó liền biến mất và tâm dần lắng dịu 
xuống, yên tĩnh tuyệt đối.

Bây giờ, trong thời điểm như thế này, nếu bạn muốn, 
bạn có thể nói rằng tâm tôi đang rỗng lặng, nhưng đó 
là sự rỗng lặng trong lúc thiền định. Khi xả thiền định, 

sự rỗng lặng ấy biến mất. Từ đó, tâm lại tiếp tục công 
việc quán chiếu, và cứ liên tục như thế cho đến khi nào 
nó đạt sự trải nghiệm như trong lúc thiền định. (Ở đây, 
tôi sẽ nói cô đọng lại cho vừa với thời gian còn lại của 
chúng ta). Một khi định lực mạnh lên, sự nhận biết từng 
bước quán chiếu rõ các góc độ khác nhau của thân cho 
đến lúc thấy biết rõ tất cả và làm cho tham ái đối với 
thân thể hay đối với mọi thứ bị đoạn diệt. Ngay đây, tâm 
bắt đầu rỗng lặng nhưng chưa phải là trạng thái rỗng 
lặng hoàn toàn. Vẫn còn có những hình bóng ảnh hiện 
như những bức tranh trong nội tâm cho đến khi tâm 
nhu nhuyến thuần thục nhờ thực tập liên tục. Những 
hình ảnh trong tâm sau đó bắt đầu mờ dần từng ngày, 
và cuối cùng tan biến hết. Không còn loại hành nào 
xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tâm nữa. Đây mới 
được gọi là tâm không.

Đặc tính không này vốn có mặt sẵn trong tâm, 
tùy theo tầng bậc riêng của nó. Nó không phải là 
trạng thái rỗng lặng của định hay trong lúc tọa thiền. 
Khi tọa thiền, đó là bản tính không của định. Nhưng 
khi tâm theo dõi quán thân, ngang qua tuệ tri tánh 
không ấy xuất hiện, khi đó tất cả ảnh tượng trong 
nội tâm đều biến mất, và do nhờ năng lực của chánh 
niệm và tuệ tri, tâm tỉnh sáng đối với tất cả mọi hành 
hoạt sinh khởi, đấy được gọi là đặc tính không của 
tâm tùy theo tầng bậc riêng của nó.
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Khi đạt đến giai đoạn này, tâm thật sự rỗng lặng. 
Mặc dù thân có mặt, đấy chỉ đơn thuần là cảm giác 
của thân mà thôi. Không có tướng của thân xuất 
hiện trong tâm chi hết. Vô ngã tướng được gọi là 
sự rỗng lặng tùy theo tầng bậc của tâm, và lúc nào 
nó cũng thường rỗng lặng như thế. Nếu trạng thái 
rỗng lặng này là Niết-bàn, thì đó là Niết-bàn của một 
cá nhân hành giả nào đó, hoặc chỉ là một giai đoạn 
của tâm chứ chưa phải là trạng thái Niết-bàn của Đức 
Phật. Nếu ai đạt được trạng thái rỗng lặng của định 
hướng đến trạng thái Niết-bàn khi tâm lắng dịu 
trong định, nó đơn thuần chỉ là Niết-bàn trong định 
lực của vị hành giả ấy. Tại sao hai trạng thái rỗng lặng 
ấy không phải là Niết-bàn của Đức Phật? Bởi vì khi 
đạt được tâm rỗng lặng trong định, bạn sẽ không 
tránh khỏi khởi ý thích hài lòng và tham trước vào 
trạng thái định ấy. Tâm rỗng lặng tùy theo tầng bậc 
của nó vì tâm không tránh khỏi được sự đắm chìm 
và tham trước trạng thái rỗng lặng. Hãy tuệ tri trạng 
thái rỗng lặng cũng là một đối tượng hay thiên kiến 
cho đến khi nào sự tu của bạn vượt qua giai đoạn 
này. Bất cứ ai gọi trạng thái này là Niết-bàn đều có 
thể được cho rằng họ đã rơi vào đắm trước trạng 
thái Niết-bàn trong sự rỗng lặng mà không có sự 
nhận thức rõ ràng ấy. Vậy thì trạng thái rỗng lặng 
của Niết-bàn thật sự như thế nào?

Nếu không mong đạt đến cấp độ Niết-bàn này, 
chúng ta phải trải nghiệm tuần tự qua cảm thọ 
(vedana), qua tưởng (...), hành và thức để có một nhận 
biết hoàn hảo cho đến lúc tuệ tri chúng hết sức rõ 
ràng và chi tiết, bởi vì sự rỗng lặng mà chúng ta đã nói 
là sự trống không các cảm thọ, thật ra lúc bấy giờ cảm 
thọ hỷ lạc lấp đầy sự rỗng lặng này. Tưởng cho là rỗng 
lặng. Hành nhận sự rỗng lặng này như là pháp tu đã 
được định sẵn. Thức còn giúp cho tỉnh giác rõ biết 
nội tâm chứ không chỉ đơn giản ý thức được sự vật 
bên ngoài, và như thế, sự rỗng lặng này là sự rỗng 
lặng của pháp tu đã được định sẵn của tâm vậy.

Nếu chúng ta quán chiếu cẩn thận những điều này, 
và trạng thái rỗng lặng đây rõ ràng như là những pháp 
hành hay những giả tướng, việc này sẽ mở ra một con 
đường mà chắc chắn có một ngày chúng ta sẽ đi qua. 
Khi chúng ta quán chiếu trong quan niệm này, bốn uẩn 
và trạng thái rỗng lặng vốn chúng đã làm che khuất 
chân lý, sẽ dần dần được sáng tỏ và tự thân chúng bộc 
lộ hết từng chút một cho đến lúc chúng lộ rõ hoàn 
toàn. Sau đó, chắc chắn tâm tự nó có cách vọng động 
không chịu sự áp đặt nào. Cho dù dưới sự chế ngự 
của pháp hành, nó vẫn đầy vọng tưởng không thật 
và không còn chịu sự thu thúc của chánh niệm và sự 
nhận biết, bởi chính nó tương quan với vọng tưởng giả 
tạm ấy. Chánh niệm và tuệ tri từ căn nguyên sẽ khai 
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Trạng thái khi những thứ này bị đoạn dứt bởi sức 
mạnh của sự nhận biết tĩnh sáng, đấy cũng là một 
hình thức của sự rỗng lặng. Không có bất kỳ một dấu 
hiệu nào của thực thể quy ước (sammati) hiện diện 
trong trạng thái rỗng lặng ấy cả. Đây là sự rỗng lặng 
khác hẳn những hình thức rỗng lặng mà chúng ta đã 
trải nghiệm trước đây. Trạng thái rỗng lặng này cũng 
được gọi là trạng thái tịch tĩnh của Đức Phật hoặc của 
chư Phật Bồ-tát, tôi e rằng mình không thể nói rõ hết 
được, chỉ có cách là mỗi thiền giả, chính anh hay cô ấy 
tự mình biết rõ trạng thái rỗng lặng này mà thôi.

Trạng thái rỗng lặng không có thời gian hay còn gọi 
là vượt thời gian - akaliko. Sự rỗng lặng trong định có 
thể thay đổi, đôi lúc tiến bộ hoặc thụt lùi. Sự rỗng lặng 
ở cảnh giới Vô sắc đạt được trên lộ trình thực tập có thể 
thay đổi hoặc tiến xa hơn. Nhưng trạng thái rỗng lặng 
riêng của mỗi tự thân không hề thay đổi, bởi vì không 
còn bản ngã trong sự rỗng lặng này và cũng không còn 
ý thức rằng sự rỗng lặng này là chính mình. Không chỉ 
đơn thuần là những kiến thức và quan kiến đối với sự 
vật đúng như bản chất của chúng (yatha-Bhuta-nana-
dassana), mà thấy rằng sự rỗng lặng này tương hợp 
với những nguyên tắc tự nhiên đúng với bản chất của 
chúng, và thấy tất cả thế giới hiện tượng cũng đúng 
như bản chất của chúng khi chúng ghé qua và tồn tại 
một cách bình thường tự nhiên.

Giới, Định và Tuệ - những nguồn lực quan trọng 
chúng ta vận dụng tu tập làm tâm mình trở nên 
thanh tịnh, rỗng lặng - được nhận thức rõ đúng với 
bản chất của chúng và vận hành theo bản chất của 
chúng. Không có gì sót lại che giấu trong bản thể tự 
nhiên ở giai đoạn cuối cùng của sự rỗng lặng này.

Tôi mong tất cả chúng ta hãy tự quán chiếu ba loại 
tánh Không này và cố gắng tự mình tu tập để thể hội, 
kinh nghiệm được chúng, và đặc biệt với tánh Không 
sau cùng, đó là trạng thái rỗng lặng trong những 
nguyên lý của bản thể tự nhiên, vượt ngoài phạm vi 
mà người khác hay thực tại quy ước có thể liên lụy 
đến chúng ta một lần nào nữa. Những hoài nghi 
trong tôi xếp hàng dài từ lúc bắt đầu học giáo pháp 
cho đến giai đoạn đạt được sự rỗng lặng tuyệt đối này 
đã tìm ra được giải pháp nhờ trí tuệ và thị kiến của tự 
thân luôn giữ vai trò như quan tòa vậy.

Đã đến lúc kết thúc buổi nói chuyện. Hôm nay tôi đã 
kể hết cho các bạn nghe về mớ vô minh của riêng tôi, 
từng bước gạn lọc, và rồi lang thang đến giai đoạn tâm 
rỗng lặng vô ngã sau cùng này, đấy là kết quả trên con 
đường tu tập vượt ngoài khả năng để giải thích rộng xa 
rõ ràng thêm nữa. Thời gian đã hết, tôi xin dừng ở đây.

Nguyện cầu các bạn luôn hạnh phúc và vạn sự như ý.

quang con đường như ngọn lửa ngùn ngụt cháy khi 
gặp phải xăng dầu, cho đến khi nào đào bới hết gốc 
rễ của vọng tưởng linh tinh. Chỉ khi ấy chánh niệm và 
tuệ tri mới dừng lại nghỉ ngơi chốc lát.

Ở tầng bậc này, gì là đối thủ đối với Niết-bàn của 
Đức Phật? Đó là những ý thức mà tâm đắm trước như 
cho rằng “Tâm tôi rỗng lặng”, “Tâm tôi thanh thản”, 
“Tâm tôi thanh tịnh”. Mặc dù chúng ta có thể thấy tâm 
mình dường như trống không, nhưng đó vẫn còn 
trong quan niệm đối đãi với cái không trống không. 
Con tim có thể dường như thanh thản lắm nhưng thật 
ra nó vẫn đang lệ thuộc vào bất an. Con tim dường 
như thanh tịnh lắm nhưng phiền não vẫn còn đang 
trú ngụ ở đấy, chỉ vì chúng ta không nhận thức rõ hết 
đó thôi. Một trạng thái rỗng lặng như vậy, thanh thản, 
thanh tịnh là những tuyến tính nổi lên trên làm che 
khuất tâm thức, bởi vì chúng là những dấu hiệu của 
thủ hữu và sanh. Bất cứ ai muốn đoạn dứt thủ hữu và 
sanh đều phải nên quán chiếu như vậy để tỉnh sáng 
trước mọi điều và buông chúng đi. Hãy chọn lựa: Đừng 
sở hữu chúng nữa hay để chúng sẽ biến thành một 
ngọn lửa thiêu cháy bạn. Nếu sự nhận biết của bạn đào 
cho được ba lãnh chúa của thủ hữu này khi chúng xuất 
hiện, bạn sẽ tóm được cái trục của thủ hữu và sanh, và 
nó bị phân tán, biến mất khỏi tâm bạn ngay thời điểm 
sự nhận biết soi sáng đến căn cứ địa của chúng.
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QUÁN NIỆM HƠI THỞ
THEO BÀI KINH TỨ NIỆM XỨ

 ☐ TK. GIÁC CHINH

1. Phép Quán niệm hơi thở
Phép quán niệm hơi thở, nếu được phát triển và 

thực tập liên tục, sẽ đem lại những thành quả và lợi 
lạc lớn, có thể làm thành tựu bốn lĩnh vực quán niệm; 
bốn lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực 
tập liên tục, sẽ thành tựu bảy yếu tố giác ngộ; bảy yếu 
tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ 
đưa tới trí tuệ và giải thoát.

Các bước thực tập thiền quán niệm hơi thở có thể 
được ứng dụng vào đời sống hàng ngày trong mọi 
lúc mọi nơi như đi, đứng, nằm, ngồi. Là nền tảng của 
chánh niệm, tự do và hạnh phúc.

Trong đời sống hàng ngày, Đức Phật thường tu 
tập phương pháp quán niệm hơi thở này trong hầu 
hết thời giờ của ngày và đêm.

Nhờ sống trong tu tập phương pháp này mà thân 
thể và đôi mắt không hề mệt nhọc; nhờ kết quả ấy 
mà tâm giải thoát các khổ, phiền não, và đạt được 
hạnh phúc.

Khi thực tập, định sẽ có mặt do quán hơi thở; khi 
được tu tập, được làm cho sung mãn là an tịnh và cao 
thượng, là trú xứ an lạc vô nhiễm, loại trừ và làm cho 
an tịnh các tư duy bất thiện ngay khi chúng khởi lên.

Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục 
phép quán niệm hơi thở, để phép này mang lại 
những thành quả và lợi lạc lớn?

Nếu thiền sinh không thể định tâm bằng cách 
theo dõi hơi thở vô ra thì có thể tập cách đếm hơi thở 
như sau: Hít vô - thở ra đếm một, hít vô - thở ra đếm 
hai..., cứ như thế đếm cho tới mười rồi trở lại một. 

TÌM HIỂU PHÉP

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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Thực tập như vậy một hồi lâu, tâm sẽ an định. Khi tâm 
đã an định, thiền sinh trở lại theo dõi bốn biểu hiện 
của hơi thở: vô, ra, dài, ngắn, hoặc toàn luồng hơi thở.

Không chuyển sự chú tâm theo dõi từ hơi thở sang 
các đề mục khác, ở đây mục đích chính của niệm hơi 
thở là để an trú tâm và để đạt đến sự an định.

Đừng lo lắng, thiền sinh chỉ cần làm một việc duy 
nhất đó là tác ý (khởi niệm) cảm nhận toàn thân và hơi 
thở, hoặc là tác ý có sự quyết tâm đạt đến sự an tịnh 
của hơi thở và thân tâm. Trong lúc tác ý vẫn duy trì sự 
chú tâm theo dõi hơi thở. Nên nhớ, Thiền sinh phải giữ 
chánh niệm liên tục trên đối tượng chính là hơi thở.

Một khi từ bỏ năm triền cái [(1. Tham dục 
(kamachanda), 2. Sân hận (vyapada), 3. Hôn trầm 
(thiramiddha), 4. Trạo cử (udhaccakukucca), 5. Nghi ngờ 
(vicikiccha)] và duy trì được sự an định này trong khoảng 
thời gian đủ dài thì thiền sinh sẽ vào Cận định (upacāra); 
và sẽ vào An chỉ định (appanā) khi đã làm cho sung mãn 
(phát triển dồi dào) năm thiền chi: Tầm (duy trì tỉnh thức 
nơi đối tượng), Tứ (an trú vững chắc nơi đối tượng), Hỷ 
(hân hoan, vui mừng), Lạc (an lạc), và Nhất tâm (an định).

2. Thực hành

Chuẩn bị tư thế ngồi thiền
Điều chỉnh thân thể:
Khi thực hành, thiền sinh có thể ngồi xếp bằng 

kiết già, bán già, hoặc ngồi trên ghế thả hai chân 
xuống đất nhưng phải ngồi thẳng lưng để cho cột 
sống thẳng hàng. 2 bàn tay xếp bằng, gác trên chân 
ngay dưới bụng hoặc để trên hai đầu gối. Tư thế ngồi 
phải vững chãi, thảnh thơi và an lạc.

Điều chỉnh hướng tâm:
Tập trung sự chú ý (chú tâm) của bạn vào điểm 

xúc chạm của hơi thở tại vùng cửa mũi hay môi trên, 
chỉ nên định tâm vào hơi thở. Hơi thở chạm xúc vào 
lỗ mũi hay môi trên là nơi dễ theo dõi nhất. Nếu cảm 
thấy khó chịu hay căng thẳng, có thể chuyển sự chú 

tâm vào vùng dưới rốn hoặc để tâm ngay trước mặt. 
Ở đây, chúng ta chỉ quán niệm vào hơi thở, hơi thở 
có chạm xúc, mà không quán vào sự chạm xúc. Quán 
niệm hơi thở này cần có một chánh niệm vững mạnh 
và có tuệ giác.

Sự chú tâm trong lúc ngồi thiền phải đầy đủ ba 
yếu tố của chánh niệm đó là: tỉnh thức (awareness), 
chú ý (attention), và tỉnh giác (alertness).

Thiền sinh cần phải cương quyết không để phóng 
tâm, tâm lang thang chỗ này chỗ kia, trong khi đếm 
hơi thở. Chỉ chú tâm theo dõi hơi thở. Bây giờ ta đem 
tâm vào hơi thở: hơi thở vào và hơi thở ra.

Thực tập và chế tác hơi thở:
Khi thở có sự chú tâm, thiền sinh để hơi thở vô, ra tự 

nhiên; không cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn lại, 
cần phải thở một cách đều đặn, nhẹ nhàng và để cho 
hơi thở tự nhiên. Ghi nhớ và chú tâm vào hơi thở là đối 
tượng duy nhất trong suốt thời gian hành thiền. Nếu 
bị phóng tâm, Thiền sinh phải cố gắng tỉnh thức và 
đem tâm trở về an trú trên đối tượng thiền bằng cách 
theo dõi luồng hơi thở vô ra và dán chặt tâm nơi điểm 
xúc chạm ở cửa mũi hay ngay điểm dưới rốn ở bụng. 
Không nên đem tâm đi theo luồng hơi vào trong thân 
thể hay chạy ra ngoài thân thể. Nếu thiền sinh để tâm 
theo dõi luồng vào trong thân hay ra ngoài thân thì 
sẽ không thể làm hoàn hảo sự định tâm. Cần phải chú 
tâm ghi nhận hơi thở.

Nếu thiền sinh hành trì như thế trong một hay hai 
giờ thì định tướng có thể sẽ phát sinh. Từ từ hơi thở sẽ 
tự nó trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn. Hơi 
thở là cội gốc của chánh niệm và hạnh phúc, vì vậy 
thiền sinh không nên cố tình ép hơi thở để nó nhẹ 
nhàng. Bởi vì, nếu làm như thế thì chẳng bao lâu, bạn 
sẽ bị hụt hơi và tạo mệt nhọc, để rồi sinh ra thất niệm 
(không có chánh niệm). Khi hơi thở tự nó trở nên nhẹ 
nhàng và tâm an định đi theo sau nó, qua thiền lực 
này, hầu hết các thiền sinh sẽ cảm thấy lâng lâng, thư 
thái như thể là họ không có mặt mũi, không có thân 
nữa, mà cảm thấy chỉ có hơi thở vào ra nhẹ nhàng và 
một cái tâm đang theo dõi nó.

Dần dần, nếu giữ tâm được an định vào hơi thở 
thì việc luyện tâm thiền định chỉ hoàn tất khi nào tâm 
quán niệm được giữ tại nơi mà hơi thở chạm xúc với 
cơ thể. Khi thiền sinh chú định vào bên ngoài, xa lìa 
nơi chạm xúc thì rất khó mà đạt vào tầng thiền định.

Nếu tâm vẫn giữ an định và chỉ chú mục vào định 
tướng của hơi thở khoảng 1 đến 2 giờ, hầu hết các 
thiền sinh đều có thể nhận rõ 5 thiền chi (jhananga) 
rất dễ dàng nếu họ phân tích chúng lúc đó. Năm 
thiền chi đó là:
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1. Tầm (vitakka): đem tâm hướng về định tướng,
2. Tứ (vicara): bám sát vào định tướng,
3. Hỷ (pity): ưa thích định tướng,
4. Lạc (sukha): cảm giác an lạc, hạnh phúc khi tiếp 

xúc với định tướng,
5. Nhất tâm (ekaggata): tập trung tâm về một 

điểm (đó là định tướng).
Cũng cần biết thêm ở đây là có khi thiền sinh 

không thể nhận rõ được năm thiền chi trên, là vì lúc 
đó thiền sinh vẫn còn bị các triền cái (nivarana) ngăn 
che. Các Triền cái đó là:

1. Tham dục (kamachanda),
2. Sân hận (vyapada),
3. Hôn trầm (thiramiddha),
4. Trạo cử (udhaccakukucca),
5. Nghi ngờ (vicikiccha).
Thiền sinh phải xét duyệt từng triền cái một, để 

xem chúng còn vương vấn trong tâm trong lúc hành 
thiền hay không. Chúng cần phải được loại bỏ thì việc 
đắc thiền mới thành tựu.

3. Các bước thực tập thiền căn bản

3.1. Bước một:
Biết rõ: Hơi thở vô, ra, dài, ngắn.
Thiền sinh chỉ đơn thuần theo dõi và nhận biết rõ 

ràng hơi thở:
•	 Hơi	 thở	vô	dài	hoặc	hơi	 thở	 ra	dài,	nhận	biết	

chúng.
•	 Hơi	thở	vô	ngắn	hoặc	hơi	thở	ra	ngắn	nhận	biết	

chúng.
Ở đây, thiền sinh chỉ cố gắng biết rõ bốn biểu hiện 

của hơi thở: vô, ra; dài, ngắn. Phải biết rõ các biểu hiện 
của từng hơi thở một cách cụ thể để giữ tâm tỉnh 
thức, không tán loạn (suy nghĩ lung tung) và đạt đến 
sự định tâm.

Khi tâm trở nên yên tịnh, không còn phóng tâm 
nữa và hơi thở trở nên nhẹ nhàng, bạn có thể chuyển 
qua bước hai kế tiếp.

3.2. Bước hai:
Cảm giác toàn thân hơi thở vô; Cảm giác toàn 

thân hơi thở ra.
Cố gắng chú tâm nhận biết rõ toàn thể hơi thở, 

bao gồm: điểm đầu, giữa, cuối của hơi thở vô. Ghi 
nhận toàn thể luồng hơi thở một cách rõ ràng. Nhận 
biết luồng hơi thở vô ra một cách trọn vẹn.

3.3. Bước ba:
An tịnh thân hành, tôi thở vô; An tịnh thân hành, 

tôi thở ra.
Tiếp tục chú tâm và duy trì chánh niệm, tỉnh 

giác về hơi thở một cách liên tục với quyết tâm làm 

cho hơi thở, thân và tâm trở nên an tịnh, có mặt 
trong lúc thực tập.

Nếu hơi thở vẫn chưa nhuần nhuyễn an tịnh, thiền 
sinh nên thầm khởi niệm tác ý đến hơi thở an tịnh. Khi 
phát khởi quyết tâm như thế, hơi thở sẽ dần trở nên 
an tịnh. Hơi thở an tịnh thì thân và tâm sẽ an tịnh và 
hợp nhất. Ở bước này, hơi thở thường trở nên rất vi tế 
khó nhận diện; có lúc nó dường như không hiện hữu, 
nhưng đó chỉ là cảm giác an tịnh của hơi thở. Thiền 
sinh đơn thuần chỉ cứ giữ tâm tại điểm xúc chạm, hơi 
thở sẽ xuất hiện rõ ràng trở lại và thân tâm trở nên an 
tịnh lạ thường. Sau đó, thiền sinh thực hành và ứng 
dụng 16 đề mục thiền quán niệm hơi thở.

4.  16 Đề mục thiền quán niệm hơi thở (Theo 
Kinh Satipaṭṭhāna-sutta)

4.1. Thân niệm xứ:
1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở 

vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết: Ta 
đang thở ra một hơi dài.

2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang 
thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy 
biết: Ta đang thở ra một hơi ngắn.

3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. 
Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Người ấy 
thực tập như thế.

4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. 
Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy 
thực tập như thế.

4.2. Thọ niệm xứ:
5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang 

thở ra và cảm thấy mừng vui. Người ấy thực tập như 
thế.

6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở 
ra và cảm thấy an lạc. Người ấy thực tập như thế.

7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt 
động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về 
những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy thực tập 
như thế.

8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động 
tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho 
những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Người 
ấy thực tập như thế.

4.3. Tâm niệm xứ:
9. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta 

đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Người ấy thực 
tập như thế.

10. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. 
Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy 
thực tập như thế.
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11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào 
định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. 
Người ấy thực tập như thế.

12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được 
giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta 
được giải thoát tự do. Người ấy thực tập như thế.

4.4. Pháp niệm xứ:
13. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường 

của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô 
thường của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế.

14. Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không 
đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Ta đang 
thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và 
vướng mắc của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế.

15. Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất 
không sinh diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán 
chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. 
Người ấy thực tập như thế.

16. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông 
bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. 
Người ấy thực tập như thế.

5. Kết quả và lợi ích

Thực tập thiền định bằng phương pháp Quán 
niệm hơi thở là phương pháp đi thẳng vào tâm thức 
bằng nghị lực và ý chí của chính mình. Ta chỉ việc ngồi 
xuống, và cứ ngồi yên đấy, có nghĩa là ta bỏ ra ngoài 
tất cả những gì trong đầu, chỉ trừ cái ý thức tỉnh giác 
về sự ngồi thiền của mình mà thôi.

Nghe thì có vẻ rất là giản dị, đơn giản nhưng thật 
ra là rất khó. Nếu bạn không tin cứ thử ngồi xuống 
thực hành trong giây lát đi, bạn sẽ hiểu những gì tôi 
và chính tâm ý của các bạn nói.

Những tư tưởng tạp nhạp, ồn ào trong đầu đều 
bị hạn chế, hành giả đem tâm ý mình tập trung vào 

một đề mục duy nhất đó là hơi thở. Thiền định có một 
giá trị rất cao trong việc trị liệu và chế tác hạnh phúc. 
Thiền định ở mức độ cao nó còn có cộng thêm một 
yếu tố mới, và được nhấn mạnh hơn, đó là yếu tố tỉnh 
giác. Kết quả là một sự tĩnh lặng sâu sắc, những hoạt 
động tâm sinh lý chậm lại, với một cảm giác rất an 
vui và khỏe khoắn, dồi dào sự tỉnh giác và đầy trí tuệ 
quang minh.

Theo như Kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Thế Tôn 
tuyên thuyết thì bốn lĩnh vực quán niệm nếu được 
phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa bảy yếu tố giác 
ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn. Bảy yếu tố giác ngộ 
nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa đến 
sự thành tựu viên mãn của trí tuệ và giải thoát. Nếu 
hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, một mình 
tĩnh cư, chuyên quán chiếu về tính cách không sinh 
diệt của vạn pháp, quán chiếu về sự tự do thì sẽ đạt 
tới khả năng buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố 
giác ngộ mà thành tựu viên mãn được trí tuệ và giải 
thoát. Đó là những điều Đức Thế Tôn nói.

Trên thực tế, khi thực tập theo phương pháp Quán 
niệm hơi thở thì hành giả cần phải hết sức tỉnh giác, 
sức niệm và định lực vững vàng thì khi năm thiền chi 
đều cùng hiện diện đầy đủ, một các rõ ràng, không 
vọng động thì thiền sinh sẽ thấy ngay là mình đang 
vào tầng thiền thứ nhất (Đệ nhất thiền), với tợ tướng 
là đề mục trong tâm, có tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm.

Tiếp tục hành trì trong thiền thứ nhất như thế 
cho đến khi xuất thiền và duyệt lại năm thiền chi cho 
tường tận thì thiền sinh có 5 sự thuần thục trong tầng 
thiền thứ nhất. Đó là:

1. Thuần thục phân biệt: phải thuần thục trong 
việc phân biệt các thiền chi sau khi xuất thiền

2. Thuần thục nhập định: phải thuần thục nhập 
thiền bất cứ lúc nào mà mình muốn
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3. Thuần thục quyết tâm: phải thuần thục giữ mức 
thiền trong suốt thời gian mà mình đã định trước

4. Thuần thục xuất định: phải thuần thục xuất ra 
khỏi tầng thiền mỗi khi mình muốn

5. Thuần thục xét duyệt: phải thuần thục xét 
duyệt các thiền chi một cách rõ ràng.

Trong thiền thứ nhất, các thiền chi Tầm và Tứ không 
an định và vững niệm (sự chú tâm) bằng tầng thiền 
thứ nhì. Vì thế, theo như phương pháp quán niệm của 
Kinh Tứ Niệm Xứ thì hành giả từ ước muốn rời bỏ hai 
thiền chi nầy và chỉ còn giữ thiền chi Hỷ, Lạc, Nhất Tâm, 
rồi thiền sinh tiếp tục đem tâm vào tợ tướng. Làm như 
thế, thiền sinh sẽ có thể đạt vào tầng thiền thứ nhì, 
trong thiền thứ nhì vốn chỉ còn ba thiền chi: Hỷ, Lạc, và 
Nhất Tâm. Sau khi vào được Nhị Thiền, thiền sinh hành 
trì năm loại thuần thục tương tự như trên.

Trong một quá trình của thiền có sức định và thực 
tập trong một thời gian dài, sau đó thiền sinh nhận 
thức rằng Hỷ cũng không đem lại an định nên có ước 
muốn bỏ Hỷ, chỉ còn giữ lại Lạc và Nhất Tâm, thiền 
sinh tiếp tục đem tâm vào tợ tướng. Làm như thế, 
thiền sinh sẽ có thể đạt vào tầng thiền thứ ba như 
Đức Thế Tôn đã chỉ bày trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ. 
Trong mức thiền thứ ba vốn chỉ còn lại hai thiền chi: 
Lạc và Nhất Tâm. Sau khi vào được Tam Thiền, thiền 
sinh hành trì năm loại thuần thục tương tự như trên.

Cũng theo kinh nghiệm của Đức Thế Tôn, dựa trên 
bài Kinh Tứ Niệm Xứ, thì hành giả cần nhận thức rằng 
nếu cứ duy trì Lạc thì lại là một hình thức tham thủ, 
cố chấp vào cảm giác vui sướng do thiền sinh ra. Cho 
nên, với ý định bỏ Lạc, thiền sinh tiếp tục đem tâm 

vào tợ tướng. Làm như thế, thiền sinh sẽ có thể đạt 
vào tầng thiền thứ tư. Theo như kinh nghiệm này, thì 
lúc đó hai thiền chi mới sẽ sinh ra đó là Xả và Niệm 
thay thế cho Nhất Tâm. Đức Thế Tôn khéo léo dạy 
chúng ta rằng: Lúc bấy giờ, thiền giả ở trong trạng 
thái “xả niệm thanh tịnh” (Theo như Kinh Tứ Niệm Xứ), 
không còn câu chấp vào các cảm giác, dù là cảm giác 
lạc thọ hoặc là khổ thọ hoặc là không lạc không khổ; 
và lúc này hơi thở trở nên nhẹ nhàng, các cảm giác 
hầu như tan biến. Tợ tướng trở nên rõ ràng, tròn sáng, 
quen thuộc, gần gũi, không xa lạ, và thiền sinh chú 
mục vào đó một cách nhẹ nhàng, bình thản, an tịnh. 
Sau khi vào được Tứ Thiền, thiền sinh hành trì năm 
loại thuần thục tương tự như trên thành tựu được 
chánh tuệ tri và an tịnh.
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GIỚI LUẬT
PHẬT GIÁO
ĐẠO ĐỨC
XÃ HỘI

 ☐ GIÁO SƯ DƯƠNG TẰNG VĂN
TN. Nguyện Liên (chuyển ngữ)

Phật giáo có hệ thống học thuyết luân lý đạo đức 
cho chính mình. Trong quá trình sáng lập truyền 
bá và phát triển, đạo đức Phật giáo dần dần hình 
thành và hoàn bị. Đạo đức Phật giáo phụ thuộc 
toàn bộ vào hệ thống giáo nghĩa của Phật giáo, 
nó đảm trách vai trò điều chỉnh sự hài hòa giữa 
Tăng nhân và nội bộ giáo đoàn, giữa tín đồ và 
Tăng nhân, nhằm để tổng hợp các hành vi, quy 
tắc, tiêu chuẩn và ý chí đạo đức, quan niệm luân 
lý của các mối quan hệ quần chúng xã hội, quốc 
gia với giáo đoàn Phật giáo. Đạo đức Phật giáo tuy 
thể hiện rộng rãi trong giáo nghĩa và lý luận Phật 
giáo nhưng có thể nói sự thể hiện đạo đức Phật 
giáo tương đối tập trung trong giới luật Phật giáo.

bất thọ giới hành thiện, giai danh thi la”1 (nghĩa là 
thích hành nghiệp thiện, tự mình không phóng dật, 
gọi là thi la, hoặc thọ trì giới luật, hành pháp thiện 
lành, hoặc không thọ trì giới luật, không thực hành 
pháp thiện, đều gọi là thi la).

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi sáng lập Phật 
giáo, số lượng tín đồ và Phật tử không ngừng tăng 
lên, để mối quan hệ giữa Tăng chúng và nội bộ giáo 
đoàn, giữa Tăng nhân và tín đồ, giữa dân chúng xã hội 
và giáo đoàn nhịp nhàng cân đối, và để thích ứng với 
nhu cầu truyền giáo, trên mặt giáo nghĩa, ngoài mục 
tiêu nâng cao những quan niệm tư tưởng, lý luận và 
dẫn dắt sự tu hành cho đồ chúng, Ngài còn căn cứ vào 
những vấn đề phát sinh trong nội bộ giáo đoàn để lần 
lượt đưa ra rất nhiều những qui tắc, qui củ, giáo điều, 
giới cấm... để ước thúc hành vi phóng túng của đệ tử, 
Phật giáo gọi đó là giới cấm, giới điều hoặc học xứ, tất 
cả những điều đó đều dùng để phòng phi chỉ ác.

&

I - GIỚI LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO

Giới, tiếng Phạn là Sila, phiên âm là Thi-la, nghĩa 
là quán hạnh, sau đó trong Phật giáo nghĩa này 
được chuyển thành hành vi, tập quán. Tuy giới thông 
thiện ác, nhưng đứng từ góc độ thiện của “giới” mà 
nhìn thì đôi lúc giới cũng được hiểu như là đạo đức, 
tính thiện, cung kính... Trong Đại Trí Độ Luận quyển 
thứ 13 có ghi: “hiếu hành thiện đạo, bất tự phóng 
dật, thị danh thi la. Hoặc thọ giới hành thiện, hoặc 
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Sau khi Đức Phật tịch diệt, trong quá trình phát 
triển và truyền bá Phật giáo, giới luật Phật giáo cũng 
theo đó mà phát triển nhưng trên căn bản vẫn trung 
thành với những giới điều do Đức Phật chế định. Dựa 
vào tình hình khác nhau của hàng đệ tử xuất gia (Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni), tục gia (nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ) mà chế định 5 giới, 8 giới, 10 giới, cụ túc giới... 
Quy điều của những giới này nằm rải rác trong Kinh A 
Hàm, ngoài ra ở thời kỳ Phật giáo bộ phái những giới 
luật trong hệ tư tưởng Nam truyền Phật giáo cũng 
đã biên tập thành sách như Ma Ha Tăng Kỳ Luật, Tứ 
Phần Luật, Thập Tụng Luật, Ngũ Phần Luật... Cũng có 
thể nói, từ giai đoạn Phật giáo Nguyên thủy họ đã 
biên chép một cách có hệ thống và không ngừng bổ 
khuyết để hình thành tạng luật, tuy nhiên do giới luật 
đến từ sự truyền thừa không giống nhau của các bộ 
phái nên số lượng giới điều cũng không giống nhau, 
song thống nhất trên nội dung căn bản. Thời kỳ trước 
và sau công nguyên, thời kỳ xuất hiện tư tưởng Đại 
thừa Phật giáo, giới luật Đại thừa cũng bắt đầu hình 
thành. Những kinh điển nổi tiếng tương quan nhau 
như Phạm Võng Kinh, Du Già Sư Địa Luận - Bồ Tát Giới 
Phẩm... của hệ tư tưởng Đại thừa cũng song song tồn 
tại, phát triển và phụ trợ lẫn nhau với những giới luật 
thuộc hệ tư tưởng Nam truyền lược thuật trước đó.

Từ nội dung giới luật Phật giáo có thể thấy được, Phật 
giáo chế định giới luật chủ yếu gồm hai tình huống:

- Giới điều của Phật giáo xuất phát từ những điều 
lệ phép tắc của luật pháp và đạo đức thông hành 
trong xã hội đương thời. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ 
giới “không sát sanh”, một giới điều chung cho Tăng 
nhân và tín đồ, nội dung của giới này khiến cho mọi 
người tránh né được tội phạm “giết người”. Thứ đến 
là giới “không trộm cắp”, trong thực tế bất kỳ quốc 
gia nào, trong luật pháp cũng đều có điều khoản này. 
Giới “không vọng ngữ” (tức không nói láo, không nói 
lời thô ác...) cho đến giới “không tà dâm” (tức đôi bên 
không được nảy sinh quan hệ bất chính), trên thực tế 
những giới điều này đều có giá trị trong những quy 
phạm hành vi đạo đức xã hội. Phật giáo xem những 
điều quy phạm phép tắc đó là “giới tính” cũng gọi là 
“tính trọng giới” tức những người phạm những giới 
điều đó sẽ bị trọng tội.

- Ngoài ngũ giới ra, trong bát giới, thập giới, còn có 
giới không tô son điểm phấn, ướp hương hoa, không 
nằm giường cao, chiếu rộng, chỗ tốt đẹp, không xem 
hát múa đờn kèn, yến nhạc vui chơi, trong thập giới 
không ăn quá thời, không nên tiếp xúc tiền bạc, vàng, 
ngọc, đồ quý báu và một phần lớn trong giới Đại thừa 
của cụ túc giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đa phần đều nói 
lên sự hạn chế việc tiêu dùng thái quá về y phục vật 
dụng, ngăn dừng những ngôn ngữ, hành vi không 
kiểm soát, không giữ gìn... tất cả đều xuất phát từ sự 
quán triệt giáo nghĩa tu hành “thiểu dục tri túc” (ít 
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muốn biết đủ), đoạn trừ tham ái... hướng dẫn tín đồ 
đạt đến mục đích thoát khỏi phiền não sinh tử. Tóm 
lại, những giới cấm và “tính giới” tương đối được nói 
ở trên đều gọi là “giá giới”, cũng được xưng là tức thế 
cơ hiềm giới, gọi tắt là cơ hiềm giới, cũng gọi là giá giới. 
Như giới sát, đạo, dâm, vọng... không đợi Đức Phật 
chế định mà tự thân nó đã đầy đủ tội, gọi là tính giới, 
ngoài tính giới ra, giới pháp của Tỳ-kheo phần nhiều 
là giữ gìn tư cách Tỳ-kheo, đồng thời dừng lại ở chỗ 
tránh sự chê cười, hiềm khích của thế nhân mà chế 
giới, ví dụ như cấm buôn bán, làm mai, uống rượu... 
Nói chung giới này chỉ là những khinh giới, mục đích 
để ngăn phòng sự phê bình, chế giễu của thế gian.

Trong Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký quyển 
thượng có nói:

Tính giới vốn có, bất luận là Đức Phật chế ra hay 
không chế ra, người phạm phải giới này đều kết tạo 
thành nghiệp, đọa trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh; giá giới thì không như vậy. Ở đây muốn nói, 
tính giới của Phật giáo tức trọng giới, trong xã hội vốn 
đã có điều cấm của luật pháp giống như vậy, nhưng dựa 
theo cách nói của Phật giáo, vi phạm những điều cấm 
này sẽ phạm tội nặng, sau khi chết sẽ gặp phải những 
quả báo xấu ác, luân hồi trong ba cõi; nhưng khinh giới 
trong Phật giáo thì sau khi Đức Phật ra đời mới lần lượt 

chế định. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thứ 11 lấy 
bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ gọi là “tứ tính 
trọng giới”. Còn những việc buôn gian bán lận để gạt 
người, kinh doanh ruộng đất, kinh thương lớn lao, nuôi 
súc vật, mướn tôi tớ... gọi là “tức thế cơ hiềm giới”.

Đương nhiên, cũng có tình trạng như vầy: có 
những điều khoản thuộc quy phạm đạo đức, một 
số quy củ, phép tắc nào đó của xã hội đã được Phật 
giáo sửa đổi và khuếch đại giá trị hàm ẩn của nó, ví 
dụ giới “bất vọng ngữ” trong cụ túc giới Tỳ-kheo, đã 
cấm tự mình thổi phòng cho rằng mình đã đắc đạo, 
đã chứng thành bậc A-la-hán, được thần thông... Giới 
“bất tà dâm” mở rộng thành “không dâm” cấm tất cả 
những mối quan hệ với bất kỳ người khác phái, dùng 
giới “bất sát sanh” mở rộng thành không giết tất cả 
những loài vật có mạng sống, hàm ý của nó còn bao 
gồm sự ước thúc những hành vi giết hại bên trong 
nội tại, như hoặc tự giết, hoặc bảo người khác giết, 
hoặc điều khiển sai bảo người ta giết... Song cũng 
cần khẳng định rằng, giới luật Phật giáo tuy có mối 
quan hệ mật thiết với đạo đức xã hội, ví dụ một số 
giới điều quan trọng đã được kiến lập trên cơ sở các 
chuẩn tắc đạo đức. Nhưng ngoài những đạo đức phổ 
thông trong xã hội ra, giới luật Phật giáo còn hàm 
tàng những luân lý đạo đức khác.
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Như chúng ta đã biết, đạo đức xã hội được hình 
thành trong quá trình hun đúc, tích tập, lắng đọng và 
bảo hộ các truyền thống tập quán, văn hóa, phong 
tục xã hội, dư luận, ý chí đạo đức cá nhân, tình cảm 
đạo đức cộng đồng... Nói cách khác, đạo đức xã hội 
dùng để đánh giá khái niệm hành vi và quan niệm 
đạo đức xã hội, trong đó có các quan niệm về thiện 
- ác, công chánh - thiên vị, thành thật - hư dối, trung 
thực - gian trá, hiếu thảo - bất hiếu... Nếu người có 
tình cảm đạo đức cao, làm xuất sắc những việc phù 
hợp đạo đức, khi nhận được sự tán dương của xã hội, 
cá nhân người đó cũng cảm thấy vui vẻ, an lòng và 
mãn nguyện về đạo đức của mình. Ngược lại, người 
nào bị dư luận xã hội khiển trách, cá nhân họ sẽ cảm 
thấy áy náy bất an, tự mình luôn trách cứ mình. Giới 
luật Phật giáo đã thể hiện tương đối tập trung về đạo 
đức luân lý của Phật giáo, đương nhiên trên một trình 
độ nhất định nào đó cũng có thể vận dụng khái niệm 
đạo đức đặc sắc của Phật giáo để tiến hành đánh giá 
các hành vi đạo đức, điều này cũng là một cách thể 
hiện sự bảo vệ tôn nghiêm đối với những giới quy, 
thúc đẩy tín đồ Phật giáo chủ động tuân giữ quy 
phạm đạo đức và những giới điều; khái niệm này bao 
gồm: ác và thiện, tịnh và nhiễm, đạo đức và phi đạo 
đức, chánh và tà, trì giới và phá giới. Tuy nhiên, giới 
luật Phật giáo cũng có những quan điểm hoàn toàn 
không giống với đạo đức xã hội, sự khác biệt ấy được 
thể hiện qua những nét cụ thể như sau:

1 - Giới điều Phật giáo không phải toàn bộ là các 
quan niệm về qui tắc đạo đức, ví dụ trong cụ túc giới 

của Tăng Ni đa phần đều là những quy định cụ thể về 
hành vi sinh hoạt thường ngày, như trong tội “Tăng 
tàn” không cho phép kiến lập phòng ốc nhà cửa ở 
những nơi không thích đáng. Trong tội xả đọa, có 
quy định cụ thể cá nhân chỉ được giữ một số y vật 
nào đó. Trong “chúng học pháp” có quy định những 
lễ nghĩa và những quy tắc sinh hoạt thường ngày, tuy 
trên phương diện nào đó đã thể hiện tinh thần đạo 
đức nhưng bản thân giới luật không hoàn toàn thuộc 
về phạm trù đạo đức.

2 - Giới luật Phật giáo không những chỉ dựa vào 
sự khiển trách nội tâm, tự giác đạo đức cá nhân, dư 
luận Tăng chúng và xã hội để tiến hành bảo vệ sự tôn 
nghiêm của Tăng đoàn, mà trong quá trình bảo vệ 
nó còn mang tính cường chế đặc thù, ví dụ vi phạm 
bốn trọng giới: dâm, đạo, sát, vọng sẽ bị đuổi ra khỏi 
Tăng đoàn; vi phạm tội “Tăng tàn” sẽ dựa theo trình tự 
quy định mà sám hối, khi sám hối đạt yêu cầu mới có 
thể tiếp tục được lưu giữ trong Tăng đoàn; điều này 
không giống với đạo đức xã hội khi họ thông qua quy 
củ gia đình, kỷ luật đoàn thể để tiến hành phê bình, 
gợi nhắc tinh thần sám hối cá nhân... 

3 - Trên mặt chỉnh thể, giới luật Phật giáo thuộc về 
hệ thống giáo nghĩa Phật giáo. Giới luật đã kết hợp 
mật thiết cùng với giáo thuyết nhân quả thiện ác, báo 
ứng đặc thù của Phật giáo để tiến hành lý luận giải 
thoát.

II - NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN

Trong giới luật Phật giáo, năm giới mang ý nghĩa 
sắc thái đạo đức hiện đại nhất, và thập thiện được 
xem là mười điều thiện của đạo đức.

Thập thiện không những chỉ bao hàm khái quát 
nội dung năm giới mà nó còn là cơ sở của năm giới, 
nó mang ý nghĩa sâu sắc rộng rãi hơn năm giới. Trong 
Kinh A Hàm và rất nhiều kinh Phật khác đều nói rõ 
về mười điều thiện, đặc biệt vào đời Tùy, Ngài Cù-
đàm Pháp Trí dịch Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, vào đời 
Đường, Ngài Thật-xoa-nan-đà dịch Thập Thiện Nghiệp 
Đạo Kinh, những Kinh này đã được nhiều vị luận sư 
nghiên cứu, giảng nói. Sự quan hệ giữa năm giới và 
thập thiện như sau:

Thập thiện:
- Không sát sanh
- Không tà dâm
- Không trộm cắp
- Không vọng ngữ (không vọng ngữ, không lưỡng 

thiệt tức không khiêu khích, đề bạt thị phi), không ác 
khẩu (không nói xấu người, mắng người), không ỷ 
ngữ (không nói lời điêu ngoa, xảo trá).

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 71



- Không tham dục, sân nhuế, si mê
Ngũ giới:
- Không sát sanh
- Không trộm cắp
- Không tà dâm
- Không vọng ngữ
- Không uống rượu
Ba nghiệp thiện của ý trong mười giới, không 

tham dục, không sân nhuế, không tà kiến là lý thuyết 
của Phật giáo dùng để đối trị những phiền não căn 
bản như tham, sân, si, ngăn chặn nguyên nhân tạo 
ra sự luân hồi sanh tử cho nhân sinh. Có thể nói, ba 
nghiệp ấy chính là mục tiêu tinh thần mà Phật giáo 
truy tìm, cũng là quan niệm tổng quát của đạo đức 
Phật giáo, là điểm xuất phát chung để chế định tất cả 
giới luật Phật giáo. Ba điểm này đã thể hiện tự nhiên 
trong năm giới và tất cả giới luật. Ba nghiệp thiện của 
thân cùng ba giới trước trong năm giới đều giống 
nhau. Bốn nghiệp thiện của khẩu trong thập thiện: 
không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, 
không ỷ ngữ là sự ngăn cấm từ góc độ khác nhau, 
tức ngăn cấm dùng lời nói để lừa gạt người, tổn hại 
người, quấy rầy gây rối hoàn cảnh môi trường xã hội 

và quan hệ giao tế giữa người với người. Trong ngũ 
giới tuy có giới “bất vọng ngữ” nhưng nội dung của 
nó có thể bao gồm ba khẩu nghiệp khác. Còn như 
không uống rượu trong năm giới, nói nghiêm túc nó 
thuộc về qui tắc đạo đức, là quy định của Phật giáo. 
Uống rượu có thể làm cho tinh thần người ta tê liệt, 
làm mất đi sự ước chế đối với chính mình, làm cho 
mình dễ dàng phạm giới luật, vi phạm hành vi đạo 
đức, vì thế phải nghiêm cấm.

Ngũ giới tuy chế định cho tín đồ tại gia của Phật 
giáo nhưng thực tế cũng bao hàm trong cụ túc giới 
của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cũng có trong “thập trọng 
giới” của Đại thừa giới. Vì vậy, có thể nói năm giới là 
giới điều của tất cả tín đồ Phật giáo, cũng là dùng 
để chỉ đạo những quy tắc hành vi đạo đức của chính 
mình. Trong quá trình Trung Quốc hóa Phật giáo, học 
giả Phật giáo gần với ngũ giới hơn là ngũ thường của 
Nho giáo (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), vì họ thấy được 
trong ngũ giới đã hàm ẩn ý nghĩa đạo đức, họ đã đem 
ngũ giới, thập thiện của Phật giáo và luân lý của Nho 
giáo dung hợp lại với nhau, do vậy mở rộng ý nghĩa 
hàm ẩn của thập thiện và năm giới truyền thống, 
điều này có lợi đối với việc truyền bá Phật giáo đến 
với các giai tầng xã hội, đồng thời Phật giáo cũng ảnh 
hưởng rộng lớn đối với quần chúng.

Ở thế giới ngày nay, trong sự phát triển cao độ, 
đặc biệt về công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật, 
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xã hội nhân loại đang đối diện với vô số vấn đề, con 
người càng ngày càng đạt được ý thức chung về việc 
nâng cao tinh thần đạo đức và sự tu dưỡng văn hóa 
cho chính bản thân mình. Ở đây người viết muốn 
nói, nên phát huy tôn giáo trong việc nâng cao tác 
dụng tình cảm đạo đức và tu dưỡng đạo đức của con 
người. Phật giáo sở dĩ có bề dày lịch sử là bởi Phật 
giáo luôn vì tín đồ thuyết giáo đạo đức, làm cho con 
người thuần thục đạo đức. Tinh thần đạo đức này 
hoàn toàn có thể thích ứng với đặc điểm của thời đại, 
đồng thời đưa ra những lý giải hợp lý và mới mẻ, có 
tính khoa học, để nhân loại trong thời đại ngày nay có 
thể tiếp nhận, đẩy mạnh sự phát triển nền văn minh 
lành mạnh cho nhân loại.

Đạo đức Phật giáo làm thế nào để thích ứng với xã 
hội hiện đại, đã cống hiến được những gì mới mẻ cho 
xã hội hiện đại? Người viết cho rằng có thể bắt đầu từ 
sự giải thích năm giới, thập thiện, sau đó tuyên dương 
và phổ cập những ý nghĩa và tác dụng sâu rộng của 
nó đến với tín đồ, quảng đại quần chúng trong xã hội.

Ví dụ không sát sanh trong ngũ giới, không chỉ 
bao hàm ý nghĩa không giết người mà còn phải biết 
yêu quý động vật, đồng thời đề xướng lòng nhân từ, 
có sự tôn trọng sinh mạng, yêu thương quần chúng 
dân tộc và các quốc gia trên thế giới, phản đối tinh 
thần phân chia và bức hại chủng tộc giữa các dân tộc 
với nhau, chặn đứng chiến tranh và bảo vệ hòa bình.

Không trộm cắp không chỉ có ý nghĩa không trộm 
cắp đồ vật của người khác mà còn phải không nên dùng 
những thủ đoạn xảo trá, dối gạt người để lấy đồ dùng, 
tài sản, vật dụng của người khác, đồng thời phản đối các 
cường quốc dùng những thủ đoạn buôn bán mậu dịch 
không chánh đáng cho đến cưỡng chế, cướp đoạt những 
tài vật của người dân, các quốc gia nghèo yếu.

Không tà dâm, không chỉ ngăn dừng cá nhân 
phát sinh những quan hệ lưỡng tính bất chánh, mà 
còn phải ngăn dứt các hiện tượng hành vi xấu ác về 
buôn bán sắc tình đưa đến sự nguy hại cho phụ nữ, 
trẻ em, thanh niên.

Không vọng ngữ, không chỉ bao hàm không nói 
lời dối trá giữa cá nhân với nhau, không nghĩ đến việc 
lường gạt người, đề xướng đưa ra những quan hệ 
giao tế thành tín giữa người với người, mà còn phản 
đối những lời nói hoang đường không chân thật khi 
các quốc gia giao tế với nhau, phản đối việc dùng 
những thủ đoạn đê tiện xảo trá lường gạt nhân dân 
và đe dọa sự sống của họ, để tự mình đạt được những 
lợi ích không chính đáng về chính trị.

Không uống rượu, đối với người thường, giới này 
khuyên nếu có uống rượu thì uống với số lượng vừa 
phải, đồng thời đề xướng việc hạn chế hút thuốc, 
ngăn ngừa sự ô nhiễm gây nguy hại đến vệ sinh công 
cộng, tránh được hiện tượng nguy hại đến quần 
chúng như việc buôn bán ma túy, chích ma túy... 

Nói về không tham, không sân, không tà kiến 
trong thập thiện, bao hàm các phương diện rộng rãi, 
có thể đề xướng tinh thần “công chánh vô tư ”, “liêm 
khiết, hòa hợp”, “khoan dung”, “vì cộng đồng mà phục 
vụ”, “truy cầu và kiên trì với chân lý”... trong xã hội hiện 
đại để tiến đến sự dung hợp và trong những trường 
hợp khác nhau nên mở rộng sự tuyên xướng. Đối 
với việc kiến tạo nền văn minh đạo đức cho xã hội 
hiện đại, tinh thần thập thiện rất cần thiết đối với mọi 
người và quốc gia.

Tóm lại, giới luật Phật giáo là đạo đức hoàn toàn 
thích nghi với xã hội hiện đại, nó có rất nhiều vấn đề 
đáng được chúng ta nghiên cứu thâm sâu. Ở trên 
người viết đã nói đến vấn đề nhận thức và sự thích 
ứng của đạo đức Phật giáo đối với hoàn cảnh xã hội 
và thế giới mới, mục đích muốn giải thích cho mọi 
người biết đây là một trong những vấn đề quan trọng 
nhân loại cần quan tâm, đặc biệt là giới tu sĩ trong xã 
hội hiện đại.

1. Đại Trí Độ Luận, q.13, trích trong Đại Chánh Tạng, 
tập 25, no. 1509, p. 153, b9-10.
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Sự phát triển của Phật giáo luôn gắn liền với 
sự nghiệp hoằng pháp. Sau khi thành đạo 
dưới cội bồ-đề, Đức Phật liền nghĩ đến vấn 
đề hoằng pháp cho thế gian. Vấn đề khế lý 

và khế cơ cũng đã được Ngài cân nhắc trong buổi 
đầu của quá trình hoằng pháp. Ngài đi đến vườn 
Lộc Uyển thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân độ cho 
nhóm năm anh em tôn giả Kiều-trần-như, sau đó lại 
độ cho Tôn giả Da-xá và những người bạn trứ danh 
khác của tôn giả xuất gia theo Phật. Từ đó trên thế 
gian đã hình thành một Tăng đoàn hoàn toàn thánh 
thiện gồm 60 vị A-la-hán. Ngài khuyến khích các vị đệ 
tử đầu tiên của mình: ”Hãy ra đi này Chư vị Tỷ-khưu, và 
hãy du hành vì sự thành tựu của nhiều người, vì sự an 
lạc của nhiều người, lòng từ vì thế gian, vì sự tốt đẹp, vì 
sự thành tựu, vì sự lợi lạc cho chư thiên và loài người. 
Hãy tuyên bố, này chư vị Tỷ-khưu, giáo Pháp tỏa rạng, 
hãy tuyên thuyết này các Tỷ-khưu một đời sống thánh 

PHẬT GIÁO
VÀ VẤN ĐỀ HOẰNG PHÁP

 ☐ TK. MINH CHƠN

hạnh hoàn hảo và thanh tịnh”. Từ thuở ban sơ ấy cho 
đến suốt 45 năm sau, Phật cùng chư đệ tử du hành 
khắp vùng Bắc Ấn Độ, tuyên dương giáo pháp làm 
lợi lạc cho mọi người và chúng sanh hữu duyên. Sau 
khi Phật diệt độ, các vị đại đệ tử lại tiếp nối sứ mạng 
hoằng truyền chánh pháp ra toàn Ấn Độ. Đến thời 
vua Asoka, khoảng hơn 200 năm sau khi Phật nhập 
Niết-bàn, Phật giáo đã lan ra khỏi biên giới Ấn Độ qua 
các quốc gia xung quanh. Đến hôm nay thì Phật giáo 
đã có mặt trên toàn thế giới.

1. Định nghĩa

Hoằng pháp có nghĩa là truyền bá rộng rãi giáo 
pháp của đức Phật cho tất cả chúng sanh. Đặc biệt là 
con người. Bởi con người mới có khả năng tiếp nhận 
cũng như hành trì Phật pháp một cách trọn vẹn. 
Chính sự khổ đau do vô thường sinh diệt xuất hiện 
quá phổ biến của cõi nhân sinh khiến người ta dễ 
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tiếp nhận giáo pháp giải thoát của Phật. Chư thiên và 
các chúng sanh khác trong lục đạo luân hồi cũng là 
những đối tượng giáo hóa của Phật, nhưng vì những 
nguyên nhân đặc thù khiến họ khó tiếp cận và thực 
hành giáo pháp hơn.

Chúng sanh từ vô lượng kiếp bị trôi lăn trong sáu 
nẻo luân hồi lại không biết cách thoát ly chính là nỗi 
khổ lớn nhất. Sự xuất hiện của Phật giáo không phải 
vì niềm vui tương đối ở cõi nhân thiên mà chính là sự 
an lạc vĩnh hằng ra khỏi sanh tử. Do vậy, hoằng pháp 
là truyền rộng giáo pháp đưa đến khả năng giác ngộ 
giải thoát khỏi sanh tử cho chúng sanh. Giáo pháp 
hay chánh pháp có thể khiến con người được “Nhất 
hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn” mới là cốt tủy của hoằng pháp.

Hoằng pháp là một phạm trù rất lớn, cũng là sứ 
mạng thiêng liêng cao quý của những người con 
Phật. Đức Phật chính là một tấm gương vĩ đại về khả 
năng hoằng pháp cho các đệ tử noi theo. Từ xưa đến 
nay có biết bao thế hệ người con Phật theo gương 
của Ngài ra sức truyền bá chánh pháp ra khắp muôn 
phương để làm lợi lạc cho chúng sanh. Hoằng pháp 
có thể dùng vô số phương tiện để đem ánh sáng giác 
ngộ đến với mọi người. Giảng pháp hay nói pháp 
chỉ là một trong những phương thức thù thắng của 
hoằng pháp mà thôi.

2. Mục đích hoằng pháp

a. Đem lại hạnh phúc cho mọi người
Đức Phật từng tuyên bố: “Ngài là một vị hữu tình 

không có si ám. Sinh ra đời vì mục đích an vui cho chúng 
sanh. Vì lòng thương tưởng cho đời. Vì hạnh phúc, lợi 
ích, an vui cho chư thiên và nhân loại”. Do vậy, sứ mạng 
của hoằng pháp là đem lại niềm hạnh phúc, an vui 
cho cuộc đời. Con người bị chi phối bởi vô minh và vô 
số phiền não khác như tham, sân, mạn, nghi, ác kiến... 
nên lúc nào cũng thấy đau khổ. Giáo pháp của Phật 
chính là những phương thuốc mầu nhiệm chữa lành 
các căn bệnh phiền não cho con người. Phật giáo dạy 
chúng ta biết cách sống an vui ngay trong cõi đời 
này và đời sau. Người học theo giáo pháp biết hiếu 
thuận cha mẹ, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, tu tập 
thập thiện, tin nhân quả, nghiệp báo và có trí tuệ... 
tuy chưa phải là mục tiêu an lạc tuyệt đối mà Phật 
giáo hướng đến nhưng cũng đạt được nhiều hạnh 
phúc an vui ngay trong cõi đời vô thường sinh diệt 
này. Phật giáo chính là nghệ thuật sống an vui trong 
đời sống thường nhật. Người hiểu biết và thực hành 
giáo pháp có thể biến thế giới ta-bà thành tịnh độ, 
thực hiện lý tưởng nhân gian tịnh độ vậy.

b. Chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc
Mục đích tối hậu của hoằng pháp là chuyển mê 

khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cái khổ lớn nhất của con 
người nói riêng và chúng sanh nói chung là nỗi khổ 
sanh tử. Chính vì vô minh nên chúng sanh bị nghiệp 
lôi kéo trong sanh tử từ vô lượng kiếp đến giờ. Đức 
Phật cũng phải ngậm ngùi:

“Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp
Người xây dựng nhà này
Khổ thay phải tái sanh”.

(Pháp Cú 153)
Thật vậy, khổ sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Từ xưa 

đến nay rất nhiều tôn giáo ra đời để giải quyết vấn 
đề này nhưng không tôn giáo nào thành công, ngoại 
trừ Phật giáo. Trong thời Phật còn tại thế, Ngài giáo 
hóa tùy theo căn cơ trình độ của mọi người, có lúc 
Ngài chỉ nói đạo đức làm người thông thường, hoặc 
nói giáo pháp nhân thiên, nhưng Phật không bao giờ 
dừng lại nơi đó mà luôn hướng mọi người đến giáo 
lý ly dục giải thoát. Kinh Pháp Hoa nói: Đức Phật ra 
đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh 
ngộ nhập tri kiến Phật. Bởi thế, sứ mạng của đạo Phật 
là trao truyền ánh sáng giác ngộ để chúng sanh ra 
khỏi sanh tử và hưởng niềm vui Niết-bàn. Phật giáo 
tuy dùng nhiều pháp môn, phương tiện tu hành cao 
thấp khác nhau nhưng cứu cánh vẫn là mục tiêu giải 
thoát sanh tử. Người làm công tác hoằng pháp phải 
luôn nhớ mục tiêu giải thoát sanh tử của mình trong 
việc tu hành cũng như giáo hóa để tránh làm sai lệch 
mục tiêu ban đầu của Thế Tôn.

3. Nội dung hoằng pháp

Lịch sử truyền bá Phật giáo gắn liền với sự nghiệp 
hoằng pháp. Sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề, Đức 
Phật đi giáo hóa khắp miền Bắc Ấn Độ. Ngài cũng 
khuyến khích các đệ tử của mình ra đi khắp nơi để 
hoằng truyền chánh pháp. Nhờ sự tích cực hoằng 
pháp của Phật và chư đệ tử mà giáo pháp giải thoát 
của Phật đã vượt xa khỏi biên giới Ấn Độ để ra các 
quốc gia xung quanh. Đến ngày nay thì Phật giáo đã 
có mặt ở khắp thế giới. Nội dung giáo hóa của Phật 
và chư đệ tử của Phật cực kỳ đa dạng nhưng cũng 
không ngoài mục tiêu đoạn trừ đau khổ cho chúng 
sanh, đem lại niềm vui cho thế giới muôn loài. Phật 
dạy rằng trong suốt 45 năm giáo hóa, Ngài nói không 
ngoài hai điều là khổ và sự đoạn trừ đau khổ. Những 
lời Phật dạy ngày nay được lưu lại trong ba tạng Kinh, 
Luật, Luận có thể được chia làm 5 cấp độ từ thấp đến 
cao mà ta gọi là Ngũ thừa giáo.
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a. Nhân thừa: Giáo lý sơ cơ cho người mới tiếp 
cận Phật giáo. Bằng cách dạy người lánh ác làm lành, 
quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, sống đời đạo đức 
nhằm mục đích sống an lạc trong hiện tại và đời sau 
đảm bảo không mất thân người.

b. Thiên thừa: Giáo lý tu tập để được sanh lên các 
cõi trời hưởng phước báo thù thắng. Người tu muốn 
sanh thiên phải tu mười nghiệp lành, tức giữ ba 
nghiệp thân khẩu ý cho trong sạch là nhân để sanh 
thiên.

c. Thanh Văn thừa: Giáo lý Tứ đế là cốt lõi của 
Thanh Văn thừa. Người tu phải giác ngộ bốn chân 
lý cao thượng là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đây là nhân để 
thành tựu quả vị A-la-hán, chấm dứt sanh tử.

d. Duyên Giác thừa: Thập nhị nhân duyên là giáo 
lý căn bản của Duyên Giác thừa. Hành giả phải quán 
sát 12 nhân duyên từ vô minh đến lão tử để phát huy 
trí tuệ, chặt đứt nghiệp sanh tử, thành tựu Bích Chi 
Phật.

e. Bồ-tát thừa: Con đường đi đến Phật quả của 
Bồ-tát. Hành giả phải phát bồ đề tâm, tu tập Lục độ 
vạn hạnh trong vô lượng kiếp cho đến viên thành 
Phật quả mới thôi.

4. Chủ thể hoằng pháp

Chủ thể hoằng pháp là người đứng ra chịu trách 
nhiệm hoằng truyền giáo pháp Phật-đà. Đạo Phật có 
tinh thần tự độ, độ tha và tự giác giác tha, cho nên 
người đệ tử Phật ngoài việc tu tập giải thoát cho chính 
mình còn phải có bổn phận giác ngộ cho mọi người. 
Hoằng pháp là trách nhiệm cao cả của người học 
Phật. Tăng Ni, cư sĩ đều có trách nhiệm hoằng pháp 
hay ôm ấp chí nguyện hoằng pháp để đền ơn Tam 
Bảo. Tuy nhiên, công việc hoằng pháp là một trách 
nhiệm nặng nề và hết sức khó khăn. Không phải ai 
cũng có đủ khả năng làm nỗi. Chính Đức Phật là bậc 

vô thượng chánh đẳng chánh giác còn phải gặp vô 
vàn khó khăn trên bước đường hoằng dương chánh 
pháp của mình. Nào là ngoại đạo, thiên ma, những 
người độc ác lúc nào cũng đe dọa công việc hoằng 
pháp của Ngài. Phật ví mình như con voi chiến giữa 
lằn tên mũi đạn:

“Ta như voi giữa trận
Hứng chịu cung tên rơi
Chịu đựng mọi phỉ báng
Ác giới rất nhiều người”.

(Pháp Cú 320)
Từ xưa đến nay có biết bao vị cổ đức phải vượt 

qua muôn vàn khó khăn để thực hiện sứ mạng 
hoằng pháp của mình. Phật giáo mỗi khi truyền 
qua vùng đất mới phải chịu nhiều thử thách cam 
go của văn hóa, phong tục, con người, tôn giáo 
bản địa và nhiều yếu tố bất thuận lợi khác nữa. 
Nhưng tất cả những khó khăn trên con đường 
hoằng pháp đều không cản nổi những bước chân 
của các nhà sư Phật giáo. Các Ngài bằng sự chứng 
ngộ giáo pháp, thâm hiểu giáo lý, lòng kiên trì và từ 
bi vô hạn nên cuối cùng đã thành công trong việc 
đem ánh sáng Phật-đà trải khắp muôn phương. 
Thế nên, muốn thành tựu sự nghiệp hoằng pháp, 
người đệ tử Phật phải trang bị cho mình những yếu 
tố cơ bản sau:

a. Hành pháp và chứng pháp: Người làm công 
tác hoằng pháp không thể nói suông mà khiến người 
tin phục và hành theo. Mình có nói pháp hay thế nào 
đi nữa nhưng không hành thì cũng giống như cái bị 
sách mà thôi, ví như người đếm châu ngọc cho người 
nhưng chính bản thân mình là kẻ nghèo cùng. Chính 
sự “năng thuyết bất năng hành”, “thuyết thông mà tâm 
không thông” thì trước sau gì cũng gây khó khăn cho 
người nói. Đức Phật ung dung tự tại giữa cuộc đời, 
giữa bất cứ hội chúng nào hay đối diện với bất cứ thế 
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lực nào đều không sợ hãi, bởi Ngài đã chứng được Tứ 
vô sở úy.

Thật vậy, người hoằng truyền chánh pháp phải 
là người tiên phong trong việc thực hành và chứng 
ngộ giáo pháp. Phải “tri hành hợp nhất”, “hành giải 
tương ưng” thì mới khiến người khác tin phục hành 
theo. Chính tấm gương đức hạnh và sự chứng ngộ 
giáo pháp có sức cảm hóa con người mạnh hơn vạn 
lời nói.

b. Thông hiểu Phật pháp và các môn ngoại 
minh: Đây là một yếu tố cơ bản không thể thiếu đối 
với người hoằng pháp. Người làm công tác hoằng 
pháp phải thông rành Tam tạng kinh điển hay ít nhất 
phải chuyên sâu một bộ phận kinh điển của Phật. 
Điều này gọi là nội minh trong Phật giáo. Có thông 
hiểu chánh pháp mới có thể truyền đạt những giáo 
lý giải thoát của Phật cho mọi người mà không bị sai 
lệch. Ngoài ra, người đứng ra lãnh tránh nhiệm hoằng 
pháp phải thông thạo nhiều kiến thức xã hội khác để 
hỗ trợ cho việc hoằng pháp. Trong lịch sử Phật giáo, 
những vị đại sư hoằng pháp nổi tiếng đều là những 
vị có thế học cũng như Phật học cực kỳ uyên thâm. 
Các vị như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, 
Huyền Trang... đều là những bậc long tượng trong 
việc truyền bá chánh pháp, làm cho Phật giáo trở nên 
hưng thịnh và sáng chói một thời. Theo như các vị đại 

sư Phật giáo, một người hoằng pháp lý tưởng phải 
thông hiểu ngũ minh:

Nội minh: am hiểu ba tạng kinh điển của Phật 
giáo.

Nhân minh: thông rành môn luận lý học, hay 
phương pháp lý luận.

Thanh minh: thông thạo ngôn ngữ học.
Công sảo minh: có kiến thức về nhiều ngành nghề 

trong xã hội.
Y phương minh: hiểu biết về nghề thuốc và chữa 

các loại bệnh tật.
c. Có nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo: Hoằng 

pháp có thể dùng tất cả phương pháp để truyền 
bá Phật pháp. Một trong những phương pháp thù 
thắng nhất trong hoằng pháp là thuyết giảng Phật 
pháp. Dùng lời thuyết giảng để giáo hóa người tuy 
thuận lợi nhưng không dễ. Người thuyết giảng Phật 
pháp phải có nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo, tức 
là hiểu biết tâm lý, trình độ người nghe, nói đúng 
thời, đúng chỗ và ngôn ngữ phù hợp mới có tác 
dụng. Người giảng sư, pháp sư muốn thành công 
trong công tác giảng dạy phải nắm vững 4 nguyên 
tắc vàng là khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Do vậy, 
giảng thuyết là một nghệ thuật mà không phải ai 
cũng thành công. Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra 5 
quy tắc phải có của vị giảng sư:
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1. Thuyết pháp tuần tự: thuyết theo thứ tự từ 
thấp đến cao, không bỏ sót lý kinh, không đi lạc đề.

2. Thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp: dùng 
những lý lẽ dễ hiểu, dễ nhận thức, để giúp người 
nghe lãnh hội được pháp.

3. Thuyết pháp vì lòng từ mẫn: có tâm bác ái, 
giúp cho người nghe có được sự lợi ích.

4. Thuyết pháp không phải vì tài vật: không chú 
tâm đến lợi lộc, chỉ mong cho người nghe được thoát 
khổ.

5. Không làm thương tổn đến mình và người 
khác: không khen tặng mình chê bai người khác.

Theo đức Phật một vị truyền bá chánh pháp lý 
tưởng phải có tám đức sau: Ðức lắng nghe, đức thuyết 
phục người khác lắng nghe, đức học hỏi, đức ghi nhớ, 
đức nhận thức sáng suốt, đức giúp người khác nhận 
thức sáng suốt, đức phân minh sự thích hợp hay không 
thích hợp, đức hòa mình và tạo an lạc cho tha nhân. Và 
người giảng sư khi đứng trước hội chúng phải có sự 
tự tin về ngôn ngữ, pháp lý hay không e sợ bất cứ sự 
chất vấn nào thì mới là vị giảng sư giỏi.

“Trước hội chúng đông người,
Không ấp úng giọng nói,
Không ngập ngừng do dự,
Không mất dòng mạch lạc,
Diễn bày rõ pháp môn.
Lời tự tin, cả quyết,
Không một chất vấn nào

Có thể gây não loạn.
Vị Tỳ-kheo như vậy
Thật xứng đáng là người
Làm sứ mệnh giáo hóa”.

(Anguttara-Nikàya)
d. Tinh thần dõng mãnh không ngại khó 

khăn: Một vị giảng sư trang bị cho mình đầy đủ các 
yếu tố cần thiết bên trên, nhưng nếu không có tâm 
tha thiết vì chúng sanh, không có tinh thần dõng 
mãnh, e sợ khó khăn gian khổ thì cũng khó biến 
lý tưởng độ sanh của mình thành hiện thực. Chính 
tinh thần tha thiết vì lợi ích chúng sanh, muốn cho 
mọi người hết khổ làm động cơ sức mạnh tinh thần 
để người làm công tác hoằng pháp vượt qua mọi 
khó khăn gian khổ. Người hoằng pháp không phải 
sống trong tháp ngà đợi người đến mà bản thân 
mình phải trực tiếp dấn thân tìm cơ duyên hóa độ. 
Phải phát nguyện hiến mình cho Phật pháp, nơi nào 
chúng sanh cần thì đến, nơi nào Phật pháp cần thì 
đi, không ngại gian lao, không nề khó nhọc. Người 
làm công tác hoằng pháp phải học tinh thần dõng 
mãnh độ sanh của Ngài Phú-lâu-na thì mới có thể 
thành công trên bước đường hoằng truyền chánh 
pháp, lợi lạc quần sanh.

5. Đối tượng hoằng pháp

Đối tượng hoằng pháp là tất cả chúng sanh, 
nhưng trong giáo pháp của Phật, đối tượng cần 
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giáo hóa nhất vẫn là con người. Con người tuy bị 
chi phối bởi rất nhiều khổ đau từ thân, tâm cho đến 
hoàn cảnh nhưng họ là đối tượng có thể hiểu và 
thực hành Phật pháp. Con người dù ở bất cứ thời 
đại nào hay ở bất cứ vùng đất nào đều đau khổ 
như nhau. Sự si mê, lòng ham muốn, chấp thủ là 
nguyên nhân sâu xa của mọi sự bất an, lo sợ, phiền 
não, khổ đau. Mặt khác cũng do lòng tham ái ngũ 
dục của con người quá mãnh liệt khiến họ khó hiểu 
niềm vui ly dục, giải thoát, Niết-bàn. Bởi đạo Phật 
là đạo đi ngược dòng đời, đi ngược dòng tham ái 
của thế gian. Bản thân đức Phật sau khi thành đạo 
còn cảm thấy khó khăn về việc công bố giáo pháp 
vi diệu ngược dòng đời, khó thấy, khó biết này cho 
chúng sanh. Nhưng nếu dùng nhiều phương tiện 
thiện xảo và khéo léo trong giáo hóa tùy theo căn 
cơ của mỗi người thì cũng có thể hướng dẫn họ 
vào đạo. Do đó, người làm công tác hoằng pháp 
phải là bậc thầy trong việc hiểu biết tâm lý và căn 
cơ của nhiều hạng người trong xã hội.

Giáo pháp chỉ thật sự ích lợi đối với người đương 
cơ, tức là phải phù hợp với căn cơ trình độ của người 
nghe. Thuyết pháp một cách khế cơ là một việc cực 
kỳ khó khăn đối với mỗi vị giảng sư xưa nay. Nó đòi 
hỏi nhiều yếu tố nghệ thuật cũng như kinh nghiệm 
tu chứng, thế học, Phật học uyên thâm... Đức Phật là 
vị Vô thượng Y vương trong việc hoằng pháp, dùng 
khế cơ để tiếp độ nhân sanh, là bài học cho vô số 
thế hệ đệ tử học tập theo. Người hoằng pháp cũng 
giống như làm dâu trăm họ, bởi ta phải tiếp xúc với 
rất nhiều hạng người, nào là Tăng Ni, Phật tử, người 

bình dân, người trí thức, người già, trẻ em, người 
thuộc tôn giáo khác... Mỗi hạng người khi tiếp xúc 
ta phải khiến họ hài lòng, tin đạo hay có ấn tượng 
tốt về đạo Phật.

Mỗi hạng người đều có tâm tư, ước muốn, tình 
cảm, trình độ hiểu biết hoàn toàn khác nhau nên 
cách giảng đạo cho họ cũng phải khác nhau. Chẳng 
hạn giảng cho người bình dân phải khác với người trí 
thức. Người bình dân ta không thể dùng quá nhiều 
thuật ngữ hay những tư tưởng triết học thâm sâu của 
Phật giáo để giảng cho họ. Bởi vì với tâm hồn chất 
phác và trình độ phổ thông thì họ sẽ không thể hiểu 
ta nói gì. Ta có thể dùng những câu chuyện đạo đức 
Phật giáo rồi lồng vào đó những giáo lý nhân quả, 
tội phước... thì có thể cảm hóa được họ. Theo đức 
Phật, mỗi khi giảng pháp cho hội chúng đông đảo 
nhiều trình độ, Ngài thường thuyết pháp theo kiểu 
tuần tự từ thấp đến cao. Đầu tiên Ngài nói về lợi ích 
của sự bố thí, cúng dường; công đức xây cất tinh xá 
đạo tràng; sự an vui ở các cõi trời; công đức thù thắng 
của quy y Tam bảo và thọ trì Ngũ giới; sự nguy hiểm 
của dục lạc và lợi ích của xuất ly. Sau khi thấy người 
nghe đã thuần thục, Ngài mới nói những giáo pháp 
cao thượng như Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Bát 
chánh đạo... 

Phương cách thuyết pháp của Phật vẫn luôn là 
những bài học vô giá về nghệ thuật hoằng pháp. Ngài 
thuyết giảng cho người đang đói khát và mệt lả, tha 
thiết muốn học pháp nhưng chỉ sau khi người ấy đã 
được cho ăn uống và nghỉ ngơi. Ðối với một phụ nữ 
bị quẩn trí vì buồn đau trước cảnh mất đứa con duy 
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nhất, Ngài không vội phân tích liền về tính vô thường 
của cuộc sống, mà dùng một phương pháp đơn giản 
để người mẹ đau khổ ấy bình tâm tỉnh trí nhận ra quy 
luật sống chết của kiếp nhân sinh. Người làm công 
tác hoằng pháp chúng ta hôm nay tuy không có khả 
năng thấu hiểu căn cơ trình độ con người như đức 
Phật và các bậc đại sư nổi danh Phật giáo. Nhưng với 
tấm lòng tha thiết vì đạo Phật, con người và chúng 
sanh thì ít nhiều chúng ta cũng làm lợi lạc cho đời 
và trau dồi khả năng hoằng pháp của chúng ta ngày 
càng hoàn thiện hơn.

6. Phương thức hoằng pháp
Như đã nói ở phần định nghĩa, hoằng pháp có 

nghĩa rộng hơn giảng pháp. Giảng pháp chỉ là một 
phương thức của hoằng pháp. Hoằng pháp có thể 
dùng nhiều phương thức khác nhau để hướng dẫn 
chúng sanh đến với đạo Phật. Mỗi người đệ tử của 
Phật có nhân duyên với chúng sanh khác nhau nên 
cách họ giáo hóa cũng khác nhau. Có người hoằng 
pháp bằng đời sống phạm hạnh gương mẫu, có 
người giảng kinh thuyết pháp, có người rải tâm 
từ đến chúng sanh, có người truyền bá giáo pháp 
bằng cách biên soạn dịch thuật, có người dùng 
điêu khắc, văn học, hội họa, âm nhạc để hoằng 

pháp... Người làm công tác hoằng pháp nên ứng 
dụng các phương thức hoằng pháp một cách linh 
hoạt tùy theo khuynh hướng và khả năng của mình 
để lợi lạc chúng sanh.

a. Tứ giáo: Tứ giáo là thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, 
cảnh giáo. Người làm công tác hoằng pháp cũng là 
nhà giáo dục Phật giáo. Chúng ta muốn truyền bá 
chánh pháp hữu hiệu đến với mọi người thì phải 
thông qua một trong 4 cách giáo hóa trên. Trước 
tiên là thân giáo. Thân giáo là lấy thân làm phương 
thức giáo hóa. Người tu hành có giới hạnh trang 
nghiêm, tự thân chứng giáo pháp, có thiền định, trí 
tuệ, giải thoát thì bản thân họ toát ra một phong 
cách phạm hạnh rất đặc biệt. Chính phong cách 
phạm hạnh giải thoát có sức mạnh cảm hóa rất lớn 
đối với mọi người. Tôn giả Xá-lợi-phất, một nhà biện 
luận nổi danh thời bấy giờ, chỉ nhìn phong cách 
đi trì bình khất thực với phong thái trang nghiêm, 
thanh tịnh của Ngài Asaji mà được cảm hóa. Nhà 
hoằng pháp nên làm tấm gương tốt, phạm hạnh 
trang nghiêm để khiến cho mọi người cảm mến. Từ 
cảm mến họ mới đến gần, nghe pháp để được an 
lạc giải thoát. Tất cả cũng bắt đầu từ thân giáo mà 
ra. Do vậy, thân giáo là một trong những phương 
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thức quan trọng của hoằng pháp. Thứ đến là khẩu 
giáo, tức là giáo hóa bằng lời nói. Giáo hóa bằng lời 
rất đa dạng và cũng là một phương thức thù thắng 
của hoằng pháp. Chúng ta có thể giảng kinh, thuyết 
pháp để khuyến giáo người giác ngộ, hoặc có thể 
dùng phương thức đàm luận để khiến người sáng 
tâm tỏ trí, hoặc có thể dùng hình thức tụng kinh, 
niệm phật để thức tỉnh người mê. Tiếng tụng kinh 
trầm hùng cùng với tiếng chuông, tiếng mõ ở chùa 
cũng là một phương thức tốt để thức tỉnh con người 
đang lạc lối nơi hồng trần trở về nẻo giác. Tiếp theo 
là ý giáo, dùng ý nghĩ cảm hóa chúng sanh. Một 
người có tâm niệm hận thù, độc ác, bất an khiến 
người khác sợ hãi xa lánh bao nhiêu; ngược lại 
người có tâm từ bi rải đến chúng sanh thì khiến mọi 
người cảm thấy an lành và gần gũi bấy nhiêu. Người 
đệ tử Phật nên nuôi dưỡng tâm từ và hướng đến 
đối tượng là chúng sanh. Người có tâm từ sẽ được 
chúng sanh cảm mến và đến gần. Từ đó ta có nhiều 
cơ hội để giáo hóa họ. Một vị thánh trú ở nơi nào thì 
vùng đất ấy rất an lành, tốt đẹp. Đó là nhờ tâm từ 
của vị ấy tỏa ra xung quanh nên mới được như vậy. 
Người cư ngụ nơi rừng núi nếu rải tâm từ đến mọi 
chúng sanh xung quanh thì sẽ được an toàn không 
sợ mọi rắn rít, độc xà hay thú dữ làm hại. Cuối cùng 
là cảnh giáo. Cảnh giáo tức là phong cảnh nơi chùa 
chiền, tịnh xá, chốn thiền môn phải có sức thu hút 
cảm hóa con người. Chúng ta, người đệ tử của Phật 
nên tạo phong cảnh nơi chốn tu hành của mình cho 
thật trang nghiêm, an tịnh và giải thoát. Cửa thiền 
còn gọi là cửa không, chốn A-lan-nhã, là nơi vắng 
bóng của mọi phiền não, tranh chấp, khổ đau, ồn ào 
náo nhiệt. Du khách hay Phật tử khi đến chốn thiền 
môn với cây xanh bóng mát và gặp được những nhà 
tu hành thoát tục, họ sẽ cảm thấy tâm hồn mình trở 
nên yên tĩnh, mọi phiền não lo toan như bỏ lại bên 
ngoài cổng chùa. Có làm được như thế là chúng ta 
đã tạo nên ngôi nhà tâm linh giải thoát ngay giữa 
cảnh đời đầy tục lụy, làm chỗ nương tựa và bình an 
cho bá tánh quanh vùng.

b. Biên soạn và dịch thuật: Một khía cạnh quan 
trọng khác của hoằng pháp là biên soạn và dịch 
thuật các kinh điển hay tài liệu Phật giáo. Lời kinh 
tiếng kệ do giảng sư thuyết giảng cho thính chúng 
chỉ còn tồn động chút ít trong tâm hồn họ. Trái lại 
một quyển kinh hay một quyển sách Phật giáo làm 
sách gối đầu giường có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. 
Nhờ thế Phật tử có thể chiêm nghiệm, thẩm thấu và 
thực tập giáo lý của Phật dễ dàng hơn. Một quyển 
kinh sách có giá trị sẽ có ảnh hưởng lớn đối với 

nhiều người và nhiều vùng đất khác nhau. Ngày nay 
một tác phẩm Phật giáo có thể đuợc xuất bản trên 
toàn thế giới. Xuất bản kinh sách và ấn tống kinh 
sách là một phương thức hoằng pháp quan trọng 
không thể thiếu trong thời đại ngày nay.

c. Văn học, hội họa, âm nhạc, điêu khắc: Ngoài 
những phương thức trên các nhà hoằng pháp Phật 
giáo xưa nay còn sử dụng các loại hình nghệ thuật 
khác trong hoằng pháp như âm nhạc, hội họa, văn 
học, điêu khắc... Các loại hình nghệ thuật này tuy 
không trực tiếp xiển dương giáo lý giải thoát nhưng 
cũng gây nên cảm xúc, tình cảm tốt đẹp về đạo 
Phật cho mọi người. Khiến chúng sanh gieo duyên 
lành với Tam bảo. Những ngôi chùa cổ kính, những 
bức phù điêu, những bức tranh tượng Phật, Bồ-tát, 
La-hán, những ngôi tháp cổ, những hang động 
mang dấu ấn Phật giáo luôn khiến cho con người 
hoài niệm về một đời sống tâm linh cao đẹp. Một 
tác phẩm âm nhạc ca ngợi về cuộc đời Đức Phật và 
chư Thánh chúng cũng có sức truyền tải tư tưởng 
từ bi, trí tuệ, giải thoát của Phật giáo đến tâm hồn 
mọi người. Những áng thơ văn lồng tư tưởng Phật 
giáo cũng khiến cho con người hiểu được những 
tư tưởng cao quý của Phật giáo. Ngôi chùa chính là 
một tổng thể của các loại hình nghệ thuật Phật giáo 
và có vai trò hoằng pháp rất quan trọng đối với dân 
chúng quanh vùng.

d. Các phương thức hoằng pháp hiện đại: Ngày 
nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người 
hoằng pháp có thêm nhiều công cụ để phổ biến 
chánh pháp sâu rộng hơn. Nhờ sự giúp đỡ của các 
phương tiện truyền thông hiện đại như báo chí, phát 
thanh, truyền hình, internet mà giáo lý của Phật có 
thể truyền thông đến mọi nơi trên thế giới. Vả lại, việc 
hoằng pháp hôm nay đỡ vất vả hơn xưa rất nhiều. 
Người hoằng pháp ở một chỗ cũng có thể truyền bá 
giáo pháp đến mọi người thông qua mạng internet. 
Người học Phật cũng có thể dễ dàng tìm hiểu Phật 
pháp, nghe pháp qua mạng internet. Trên internet có 
rất nhiều website Phật học, các diễn đàn Phật pháp 
đủ các ngôn ngữ phục vụ cho nhu cầu học Phật cũng 
như nghe pháp của mọi người trên toàn thế giới. Quý 
Tăng Ni có thể ghi âm ghi hình bài giảng của mình 
vào băng cassette, dĩa CD, hay đưa trực tiếp lên mạng 
internet để phổ biến cho Phật tử. Tóm lại, với sự trợ 
giúp của công nghệ thông tin, Phật pháp không còn 
quá xa lạ đối với mọi người. Điều cần thiết là chúng ta 
phải biến những giáo lý của Phật thành lẽ sống hằng 
ngày để đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mình cho 
người và tất cả chúng sanh.
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SINH THÁI
I. Ngọn nguồn biến đổi khí hậu

Chỉ cần gõ cụm từ “biến đổi khí hậu” vào công 
cụ tìm kiếm google, lập tức ta sẽ choáng ngợp khi 
nó cho kết quả tới 6,93,000 (gõ tiếng Anh “Climate 
change” với 7,35,00,000). Kết quả cho thấy rằng biến 
đổi khí hậu hay tình trạng hâm nóng toàn cầu được 
nhiều giới quan tâm nhất mà nhân loại đang đối 
mặt ngay tại đây, bây giờ và cả trong tương lai (nếu 
con người không cân nhắc thận trọng các hành động 
của mình). Do vậy, việc giảm thiểu dấu chân cacbon, 
nguy cơ làm biến đổi khí hậu là một trong những 
yêu cầu cấp bách đối với tất cả những ai đang hiện 
hữu trên hành tinh này.

Theo nghĩa rộng và cơ bản nhất, tiến trình biến 
đổi khí hậu khởi nguồn từ những hành động của con 
người và kết thúc của tiến trình là tác động của nó lên 
con người. Thứ nhất, chính do con người tạo tác mọi 
hành nghiệp rồi phóng thải các loại khí gây hiệu ứng 
nhà kính ra môi trường. Thứ hai, hành tinh không thể 
hấp thụ toàn bộ lượng khí ấy vì chúng được phóng 
thải liên tục, cứ như thế nồng độ các loại khí trong 
bầu khí quyển ngày càng gia tăng - tiến trình hấp 
thụ và thêm vào tạo thành “chu trình cacbon”. Thứ ba, 
năng lượng bị giữ lại trong bầu khí quyển làm cho trái 
đất nóng dần lên - các nhà khoa học sử dụng thuật 
từ “độ nhạy cảm khí hậu” để mô tả sự nóng lên do 
nồng độ gia tăng. Thứ tư, sự nóng dần của quả đất 
sẽ gây biến đổi khí hậu, môi trường và cuối cùng sẽ 
ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của tất cả mọi 
người. Hay nói cách khác chính do con người (tất cả 
mọi hoạt động của con người) dẫn đến phóng thải 
lượng khí (CO2, CH4, v.v...) ra môi trường, do lượng khí 
phóng thải dẫn đến khối lưu trữ ngày càng gia tăng; 

 ☐ TK. GIÁC ĐIỀU

từ nồng độ ngày càng gia tăng dẫn đến quả đất ngày 
càng nóng dần lên; từ sự nóng dần lên dẫn đến biến 
đổi khí hậu và môi trường sống1. Mọi hậu quả xảy ra 
mà chúng ta chứng kiến qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng đều dẫn khởi từ chuỗi mắc xích này.

Vào năm 1820, Joseph Fourier - nhà toán học kiêm 
vật lý học người Pháp đã khảo nghiệm nhiệt độ cân 
bằng giữa năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất 
và lượng bức xạ nhiệt của mặt đất vào vũ trụ, và ông 
đưa ra kết luận rằng hành tinh khoảng 30oC ấm hơn 
như ông dự đoán. Vì lẽ đó ông đinh ninh rằng hẳn 
phải có một lớp khí giữ nhiệt lượng (tỏa ngược vào vũ 
trụ của trái đất). Ba mươi năm sau, John Tyndall - nhà 
vật lý học người Ái Nhĩ Lan đã xác định các phân tử 
bao gồm cacbon điôxit (CO2) và hơi nước (H2O) ngăn 

TỊNH XÁ
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ngại bức xạ nhiệt. Các phân tử này là nguyên nhân 
gây hiệu ứng nhà kính (Greenhouse gases/GHGs). Vào 
cuối thế kỷ XIX, Svante Arrhenius - nhà hóa học Thụy 
Điển - người đầu tiên đưa ra các phép tính về nhiệt độ 
gia tăng có thể dẫn đến nồng độ tăng gấp đôi lượng 
khí CO2 trong bầu khí quyển [từ giữa thế kỷ  XIX lượng 
khí CO2 phóng thải tầm 285 phần triệu (ppm)]2.

II. Các báo cáo về biến đổi khí hậu

Những dấu hiệu trái đất nóng dần lên ngày một gia 
tăng như một hệ quả tất yếu về sự khảo sát tính nhân 
quả của nó. Mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn, tuyết 
và băng bao phủ, sông, mảng băng đang ngày càng 
giảm dần ở nhiều nơi và sự ấm dần lên cũng diễn ra ở 
Cực Bắc. Hiện nay, lượng khí CO2 trong bầu khí quyển 

đang gia tăng khoảng 2.5 phần triệu (ppm) mỗi năm3.
Nếu nhiệt độ trung bình của trái đất tăng 20C 

sẽ làm cho hàng trăm triệu người trên thế giới đối 
diện với nguy cơ thiếu lương thực, đói kém, lũ lụt và 
thiếu nước ngọt. Để tránh nguy cơ nhiệt độ tăng 20 C, 
các nhà khoa học tính toán lượng khí CO2 trong khí 
quyển phải luôn giữ mức dưới 500 phần triệu (ppm), 
tốt nhất là dưới 400 ppm (theo bản báo cáo về kinh tế 
trong thời kỳ biến đổi khí hậu của Nicholas Stern, xuất 
bản năm 2006, lượng khí CO2e là 382 ppm). Điều này 
đòi hỏi lượng khí CO2 phóng thải trên toàn cầu phải 
cắt giảm 50% vào năm 20504.

Xét về lượng cacbon, những hoạt động của con 
người đã phóng thải vào bầu khí quyển khoảng 10 
tỉ tấn cacbon hàng năm, nhưng chỉ 5 tỉ tấn được hấp 
thụ và hóa giải bởi môi trường thiên nhiên như đại 
dương, cây xanh v.v... phần còn lại vẫn còn lưu trong 
bầu khí quyển. Lượng khí cacbon phóng thải dưới tác 
động của con người chiếm 3% mỗi năm, xu hướng 
này vẫn còn gia tăng hơn nữa do việc sử dụng than 
đá ở các nước đang phát triển và hầu hết do quá lãng 
phí nguồn năng lượng. Lượng khí cacbon phóng thải 
có thể giảm nếu con người biết sử dụng và tiêu thụ 
nguồn năng lượng một cách hợp lý và hiệu quả hơn.

Khả năng của thiên nhiên để “hóa giải” lượng khí 
cacbon cũng giảm vì sự nóng dần lên của trái đất. 
Trên toàn cầu, đất chứa lượng cacbon hữu cơ hơn cả 
bầu khí quyển và thảm thực vật cộng lại, và do các 
điều kiện thuận lợi như canh tác ở vùng trũng thấp 
và cây trồng phủ đất có thể tích trữ hay thu giữ một 
lượng lớn cacbon. Tuy nhiên, do ngành nông nghiệp 
hiện đại và sự chăn thả quá mức đã làm cho đất bị 
xói mòn trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới dẫn đến 
mất lớp mùn và lượng khí CO2 phóng thải càng nhiều.

Tàn phá rừng cũng đóng góp 20% lượng khí 
cacbon phóng thải phần lớn là do nạn đốt rừng (sinh 
bụi, khói và muội), thêm vào đó việc đốt các nhiên 
liệu sinh khối5 tạo ra các đám mây khói, bồ hóng, và 
sunfat làm cho bầu khí quyển có màu nâu lâu bền. 
Đốt các nhiên liệu sinh khối là nhân tố chính góp 
phần làm cho lượng khí cacbon phóng thải vào bầu 
khí quyển nhiều hơn (sử dụng nhiên nhiên liệu sinh 
khối để nấu nướng). Ước tính khoảng 3 tỉ người ở các 
nước đang phát triển sử dụng nhiên liệu này. Theo 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí 
“trong nhà” do sử dụng nhiên liệu sinh khối (và các 
nhiên liệu hóa thạch khác như than đá...) gây nguy 
hại cho sức khỏe hơn ô nhiễm không khí “ngoài trời” 
tại các đô thị, cả hai đều gây hàng triệu ca tử vong và 
bệnh tật mỗi năm tại các quốc gia đang phát triển6.
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III. Những tác động tiêu cực
1. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển
Các hoạt động của con người phóng thải khí 

CO2 vào bầu khí quyển cũng bị ảnh hưởng rất lớn 
đến hệ sinh thái biển, nó không những gây hiệu 
ứng nhà kính mà còn thay đổi nồng độ axít7 trong 
nước biển. Đại dương được xem như là “bể hóa giải” 
lớn nhất có thể bắt kịp nhiệt độ bầu khí quyển tăng 
cao. Trong nhiều thập kỷ qua, lượng khí CO2 phóng 
thải vào môi trường với 20 % được hấp thụ bởi cây 
xanh, đại dương hấp thụ 30%, 50% lưu lại trong 
bầu khí quyển. Khi đại dương hấp thụ khí CO2 hình 
thành cacbonic acid [phản ứng hóa học: CO2 + H2O 
→ H2CO3]. Sau giai đoạn ổn định của độ pH đã trải 
qua hàng trăm ngàn năm nhưng nay do quá trình 
tác động của con người làm độ pH của đại dương 
đã giảm tới 0,1 đơn vị (so với thời tiền công nghiệp). 
Nghiên cứu của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi 
Khí hậu (IPCC) đến năm 2100, độ pH ở các đại dương 
thế giới có thể giảm thêm 0,3 đơn vị nữa, tình trạng 
này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của 
con người và thủy sinh. Khi nồng độ axít tăng sẽ 
giảm mức độ đậm đặc ion cacbonat của nước biển 
làm suy giảm khả năng của một số sinh vật biển để 
hình thành xương, vỏ và các loài vỏ cứng (CaCO3) đe 
dọa đến sự sinh tồn của chúng; san hô, loài giáp xát 
(tôm, cua), loài thân mềm, hạn chế sự phát triển các 
sinh vật phù du trong tầng có ánh sáng của biển, nó 
có liên quan trực tiếp đến năng suất sinh học của đại 
dương, cũng như phá hủy các lớp san hô và đa dạng 
sinh học khác8.

2. Ảnh hưởng đến nguồn nước
Biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến nguồn 

nước sinh hoạt. Nước cần thiết cho mọi loại hình 
sự sống. Nước cũng là tài sản quí giá của con 
người. Con người cần nước để uống, để sản xuất 
lương thực, nhu cầu cho sức khỏe, vệ sinh, và sản 
xuất công nghiệp... [trung bình từ 100 m3 (22.000 
gallon Anh) đến 100.000m3 (22 triệu gallon Anh)]. 
Tuy nhiên, con số trên có sự chênh lệch đáng kể 
giữa các vùng dân cư nghèo, họ phải mất nhiều giờ 
để đi lấy chỉ có vài lít nước. Trong khi đó các nước 
tiên tiến họ có thể sử dụng nguồn nước cung cấp 
không giới hạn9. Ước tính mỗi năm phụ nữ Ấn ở các 
vùng nông thôn phải đi bộ khoảng 1.400km để lấy 
nước phục vụ cho gia đình.10

Biến đổi khí hậu sẽ gây nhiều thay đổi lớn trong 
việc cung cấp nước ở nhiều nơi trên thế giới. Dân số 
đang ngày càng gia tăng nên nhu cầu và mức sống 
cao hơn đòi hỏi nguồn nước sạch cũng nhiều hơn. 
2/3 dân số trên thế giới sử dụng nước để tưới tiêu, 1/4 
cho sản xuất công nghiệp, 10% sử dụng trong sinh 
hoạt gia đình. Khoảng 1.7 tỷ người chiếm 1/3 dân số 
thế giới sống ở các vùng nguồn nước khan hiếm, tình 
trạng này có thể làm cho 5 tỷ người không thể tiếp 
cận nguồn nước vào năm 2025 (tùy thuộc vào tốc độ 
gia tăng dân số)11.

Nguồn nước trên thế giới sẽ thay đổi do sự nóng 
dần lên của trái đất. Nhiệt độ gia tăng nghĩa là lượng 
nước mưa trên bề mặt trái đất bốc hơi nhanh hơn. Do 
lượng mưa giảm dần và bốc hơi nhiều hơn sẽ dẫn đến 
độ ẩm của đất ít hơn tác động tiêu cực cho việc trồng 
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trọt, canh tác. Lưu vực sông ở các vùng axít và bán axít 
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lượng mưa hàng 
năm biến đổi. Vùng lục địa vào mùa hè do lượng mưa 
giảm và nhiệt độ gia tăng nên làm giảm độ ẩm của đất 
có nguy cơ hạn hán; và những vùng lượng mưa khá 
dồi dào lại gây lũ lụt, ảnh hưởng đến các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, và an ninh thực phẩm12.

3. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái
Biến đổi khí hậu sẽ thay đổi sự thích ứng của loài 

khác trong vùng và thay đổi sự đấu tranh sinh tồn của 
chúng trong một hệ sinh thái. Thậm chí sự thay đổi 
không đáng kể về khí hậu cũng dẫn đến sự thay đổi 
khá lớn cơ cấu của một hệ sinh thái. Vì khí hậu là nhân 
tố chính yếu trong việc phân bố quần xã sinh vật nên 
hầu hết các hệ sinh thái không thể thích ứng với sự 
thay đổi khí hậu khá nhanh chóng như thế. Các hệ 
sinh thái tự nhiên không tương thích với môi trường 
của chúng, và vấn đề này còn thay đổi tùy vào từng 
loài, có vài loài nhạy cảm với khí hậu trung bình hay 
khí hậu khắc nghiệt hơn so với loài khác. Nhưng tất cả 
rất dễ bị tấn công và nhiễm bệnh bởi các loài sâu bọ13.

4. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Sức khỏe con người tùy thuộc vào môi trường khí 

hậu tốt hay xấu. Nhiều nhân tố làm môi trường xấu 
đi cũng gây nguy hại cho sức khỏe. Ô nhiễm bầu khí 
quyển, ô nhiễm nguồn nước và lượng nước cung cấp 
thiếu thốn, đất không màu mỡ (làm cho vụ mùa cằn 
cỗi và thiếu chất dinh dưỡng), tất cả đều gây huy hại 
cho sức khỏe con người, tạo điều kiện cho bệnh dịch 
lây lan. Bệnh có thể lan truyền nhanh ở những vùng 
có khí hậu ấm hơn. Một số bệnh thường phát triển ở 
các vùng nhiệt đới như bệnh sốt rét do muỗi gây nên 
dưới điều kiện thích hợp từ 15-320 C với độ ẩm 50-
60%, 1.5-2.7 triệu ca tử vong hàng năm trên khắp thế 
giới, 90% nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi14.

Nhân tố trực tiếp chính ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người là do căng thẳng bởi sức nóng khi nhiệt 
độ gia tăng ở các vùng đô thị. Tại các thành phố lớn 
đợt nóng gây tử vong gấp đôi hoặc gấp ba trong 
suốt những ngày nhiệt độ gia tăng bất thường (tỉ lệ 
tử vong khá cao vào năm 2003 tại các nước châu Âu)15.

IV. Vấn đề đạo đức về biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến những người 
nghèo thuộc các quốc gia nghèo nhất trên thế giới 
vùng bán nhiệt đới và nhiệt đới chịu thiệt thòi nhất 
do sự hâm nóng toàn cầu. Phần lớn lượng khí gây 
hiệu ứng nhà kính (GHGs) phóng thải quá nhiều bắt 
nguồn từ nền kinh tế của các nước phát triển. Điều 
này phát sinh sự cân nhắc đạo đức về sự phân phối 

lượng khí phóng thải (công bằng môi trường). Gánh 
nặng không tương xứng về hậu quả trái đất nóng 
dần lên lại càng đè nặng lên các vùng nghèo khó 
ngày càng trầm trọng hơn. Do vậy, vấn đề đạo đức 
cần phải quan tâm vì các loại khí gây hiệu ứng nhà 
kính ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tương lai. Về mặt 
tự nhiên các vùng nghèo nhất ngày nay rất có thể trở 
thành những nạn nhân tồi tệ nhất của vấn nạn hâm 
nóng toàn cầu trong tương lai. Mọi người ai cũng cố 
gắng đảm bảo sự sinh tồn và phúc lợi cho con cái họ. 
Trong khi đó hàng tỉ người hiện nay với mức sống 
quá thấp đến nỗi họ không đủ dư để tiết kiệm hay 
mua bảo hiểm cho con cái. Cho đến nay các quốc gia 
công nghiệp hiện đại vẫn không thể thực hiện được 
ước mơ xóa đói giảm nghèo cho các nước đang phát 
triển. Các quốc gia này lại cứ tiếp tục đe dọa sự sinh 
tồn thế hệ con em của những người nghèo nhất trên 
thế giới, và người nghèo phải hứng chịu thiệt hại 
nặng nề bởi thói quen tiêu thụ quá mức từ các quốc 
gia giàu có.

Để bắt kịp đà phát triển với thế giới phương Tây, 
Trung Quốc - một quốc gia có nền kinh tế phát triển 
nhanh nhất so với các nước đang phát triển, đã thực 
hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo khá thành công 
nhưng mặt trái của nó là tàn phá môi trường, và hiện 
nay tổng lượng khí phóng thải ra môi trường tương 
đương với Mỹ (lượng khí phóng thải từ các khu công 
nghiệp chứ không phải lượng khí phóng thải tính bình 
quân đầu người)16.

Mối đe dọa lớn nhất do hâm nóng toàn cầu ảnh 
hưởng đến sản xuất lương thực ở các vùng nóng bức 
và khô hạn như ở Bắc Trung Quốc, phần lớn ở Ấn Độ 
và châu Phi. Gia tăng nhiệt độ và khô hạn thường 
xuyên ở những vùng này ảnh hưởng lẫn nhau đối với 
xu hướng hiện tại, tình trạng xói mòn đất, sa mạc hóa 
và thiếu nước cho tưới tiêu và sản xuất công nghiệp 
càng tồi tệ thêm như là kết quả tất yếu của nền nông 
nghiệp hiện đại. Sự thiếu lương thực và giá cả gia 
tăng làm cho hàng tỷ người nghèo nhất trên thế giới 
lâm vào cảnh túng quẫn, chết đói - mức độ thảm họa 
xảy ra thật khó tưởng tượng nổi như tình trạng hiện 
nay. Nói chính xác hơn những khốn khó này đã làm 
cho các nước giàu phớt lờ hay không thể gánh vác 
trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn những thảm họa 
giáng lên đầu những người nghèo nhất trên thế giới 
hay con cái của họ trong tương lai17.

Đứng trước nguy cơ như thế, mỗi hành động tạo 
tác, lối sống, cung cách tiêu thụ của người xuất gia lẫn 
tại gia đều hướng đến lợi ích và an lạc cho số đông. 
Tất cả chúng ta không thể không quan tâm đến biến 
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đổi khí hậu và làm thế nào để hướng đến đời sống 
làm ổn định khí hậu cho mình và tha nhân, đặc biệt là 
cho thế hệ tương lai.

V. Tịnh xá Sinh Thái

Tịnh xá Sinh Thái không phải hướng đến để đạt 
được tiêu chuẩn quốc gia như làng sinh thái hay 
thành phố sinh thái. Như mục đích và nguyện vọng 
của nó, Tịnh xá Sinh Thái nhằm kêu gọi các nhà sư 
Khất sĩ, các thiện nam tín nữ, và với những ai thuộc 
bất kỳ truyền thống tôn giáo nào cũng nên cân nhắc 
mọi hành động của mình góp phần giảm nhẹ biến 
đổi khí hậu, trả lại quyền công bằng cho thiên nhiên, 
nhất là cho thế hệ tương lai.

Tịnh xá Sinh Thái không chỉ dừng lại ở việc trồng 
nhiều cây xanh trong khuôn viên tịnh xá, mà ở đó 
trong sinh hoạt hàng ngày của nhà sư Khất sĩ đều 
hướng đến đời sống đơn giản nhằm giảm tối đa dấu 
chân cácbon, tác động nguy hại đối với môi trường. 
Nhà sư Khất sĩ thực hành phẩm hạnh thiểu dục tri túc, 
và tránh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm phóng thải khí 
CFCs làm suy giảm tầng ôzon18. Các nhà sư Khất sĩ cần 
trở về và tuân thủ theo lời dạy của Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang “cấm Khất sĩ y bát làm việc công nông 
thương và binh”19 để giảm tối đa lượng khí CO2 (trực 
tiếp hay gián tiếp) phóng thải ra môi trường, và các 
loại khí gây hiệu ứng nhà kính20.

Cách đây hơn 2000 năm, Đức Phật đã khuyến giáo 
người Phật tử nên từ bỏ năm nghề: (1) không buôn 
bán vũ khí, (2) không buôn bán người, (3) không nuôi 
loài vật để bán (hay buôn bán thịt), (4) không buôn 
bán rượu, và (5) không buôn bán thuốc độc21.

Không nuôi loài vật để bán (hay buôn bán thịt) 
nhằm tránh nghiệp sát, đồng thời cũng làm giảm 
lượng khí CO2 phóng thải ra môi trường. Không mua 
bán thuốc độc ở đây có thể hiểu không được phép 
sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ v.v... với 
lòng từ bi đối với tất cả các chủng loại, người cư sĩ 
còn không được phép huống hồ người Khất sĩ y bát, 
mua để xịt và sử dụng các hoạt động nông nghiệp 
là điều không nên. Người Khất sĩ y bát nên từ bỏ các 
loại hình ấy và tự phát nguyện rằng: “Nơi nào Khất 
sĩ ở nơi ấy không xịt thuốc, nơi nào Khất sĩ ở nơi ấy 
được an lạc”. Thực hành đúng pháp như vậy mới gọi 
là người Khất sĩ độ đời hay cứu đời khỏi các loại hình 
thảm họa, thiên tai, và dịch bệnh.

Tịnh xá Sinh Thái chưa phải là một mô hình hoàn 
thiện đã sẵn có nhưng chỉ là hoài bảo hướng tới xây 
dựng một cộng đồng sinh thái giảm bớt các loại hình 
thiên tai mà người dân ở các vùng phải bị ảnh hưởng 

biến đổi khí hậu phải hứng chịu. Công tâm mà nói 
Tịnh xá Sinh Thái là “tìm lại nguồn xưa” sống và hành 
những gì theo Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
dạy. Có thể nói đây là mô hình toàn hảo nhất để giảm 
tối thiểu dấu chân cacbon (carbon footprint), và cũng 
giảm dấu chân nước (water footprint). Theo giáo sư M. 
S. Catto, chuyên môn về kinh tế xanh tại trường đại 
học Cardiff Anh quốc cho rằng “Đời sống thấp dấu 
chân cacbon mới có thể đảm bảo một tương lai an 
toàn cho nhân loại”23.

Vậy dấu chân cacbon là gì? Dấu chân cacbon là chỉ 
số dùng để đong đo tính đếm tổng số lượng khí CO2 

và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính phóng thải ra môi 
trường trên toàn bộ chu kỳ của một sản phẩm hay dịch 
vụ. Dấu chân cabon có đơn vị là kg (hoặc tấn).

Đối với cá nhân: định nghĩa về dấu chân cacbon 
là tổng số CO2 có thể qui cho những hoạt động của 
chính cá nhân ấy thông qua việc sử dụng năng lượng 
trong một năm. Thuật từ này khởi nguồn từ quan 
điểm xem một dấu chân là những gì để lại đằng sau 
do kết quả các hoạt động của chính cá nhân đó.

Dấu chân cacbon có thể phân thành hai dạng: Sơ 
cấp (trực tiếp) và thứ cấp (gián tiếp).

Dấu chân cacbon sơ cấp: Chỉ số đo lượng khí 
CO2 phóng thải trực tiếp ra môi trường thông qua 
việc sử dụng nguồn năng lượng (từ việc đốt các 
nhiên liệu hóa thạch hay tiêu thụ năng lượng bằng 
cách đốt các nhiên liệu như than đá, dầu mỏ, gas, 
củi, v.v...) nhằm phục vụ sinh hoạt trong gia đình và 
phục vụ cho các phương tiện giao thông như đi xe 
máy, xe hơi, máy bay, tàu hỏa v.v... 

Dấu chân cacbon thứ cấp: Chỉ số đo lượng khí CO2 

phóng thải gián tiếp ra môi trường thông qua việc sử 
dụng các loại sản phẩm hay các dịch vụ, từ thời lượng 
khai thác, sơ chế, chế biến, gia công, đóng gói, phân 
phối, và sử dụng cho đến khi thải trừ sản phẩm23.

Chẳng hạn khi quí vị mua bất kỳ một món hàng 
gì từ một hộp bánh hay đôi dép ở tiệm hay siêu thị 
đều có tiêu hao một khoảng năng lượng: năng lượng 
sử dụng để khai thác vật liệu thô, chế biến hay sản 
xuất, chuyên chở đến tiệm và rồi món hàng đó bán 
cho quí vị. Như vậy, chu kỳ của một sản phẩm đều 
phải tính đến: (1) phí sản xuất bao gồm chi phí thiết 
kế, phát triển, tiêu thụ nguồn nhiên liệu, (2) phí hoạt 
động gồm phí duy trì, bảo hành, sửa chữa và nâng 
cấp thiết bị, (3) phí xử lý môi trường gồm phí xử lý các 
chất thải độc hại phóng thải ra môi trường.

Bất kỳ một hành động nào dầu nhỏ nhoi nhất 
của chúng ta cũng đều để lại dấu vết cacbon trong 
bầu khí quyển. Do vậy, mỗi cá nhân đều chịu trách 
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nhiệm về mọi hành động của chính mình. Khoa 
học về dấu chân cacbon có thể tương đồng với 
minh triết về Nghiệp mà Đức Phật đã từng thuyết 
giảng hơn 20 thế kỷ qua.

Dấu chân cacbon của một số sản phẩm

Sản phẩm
tiêu thụ Lượng khí CO2 phóng thải

1 kg gạo 4 kg (mức trung bình), 6.1 kg 
(nếu sử dụng nhiều phân bón)

1 lít xăng 3.15 kg

Gửi 1 thư điện tử 4 g CO2

Ủi 1 cái áo sơ mi 25 g CO2

1 giờ xem TV 34 g (15 inch), 76 g (28 inch), 
88 g (32 inch), 220 g (42 inch)

1 kg cà rốt

0.25 kg (tại địa phương), 0.3 
kg (mức trung bình), 1kg 
(năng lượng/chuyên chở đến 
nơi khác)

Điện thoại di 
động

47 kg/ 1 năm/ 2 phút/1 ngày, 
1250 kg/1 năm/ 1 giờ/1 ngày, 
125 triệu tấn /1 năm/ toàn thế 
giới sử dụng.

Mùa bóng đá thế 
giới 2010 2.8 triệu tấn

1 kg thịt bê 40 kg

1 kg thịt bò 10 kg

1 kg thịt heo 3 kg

1kg thịt gà 2 kg

Nguồn: M. Berners-Lee (2010), pp. 15, 21, 30, 46, 
87, 89, 113, 160; D. Mccarthy (2008), p. 238.

Dấu chân nước là gì? Dấu chân nước của một sản 
phẩm là tổng lượng nước sạch được sử dụng trực tiếp 
hay gián tiếp để sản xuất ra một sản phẩm. Nó được 
ước tính bằng cách xem xét nước tiêu thụ và nước 
không sạch (không dùng trong sinh hoạt gia đình) 
trong tất cả giai đoạn của dây chuyền sản xuất.

Dấu chân nước của một người tiêu dùng là tổng 
lượng nước sạch hay lượng nước không sạch (không 
dùng trong sinh hoạt gia đình) được dùng trong sản 
xuất các loại hàng hóa và các dịch vụ được sử dụng 
bởi người tiêu dùng (người tiêu dùng sử dụng hàng 
hóa hay dịch vụ đó). Dấu chân nước của một nhóm 
người tiêu dùng bằng tổng số các dấu chân nước của 
những người tiêu dùng cá thể.

Dấu chân nước trực tiếp là lượng nước sử dụng 
trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình và lượng 
nước dùng để tưới tiêu. Dấu chân nước gián tiếp là 
lượng nước sạch hay lượng nước không sạch (không 
dùng trong sinh hoạt gia đình) kết hợp với việc sản 
xuất các loại hàng hóa và các dịch vụ được sử dụng 
bởi người tiêu dùng, ví dụ nước sử dụng để sản xuất 
thực phẩm, quần áo, giấy, năng lượng và các sản 
phẩm công nghiệp24.

Ví dụ trong ngành công nghiệp chăn nuôi bò 
lấy thịt, để có được 1kg thịt bò, người ta sử dụng 
đến 6.5kg ngũ cốc và 36kg thức ăn thô. Vậy để có 
lượng thức ăn này lượng nước cần sử dụng tưới tiêu 
là 15.300 lít nước, và phải thêm 200 lít nước cho con 
bò uống và cho các hoạt động chăm sóc khác dành 
cho con bò. Như vậy, để có 1kg thịt bò, phải cần đến 
15.500 lít nước: (1) nước để tưới tiêu ngũ cốc; (2) nước 
sử dụng để chế biến các loại thức ăn thô; (3) nước cho 
con bò uống và (4) nước sử dụng cho các hoạt động 
chăm sóc khác. Đối với các loại hình sản phẩm công 
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nghiệp cũng tiêu hao lượng nước đáng kể như thế25.
Dấu chân nước của một số sản phẩm

Sản phẩm Lượng nước sử dụng (lít)/ 1kg
Thịt bò 15. 500

Bông vải 11. 000

Thịt cừu 6. 100

Thịt heo 4. 800

Thịt dê 4. 000

Thịt gà 3. 900

Gạo 3. 400

Đậu nành 1. 800

Đường 1. 500

Nguồn: T. Allan (2011), pp. 344-48.

2. Ibid., pp. 16-17; ppm = parts per million nghĩa là 1 
phần triệu. Mật độ tương đối của khí hiếm trong 
khí quyển có thể đo bằng ppm. Trong khoa đo 
lường, ppm là đơn vị đo mật độ thường dành 
cho các mật độ tương đối thấp. Giá trị của ppm là: 
ppm = 1/1 000 000 = 10-4%.

3. F. R. FitzRoy & E. Papyrakis (2010). An Introduction 
to Climate Change: Economics and Policy, p.12.

4. C. von Ruhland (2008). Living with the Planet: Making 
a Difference in a Time of Climate Change, p. 15.

5. Nhiên liệu sinh khối chứa năng lượng hóa học, 
nguồn năng lượng từ mặt trời tích lũy trong thực 
vật qua quá trình quang hợp. Sinh khối là các phế 
phẩm từ nông nghiệp (rơm rạ, bã mía, vỏ, xơ bắp 
v.v...), phế phẩm lâm nghiệp (lá khô, gỗ vụn v.v...), 
phân từ các trại chăn nuôi gia súc và gia cầm. Ở 
nước ta đa phần người dân các vùng nông thôn 
đều sử dụng nhiên liệu sinh khối. Ở Ấn Độ, các 
vùng nông thôn, đặc biệt là tiểu bang Bihar đại đa 
số người dân dùng phân bò và phân trâu trộn với 
trấu, hoặc rơm rạ làm thành bánh để nấu nướng. 

6. F. R. FitzRoy & E. Papyrakis (2010). Op. Cit., pp.11-02.
7. Đơn vị để đo nồng độ axít là pH, nồng bộ bình 

Ghi chú:

1. N. Stern (2009). A Blue-Print for A Safer Planet: How 
to manage Climate Change and create a New Era of 
Progress and Prosperity, p. 16. 
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thường 7. pH thấp hơn 7 nghĩa là nồng độ nước 
biển bị axít hóa.

8. E. Chivian & A. Bernstein (2008). “How is 
Bodiversity Threatened by Huamn Activity?”, in E. 
Chivian & A. Bernstein (eds.), Sustaining Life: How 
Human Health depends on Biodiversity, p. 69; D. 
Archer & S. Rahmstorf (2010). The Climate Crisis: An 
Introductory Guide to Climate Change, p. 148. 

9. J. Houghton (2004). Global Warming: the Complete 
Briefing (3rded.), p. 157; P. D. Abel (1996). Water 
Pollution Biology (2rd ed.), p.1.

10. The Hindu, Monday July, 23 (2012), p. 9.
11. J. Houghton (2004). Op. Cit., pp. 157-08.
12. Ibid., pp. 158-09, 164.
13. Ibid., p. 170
14. Ibid., p. 178; W. J. Burroughs (2007). Climate Change: 

A Multidisciplinary Approach (2nded.), p. 293.
15. M. Lynas (2007). Carbon Calculator, pp. 18-09.
16. FitzRoy, F. R. & Papyrakis, E. (2010). Op. Cit., pp. 83-04.
17. Loc.Cit.
18. Khí CFCs (Chlorofluorocarbons) được sử dụng 

nhiều trong các máy làm lạnh và làm hơi nén để 
phun hóa chất. Khí CFCs (gồm các phân tử CFCl3) 
rất ít bị phân hủy, khi phóng thải ra môi trường 
chúng bay lên không trung từ từ khuếch tán trong 
tầng bình lưu (50km so với mặt nước biển), tại đây 
chúng sẽ bị tia cực tím UV (bước sóng 1750 - 2200  
Å) chiếu mạnh vào và bị phân hủy: CFCl3 

uv→ CFCl2 
+ Cl*, CFCl2

uv→CFCl + Cl*; CF2Cl2
mv→CF2C + Cl*, 

CF2Clhv→CFCl + F*... Các gốc F* và Cl* thoát ra trong 
suốt quá trình phản ứng ở tầng ozon. Hơn nữa, 
hoạt động của núi lửa cũng phóng thích một lượng 
lớn Cl vào khí quyển và nó cũng lưu lại tầng ozon/
tầng bình lưu. Khi nguyên tử Cl bị tách ra khỏi phân 
tử CFCl3, tại đây chúng có vai trò như một chất xúc 
tác chuyển O3(ozon) thành O2.Chúng tiếp tục tồn 
tại (trong khoảng thời gian 2 năm) và hủy hoại phân 
tử ozon cho đến khi bị khuếch tán ra khỏi tầng bình 
lưu (mỗi nguyên tử Cl có thể huỷ hoại hơn 100.000 
phân tử ozon): CF2Cl2→ CF2Cl + Cl, Cl + O3 → ClO + 
O2; O3 

mv→ O2 + O, ClO + O→ Cl + O2. Ngoài ra còn 
một loạt phản ứng nữa liên quan đến sự có mặt của 
NO2 trong tầng bình lưu (tạo ra Cl) để phá hủy ozon, 
do dốt các nhiên liệu hóa thạch và sử dụng nhiều 
các loại phân bón nitơ: NO + O3→ NO2 + O2, NO + O2 

→ NO2 + O; NO2 + O3 → NO3 + O2, NO2 + O→ NO+ 
O2. Các phân tử đóng vai trò như một chất xúc tác 
phá hủy tầng Ozon là ClO và NO, cho đến nay vẫn 
chưa thể sản xuất nhanh và nhiều ozone có thể để 
thay thế quá trình tự nhiên được. CFCl3(R11): Máy 

điều hòa không khí, tủ lạnh, chất tạo bọt, chất đẩy 
trong các bình xịt; CF2Cl2 (R12): Máy điều hòa không 
khí, tủ lạnh, bình xịt, chất khử trùng, chất tạo bọt; 
CHClF2 (R22):Bình phun, dung môi trong nhiều 
ngành công nghệ; CFCl2 - CF2Cl (R113): Tủ lạnh, chất 
tạo bọt; CF2Cl - CF2Cl (R114): Bình xịt, tủ lạnh, chất 
tạo bọt; CF2Cl - CF3 (R115): Máy điều hòa không khí, 
tủ lạnh, chất tạo bọt; CF2BrCl (Halons - Halon-1211): 
Bình chữa cháy; xem N. S. Subrahmanyam & A.V. S. 
S. Sambamurty (2006). Ecology (2nded.), pp. 23.21-
23.27.

19. Tổ sư Minh Đăng Quang (1998). Chơn Lý: Luật nghi 
Khất Sĩ (Riêng Giới Xuất Gia), tr.296.

20. Nghị định thư Kyoto đã liệt kê 6 loại khí gây hiệu 
ứng nhà kính (làm cho quả đất ngày càng nóng dần 
lên): (1) CO2(carbon dioxide): do đốt các nhiên liệu 
hóa thạch (than, dầu, khí), cũng sinh ra từ các hoạt 
động công nghiệp. CO2 được xem như là nguồn khí 
nhà kính chủ yếu do con người phóng thải vào bầu 
khí quyển; (2) CH4 (methane, 21 lần so với CO2): sinh 
ra từ các bãi rác, lên men thức ăn trong ruột động 
vật nhai lại, hệ thống khí, dầu tự nhiên và khai thác 
than; (3) N2O (nitrous oxide, 310 lần so với CO2): phát 
thải từ phân bón và các hoạt động công nghiệp; 
(4) HFCs(hydrofluorocarbons, 1.300 lần so với CO2): 
HFCs được sử dụng thay cho các chất phá hủy 
ozon (ODS) và HFC-23 là sản phẩm phụ của quá 
trình sản xuất HCFC-22; (5) PFCs (perfluorocarbons, 
gấp 6.500 lần so với CO2): sinh ra từ quá trình sản 
xuất nhôm; (6) SF6(sulphur hexafluoride, 23. 900 
lần so với CO2): sử dụng trong vật liệu cách điện và 
quá trình sản xuất magiê; xem D. Hitchcock & M. 
Willard (2006). The Business Guide to Sustainability: 
Practical Strategies and Tools for Organizations, p. 66; 
J. Houghton (2004). Global Warming: The Complete 
Briefing (3rded.), p. 247.

21. AN III, p. 208 trans. p. 153, “Pañc’imā... vaṇijjā 
upāsakena akaraṇījā. Katamā pañca? Satthavaṇijjā, 
sattavaṇijjā, maṃsavaṇijjā, majjavaṇijjā, visavaṇijjā. 
Imā kho... pañca upāsakena akaraṇījā ti.”

22. M. S. Catto (2011). Environment and Economy, p. 96.
23. G. Aras & D. Crowther (2009). The Durable 

Corporation: Strategies for Sustainable 
Development, pp. 5-6; D. Clark (2009). The Rough 
Guide to Green Living, p. 19.

24. A. Y. Hoekstra et al. (2011). The Water Footprint 
Assessment Manual: Setting the Global Standard, 
pp. 46, 52.

25. T. Allan (2011). Virtual Water: Tackling the Threat to 
Our Planet’s Most Precious Resource, p. 349.
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“NGƯỜI TIÊU DÙNG”
VÀ “BẢO VỆ QUYỀN LỢI

NGƯỜI TIÊU DÙNG”
 ☐ PETER HARVEY (ĐẠI HỌC SUNDERLAND),

LIÊN HÒA (chuyển ngữ)

Phần tóm tắt:
Tiểu luận này bắt đầu với sự định rõ điểm đặc 

thù của “chủ nghĩa tiêu thụ” và khái niệm “người tiêu 
dùng”. Kế đó khảo sát tỉ mỉ quan điểm của đạo Phật 
về của cải tài sản và “kinh tế Phật giáo” trước khi dựa 
trên những điều này để đi đến phác họa cho việc 
đánh giá định mức về chủ nghĩa tiêu thụ, đây được 
xem như cách không gây ảnh hưởng và hoang phí 
đối với hạnh phúc nhân loại.

Khái niệm “Tiêu dùng”
“Sự tiêu dùng (Consumption)” được dịch là “sự 

hủy diệt”: Trong thế kỷ XIX, danh từ này dùng để chỉ 
cho căn bệnh làm hao mòn dần sức khỏe, đặc biệt 
là khi nói về căn bệnh lao phổi. Bây giờ từ ngữ này 
được dùng chủ yếu trong phạm vi hoạt động kinh 
tế của nhân loại ở nhiều quốc gia. Tự điển Concise 
Oxford English Dictionary định nghĩa “tiêu dùng” 
như thế này:  “1. Ngoại động từ: Hủy diệt; sử dụng; 

QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ90

PHẬT HỌC ỨNG DỤNG



ăn hay uống; chi tiêu; lãng phí (thời gian, điều phiền 
muộn,...); (về giới từ) bận tâm (với đố kỵ,...); 2. Nội động 
từ: Gầy mòn ốm yếu đi... ”. Từ ngữ này thực sự không 
mang nghĩa tích cực nhưng dường như chúng ta 
quên mất điều này. Thật thú vị rằng công việc mua 
vật dụng và các dịch vụ được xem là “tiêu dùng” cũng 
giống như việc ăn uống. Định nghĩa này thích hợp 
với những người bán hàng và làm trong các dịch vụ 
này, dĩ nhiên, đối với chuyện khi ăn gì đó, chúng ta 
làm thức ăn tiêu biến mất và rồi sau đó chúng ta lại 
ăn. Hơn nữa, chúng ta cần ăn nên việc đó cũng giống 
như mua đồ để có thực phẩm, nghĩa là chúng ta có 
nhu cầu thực sự về những loại đồ ấy, chúng ta chỉ cần 
sao đủ thực phẩm mà thôi.

Khi con người ta được gọi là “những người tiêu 
dùng” hay “khách hàng”, điều này ngụ ý điều gì? 
Một phần nó chỉ cho sự giảm bớt không đúng cách 
của con người ta trong việc tiêu dùng. Mặt khác, nó 
ngụ ý một sự thật không mấy tốt trong chúng ta: 
rằng chúng ta tiêu dùng những sản phẩm của môi 
trường và con người làm biến đổi tài nguyên thiên 
nhiên, và trong việc làm này khiến gia tăng những 
nguy cơ đe dọa bầu sinh quyển của thế giới, ngôi 
nhà chung của chúng ta. Đạo Phật nhận ra gốc rễ 
các vấn nạn của thế giới như là “lòng tham lam, sân 
hận, và si mê”, và ngụ ý rằng đôi khi có thể được xem 
là sự thiển cận, ngu muội, không biết điều gì sắp xảy 
ra. Khi Jared Diamond ra mắt tác phẩm của mình - 
Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive (Sự 
sụp đổ: Những xã hội con người lựa chọn tồn tại hay 
diệt vong ra sao), ông nói “Những xã hội nhân loại” 
cũng là nói đến các quần đảo phương Đông có khả 
năng làm tiêu diệt đi cái nền cho sự tồn tại của họ 
một cách mù quáng; hy vọng rằng chúng ta không 
làm điều như thế trên hành tinh này.

Con người cũng thấy một xu hướng rất mãnh liệt 
đối với việc kinh tế hóa mọi thứ; khuôn mẫu cho bất 

cứ mối quan hệ nào của con người đều là việc giao 
dịch tài chính. Ví dụ như sinh viên bây giờ là “những 
người tiêu dùng” hơn là nói “những khách hàng”. 
Nhiều người xem ngành giáo dục như là đại lộ đầu 
tiên, nhờ đó con người ta mới trở thành những nhà 
sản xuất hay tiêu thụ tốt. Chúng ta cũng thấy, ngay cả 
trong những truyền thống tâm linh cũng đang bị suy 
hóa biến dạng vì đang có những dấu hiệu mua bán 
và những người quản lý cảm thấy không vấn đề gì 
trong việc làm của họ.

Điều này nói lên rằng, trong khía cạnh nào đó 
điều được gọi “bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là 
tích cực, như khi nó dấy lên chiến dịch bảo vệ con 
người ta từ việc bị kinh tế lợi dụng tha hóa, từ những 
hàng hóa độc hại, hay những thứ đồ làm suy tổn đạo 
đức con người. Tuy nhiên, những điều này cần được 
nhận diện rõ, vì đó là những khía cạnh liên quan đến 
“bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” khi những việc ấy 
đơn thuần là những hành động trách nhiệm và yêu 
cầu người khác cũng phải có trách nhiệm? Tất nhiên, 
từ quan điểm của những người bán “hàng tiêu dùng”, 
họ cũng vô tình như “người tiêu dùng” chịu đau vì cắn 
nhầm lưỡi thay vì họ dùng “răng” để nhai thức ăn do 
chính mình đưa vào.

Trong quan niệm Phật giáo, trách nhiệm trong 
việc đi mua đồ có thể được xem như là người đi mua 
với cặp mắt mở sáng; không chỉ những người bán 
cần có cặp mắt mở sáng để thấy rõ lợi nhuận cho họ 
và đạo đức trong việc kinh doanh (AN I, 129-230), mà 
những người mua cũng cần có cặp mắt để thấy cái 
lợi và xứng đáng, không cảm thấy tổn thất đối với 
những thứ mua về.

Con người ta mong muốn thỏa mãn nhu cầu “tiêu 
dùng” tối đa và họ thật sự có đạt được mong muốn này 
không? Một “người tiêu dùng” tiết kiệm quan tâm đến 
những thứ như quần áo, xe cộ, nhà cửa và tiện nghi làm 
đời sống gia đình sung túc hơn, đồ điện gia dụng, máy 
hát. Những thứ này tự thân chúng không có gì là sai 
trái cả dù rằng những thứ như loại xe chạy bằng gas là 
những thứ xe ích kỷ chỉ biết tiết kiệm nhiên liệu nhưng 
lại đe dọa trầm trọng đến khí hậu địa cầu. Những món 
đồ tiết kiệm có thể có lợi và mang lại cho đời sống con 
người niềm vui, hạnh phúc. Nếu chúng thực sự làm 
con người ta vừa lòng, thì con người không cần mua 
thêm gì nữa cho đến khi nào những thứ họ mua mòn 
hư, nhưng thật ra người tiêu dùng cũng tùy người, có 
người không hài lòng với những thứ họ mua về hay chỉ 
hài lòng chút xíu rồi chán bỏ.

Dĩ nhiên, sự thật là tâm lý nhân loại khi mua gì 
đó, chúng ta có thể vui, vừa lòng trong một thời gian 
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nhưng rồi món đồ ấy được cho đi hoặc hư hỏng, hoặc 
chúng ta dùng chán rồi..., chúng ta lại tìm kiếm thứ 
khác. Không hoài nghi gì khi nói rằng nhân loại thích 
cái này, nhưng rất thiển cận, chỉ mang chiếc xe theo 
bên mình giữ gìn nó mà không có chút nỗ lực nào để 
bước sang một bên, bỏ nó xuống. Vấn đề then chốt ở 
đây là phải chăng chiếc xe này có thật sự làm cho ta 
hạnh phúc hay chỉ khiến mỏi mệt, bực dọc vì khư khư 
chấp giữ nó? Có phải “cách trị liệu lẻ tẻ” này chữa trị 
được cho bất kỳ ai, bất kỳ bệnh gì?

Với tư cách cá nhân, tôi thấy rằng những nơi mua 
sắm gần như là ngục tối. Con người ta dường như rất 
thích thú trong chuyện tìm kiếm sở hữu vải vóc hay 
đồ quý pha lê, kim ngân mặc dù bạn không thể nào 
có được bất cứ cái gì, đúng thế không? Ở đây, tôi nhắc 
lại quan điểm của đạo Phật rằng có loại chúng sinh 
có tính tham ăn mãnh liệt khi tái sinh sẽ sinh vào “loài 
quỷ đói”, đó là loại chúng sinh có lòng tham ăn dữ dội 
nhưng có cái cổ bé tí ti chỉ có thể ăn từng chút thức 
ăn mà thôi. Có lẽ theo cách lý giải hiện đại về điều 
này là một ngạ quỷ đi dạo quanh cửa hàng bán đồ 
đã đóng cửa, chỉ là có thể nhìn ngắm không sao làm 
thỏa mãn được một chút xíu lòng tham vì không thể 
mua được gì.

Kinh tế người tiêu dùng tùy thuộc vào việc tiêu tốn 
đáp ứng “nhu cầu” do mong muốn cứ luôn phát sinh 
và hiện diện trong mỗi con người ta và để gợi ý rằng 
“thỏa mãn” cho những nhu cầu ấy sẽ mang lại niềm 
sung sướng, hạnh phúc. Đạo Phật dạy cho khuynh 
hướng nhìn thẳng vào sự việc một cách khác hơn. Thực 
tại thứ hai trong bốn thực tại chắc thật hay chân lý cao 
thượng (Spiritually Ennobled - ariya saccas) là tham ái 
(taṇhā) hay sự mong muốn đòi hỏi và đây được xem 
là chìa khóa tạo nên đau khổ cho đời sống nhân loại: 
“Này, chư Tỳ-kheo, nguyên nhân khổ đau là một thực tại 
chắc thật, đây là chân lý cao thượng. Chính tham ái dẫn 
dắt tái sinh, nó kết hợp với sự vui thích và tham chấp, tìm 
kiếm khoái cảm ở đây ở kia... ” (SN, V, 421). “Taṇhā” nghĩa 
đen là “khao khát” và rõ ràng là chỉ cho những dục 
vọng đòi hỏi hay những xung lực lúc nào cũng hướng 
ra bên ngoài, lúc ở đây lúc ở kia để tìm sự thỏa mãn, 
vừa lòng. Những mong muốn này khiến cho đau khổ 
trong muôn ngàn đau khổ.

Trước nhất, dục vọng dẫn đến khổ đau vì thất 
vọng tràn trề, dục vọng đòi hỏi kéo dài và mong được 
thỏa mãn lại không thực hiện được bởi thế giới này 
luôn thay đổi và không mấy tốt đẹp, bởi con người có 
khuynh hướng luôn mong muốn mọi thứ, được cái 
này lại mong có cái khác khiến cho chúng ta không 
có cơ hội để sự tĩnh lặng và sự vừa lòng trỗi dậy. Thứ 

hai, dục vọng thúc đẩy con người làm đủ mọi cách 
để có được thành quả tròn đầy cũng cho những kiếp 
tái sinh trong tương lai cùng với những cái khổ luôn 
đính kèm ấy. Thứ ba, dục vọng là động cơ gây ra các 
cuộc ẩu đả, bất hòa, và mâu thuẫn giữa mỗi cá nhân 
hay số đông. Ba loại tham ái được nhận diện, đó là: 
dục vọng (kāma); đạt được và duy trì theo cách mỗi 
người như là đề cao cái tôi khiến người tiêu dùng tiêu 
tốn tiền bạc sức lực một con số đáng kể; và loại trừ 
những hoàn cảnh, đồ vật hay con người không vừa ý.

Một vài tình trạng khủng hoảng xã hội có thể 
thấy nhắm đến người có chủ trương chống tiêu thụ 
“chủ nghĩa khoái lạc thay đổi”, tuy nhiên thật sự tôi 
không thể nhận ra loại chủ nghĩa khoái lạc thay đổi 
nào trong cách nhìn và tư cách rằng thấy khoái lạc 
như là điều tuyệt vời nhất có thể mang lại hạnh phúc 
đúng đắn nhất. Khoái lạc có tính chất phù du, đặt 
nặng vào nhận thức “tôi và của tôi”. Hạnh phúc có thể 
là một quan điểm toàn diện hơn, gần với lòng bao 
dung hơn, ít ích kỷ hơn mặc dù tự thân nó cũng thay 
đổi liên tục. Tuy nhiên, theo nghiên cứu nhận xét khi 
niềm an lạc sinh khởi mà chánh niệm và giới hạn của 
chúng là tốt, đó cũng như là trạng thái thọ hưởng hỷ 
lạc. Hơn thế nữa, mang hỷ lạc đến cho tha nhân, hạnh 
phúc có thể đến với mình thật sự. Khoan dung và chia 
sẻ, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc, song lại là một 
thách thức đối với một xã hội chú trọng quan niệm 
tiêu thụ cá nhân. Trong đạo Phật, lòng khoan dung 
được tán dương như được viết trong đoạn kinh sau:

“Này chư Tỳ-kheo, nếu con người ta biết như Ta biết 
về nghiệp quả của việc chia sẻ bố thí, họ sẽ hoan hỷ làm 
việc cúng dường bố thí này và họ cũng không bị tâm 
niệm ích kỷ xấu quấy làm bất an. Thậm chí, chỉ còn vật 
cuối cùng, miếng ăn cuối cùng, họ cũng hoan hỷ chia sẻ 
nó nếu có ai đó cần được chia sẻ” (It, 18).
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Đại sư Long Thọ (Nāgārjuna) cũng có nói:
“Ngang qua việc sử dụng tài sản, có hạnh phúc ngay 

bây giờ và ở đây,
Ngang qua việc bố thí, có hạnh phúc trong tương lai,
Phung phí tài sản, không sử dụng hay không bố thí, 

chỉ khiến thêm khổ đau.
Sao không làm cho ta và người có hạnh phúc?” 

(RPR.315)
Nguyên nhân quan trọng khác mang lại hạnh 

phúc đó là khi gặp may mắn, thành công, hay thấy 
hạnh phúc của người khác. Trong đạo Phật, hoan hỷ 
vui vẻ với hạnh phúc của kẻ khác (muditā) là gì? Điều 
này được ví dụ như là có người mua được món đồ, ta 
vui với người đó, và không hề có cảm giác buồn khổ 
rằng ta không có được thứ đồ ấy, hay suy nghĩ ta “cần 
có” món đồ như vậy cho mình.

Quan điểm của Phật giáo đối với của cải tài sản:

Đối với Phật giáo, khuynh hướng tích lũy tài sản 
là chuyện khó, nhưng tài sản tự thân nó không có tội; 
điều quan trọng là làm thế nào tạo ra và sử dụng nó. 
Trong kinh điển, Đức Phật dạy cho mọi người cách tốt 
nhất để tạo ra và sử dụng nguồn thu nhập của mình 

như thế nào (trong SN, IV, 331-337):
1. Về cách làm ra của cải theo con đường đạo đức, 

được tán thưởng, không mang lại họa hại gì cho bất 
cứ ai và đáng chê trách là làm theo con đường ngược 
lại. Quan điểm của đạo Phật trong trường hợp này 
là Chánh mạng, nghĩa là tránh những tâm niệm như 
không chân thật hay buôn bán các loại vũ khí (kể cả 
chế tạo và bán súng ống, vũ khí), buôn bán sinh mạng 
chúng sinh (như nuôi thú vật để giết lấy thịt), bán thịt, 
bán rượu (chất gây say nghiện), và thuốc độc (AN, III, 
298). Tất nhiên, chúng ta có thể thêm vào trong bảng 
liệt kê nguyên thủy này. Những thứ thấy trong việc 
quảng cáo có thể không trung thực lắm vì nó gợi lên 
lòng tham và mê muội của con người ta.

2. Sử dụng sản phẩm do chúng ta tạo ra, đáng tán 
thưởng khi sử dụng nó làm cho ta thêm vui, vừa lòng, 
chia sẻ nó với mọi người, và sử dụng nó do xuất phát từ 
lòng rộng rãi thương người, một hành động đưa đến 
quả của nghiệp. Tương tự như thế, đáng chê trách là sử 
dụng nó làm khổ cho chính mình và cho người khác.

3. Ngay cả của cải tài sản được làm ra bằng con 
đường thiện lành và thường mang lại ích lợi cho 
mình và mọi người, chúng ta vẫn bị chê trách nếu 
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thái độ của chúng ta đối với của cải ấy là tham lam, 
thèm muốn, không biết vừa lòng hay cố ý làm vì 
muốn tăng tiến trong lĩnh vực tinh thần. Tiêu chí 
sau cùng ở đây tương tự với câu kinh Đức Phật dạy: 
“Tiền của hại người mê, nhưng không ai chịu tìm đến 
bờ bên kia, kẻ mê vì tham làm giàu mà tự hại chính 
mình và người khác”(Kinh Pháp Cú, kệ 355); “Không 
bệnh, lợi tối thượng/ Biết đủ, tiền tối thượng/ Thành 
tín đối với nhau/ Là bà con tối thượng/ Niết-bàn, lạc 
tối thượng” (Kinh Pháp Cú, kệ 204). Cho dù tiền của 
đang mỗi ngày dồi dào hay suy hoại dần, tâm vẫn 
luôn bình lặng, thản nhiên, không lưu luyến, đó là 
cách chúng ta kiếm tiền chân chính đạo đức không 
pha lẫn lòng tham vọng.

Nói chung, đạo Phật khuyến khích phương thức 
thực tập “Trung đạo” giữa hai thái cực của nghèo nàn 
và tìm cầu vật chất thừa mứa cho mục đích cá nhân. 
Nghèo nàn là hoàn cảnh con người ta không có đủ 
phương tiện sống cho đầy đủ: “Đối với người đời trong 
thế giới này, nghèo nàn là khổ” (AN, III, 350), “nỗi khổ 
trên thế giới này là nghèo nàn và mắc nợ” (AN, III, 350), 
“đói khát là nỗi khổ lớn nhất” (Kinh Pháp Cú, kệ 203). 
Nghèo nàn được xem như chất xúc tác của trộm cắp, 

khiến đạo đức con người suy đồi, khiến xã hội bất 
an (DN, III.64-68, DN I.134-136). Hơn nữa, trong hoàn 
cảnh nghèo cùng và xung đột, con người ta càng khó 
hướng về con đường đạo đức tâm linh hơn (AN, III.65-
66). Bàn về thái cực thứ hai, đạo Phật quan niệm của cải 
vật chất không phải là mục đích cho mỗi cá nhân, mà 
là phương tiện làm cho đời sống con người có hạnh 
phúc, và là một hỗ trợ cho đời sống đạo đức, phát triển 
tâm linh tốt hơn. Cứ mãi tìm kiếm thêm, tham vọng, 
không hài lòng biết đủ, điều này không thể nào tạo 
cho con người ta hạnh phúc được, chúng ta không 
bao giờ được thanh thản, an vui. Như vậy, những giá 
trị Phật giáo truyền thống là chú trọng vào những giá 
trị của một xã hội tiếp thu học hỏi, Bruce Morgan cho 
biết rằng ở Thái Lan - đất nước có tốc độ hiện đại hóa 
nhanh chóng, ngoài việc ủng hộ sự phát triển kinh tế 
cho Tăng đoàn Phật giáo, họ còn quan tâm đến:

... phương thức nghỉ ngơi, dừng lại mọi ham thích, 
kỳ vọng trong guồng máy kinh tế sôi động, không 
bao giờ vừa lòng, luôn có xu hướng tiến tới. Đó không 
phải là tiêu chuẩn cụ thể của cuộc sống mà những 
tiêu chuẩn về phong cách, tốc độ và mức ảnh hưởng 
của sự thay đổi vẫn đang là vấn nạn (72).
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Chúng ta có thể thấy nhiều xã hội thịnh vượng 
trong những mức độ khác nhau đều chấp nhận đạo 
Phật, song không phải là liên tục phấn đấu nhiều hơn 
vì lợi ích riêng của nó.

Như Russel Sizemore và Donald Swearer nói: “Để 
không tham chấp là chúng ta sở hữu và sử dụng vật 
chất nhưng không bị chúng sở hữu và sai xử chúng 
ta”(2). David Loy, một nhà văn Phật giáo người Mỹ đã 
nói trong bài viết của mình “The Religion of the Market 
(Tôn giáo Thị trường)” rằng:

“Điều trớ trêu không thể thay đổi được trong thế 
giới mà sự thương mại hóa gần như ngự trị hoàn 
toàn này đó là gây sự ngạc nhiên cho những ai từng 
biết rõ những thứ làm 59 triệu người Mỹ say nghiện 
(Dominguez and Robin 171). Nhiều so sánh qua các 
giai đoạn và giữa những xã hội cho thấy rằng hạnh 
phúc mỗi cá nhân có không khác biệt nhau mấy. Sự 
thật là sống trong thế giới phát triển hiện nay chúng 
ta đang tiêu thụ quá nhiều, song dường như sự tiêu 
thụ vô tội vạ ấy không liên quan gì đến hạnh phúc 
của chúng ta (Durning 38-40).

Đối với những người có đời sống nghiêng về thế 
giới tâm linh thì điều này cũng không lấy làm ngạc 
nhiên cho lắm. Lời góp ý xây dựng có giá trị nhất về 
sự tham lam tiêu thụ vẫn được tìm thấy trong những 
lời pháp của các tôn giáo truyền thống, đó không 
những giúp chúng ta có một nền tảng vững vàng 
mà còn cho thấy cuộc sống của chúng ta có thể được 
chuyển hóa như thế nào. Trong đạo Phật, tôn giáo tôi 
đang đặt trọn niềm tin, lời giáo huấn của Đức Phật 
luôn soi sáng đó là lòng tham vô độ của tự ngã là 
nguyên nhân của thất bại và làm vắng mặt hòa bình, 
điều này chúng ta chứng thực được ngay trong đời 
sống hàng ngày. Việc tiêu thụ quá mức khiến chúng 
ta rối trí và say sưa theo là một trong những dấu hiệu 
chính yếu của vấn nạn này. Thật không may mắn cho 
chúng ta, một áp lực như vậy không làm dịu xuống 
nỗi bất an ấy của chúng ta, ngược lại còn nuôi dưỡng 
bất an thêm. Để tháo gỡ vấn nạn này, đạo Phật chỉ 
cho con đường hãy thoát ly và có tâm bao dung. 
Shunryu Suzuki-roshi đã diễn đạt điều này, rằng 
thoát ly không có nghĩa là từ bỏ tất cả thế giới này mà 
là chấp nhận chúng đang rời xa ta. Nhận ra và chấp 
nhận mọi thứ đang đổi thay hoại diệt kể cả bản thân 
mỗi chúng ta là điều cần thiết để sống một cuộc đời 
thanh thản. Chỉ có một số người không bị trói buộc 
trong vòng tranh giành tìm kiếm và tiêu dùng mới 
có thể thật sự thoát ly thế giới. Biểu hiện của sự thoát 
ly đó là lòng bao dung, điều này được trân trọng tán 
dương trong đạo Phật cũng như đối với tất cả các tôn 

giáo lớn. Lòng bao dung đích thực không chỉ chứng 
minh cho bước tiến về phẩm hạnh đạo đức mà còn về 
trí tuệ: “Khi nhu cầu cần thiết đặt ra của chúng ta giảm 
thiểu, tính ích kỷ và hám lợi cũng giảm theo. Sau hết, 
chúng ta còn có thể nhận thấy rằng trải nghiệm của sự 
ích kỷ tự thân nó chính là vì si mê vậy. Những thứ là của ta 
chỉ khi nào nếu nó không phải là của bạn. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta có thể thấy được rằng không có cái tôi nào tách 
rời từ bạn cả cũng như không có cái chúng ta nào tách 
rời với thế giới hiện tượng này, ý tưởng ích kỷ bắt đầu mất 
dần đi ý nghĩa của nó. Trên căn bản, không thể có tính 
hám lợi vì không có cái gì vắng thiếu” (Jeffrey 12). Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ quan tâm vào 
việc mang lại niềm vui nhiều hơn cho người khác, nó 
còn ngăn không cho xuất hiện nhận thức mang tính 
bản thể học về nguyên lý bất nhị giữa tự thân và tha 
nhân. Một nhận thức như vậy đưa đến tầm hiểu biết 
sâu sắc mang tính thăng hoa hơn rằng không có nhu 
cầu gì cả để hám lợi tích trữ nếu không có gì mất mát.

Bởi “không có gì mất mát”, tôi nghĩ ý của vị học 
giả trong câu nói này là trừ phi một người trong hoàn 
cảnh nghèo thật sự nhưng điều kiện hạnh phúc đã 
sẵn có nên anh ta không tùy thuộc vào thói quen 
hám lợi tích trữ.

Sizemore và Swearer cho rằng Phật giáo Nguyên 
thủy “quan niệm ‘con đường Trung đạo’ hoặc nhận ra 
sự tranh giành và thoát ly vượt ra ngoài của cải tiền 
bạc trong một mối quan hệ biện chứng (1, và xem 
Reynolds 63-64, 68). Đối với chư Tăng, điều này có 
nghĩa là “mặc dù Phật tử càng cung kính càng cúng 
dường nhiều, song lòng cung kính của họ giúp chư 
Tăng càng duy trì tâm không tham chấp đối với sự kính 
ngưỡng và vật cúng dường” (Sizemore and Swearer 3). 
Đối với Phật tử, “của cải vật chất luôn bày ra cho họ cả 
hai cơ hội, thứ nhất là cơ duyên để bày tỏ lòng thành 
kính và tu tập tâm vô tham và thứ hai là nguy cơ nhiễm 
theo cám dỗ hướng đến phi pháp (anti-dhammic, anti-
spiritual), sự bê tha trong thú vui vật chất dẫn lối đến 
cái bẫy của mạng lưới luân hồi trong ba cõi sáu đường” 
(Reynolds 69). Đối với chư Tăng cũng như Phật tử, “đó 
không phải là giá trị thực thậm chí tài sản có được và sử 
dụng là chủ đề cho việc khảo cứu đạo đức” (Sizemore 
and Swearer 17).

“Nền Kinh tế Phật giáo”

Ở châu Á, một số học giả Phật giáo, chủ yếu là 
Phật giáo Nguyên thủy nhận thấy “nền kinh tế Phật 
giáo” khác với nền kinh tế ảnh hưởng từ quan điểm 
tư bản hay Marxist mà nó đã ảnh hưởng nền kinh tế 
các nước châu Á từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một 
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tác nhân ảnh hưởng rất lớn là bài viết ngắn “Quan 
điểm Phật giáo về kinh tế chính trị” của tác giả theo 
Thiên Chúa giáo, ông E. F.Schumacher, một người ủng 
hộ cho ngành công nghệ trung gian và phê bình các 
mô hình phát triển phương Tây, người trở thành nhà 
cố vấn cho Miến Điện vào thập niên 1950 trước hoàn 
cảnh đất nước đương thời đứng giữa chủ nghĩa dân 
tộc và Marxist. Bài viết nguyên thủy xuất hiện vào năm 
1966 nhưng sau tái bản với tựa đề là Small is Beautiful: 
A Study of Economics as if People Mattered vào năm 
1973. Ông chỉ ra rằng “sự hiện đại hóa” thật ra thường 
dẫn đến sự suy sụp nền kinh tế nông thôn, một cơn hồng 
thủy thất nghiệp dâng lên từ thành phố đến nông thôn 
và sự khuếch trương của một giai cấp vô sản thành phố 
không có thực phẩm nuôi dưỡng cho cả thể chất và tâm 
hồn” (56). Vì vậy, ông lấy làm tiếc khi người Miến Điện 
và những người khác đã dễ dàng chấp nhận những 
dự án phát triển từ phương Tây không chút do dự 
“thiết nghĩ đời sống của một đất nước Phật giáo cần có 
một nền kinh tế Phật giáo” (48). Ông lập luận rằng con 
đường phát triển đúng đắn, những gì cần thiết nhất 
đó là “con đường Trung đạo giữa sự không chú ý vật chất 
và tinh thần bất bạo động truyền thống” (56), và ông 
đã có tầm nhìn theo hướng phát triển nền kinh như 
vậy bởi ông nhận thấy sức sống Phật giáo tiềm tàng ở 
đất nước con người Miến Điện (48). Thật không may, 
những lãnh tụ Miến Điện từ thập niên 1960 đã làm cho 
đất nước đi xuống theo con đường áp bức, mặc dù 
Miến Điện thoát ra khỏi những làn sóng của chủ nghĩa 
tư bản mà nước láng giềng như Thái Lan lúc bấy giờ 
cũng đang bị cuốn theo.

Ở những nước Phật giáo Nguyên thủy là quốc giáo 
như Tích-lan và Thái Lan, phần lớn chư Tăng và Phật 
tử ủng hộ hình thức nguyên thủy của Phật giáo vì nó 
tương thích với những nỗ lực để phát triển đất nước của 
Chính phủ. Tuy vậy, nhiều người than van sự mất mát 
khi “đánh đồng một Phật giáo như một cộng đồng có 
tu dưỡng đạo đức” mà thôi do sự tấn công dữ dội của 
hiện đại hóa, phương Tây hóa và thế tục hóa (Swearer, 
Sivaraksa 196). Donald Swearer thấy rõ điều này:

1. Người theo chủ nghĩa truyền thống mới: Những 
phong trào tương tợ như trào lưu chính thống chủ 
trương trở lại “lý tưởng hóa đạo đức cá nhân hoặc phớt 
lờ hoặc hiểu lầm bản chất của những căng thẳng và 
những vấn đề về văn hóa, xã hội, kinh tế có hệ thống”.

2. Những người theo chủ nghĩa tự do quan tâm 
đến những vấn đề của thế giới hiện đại và tìm cách sử 
dụng sáng tạo những giải thích của các tín ngưỡng 
và thực tập truyền thống để giúp giải quyết những 
điều này. (Swearer, Sivaraksa 196).

Ở Thái Lan, tổ chức Santi Asoke, phong trào duy 
tâm có ảnh hưởng của tư tưởng Thánh Gandhi đưa ra 
một phê bình thuộc về luân lý học đối với các phương 
diện trong xã hội Thái Lan (Swearer World 136-139; 
Harvey 391-394), và Pháp thân (Dhammakāya) một 
phong trào thiền tập rất thành công đã ủng hộ cho 
những nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, sử dụng 
phương tiện truyền thông đại chúng để truyền bá 
rộng phong trào này và đặc biệt nhấn mạnh đến 
thiền định và sự phục hồi đạo đức (Swearer World 
114-115; Harvey 388-391). Những người có chủ 
trương cải cách bao gồm những người nhận ra được 
sự phát triển và quan điểm tương hợp của “nền Kinh 
tế Phật giáo”.

Ở Tích-lan, Tiến sĩ H. N. S. Karunatilake - Giám đốc 
Phòng Nghiên cứu Kinh tế tại Central Bank, trong 
cuốn This Confused Society (1976), nhắm tới “việc phát 
triển một hệ thống kinh tế thích hợp với thế giới hiện 
đại dựa trên những lời dạy của Đức Phật” (iii), mặc 
dù những điều ông đưa ra thực tiễn hơn quan niệm 
duy tâm. Ông cho rằng những nguyên tắc về kinh tế 
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của Phật giáo đã được minh họa bằng thí dụ rõ ràng 
trong triều đại của hoàng đế Asoka của Ấn Độ (268-
239 BCE) và những công việc dẫn thủy nhập điền trên 
quy mô lớn của nền văn minh Tích-lan thời xưa (74). 
Ông nói: “Hệ thống kinh tế Phật giáo đặt nền tảng phát 
triển trên sự nỗ lực đoàn kết hòa ái của tập thể. Tính cá 
nhân ích kỷ và sự mưu cầu vì hám lợi phải loại bỏ bởi 
tự thân của người cầu tiến” (29). Cũng ở Tích-lan, một 
triết gia và cũng là nhà Tâm lý học - Padmasiri De 
Silva trong hai tác phẩm của mình Value Orientations 
and Nation Building (1976) và The Search for Buddhist 
Economics (1975) đã phác thảo những gì ông nhận 
thức được về đóng góp của Phật giáo đối với sự đi lên 
của xã hội về nhiều phương diện.

Ở Thái Lan, Hòa thượng P. A. Payutto, một vị 
Tăng học giả lãnh đạo, đã phát huy quan kiến về 
một nền kinh tế Phật giáo trong tác phẩm Buddhist 
Economics: A Middle Way for the Market Place của 
người. Tại đây Hòa thượng phê bình xu hướng kinh 
tế hiện đại khảo sát những công việc kinh doanh độc 
lập không quan tâm đến khía cạnh đạo đức trong 

bản chất của những gì được bán ra và tác động của 
những lối kinh doanh này đến môi trường thiên 
nhiên và xã hội. Hòa thượng nhấn mạnh tác động 
của việc ứng xử thiếu đạo đức trong lĩnh vực kinh tế 
như là một sự miễn cưỡng phải đầu tư vào nơi xã hội 
mất trật tự, khách hàng khó chịu nếu hàng hóa bán 
ra kém chất lượng như những trường hợp đôi khi đã 
xảy ra ở Thái Lan (24).

Cũng ở Thái Lan, một vị Tăng đề xuất nhiều 
cách lý giải về lời dạy của Đức Phật một cách hiện 
đại sáng tạo có đề cập đến cả xã hội và nền kinh 
tế chính là Hòa thượng Buddhadāsa, Ngài được mọi 
người tôn xưng là Thiền sư và là vị Tăng lãnh đạo 
thông tuệ (1906-1993). Tuy tu viện của Ngài ở trong 
rừng rất xa trung tâm quyền lực, nhưng Ngài ảnh 
hưởng rất lớn đến tầng lớp quần chúng trí thức ở 
Thái Lan, kể cả luật sư, giáo sư, nhà giáo, bác sĩ cũng 
như phong trào sinh viên dân chủ vào thập niên 
1970 (Santikaro 180-182). Hòa thượng Buddhadāsa 
đã thẳng thừng chỉ ra “tính phi đạo đức và ích kỷ của 
nhiều cấu trúc xã hội hiện đại” (Santikaro 147), và so 
sánh những người giàu có ở Bangkok không mấy 
thiện chí với những người nông thôn rộng lượng 
(Me and Mine 175). Dù rằng chú trọng đến nguyên 
tắc tâm linh trong đạo Phật, Ngài vẫn không tách rời 
giữa những điểm tương thích của hệ thống nguyên 
tắc đạo đức này với những vấn đề xã hội liên quan 
(Santikaro 155), trong việc giải quyết những khó 
khăn xã hội, chúng ta phải chịu có sự khiếm khuyết 
về đạo đức đó là nguyên nhân căn bản (Swearer, Me 
and Mine 170). Như vậy, Ngài thấy rõ những điều này 
như là đói khát, mù chữ, và bệnh hoạn, là những dấu 
hiệu lực bất tòng tâm bình thường của một tôn giáo 
chân chính và những nguyên tắc đạo đức trong xã 
hội (Swearer, Me and Mine 171).

Hòa thượng Buddhadāsa cảm thấy rằng tất cả các 
tôn giáo kể cả Phật giáo về cơ bản đều mang tinh 
thần chủ nghĩa xã hội, các vị lãnh đạo tâm linh luôn 
nhắm đến mục đích làm cho xã hội tốt đẹp toàn diện. 
Vì vậy, Ngài phản đối chủ nghĩa cá nhân, loại chủ 
nghĩa gắn liền với chủ nghĩa tư bản liên đới với “dân 
chủ tự do”, Ngài thấy đó như cách ăn nhanh trong 
xã hội Thái Lan vậy (Swearer, Me and Mine 172). Ngài 
không đồng ý với chủ nghĩa tư bản và các chủ nghĩa 
xã hội khác, mà chỉ tán thành với chủ nghĩa xã hội 
tôn giáo mà Ngài gọi là “Chủ nghĩa Xã hội Giáo pháp” 
như là một giải pháp cho những khó khăn của xã hội. 
Đối với Ngài, tách rời với những hình thức “thế tục” 
của chủ nghĩa xã hội trong hình thức chủ nghĩa Marx 
và chủ nghĩa xã hội lý tưởng, chúng ta có được một 
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chủ nghĩa xã hội chân 
chính vì hình thức “thế 
tục” kia có thể khiến cho 
bạo động và độc ác. Ngài 
thấy rằng chủ nghĩa chân 
chính này có cội rễ bắt 
nguồn từ giáo pháp, bản 
chất tương duyên giữa 
các pháp (Swearer, Me 
and Mine 195). Chủ nghĩa 
này được dựng lên trên 
sự thật rằng con người 
là chủng loại có thuộc 
tính tập thể, sống tùy 
thuộc lẫn nhau, tương 
thân tương ái giúp đỡ 
mọi người, không làm 
việc theo chủ nghĩa cá 
nhân (Santikaro 166-169; 
Swearer, Me and Mine 
173). Chủ nghĩa xã hội 
chân chính này đòi hỏi “việc không lấy hơn phần chia 
đều của người khác - chỉ sử dụng những gì cần thiết để 
phần còn lại sẵn cho người khác dùng”, như trong di 
huấn của Đức Phật về hạnh thiểu dục tri túc (Swearer, 
Me and Mine 172). Đó là cách sống thuận theo tự 
nhiên, chỉ lấy những gì chúng ta cần thật sự (Swearer, 
Me and Mine 173).

Cả hai tác giả Payutto và Buddhadāsa đã ảnh 
hưởng lớn đến người chủ trương cải cách theo 
tinh thần tự do Thái Lan, Sulak Sivaraksa (Swearer, 
Sivaraksa 215), một cư sĩ trí thức chịu nhiều ảnh 
hưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một danh Tăng 
Việt Nam hoạt động vì hòa bình (Swearer, Sivaraksa 
225). Sivaraksa được biết như là “nhà văn, nhà xuất 
bản, giảng sư, thành viên hội A-ri-xtốt quốc tế, người 
hoạt động cho nhân quyền và hòa bình, sáng lập viên 
tổ chức phi Chính phủ (NGOs), nhà phê bình xã hội Phật 
giáo và là nhà đạo đức học” (Swearer, Sivaraksa 200). 
Ông đã lên tiếng phê bình sắc bén sự vội vã của Thái 
Lan ảnh hưởng trào lưu hiện đại hóa và chủ nghĩa 
vật chất mà nó dựa trên nền tảng của chủ nghĩa tư 
bản Hoa Kỳ. Đối với ông, “Xu hướng phát triển trở nên 
hiện đại làm cho cạnh tranh và thành công trong khi 
đạo Phật khuyến khích tinh thần cộng tác và biết đủ ” 
(Sivaraksa, Vision 182). Mặc dù ông công nhận rằng 
việc hiện đại hóa ở Thái Lan đã giúp cho một số mặt 
trong nước trở nên tốt đẹp hơn, trên thực tế, ông cảm 
thấy điểm chính yếu là nó đem đến đời sống xa hoa 
cho số ít còn khiến cho số đông quần chúng phải 

chịu cảnh nghèo nàn nhất là nông dân và công nhân 
thợ thuyền (Vision xv). Nợ nần phát sinh có nghĩa là 
phần lớn nông dân nghèo phải di chuyển đến sinh 
sống ở Bangkok, nơi mà:

Lượng người thất nghiệp lan tràn khiến con người 
ta lâm đường cùng phải làm những việc tội lỗi. Các cô 
gái trẻ làm việc như đầy tớ, công nhân nhà máy hay 
bị đẩy vào kỹ viện ăn chơi. Trẻ em làm việc bất hợp 
pháp tại những cửa tiệm nhỏ trong điều kiện khắt 
khe tàn nhẫn, một số bị bán ra nước ngoài. Đàn ông 
làm những công việc nặng nhọc nhưng tiền lương ít 
ỏi đáng thương (Sivaraksa, Seeds 32-33).

Sự hiện đại hóa đã làm cho môi trường ô nhiễm, 
nhiều khu nhà ổ chuột và khu phố bẩn thỉu mọc lên, 
và còn làm cho nền văn hóa bị phân hủy (Vision 20, 
57-8). Vì thế, Sivaraksa đã cố gắng duy trì giữ gìn nền 
văn hóa truyền thống của Thái Lan, ông vẫn thích sử 
dụng thuật ngữ ngày xưa là người Xiêm (Siamese) 
song trong xã hội cũng cần thiết thay đổi một số để 
nâng cao công lý xã hội (Vision xxiii). Một số học giả 
và những nhà hoạt động Tích-lan như Karunatilake, 
ông nghiên cứu lại triều đại hoàng đế Asoka, thời 
kỳ đầu của Tăng đoàn và nền đạo đức xã hội khi ấy, 
những vị vua nhân từ trong quá khứ như để được 
truyền thêm năng lượng từ những khuôn mẫu của 
xã hội Phật giáo chân chính (Swearer, Sivaraksa 213).

Người tin theo đạo Phật quan tâm đến Hiệu quả 
nền Kinh tế và phê bình Chủ nghĩa tiêu thụ.

Nhiều học giả khi bàn về “nền kinh tế Phật giáo” 

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ98

PHẬT HỌC ỨNG DỤNG



thường quan tâm đến mục đích đặc biệt về quan 
điểm Phật giáo đối với kinh tế chính trị:

1. Nền kinh tế Phật giáo phải là rất khác với nền 
kinh tế hiện đại theo chủ nghĩa vật chất, vì lẽ rằng 
người Phật tử nhận thức được bản chất của nền văn 
minh không chỉ ở chỗ làm nhân lên điều con người 
ước muốn mà là ở chỗ làm thanh lọc trong nhân cách 
con người... trên căn bản là trong hành động việc làm 
của một người (Schumacher 50).

2. Phát triển Kinh tế phải được dựa vào nền tảng 
rộng lớn đó là nhu cầu phát triển nhân cách toàn diện 
và hạnh phúc con người (De Silva, Search 5).

Hòa thượng Payutta cho rằng việc tiêu dùng nên 
chỉ xem là “phương tiện để đạt được một mục đích và 
mục đích đó chính là sự phát triển tiềm năng trong con 
người” (43) hay “hạnh phúc cho mỗi cá nhân, cho xã 
hội, cho môi trường xung quanh” (35). Như vậy, Hòa 
thượng có sự phân biệt rõ giữa “tiêu dùng chân chính” 
và “tiêu dùng không chân chính”, với ý nghĩa thứ nhất 
là sử dụng đồ đạc và các dịch vụ “là để đáp ứng nhu 
cầu hạnh phúc chân chánh”, và ý nghĩa thứ hai là sử 
dụng chúng “để thỏa mãn khát vọng, cảm giác sung 
sướng hay làm vừa lòng tự ngã” (41), ranh giới giữa 
hai cách tiêu dùng này chỉ bởi động cơ con người ta 
muốn gì (43). Karunatilake quan niệm rằng, “xu hướng 
kinh tế hiện nay dựa trên luận điểm là mở rộng phạm 
vi kinh tế không giới hạn, cố định và tin tưởng điều này 
có thể thực hiện thành công” (29), mặc dù đối với con 
người “không có tiêu chuẩn sống nào làm cho vừa lòng 
cả” (79). Điều này khiến cho việc sử dụng thiếu thận 
trọng làm nguồn tài nguyên thiên nhiên không còn 
phục hồi được, như thế là mất công bằng đối với các 
thế hệ tương lai (63) và cũng nhận ra được lòng tham 
lam của con người như một tiền đề cơ bản trong việc 
làm kinh tế (18, 28).

Vì vậy, Sivaraksa đã phê bình sự đi xuống của 
đất nước Thái Lan sa vào “tôn giáo của chủ nghĩa tiêu 
thụ”, “một nền đạo đức đạt đỉnh trên thế giới ngày nay” 
(Seeds 3).

Tôn giáo của chủ nghĩa tiêu thụ chú trọng lòng 
tham lam, sân hận và si mê. Nó dạy cho con người 
ta coi thường nền văn hóa tự tin, nền văn hóa bản 
xứ đặc thù của họ trên danh nghĩa của sự tiến bộ và 
hiện đại hóa. Chúng ta chỉ cần sống giản dị để phá vỡ 
những sức mạnh của chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa 
hưởng thụ (Seeds 114).

Về bản chất, không có gì sai trong việc hy vọng có 
một sự khởi sắc, nhưng nó trở nên có hại khi con người 
ta chỉ quá sung sướng tin tưởng rằng họ không thể 
làm gì được nếu không có thứ họ muốn (Seeds 30).

Những vị học giả này đã đặt câu hỏi nền tảng căn 
bản của đời sống nhắm đến sự tiêu thụ cứ tiếp tục 
tăng dần. Sivaraksa bảo rằng khi con người ta làm 
việc nặng nhọc hơn cho những thứ họ không cần, 
họ chăm chỉ, khẩn trương hơn và không bao giờ biết 
mệt (44). Đặc biệt hơn, Schumacher còn cho rằng 
mặc dù nền kinh tế hiện đại “cố gắng hướng đến sự 
tiêu thụ tối đa bởi mô hình tối ưu về sản phẩm cầu kỳ”, 
nền kinh tế Phật giáo “cố gắng hướng đến làm cho 
con người hài lòng tối đa bởi mô hình tiêu dùng tốt 
nhất” (53). Ông còn lưu ý rằng theo như ông biết đất 
nước Miến Điện có rất ít thiết bị trong việc tiết kiệm 
sức lao động so với Hoa Kỳ nhưng người dân Miến 
cũng rất ít chịu áp lực căng thẳng của cuộc sống 
(53). Như vậy, nhìn vào thực tế, quan điểm về tiêu 
dùng đang được quan tâm:

Một nhà kinh tế Phật giáo sẽ xem xét sự thể quá 
vô lý này bởi vì tiêu thụ chỉ đơn thuần là một phương 
tiện để con người hạnh phúc, mục tiêu là để có được 
hạnh phúc tối đa với mức tiêu thụ là tối thiểu.... Kinh 
tế học Phật giáo nghiên cứu có hệ thống làm thế 
nào để đạt được mục đích nhất định với các phương 
tiện tối thiểu. (52, 53).

Tương tự như vậy, De Silva cho rằng “tất cả các 
dự án phát triển quốc gia phải đi xa hơn trong việc 
thanh lọc ‘sản phẩm tối đa’ để ‘làm phát triển con 
người tối ưu’(Value 36-37)”.

Luật sư Peter Timmerman, ông cũng là một Phật 
tử và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Môi trường, 
Đại học Toronto, đã tuyên bố một cách hùng hồn 
rằng xã hội chủ nghĩa tiêu thụ hiện đại thực tế là 
“văn hóa vật chất nhất trong lịch sử” vì nó không 
thúc đẩy những giá trị đạo đức mà lại cố gắng sử 
dụng chúng để đáp ứng những giấc mơ về tình 
dục, quyền lực, hoặc thần tượng, và sau đó loại bỏ 
chúng. Ở đây, “nhu cầu đáng sợ để sản xuất (và tiêu 
thụ) đã dẫn đến sự hoảng loạn và nghi ngờ bởi vì nó 
là một nỗ lực để lấp đầy khoảng cách lớn giữa sự tồn 
tại và dòng chảy lấp lánh đủ thứ bất tận”. Tuy vậy, 
quán sát trong chánh niệm thấy rõ được giá trị của 
những món đồ đặc biệt đẹp đẽ. Schumacher quan 
niệm rằng, theo quan sát của ông trên thực tế ở đất 
nước Miến Điện, quan niệm về y phục chẳng hạn 
chỉ sử dụng nguyên liệu bền, không may rườm rà 
khiến thêm vất vả chỉ cần xếp vải chứ không cắt và 
quấn thân thể, tiết kiệm được thời gian và công sức 
vào việc sáng tạo nghệ thuật trên mẫu thêu trang trí 
trên vải (Schumacher 52).

Susanna Satha-Anand, một học giả Thái Lan chịu 
nhiều ảnh hưởng của Hòa thượng Buddhadāsa cho 
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rằng trong kinh tế phương Tây: “...tham muốn là 
điều nhất định phải có. Nó không nằm trong lĩnh 
vực kinh tế để “chế ngự hay đòi hỏi” tham muốn. 
Bản chất của kinh tế là đáp ứng tham muốn. Ngược 
lại, đạo Phật tìm cách chế ngự tham muốn [nghĩa 
là mong muốn vừa phải thôi], đó cũng là cách làm 
cho hạnh phúc, làm giảm ham muốn khiến con 
người ta hài lòng với mọi thứ dễ dàng hơn (7). Ở 
đây, Hòa thượng Payutto phân loại tham ái (taṇhā) 
theo chiều hướng tích cực, đó là hướng vào việc đạt 
được niềm vui, và mục đích (chanda), ở đó không 
bị nhiễm bởi tham ái, chỉ đặt trên nền tảng trí tuệ 
hướng đến mục đích tốt đẹp thiện lành. Khi có 
động cơ thúc đẩy thuộc ý niệm đầu thì đạo đức 
nền kinh tế ấy không lành mạnh, nhưng nếu động 
cơ thuộc ý niệm sau thì đạo đức nền kinh tế là thiện 
lành (34-35). Người hiểu rõ nền kinh tế hiện đại dựa 
trên giả định rằng mục tiêu của con người là tìm 
cầu hạnh phúc ngang qua việc thỏa mãn tham 
muốn, điều đó có nghĩa là đích đến còn vượt quá 
chân trời, vì tham muốn không bao giờ được thỏa 
mãn vĩnh viễn”.

Một đề tài phổ biến đó là vấn đề đánh giá về 
Tổng Sản phẩm Quốc gia (GNP) và thu nhập bình 
quân đầu người trong một quốc gia, đây được xem 
như là thước đo chính của một nền kinh tế thành 
công. Có một điều, những tiêu chuẩn đánh giá này 
lại không lưu tâm đến hàng hóa hoặc thu nhập được 
phân phối (Karunatilake 45) ra sao, vì vậy chỉ số GNP 
tăng 80% trong khi chỉ số Tổng Thu nhập Quốc dân 
có thể là 10% (Sivaraksa Vision 59). Mặt khác, chỉ số 
GNP còn tính gộp chung các mặt hàng không cần 
thiết (Karunatilake 40) và những sản phẩm độc hại 
như là các loại vũ khí, rượu, chất gây nghiện, hóa 
chất và giết mổ động vật (84). Như Helena Norberg-
Hodge, nhà quán quân của nền văn hóa Phật giáo 
Ladak truyền thống ở vùng biên giới Bắc Ấn nhấn 
mạnh việc quan tâm theo dõi chỉ số GNP đăng ký 
là đúng đắn, còn việc giao dịch kinh tế đó là lãng 
phí và phá hoại các mô hình tự cung tự cấp truyền 
thống (147). Sivaraksa cho rằng việc nhấn mạnh các 
biện pháp định lượng của sự phát triển tập trung sự 
chú ý vào các yếu tố kinh tế, chẳng hạn như tăng 
sản xuất, cũng như các yếu tố chính trị, sự quan tâm 
vào số lượng hàng hóa gia tăng của những nhà kinh 
tế bồi dưỡng thêm lòng tham, và sự quan tâm vào 
quyền lực của nhà chính trị càng nuôi dưỡng thêm ác 
ý. Cả hai làm việc cùng nhau và đo lường kết quả về 
số lượng, từ đó nuôi dưỡng thêm tâm si mê, vô minh 
(Sivaraksa Vision 57).

Kết luận:
Trong những quốc gia giàu có, chúng ta đang trở 

nên ý thức hơn về những giới hạn của “lối sống hưởng 
thụ”. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là chúng ta đã để 
cho lòng tham lam tự do ngự trị, vì vậy một số người 
có thể nhận thức rõ ràng rằng điều này không làm cho 
đời sống hạnh phúc được. Phần lớn con người ta trong 
các quốc gia đang phát triển vẫn đang tìm kiếm đua 
tranh với đời sống của chúng ta, mua những thứ kém 
chất lượng cho dịu bớt mơ tưởng. Tuy nhiên, bầu sinh 
quyển sẽ không thể dung chứa nổi hầu hết mọi người 
sống với ý thức mong hưởng thụ. Trong hoàn cảnh đó, 
sự lựa chọn của chúng ta dường như là:

- Tranh giành để có được những gì chúng ta 
muốn có càng gieo thêm mâu thuẫn hận thù trong 
thế giới này.

- Từ bỏ hoàn toàn lối sống phong lưu của chúng ta 
để những người khác cũng có thể được trải nghiệm 
hạnh phúc và khổ đau trong đời sống; hay

- Suy xét về những hạn chế của việc bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng và chúng ta có được thông điệp 
này ngang các quốc gia đang phát triển, những nước 
có quan hệ với các quốc gia đang phát triển cũng 
đã thấy rõ nhiều khó khăn để họ không cạnh tranh 
những sai lầm vấp phải của chúng ta, mà còn có thể 
học hỏi thêm. Điều này sẽ giúp cho thế giới có một lối 
sống kiên trì nhẫn nại, mang lại nhiều lợi ích trong việc 
hiện đại hóa và tôn trọng ngôi nhà chung của chúng 
ta, giúp cho thế giới công bằng và hòa bình hơn.

Trong Phật giáo, những gì được đòi hỏi cần có 
đặc tính như vậy, đó là lòng bao dung và trách nhiệm 
đạo đức, điềm tĩnh và trong sáng, tốt bụng và từ bi, 
vô chấp và vô tham, và hiểu rõ tính vô thường thay 
đổi của mọi thứ và hạnh phúc vui vẻ, những giới hạn 
cũng như lợi ích. Tuy vậy, những nhu cầu cần thiết 
này được thực hiện trong con đường tràn đầy ánh 
sáng mang lại niềm hỷ lạc và những đặc tính này 
cũng có thể mang lại niềm hỷ lạc vậy.

* Ấn bản này được nằm series ISSN 1076-9005, 
volume 20, 2013, http://blogs.dickinson.edu/
buddhistethics/, đặc biệt Kỷ niệm Tạp chí Đạo đức 
học Phật giáo tròn 20 tuổi. Lưu ý tác quyền: Có thể 
sao chép lại ấn phẩm điện tử này và lưu bố rộng 
rãi nhưng không được có bất cứ sửa đổi nào trong 
nội dung. Việc sao chép dưới mọi hình thức dù chỉ 
là một copy nhỏ cho nghiên cứu cá nhân đều phải 
có sự cho phép của tác giả. Mọi yêu cầu xin liên hệ: 
cozort@dickimson.edu.
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Bảng viết tắt (Abbreviations)
AN  Aṅguttara Nikāya, translated by Bhikkhu 

Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha: A 
Translation of the Aṅguttara Nikāya, Boston,

Wisdom, 2012. Reference to vol. and page number 
of the PTS text in Pāli.

Dhp  Dhammapada—various translations—
references to verse number.

DN  Dīgha Nikāya, translated by M. Walshe, 
Thus Have I heard, the Long Discourses of the Buddha, 
London: Wisdom Publications, 1987. Reference to vol. 
and page number of the PTS text in Pāli.

It.  Itivuttaka, translated by P. Masefield, The 
Itivuttaka, Oxford: Pāli Text Society, 2001. Reference 
to vol. and page number of the PTS text in Pāli.

PRP  Rāja-parikathā-ratnamāla (of Nāgārjuna), 
reference to verse number. Translated in Nāgārjuna 
and the Seventh Dalai Lama, The Precious Garland and 
the Song of Four Mindfulnesses, London: George Allen 
& Unwin, 1975.

SN  Saṃyutta Nikāya, translated by Bhikkhu 
Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, 
Boston: Wisdom Publications, 2000. Reference to vol. 
and page number of the PTS text in Pāli.
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đến phương Tây
 ☐ TK. GIÁC CHINH

được truyền bá như thế nào ở thế giới phương Tây? 
Người dân phương Tây đã chào đón Phật giáo với 
tâm trạng và trạng thái tâm lý như thế nào?

Ngày nay, số người theo đạo Phật ngày càng tăng 
ở các nước phương Tây như: Mỹ, Australia, Vương 
Quốc Anh, New Zealand và các vùng phụ cận ở Tây 
phương... Theo số liệu thống kê từ Trung tâm nghiên 
cứu Phật học Oxford và Trung tâm Phật học Harvard 
thì Phật giáo trở thành tôn giáo phát triển nhanh 
nhất ở Australia và một số nước châu Âu[1].

1. Sự du nhập, hình thành và phát triển của 
Phật giáo vào phương Tây

Năm 334 trước Công nguyên, khi Alexander Đại 
đế thực hiện những cuộc chinh phạt đến miền Trung 
Á, điển hình là Vương quốc Seleukos. Alexander Đại 
đế đã áp dụng sự pha trộn văn hóa giữa Vương quốc 
Seleukos với nền văn minh Hy Lạp cổ đại cùng kết 

hợp với các yếu tố văn hóa Phật giáo; đây chính là bàn 
đạp, là sự khởi đầu tiêu biểu trong việc kết hợp yếu 
tố văn hóa Hy Lạp cổ đại và yếu tố văn hóa của Phật 
giáo. Cũng chính là bước chân đầu tiên minh chứng 
cho sự du nhập, hình thành và phát triển của Phật 
giáo từ phương Đông vào phương Tây.

Sự pha trộn đó chính là sự kết hợp kỳ diệu và đặc 
sắc của văn hóa phương Tây để cho ra đời nền văn 
hóa Hy Lạp cổ đại Phật giáo, được biết đến ở phương 
Tây (châu Âu) với cái tên rất đặc trưng là Greco-
Buddhism, có nghĩa là Hy Lạp cổ đại Phật giáo. Từ đó, 
sự tiếp xúc giữa nền văn hóa châu Âu với thế giới Phật 
giáo ở phương Đông đã diễn ra. Có thể nói đây chính 
là một trong những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa văn 
hóa phương Tây và văn hóa phương Đông, là thuật 
ngữ mà ngày nay mọi người hay gọi là “từ Đông sang 

như thế nào?

Phật giáo

Thế giới phương Tây hay nền văn minh 
phương Tây có nguồn gốc từ nguồn văn 
minh Hy Lạp - La Mã ở châu Âu cùng với sự 
xuất hiện và phát triển của Kitô giáo. Kitô 

giáo có một địa vị quan trọng trong các vấn đề về 
chính trị - xã hội và trong đời sống tâm linh của 
người phương Tây. Nền văn hóa phương Tây vốn 
bị ảnh hưởng bởi truyền thống bắt nguồn từ thời 
kỳ Phục hưng, cải cách kháng cách cho đến thời kỳ 
Khai sáng cùng với sự hình thành và bành trướng 
của Chủ nghĩa thực dân phương Tây từ thế kỷ XVI 
tới thế kỷ XX. Trong khi Phật giáo vốn là một tôn 
giáo có nguồn gốc từ nền văn minh phương Đông. 
Như vậy, bằng cách nào mà Phật giáo hình thành và 
phát triển được trong thế giới phương Tây? Tại sao 
Phật giáo đến được thế giới phương Tây? Phật giáo 
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Tây”, tức là ám chỉ cho sự du nhập, hình thành và phát 
triển của Phật giáo tại phương Tây.

Cuộc tiếp xúc thứ hai được ghi nhận là từ sau 
những cuộc chinh phạt của vua A-dục (Aśoka: 273-
232 trước Công nguyên), sau khi chứng kiến cảnh 
máu đổ kinh hoàng ở vùng trận địa Kalinga, tức là 
vùng Orissa ngày nay tại miền Đông Ấn Độ trong 
cuộc chiến Kalinga nổi tiếng, do đích thân Asoka làm 
tướng chỉ huy trên trận chiến mà ai ai trong chúng ta 
khi đọc lịch sử Phật giáo hoặc lịch sử Ấn Độ điều có 
thể dễ dàng nhận biết được.

Vì sao nói đến sự du nhập, hình thành và phát 
triển Phật giáo tại phương Tây mà lại đề cập đến 
A-dục vương của xứ Ấn Độ cổ đại?

Lý do thứ nhất, là bởi vì chính A-dục vương, vị vua 
của đế quốc Khổng Tước[2] đã cải đạo sang Phật giáo, 
thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình, cũng 
như tuyên bố sẽ chấm dứt những cuộc chinh phạt 
sau này. A-dục vương đã phát nguyện phát triển và 
truyền bá Phật giáo rộng khắp trong nước, thậm chí 
ra ngoài phạm vi Ấn Độ với hàng ngàn tháp Phật và 
trụ đá còn sót lại cho đến ngày hôm nay.

Lý do thứ hai, cũng chính là kết quả của các nhà 
khảo cổ học công bố sau quá trình khảo sát, khảo cổ 
và phát tích khai quật được, đó chính là các chỉ dụ 
còn lưu lại trên các trụ đá của vua A-dục. Căn cứ theo 
chỉ dụ tiếng Phạn trên các trụ đá, giới khảo cổ học đã 
nhận định chính vua A-dục đã phái các nhà sư Phật 
giáo nhận nhiệm vụ làm nhà truyền giáo để đi đến 
hàng chục tiểu vương quốc khác nhau từ Sri Lanka 
cho đến Đế quốc Hy Lạp, và Vương quốc Hy Lạp - 
Bactria ở châu Âu, thậm chí còn xa hơn khi các nhà sư 
này đến vùng Địa Trung Hải[3] ngày nay.

Vấn đề thứ ba, cũng chính là lý do đặc biệt được 
ghi nhận là Thời kỳ Thiên chúa giáo thịnh hành thì 
tư tưởng Phật giáo đã xâm nhập vào châu Âu thông 
qua con đường Trung Đông, khi mà câu chuyện về 
hai vị Thánh Barlaam và Josaphat trong truyền thống 
Kitô hữu đã được Công giáo hóa từ chính câu chuyện 
lịch sử có thật của cuộc đời của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni[4]. Các nhà truyền giáo Kitô đã dịch từ tiếng 
Ấn sang tiếng Ba Tư rồi từ tiếng Ba Tư chuyển sang 
tiếng Ả-rập, để cuối cùng chuyển ngữ thành tiếng 
Hy Lạp và được dịch sang tiếng Anh như ngày nay 
chúng ta nhận thấy trong các sách sử của Kitô giáo. 
Barlaam và Josaphat, hai vị Thánh Công giáo tiêu 
biểu đến từ Ấn Độ lại là chế bản sinh động của câu 
chuyện từ cuộc đời thật của Đức Phật Thích Ca lịch 
sử, quả thật là một điều thú vị trong hành trình từ 
Đông sang Tây của văn hóa Phật giáo.

Qua những phân tích từ các khía cạnh của các lý 
do ở trên, chúng ta nhận thấy đây chính là một sự kết 
hợp văn hóa độc đáo giữa Hy Lạp cổ đại với văn hóa 
Phật giáo, được phát triển rực rỡ đến tận 8 thế kỷ tại 
Trung Á, từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên đến thế 
kỷ thứ V sau Công nguyên để về sau du nhập và lang 
tỏa sang châu Âu, Mỹ - Thế giới phương Tây ngày nay.

2. Sự quan tâm từ giới hàn lâm học thuật triết học

Giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX các học giả 
theo trường phái Kinh điển và các giáo sĩ Thiên chúa 
giáo đã có sự quan tâm đặc biệt đến các loại hình triết 
lý phương Đông; vì lẽ đó, triết lý minh triết của đạo 
Phật và triết học Phật giáo đã nhận được sự quan tâm 
nồng hậu từ giới hàn lâm học thuật triết học. Từ đó, 
những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người La Mã với Phật 
giáo đã được ghi chép bởi các học giả này, điển hình là 
việc ghi chép về đoàn sứ giả tên Porus do Quốc vương 
Ấn Độ Pandion cử đến La Mã để truyền bá và truyền 
giáo giáo lý. Điều này ít nhất cũng khẳng định đã từng 
có một vị giáo sĩ từ Ấn Độ đến vùng Địa Trung Hải.

Trải qua một vùng đệm và khúc dạo đầu của thế 
kỷ XVIII và thế kỷ XIX bằng các cuộc tiếp xúc giữa 
người La Mã với Phật giáo. Phật giáo cũng như các 
tôn giáo và triết học phương Đông lại trở thành đề 
tài được quan tâm trong giới học thức ở phương Tây.

Với các học giả phương Tây, họ nhận định Phật 
giáo, ngoài ý nghĩa là một tôn giáo tỉnh thức, giác ngộ, 
thì còn là một hệ thống triết học hoàn thiện. Cốt lõi 
triết học của Phật giáo là Vô thường, Vô ngã và Duyên 
khởi... nó là một học thuyết triết học hoàn chỉnh từ lý 
thuyết, ứng dụng thực tế từ những hoàn cảnh cụ thể 
cho đến các vấn đề về bản chất của tất cả sự vật hiện 
tượng, dù thuộc vật lý hay thuộc tâm lý triết học Phật 
giáo đều có cách giải thích một cách xác đáng và phù 
hợp với giới hàn lâm học thuật triết học phương Tây. 
Các học giả triết học phương Tây từ kinh nghiệm học 
thuật của mình đã đi đến nhận định, xác định về mối 
quan hệ của bản thể trong triết học Phật giáo nó là 
cái gì, để giải quyết vấn đề về bản thể nhìn nhận: Vật 
chất và Ý thức là gì? Chúng ta nhận thức thực tại như 
thế nào và có nhận thức được toàn bộ thực tại hay là 
không? Hạnh phúc là gì? Thế nào là thiện, thế nào là 
ác? Thế nào là giá trị và chúng được đánh giá như thế 
nào?... Chính cốt lõi này cùng với quá trình phát triển 
khái niệm Tính Không đã hình thành nên hệ thống 
triết học Phật giáo hoàn chỉnh, xác định và giải quyết 
được luận đề căn bản trong triết học đề ra.

Minh chứng cho khía cạnh này, phải kể đến các 
triết gia tiêu biểu phương Tây như Triết gia người Mỹ 
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Henry David Thoreau theo trường phái Tiên nghiệm 
và cũng đã tự nhận là có sự ảnh hưởng của triết học 
Phật giáo đến những luận điểm triết học của ông, 
Triết gia Friedrich Nietzsche một trong những nhà 
khoa học phương Tây thông thạo nhiều lĩnh vực từ 
Ngôn ngữ học đến Văn học cho đến lĩnh vực Tôn giáo 
học, Văn hóa học, Đạo đức học và Triết học; trong 
lĩnh vực triết học ông đã cho ra đời cuốn sách The 
Anti-Christ xuất bản năm 1895, Friedrich Nietzsche 
đã chịu sự ảnh hưởng của Triết học Phật giáo, ông 
đã dành lời tán thán Phật giáo rằng: “nó thực tiễn 
gấp hàng trăm lần so với giáo lý đạo thiên Chúa” [5]. 
Đặc biệt, triết gia người Đức Schopenhauer là người 
đi đầu trong việc tham khảo, ứng dụng Triết học 
Phật giáo trong các tác phẩm triển học của mình, 
ông đã nghiên cứu sách Phật học và những tôn giáo 
khác tại châu Á để đưa ra học thuyết của mình[6].

Thế giới khoa học phương Tây thừa hưởng một gia tài 
triết học lâu đời và một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến đã 
không ngừng kinh ngạc trước những khái niệm triết học 
Phật giáo mà nơi đó luôn luôn đề cao đến sức mạnh nội 
tại của chính con người. Chính vì lý do đó, chính Robert 
Morrison là một nhà truyền giáo - Thần học Thiên chúa 
giáo đã nhận định về sự thực tế của triết học Phật giáo 
rằng: “Chúng nhắm đến sức mạnh nội tại của con người 
tại một vũ trụ không có thượng đế, cũng như không tìm 
cầu đến những sinh vật hay quyền năng bên ngoài cho 
những giải pháp riêng về vấn đề sinh tử”[7].

Mặt khác, sức hấp dẫn của Phật giáo đến giới học 
giả triết học chính là khả năng đặc biệt của Phật giáo 
trong việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng môi 

trường và xã hội, đây chính là yếu tố chủ yếu để Phật 
giáo ngày càng trở nên phổ biến tại phương Tây. Ở 
khía cạnh này, Đạo đức học Phật giáo trong triết học 
Phật giáo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới 
học giả triết học phương Tây.

3. Sự quan tâm từ công chúng và văn hóa 
cộng đồng

Khi Phật giáo đã định hình trong lòng thế giới 
phương Tây, họ xem việc đến Phật giáo để tiếp cận 
những giá trị về tâm linh lẫn muốn trở thành một 
Phật tử là một chuyến hành trình chuyển hóa nhận 
thức. Công chúng phương Tây quan tâm đến các 
giá trị của Phật giáo chính là khả năng chuyển hóa 
và triệt tiêu được những thứ buồn não, khổ đau và 
lòng oán thù một cách hữu hiệu, và còn nhắn bảo 
với họ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài 
hay cho người khác; cộng đồng công chúng lý giải 
rằng vì đấy chỉ là cách ngăn chận không giúp cho 
sự trưởng thành một cách đúng đắn được. Thay 
vào đó, công chúng và văn hóa cộng đồng tự 
nhìn nhận giá trị của Phật giáo chính là những lời 
khuyên răn phải luôn giữ sự chính xác và phải chú 
tâm đến từng cảm nhận của chính mình trong cuộc 
sống, trong mỗi tư duy, trong từng xúc cảm và mỗi 
hành động của mình. Chính vì lý do này mà công 
chúng và văn hóa cộng đồng nhận định những lời 
giáo huấn của Đức Phật chính là những lời chỉ dạy 
giúp họ tiếp cận trực tiếp với những kinh nghiệm 
sống thật mà chính họ cảm nhận được. Vì vậy, đạo 
Phật đã thực sự trở thành tâm điểm ở phạm vi rộng 
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hơn, không chỉ trong giới học thuật mà còn trong 
mọi tầng lớp xã hội, điển hình là việc những người 
phương Tây cải đạo sang Phật giáo, ví dụ như cuộc 
cải đạo sang Phật giáo diễn ra từ những người 
công nhân nhập cư U Dhammaloka; đáng nói nhất 
là vào năm 1880 hai nhân vật Henry Steel Olcott và 
Henlena Blavatsky, là những người tự phát nguyện 
thọ Tam quy và Ngũ giới sớm nhất. Cho đến Tỳ-
kheo từng là người nổi tiếng như Soka (Tức là nhân 
vật nổi tiếng H. Gordon Douglas) đã sớm trở thành 
một trong những người đi tiên phong trong việc 
truyền bá Phật giáo đến với công chúng và văn hóa 
cộng đồng tại phương Tây.

Ngoài ra, Phật giáo phương Tây còn chịu sự tác 
động không nhỏ từ luồng Phật tử châu Á. Những người 
nhập cư gốc Á, họ đến châu Âu, Mỹ, Úc... họ mang 
theo Phật giáo từ phương Đông đến với phương Tây 
bằng chính niềm tin trong giáo pháp của họ trên bước 
đường di cư và nhập cư vào phương Tây. Chính vì điều 
này, Phật giáo phương Tây và kể cả Phật giáo tại Mỹ đã 
có sự đa dạng, công chúng không theo một pháp môn 
riêng biệt nào mà chấp nhận và thực hành tất cả pháp 
môn dựa trên căn bản giáo lý của Phật giáo.

4. Thay lời kết

Hầu hết các học giả nhận định giá trị của Phật giáo 
khi được truyền bá và giới thiệu tại phương Tây là nhờ 
vào chính yếu tố hàn lâm của tự thân triết học Phật 
giáo toát lên và thích hợp với phương pháp nghiên 
cứu khoa học của phương Tây. Phật giáo được người 
phương Tây nhận định, ngoài ý nghĩa là một tôn giáo 
tỉnh thức - giác ngộ thì còn là một hệ thống triết học 
hoàn chỉnh; chính công chúng và văn hóa cộng đồng 
đã đồng thuận chấp nhận và tự nguyện thực hành 
các giáo lý Vô thường, Duyên khởi, Từ bi, Nhân bản, 
Nhân quả... lại là một minh chứng sống động cho 
việc tại sao Phật giáo có mặt ở phương Tây. Khi Phật 
giáo được tham khảo, nghiên cứu từ trong căn phòng 
của giới hàn lâm học thuật cho đến sự hưởng ứng từ 
công chúng và văn hóa cộng đồng, đó chính là một 
cuộc hội nhập từ Đông sang Tây của Phật giáo.

Ngày nay, các giá trị của Phật giáo đang tiếp tục 
con đường xây dựng, hội nhập và phát triển tại thế 
giới phương Tây, nơi mà hầu hết các loại hình tôn giáo 
và triết học cùng song song tồn tại. Phật giáo được 
truyền bá và ứng dụng sâu rộng trong nền văn minh 
phương Tây để góp một phần chuyển hóa những tổn 
thương và vô định của người phương Tây trước làng 
sóng toàn cầu hóa, đây chính là hành trình của Phật 
giáo đến với phương Tây.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

LẦN THỨ 14

Từ ngày 11/10/2014 đến ngày 18/10/2014 
(nhằm 18 - 25 tháng 9 năm Giáp Ngọ), khóa 
tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14 do Giáo 
đoàn II - Hệ phái Khất Sĩ đăng cai tổ chức đã 

diễn ra tại Tịnh xá Trúc Lâm - xã Tân Hà, huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận với số lượng 115 hành giả đến từ 
các miền tịnh xá thuộc 6 Giáo đoàn Khất Sĩ.

Thành viên Ban Chứng minh và Ban Tổ chức khóa 
tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14 như sau:

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường - Thành viên Thường trực HĐCM 
GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhất 
Chứng minh; HT. Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm 
Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh 
Hệ phái: Đệ nhị Chứng minh; HT. Giác Phúc - Thành 
viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ 

phái - Đệ tam Chứng minh;. HT. Giác Ngộ - Thành 
viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ 
phái - Đệ tứ Chứng minh.

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo 
phẩm Thường trực Hệ phái: Trưởng ban Tổ chức; HT. 
Giác Giới - Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng 
ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban kiêm 
Thiền chủ; HT. Giác Hà - Phó ban Từ thiện Trung ương 
GHPGVN, Tri sự trưởng Giáo đoàn V: Phó ban Tổ chức; 
HT. Giác Thanh - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II: Phó ban kiêm Hóa 
chủ; HT. Giác Thuận - Trưởng ban Kiểm soát tỉnh Phú Yên, 
Tri sự trưởng Giáo đoàn III: Đệ nhất Giám luật; TT. Giác 
Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái: Đệ 
nhị Giám luật; TT. Minh Chân - Giáo phẩm Giáo đoàn 

 ☐ TK. GIÁC HOÀNG

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ106

KHÓA TU 



IV: Đệ nhất Giám thiền; TT. Giác Sơn - Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Tri sự phó Giáo đoàn II: Đệ nhị Giám thiền; TT. 
Giác Phùng - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, 
Tri sự phó Giáo đoàn III: Đệ nhất Kiểm soát; TT. Giác 
Cảnh - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo 
phẩm Giáo đoàn V: Đệ nhị Kiểm soát; TT. Giác Minh 
- Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II: Điển lễ; 
ĐĐ. Giác Hoàng: Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký 
Hệ phái: Đệ nhất Thư ký; ĐĐ. Giác Trực: Chánh Thư ký 
Giáo đoàn II: Đệ nhị Thư ký; TT. Giác Hạnh (Kiểm soát 
GĐ I); ĐĐ. Giác Châu (Kiểm soát GĐ II); ĐĐ. Giác Kính 
(Kiểm soát GĐ III); ĐĐ. Minh Tân (Kiểm soát GĐ IV); TT. 
Giác Thông (Kiểm soát GĐ V); ĐĐ. Giác Nghĩa (Kiểm 
soát GĐ VI); ĐĐ. Giác Phước: Trưởng ban Ngoại hộ.

Xuyên suốt một tuần của khóa tu, 115 hành giả 
nghiêm giữ 8 điều nội quy như các khóa trước. Vẫn 
giữ như thường lệ, thời khóa tu tập bắt đầu từ 3 giờ 30 
phút và kết thúc thời sám hối lúc 21 giờ. Chỉ tịnh lúc 22 
giờ. Mỗi ngày đều có 4 thời thiền tọa, 4 thời thiền hành, 
một thời học chơn lý, một thời thiền đàm và một thời 
sám hối, điểm tâm và thọ trai trong chánh niệm.

Vào buổi chiều ngày khai mạc, HT. Giác Toàn chia 
sẻ đến đại chúng bài pháp thoại đề tài “Tâm pháp, ý 
pháp của đức Phật, Lục tổ Huệ Năng và Tổ sư Minh 
Đăng Quang”. Trong bài giảng, Hòa thượng đã trích 
dẫn lời dạy của đức Phật: “Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh” trong kinh Phạm Võng để khích lệ hành 
giả tu tập, phát triển tánh Phật đến viên mãn. Trích 
lời dạy của Lục tổ Huệ Năng trong phẩm “Định Huệ” 
(thứ tư) và phẩm “Diệu Hạnh” (thứ năm) thuộc kinh 
Pháp Bảo Đàn, Hòa thượng giảng giải để các hành giả 
hiểu rõ thế nào là “nhất hạnh tam muội” và thế nào là 
“thiền tọa”. Yếu chỉ của Lục tổ qua lời giảng của Hòa 
thượng trở nên rõ ràng, đã giúp đại chúng tháo gỡ 
được bao nghi lầm, chấp trước đối việc tu tập thiền 
định lâu nay. Nhờ vậy mà các hành giả hướng đến 
đúng trọng tâm của việc tu tập thiền định đó là đoạn 
trừ phiền não cấu uế trong tâm thức chứ không chỉ 
giới hạn trong hình thức nghiêm trang hay là sự nhất 
tâm tạm thời trong khi thiền tọa. Hòa thượng cũng 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ 107



là điều kiện cần để phát triển thiền quán, để quán sát 
năm uẩn là vô thường, khổ não và vô ngã.

Mỗi ngày, vào giờ ngọ trưa, dưới sự sắp xếp của ĐĐ. 
Giác Phước, các miền tịnh xá trong Giáo đoàn II lần lượt 
vân tập về Tịnh xá Trúc Lâm sắm sửa trai nghi, vật thực 
dâng lên chư Tôn đức và hành giả tham dự khóa tu.

Giống như hầu hết các khóa tu trước, ngày khai 
mạc và bế mạc khóa tu, chư Tôn đức và toàn thể hành 
giả tham dự khóa tu đã ôn lại gương hạnh khất thực 
hóa duyên của Phật Tăng xưa, làm sống lại hình ảnh 
Thế Tôn và Tăng đoàn cách đây gần 2.600 năm cũng 
như tạo phước duyên để hàng cư gia Phật tử tại Hàm 
Tân và một số địa phương lân cận được thực hành 
hạnh cúng dường, gieo duyên với ngôi Tam bảo.

Hơn 7 ngày trôi qua chư Tôn đức Tăng trong 6 Giáo 
đoàn tập sống chung tu học trong tinh thần “Phép 
Tăng chẳng lìa đoàn”. Nhiều hành giả đã hiểu sâu sắc 
về giá trị của Pháp bảo, về cách hành trì Pháp và giá trị 
sống chung tu học hơn sau nhiều khóa tham dự. Đại 
diện các hành giả tham dự khóa tu dâng lời cảm niệm 
trong lễ Bế mạc, Tỳ-kheo Minh Phú đã bộc bạch: “Kính 
bạch quý Ngài! Những uy nghi cử chỉ, nụ cười hiền hòa 
và ánh mắt từ ái của quý Ngài, những bậc Tôn đức niên 
cao lạp trưởng là những bài pháp không lời nhưng thật 
sống động làm cho niềm tin nơi giáo pháp của chúng 
con càng thêm kiên định, là động lực để chúng con 
tinh tấn hơn trong tu tập, là nước mát tưới tẩm cho chí 
nguyện độ sanh của chúng con ngày càng vững chắc”.

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14 khép lại 
trong niềm hoan hỷ, tịnh lạc của toàn thể hành giả tham 
dự, năng lượng từ sự tu tập của chư Tôn đức đã lan tỏa 
và tác hưởng tích cực đến những chồi non Phật pháp và 
tăng trưởng niềm tịnh tín của Phật tử ngoại hộ.

triển khai các ý pháp trong Chơn Lý “Tâm” (số 17) của 
Tổ sư Minh Đăng Quang. Vạn hữu vũ trụ từ cỏ cây, thú, 
người đến trời Phật đều có tâm. Tâm của Phật là chơn 
như không vọng động, là trạng thái yên lặng tuyệt 
đối trong thể tánh tịnh minh. Muốn đạt được chơn 
như thì phải nhập định, muốn nhập định thì phải có 
chơn như. Do đó, nhập định là yếu tố không thể thiếu 
trong lộ trình tu tập của hành giả hướng đến đạo quả 
giải thoát giác ngộ.

Những buổi học Chơn Lý, thiền đàm còn lại của 
khóa tu do HT. Giác Giới phụ trách. Trong khóa tu này, 
Hòa thượng đã chọn bài “Bát Chánh đạo” (số 5) để 
triển khai trong thời giảng Chơn Lý. Trong quá trình 
giảng giải, Hòa thượng đã đối chiếu với một số kinh 
trong Nikaya để thấy những điểm tương đồng mang 
tính thừa kế và những điểm sáng tạo của Tổ sư. Đại 
Kinh Bốn Mươi (117) Trung Bộ Kinh được Hòa thượng 
viện dẫn như là một cứ liệu đáng tin cậy về nội hàm 
và các mối liên hệ hỗ tương giữa các chi phần trong 
Thánh đạo mà đức Phật đã thuyết.

Trong giờ thiền đàm, ngoài những hướng dẫn cụ 
thể về cách thở và cách đi như thế nào để cột tâm, phát 
triển tâm định, Hòa thượng Thiền chủ còn đáp ứng 
tâm nguyện của hành giả là trình bày sở nghi và sở tu 
của mình để quý Hòa thượng và chư Tôn đức trong đại 
chúng có thể chỉ dẫn hoặc chia sẻ pháp hành của mình 
trong từng trường hợp, nhằm khích lệ, động viên hành 
giả trong lộ trình này. Qua nội dung trình pháp, Hòa 
thượng Thiền chủ nhấn mạnh đến vai trò của thiền 
quán trong việc đoạn hoặc chứng chơn hơn là chỉ tu 
tập thiền chỉ. Bởi thiền chỉ cũng là pháp hữu vi sanh 
diệt, nên chúng ta không lấy đó làm sở đắc mà dừng 
lại, nhưng chúng ta cũng không được xem nhẹ vì nó 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

LẦN THỨ 15

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15 của 
chư Tăng Hệ phái Khất Sĩ được Giáo đoàn III 
đăng cai tổ chức, diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Đà 
- số 2 Tô Vĩnh Diện, P. 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng từ ngày 27/12/2014 đến ngày 3/1/2015 (nhằm 
mùng 6 - 13 tháng 11 năm Giáp Ngọ) với số lượng 
hành giả tham dự là 117 vị, đến từ các miền tịnh xá 
thuộc 6 Giáo đoàn Khất Sĩ.

Thành viên Ban Chứng minh và Ban Tổ chức khóa 
tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15 như sau:

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường - Thành viên Thường trực HĐCM 
GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhất 
Chứng minh; HT. Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm 
Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ 
phái: Đệ nhị Chứng minh; HT. Giác Phúc - Thành viên 

HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái - Đệ 
tam Chứng minh; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM 
GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái - Đệ tứ 
Chứng minh.

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo 
phẩm Thường trực Hệ phái: Trưởng ban Tổ chức; 
HT. Giác Giới - Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, 
Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban 
kiêm Thiền chủ; HT. Giác Hà - Phó ban Từ thiện Trung 
ương GHPGVN, Tri sự trưởng Giáo đoàn V: Phó ban Tổ 
chức; HT. Giác Thuận - Ủy viên Kiểm soát Trung ương 
GHPGVN, Tri sự trưởng Giáo đoàn III: Phó ban Tổ chức 
kiêm Hóa chủ; HT. Giác Thanh - Chứng minh Ban Trị 
sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II: 
Giám luật; TT. Giác Đăng - Giáo phẩm Hệ phái: Đệ 

 ☐ TK. GIÁC HOÀNG
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nhất Giám thiền kiêm Điển lễ; TT. Giác Năng - Đệ nhị 
Giám thiền; TT. Minh Lộc - Trưởng ban Kiểm soát; các 
thành viên trong Ban Kiểm soát: ĐĐ. Giác Tân (GĐ 
I): Phòng Tăng 1, ĐĐ. Giác Tín (GĐ II): Phòng Tăng 2, 
ĐĐ. Giác Hậu (GĐ III): Phòng Tăng 3; ĐĐ. Giác Hoàng: 
Chánh Thư ký & ĐĐ. Minh Điệp: Phó Thư ký; ĐĐ. Giác 
Đoan: Trưởng ban Ngoại hộ.

Trong buổi lễ Khai mạc, HT. Giác Giới - Trưởng ban 
Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đại diện chư Tôn đức 
nói về nhân duyên và tầm quan trọng của khóa tu, 
đó là: nối tiếp hạnh nguyện của Tổ - Thầy, tái lập nếp 
sống Tứ y pháp Trung đạo, thực hành nghiêm mật ba 
pháp căn bản đưa đến Niết-bàn đó là Giới Định Tuệ, 
hướng đến đời sống giải thoát ngay trong hiện tại và 
góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Xuyên suốt một tuần của khóa tu, 117 hành giả 
nghiêm giữ 8 điều nội quy như các khóa trước. Vẫn 
giữ như thường lệ, thời khóa tu tập bắt đầu từ 3 
giờ 30 phút và kết thúc thời sám hối lúc 21 giờ. Chỉ 
tịnh lúc 22 giờ. Mỗi ngày đều có 4 thời thiền tọa, 
4 thời thiền hành, một thời học Chơn Lý, một thời 
thiền đàm và một thời sám hối, điểm tâm và thọ 
trai trong chánh niệm.

Trong khóa tu này, Hòa thượng Thiền chủ đã chọn 
Chơn Lý “Ngũ uẩn” (số 2) để giảng. Như xưa nay, Hòa 
thượng luôn trích dẫn các kinh trong truyền thống 
Pali để đối chiếu với lời dạy của Tổ sư nhằm làm sáng 
tỏ những ý pháp do Phật, Tổ tuyên thuyết. Ngũ uẩn là 
một đề tài sâu sắc tế nhị, tuy nhiên với vốn kiến thức 
và kinh nghiệm tu tập của mình, Hòa thượng Thiền 
chủ đã khéo léo minh giải cho đại chúng tỏ tường. 
Mặc dù chỉ có 6 buổi giảng, nhưng Hòa thượng đã 
lột tả được bản chất của ngũ uẩn và mối tương quan 
tương duyên của chúng để hành giả không lầm chấp 
năm uẩn này là tôi, của tôi và tự ngã của tôi, mà sự 
thật chúng chỉ là một tổ hợp của năm yếu tố: sắc - 
thọ - tưởng - hành - thức và bản chất của chúng là vô 
thường, khổ não và vô ngã.

HT. Giác Toàn - Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đã 
đến với hội chúng vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 
Giáp Ngọ và chia sẻ đề tài:“Tinh tấn tu học tịnh hóa 
lục căn” (trích dẫn từ Chơn Lý “Lục căn”, “Xứ thiên 
đường” đến Kinh tạng A-hàm). Thông qua bài giảng 
này, Hòa thượng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tu tập ngang qua hộ trì 6 căn. Một khi sáu căn 
được thanh tịnh thì 6 thông tự phát. Từ 6 căn này, 
hành giả cần phải lưu ý sáu trần cảnh và 6 thức tình 
để làm chủ được 18 giới trong đời sống hàng ngày. 
Hòa thượng trích dẫn thêm một đoạn trong Chơn Lý 
“Xứ thiên đường” để chỉ ra thân này chỉ là một ổ vi 
trùng, không chủ tể, vốn vô ngã.

Để khẳng định các ý pháp do Tổ sư giảng thuyết 
trong Chơn lý, Hòa thượng trích một số đoạn kinh 
trong Trung A-hàm như kinh Thuyết trí, kinh Vị, kinh 
Thiêu nhiệt, kinh Cận trụ, kinh Tỳ-xá-ly, kinh Điều 
phục, kinh Bất nhiễm trước và ấn tượng dễ hiểu dễ 
nhớ nhất là kinh Con rùa. Qua các đoạn pháp được 
trích trong các kinh vừa nêu, Hòa thượng đã chỉ cho 
hành giả cách phòng hộ các căn, đưa đến sự thanh 
tịnh tuyệt đối, chứng đắc Niết-bàn.

Mỗi ngày, vào giờ ngọ trưa, dưới sự sắp xếp của 
ĐĐ. Giác Đoan, các miền tịnh xá trong Giáo đoàn 
III như: TX. Ngọc Quang, TX. Ngọc Chơn, TX. Ngọc 
Chánh (Đăk Lăk); TX. Ngọc Phúc, TX. Ngọc Túc (Gia 
Lai); TX. Ngọc Duyên (Bình Định); TX. Ngọc Đà, TX. 
Ngọc Ninh (Lâm Đồng); TX. Ngọc Giáng (Đà Nẵng); 
TX. Ngọc Viên, TX. Ngọc Huệ, TX. Ngọc Quang, TX. 
Ngọc Tường (Giáo đoàn I); TX. Ngọc Minh, TX. Ngọc 
Bình, TX. Ngọc Thiền, TX. Ngọc Lương (Bình Thuận); 
TX. Trung Tâm, TX. Ngọc Chánh (TP. HCM) lần lượt vân 
tập về Tịnh xá Ngọc Đà cúng dường ngọ trai và tứ 
vật dụng cần thiết dâng lên chư Tôn đức và hành giả 
tham dự khóa tu.

Khóa tu lần này diễn ra vào đúng mùa đông - thời 
điểm lạnh nhất tại TP. Đà Lạt, một vài hành giả vì 
chưa quen, nên bị bệnh làm gián đoạn không theo 
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sát thời khóa với đại chúng. Tuy nhiên, với tinh thần 
kiên định, dù thời tiết có phần khắc nghiệt, các cảm 
thọ khó chịu dù có khởi lên, đại chúng đều học hạnh 
kham nhẫn và cho đó là duyên thù thắng để quán sát 
tướng trạng của các thọ. Nhìn chung, đại chúng tu 
học ổn định và tinh tấn.

Giống như hầu hết các khóa tu trước, ngày bế mạc 
khóa tu, chư Tôn đức và toàn thể hành giả tham dự 
khóa tu đã ôn lại gương hạnh khất thực hóa duyên 
của Phật Tăng xưa, tạo phước duyên để hàng cư gia 
Phật tử tại TP. Đà Lạt và một số địa phương lân cận 
được thực hành hạnh cúng dường, gieo duyên với 
ngôi Tam bảo. Hình ảnh chư Tôn đức khất thực đã 
gợi nhớ lại hình ảnh bát đất, chân trần hóa duyên của 
Đức Thầy Giác An và chư vị Trưởng lão Giác Luận, Giác 
Thâu, Giác Quân... trong lần đầu tiên mang ánh đạo 
Khất sĩ đến xứ cao nguyên sương mù này vào năm 
1957 trong lòng các Phật tử lớn tuổi tại nơi đây.

Hơn một tuần tu tập trôi qua, với thời khóa 
nghiêm ngặt, 4 thời thiền hành, 4 thời thiền tọa, 
điểm tâm và độ ngọ trong chánh niệm, hai thời 
thuyết giảng Chơn Lý và thiền đàm và một thời sám 
hối, khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15 đã thể 
hiện trọn vẹn nội dung mà trong Chơn Lý “Y Bát Chơn 
truyền”, Tổ sư đã nói: “Người Khất sĩ có ba pháp tu học 
vắn tắt, đó là Giới Định Tuệ”. Đây là lộ trình mà ngay 
trong bài pháp đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã tuyên thuyết ngang qua Thánh đạo tám ngành, 
“nơi nào có Bát Thánh đạo tám ngành thì nơi đó có 
tứ quả Sa-môn”. Trong buổi lễ Bế mạc khóa tu, niềm 

hoan hỷ đối với giáo pháp hiện rõ trên nét mặt từng 
hành giả. Tỳ-kheo Minh Điệp, đại diện cho chư hành 
giả đã thể hiện suy nghĩ, tâm tư của mình qua lời cảm 
niệm: “Những lời giảng dạy của Hòa thượng trong các 
giờ học Chơn Lý “Ngũ uẩn” như những tiếng chuông 
ngân vang đến tận đáy lòng. Từ lời dạy này, chúng con 
hiểu được bản chất của ngũ uẩn là nơi chứa nhóm 
hành nghiệp và che đậy căn lành; cần phải nhận thức 
rõ ngũ uẩn là con đường tiến hóa từ chúng sanh lên 
quả Phật giác chơn mới là ý chỉ mà Đức Tổ sư đã truyền 
dạy. Lòng từ bi thể hiện qua những lần chứng minh và 
xả đọa cho lỗi lầm mà một số hành giả mắc phải trong 
giờ sám hối của Hòa thượng Thiền chủ, hạnh đức được 
thể hiện trong đời sống phạm hạnh của chư Tôn đức 
đã toát ra một nguồn năng lượng bảo bọc lấy toàn thể 
chúng con. Đây sẽ là những bài học thực tế mà chúng 
con mang theo suốt cuộc đời của người Khất sĩ. Gói 
tư lương trên bước đường học đạo chúng con sẽ mãi 
khắc ghi lời dạy vàng son của Hòa thượng: “Có chánh 
niệm tỉnh giác tu giới mới được viên mãn, có chánh 
niệm tỉnh giác tu định mới được viên mãn, có chánh 
niệm tỉnh giác tu tuệ mới được viên mãn”.

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15 đã kết 
thúc trong niềm hoan hỷ, tịnh lạc của toàn thể hành 
giả tham dự. Thành quả của khóa tu này sẽ là động 
lực để những người Khất sĩ trẻ hân hoan tham dự 
những khóa tu tập tiếp theo. Đồng thời, hình ảnh 
trang nghiêm tu tập của Tăng đoàn tiếp tục là nơi 
nương tựa của hàng cư sĩ tại gia, là ruộng phước điền 
để Phật tử gieo vào đó hạt giống lành giải thoát.
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KHÓA TU TRUYỀN THỐNG NI GIỚI
HỆ PHÁI KHẤT SĨ LẦN THỨ 15 

Từ ngày 16/9/ 2014 (nhằm ngày 23 tháng 8 
năm Giáp Ngọ) đến ngày 22/9/2014 (nhằm 
ngày 29 tháng 8 năm Giáp Ngọ), Khóa tu 
Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất Sĩ lần thứ 

15 được diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Tâm - TP. Tân An - T. 
Long An với số lượng hành giả tham dự là 114 vị.

I. Thành phần Ban Tổ chức:

Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên. Thiền 
chủ: NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên. Ban Kiểm soát: NT. 
Khiêm Liên, NT. Ánh Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Vân Liên. 
Ban Điều hành: NS. Gương Liên, NS. Phúc Liên. Ban 
Thư ký và Điều phối: NS. Tín Liên, NS. Phúc Liên.

II. Số lượng hành giả
Hiện diện tham dự khóa tu gồm: 7 Ni trưởng, 5 Ni 

sư, 71 Sư cô, 8 Thức xoa, 6 Sa-di và 17 Phật tử. Như vậy, 
tổng số hành giả chính thức tham dự trong khóa tu 
là 114 vị (trong đó có 97 hành giả Ni và 17 hành giả 
Phật tử) của 51 tịnh xá, tịnh thất của 45 đơn vị huyện.

Ban Hộ thiền có 28 vị gồm 3 Ni sư, 21 Sư cô, Ni cô, 4 
tập sự và một số nam nữ Phật tử. Như vậy, tổng số chư 
Ni và Phật tử gồm hành giả và các Ban tham dự trong 
khóa tu là 142 vị (trong đó, chư Ni 125 và 17 Phật tử).

III. Thời khóa tu tập

Chương trình tu học 7 ngày từ 23 - 29/8 (âl) theo 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 ☐ NS. TÍN LIÊN
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thời khóa như sau: Mỗi ngày có 5 thời thiền toạ (mỗi 
thời trung bình 50 phút), 6 thời thiền hành (mỗi thời 
20 - 30 phút), 1 thời công phu sám hối, 1 giờ 20 phút 
học Chơn Lý của Tổ sư và 50 phút hành giả trình pháp.

IV. Nội dung tu học

Khóa tu chính thức khai mạc lúc 7g45 phút sáng 
23/8 (âl) với nghi thức trang nghiêm, đạo tràng thanh 
tịnh ấm tình đạo vị. Trong lễ Khai mạc, Ni trưởng 
Tràng Liên - đương kim Trưởng NGHPKS và Ni trưởng 
Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương đã ân cần 
khuyến tấn Ni chúng. Tiếp theo, quý Ni trưởng triển 
khai pháp tu thiền của HPKS qua lời dạy của Đức Tổ 
sư và Đệ nhất cố NT. Huỳnh Liên.

Những buổi đọc Chơn Lý suốt khóa tu do các Ni 
trưởng, Ni sư đọc: Chơn Lý “Sổ tức quan” (NT. Minh 

Liên - NS. Gương Liên phụ trách), Chơn Lý “Nhập định” 
(NT. Chiêu Liên - NT. Khiêm Liên - NT. Ánh Liên), Chơn 
Lý “Tâm” (NT. Khiêm Liên - NT. Hiệp Liên - NS. Phúc 
Liên), Chơn Lý “Trường đạo lý”: NT. Vân Liên - NT. Ánh 
Liên, Chơn Lý “Nguồn đạo lý” (NT. Khiêm Liên - NS. 
Nhuỵ Liên - NS. Hải Liên - NS. Tín Liên), Chơn Lý “Cư sĩ” 
(NT. Khiêm Liên - NS. Liên Liên).

Đặc biệt, trong khóa tu, HT. Giác Toàn, Phó ban 
Thường trực HPKS, Trụ trì TX. Trung Tâm TP.HCM đến 
chứng dự, thăm hỏi và giảng tư tưởng Bát-nhã được 
Tổ sư diễn đạt súc tích trong Chơn Lý “Có và Không”. 
Ngoài ra, Ngài còn sách tấn thiền sinh trong thực tập 
hành thiền cần phải kiên trì vượt qua cái khổ của thân 
lúc đầu, về sau kết quả sẽ mỹ mãn. Ngài khuyến khích 
thiền sinh Khất sĩ năng học Chơn Lý của Tổ, càng đọc 
trí càng mở mang, cảm nhận cái hay, lý diệu huyền 
thâm sâu, tình thương bao la mà Tổ sư đã ân cần 
dạy bảo chúng ta. Mỗi người phải dọn thân, khẩu, ý 
cho thật tốt lành, hiền thiện và muốn vậy, phải gắng 
chuyển tâm mình trước. Một khi đã có thân mật, khẩu 
mật, ý mật, Định - Tuệ sẽ phát sanh, chắc chắn cứu 
cánh giải thoát sẽ đắc thành như nguyện.

V. Nhận xét

Bảy ngày tu tập nhanh chóng trôi qua một cách 
tốt đẹp. Mỗi hành giả đều cho thấy sự tinh tấn, chấp 
hành nội quy, thời khóa tốt. Góp phần thành công 
cho khóa tu là nhờ vào tinh thần phụng sự Tam bảo 
của các Phật tử đã sắp xếp lại gia duyên bận bịu, để 
tham gia khóa tu tích cực. 

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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KHÓA TU TRUYỀN THỐNG NI GIỚI
HỆ PHÁI KHẤT SĨ LẦN THỨ 16

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 ☐ NS. TÍN LIÊN

Từ ngày mùng 30/12/ 2014 (nhằm ngày mùng 
9 tháng 11 năm Giáp Ngọ) đến ngày 5/1/2015 
(nhằm ngày Rằm tháng 11 năm Giáp Ngọ, 
Khóa tu Truyền thống Ni giới hệ phái Khất Sĩ 

đã diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Uyển, TP. Biên Hòa, T. Đồng 
Nai với sự tham gia của 107 thiền sinh đến từ các tịnh 
xá thuộc 2 miền Trung - Nam của Ni giới Khất Sĩ.

I. Thành phần Ban Tổ chức

Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT. Tân 
Liên. Thiền chủ: NT. Minh Liên. Phó thiền chủ: NT. Chiêu 
Liên (kiêm Trưởng ban Tổ chức), NT. Nhã Liên. Giáo thọ: 
NT. Khiêm Liên. Ban Kiểm soát kiêm Giám thiền: NS. 

Vân Liên, NS. Hoa Liên, NS. Dung Liên. Ban Điều hành: 
NS. Kha Liên (kiêm Phó Ban Tổ chức), NS. Hạnh Liên, NS. 
Nga Liên, NS. Tâm Liên. Ban Thư ký: NS. Tín Liên. Điều 
phối chương trình tu học: NS. Phụng Liên.

Hiện diện tham dự khóa tu gồm: 5 Ni trưởng, 9 Ni 
sư, 62 Sư cô, 06 Thức xoa, 07 Sa-di và 10 Phật tử. Ngoài 
ra còn có 8 hành giả Phật tử dự thính tu tập xuyên 
suốt. Như vậy, tổng số hành giả trong khóa tu là 107 
vị (trong đó 89 vị là tu sĩ và 10 vị hành giả Phật tử).

Ban Hộ thiền có tất cả 7 Tiểu ban gồm: Hương 
đăng, Trai soạn..., tất cả 33 vị gồm 23 Sư cô, Ni cô và 
10 Phật tử trong danh sách. Số công quả không tính 
đếm được. Như vậy, tổng số chư Ni và Phật tử gồm 

ĐUỐC SEN - HỆ PHÁI KHẤT SĨ114

KHÓA TU 



hành giả và các Ban tham dự trong khóa tu là 140 vị 
(trong đó tu sĩ 120 và 20 Phật tử có trong danh sách).

II. Thời khóa tu tập

Chương trình tu học 7 ngày từ mùng 9 - 15/11 
Giáp Ngọ được tuần tự diễn tiến như sau:

Mỗi ngày có 5 thời thiền tọa (mỗi thời trung bình 
50 phút), 5 thời kinh hành (mỗi thời từ 20 - 30 phút), 1 
thời công phu sám hối, 1 giờ 20 phút học Chơn Lý của 
Tổ sư và 50 phút hành giả trình pháp.

Khu vực tu tập là ngôi nhà biệt lập 1 trệt, 1 lầu. 
Tầng trệt là 4 dãy phòng nghỉ của thiền sinh và lầu 1 
là thiền đường rộng rãi. Trước mặt và chung quanh là 
khoảng không gian cây cảnh thoáng mát.

III. Nội dung tu tập

Khóa tu chính thức khai mạc lúc 8 giờ sáng ngày 
mùng 9/11 âm lịch (nhằm ngày 30/12/2014) với 
sự chứng minh của hàng Giáo phẩm lãnh đạo: NT. 
Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, NT. Chiêu 
Liên, NT. Minh Liên, NT. Nhã Liên, NT. Viên Liên, NT. 
Khiêm Liên, NT. Tấn Liên. Ngoài ra, còn quý Ni sư 
trụ trì các tịnh xá ở Long Thành - Đồng Nai cũng về 
tham dự lễ Khai mạc.

Quý Ni trưởng dạy bảo, sách tấn và chúc những 
lời chúc tốt đẹp đến thiền sinh. Không khí ấm áp tình 
đạo vị.

Tiếp theo, quý Ni trưởng đọc triển khai quyển 
“Pháp tu thiền của Hệ phái Khất Sĩ” qua Pháp Niệm 
Tâm và Pháp Niệm Sổ Tức của Tổ sư, của Ni trưởng 
đệ Nhất với những lời dạy liên quan đến kinh 
nghiệm tu tập.

Những buổi học Chơn lý suốt tuần gồm:
Chơn lý Sổ Tức Quan: NT. Minh Liên, NT. Chiêu 

Liên, NT. Khiêm Liên

Chơn lý Nhập Định: NT. Minh Liên, NS. Hoa Liên 
(TX. Ngọc Thiền - Thị Vải), NS. Tâm Liên (Gò Dầu).

Chơn lý Tam Giáo: NT. Tân Liên, NT. Nhã Liên, NS. 
Vân Liên.

Chơn lý Tông Giáo: NT. Tân Liên, NT. Khiêm Liên, 
NS. Kha Liên.

Chơn lý Sợ Tội Lỗi: NT. Nhã Liên, NS. Hạnh Liên, 
NS. Tín Liên.

Đặc biệt, ngày thứ hai của khóa tu (ngày 10 tháng 
11 năm Giáp Ngọ), HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS 
GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đã đến thăm 
viếng thiền sinh với những lời giảng dạy và khuyến 
tấn qua đề tài: “Tâm pháp, ý pháp của đức Phật, Lục tổ 
Huệ Năng và Tổ sư Minh Đăng Quang”. Qua đó Ngài 
nhấn mạnh ý cốt lõi của tu là sửa đổi tâm tánh của 
mình ngày một trong sạch thăng hoa hơn, chuyển 
tâm phiền não thành hoa bồ-đề. Thiền sinh càng học, 
đi đâu ở đâu không được quên nguồn cội Tổ Thầy. 
Muốn như vậy phải năng nghiên tầm Chơn Lý để tâm 
Phật, ý Tổ chan hòa trong mạch sống tâm linh, làm 
chất liệu cho huệ hương giải thoát.

IV. Nhận xét

Bảy ngày tu tập nhanh chóng trôi qua một cách 
tốt đẹp. Thiền sinh chấp hành tốt giờ giấc tu tập cũng 
như nội quy khóa tu đề ra, giữ gìn chánh niệm và tu 
tập tốt.

Khóa tu kết thúc lưu lại trong lòng chư Ni trẻ hình 
ảnh tôn nghiêm, cao quý của Tổ sư và chư vị Ni trưởng 
tiền hiền.

“Như hướng dương hướng mặt trời
Một người đi có vạn người ngóng theo”.
Với đường lối Tổ Thầy vạch ra, hàng hậu học 

nguyện nương theo đó tu tập và độ sanh ngõ hầu 
báo đáp thâm ân giáo dưỡng của Thầy Tổ.
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“BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH” 
BÁO CÁO KHÓA TU

 ☐ BAN THƯ KÝ KHÓA TU 

Với mục đích giúp cho hàng sơ cơ mới bước 
chân vào đạo nắm vững cương yếu và có cơ 
hội hành trì những bài học của người tập 
sự, Sa-di, nên Giáo đoàn III mở khóa “Bồi 

dưỡng đạo hạnh”. Đến nay đã trải qua 9 khóa, từ 
Rằm tháng Bảy đến tháng Chạp năm Giáp Ngọ, Giáo 
đoàn đã mở hai khóa tu như sau:

I. KHÓA TU LẦN THỨ 8

Từ ngày 26/07 đến 07/08 Giáp Ngọ (nhằm 21 đến 
31/08/2014) tại TX. Ngọc Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia 
Lai, khóa tu lần 8 diễn ra gồm có: BAN CHỨNG MINH: 
HT. Giác Hùng - Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Tần 
- Chứng minh Giáo đoàn III; BAN TỔ CHỨC: HT. Giác 
Thuận - Tri sự trưởng Giáo đoàn III: Trưởng ban Tổ chức; 
TT. Giác Trí - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III: 
Phó ban Tổ chức; NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni 
chúng: Phó ban Tổ chức; ĐĐ. Giác Hoàng - Phó Thường 
trực Ban Giáo dục Giáo đoàn III: Thư ký kiêm Quản chúng 
1; ĐĐ. Giác Phổ - Phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III: 
Thư ký kiêm Quản chúng 2; SC. Hiếu Liên - Thư ký Giáo 

đoàn: Thư ký chư Ni 1; SC. Hoa Liên - Thư ký Giáo đoàn: 
Thư ký chư Ni 2; NS. Chuyên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc 
An: Quản chúng Ni 1; NS. Ngộ Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc 
Thành: Quản chúng Ni 2; NS. Hải Liên - Trụ trì Tịnh xá 
Ngọc Thiện: Quản chúng Ni 3.

SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ: gồm 160 vị, chư Tăng có 
88 vị, Ni có 72 vị (trong đó Tăng có 2 vị Tỳ-kheo, 54 
Sa-di và 32 tập sự nam; Ni có 2 vị Tỳ-kheo-ni, 8 Thức-
xoa-ma-na, 26 Sa-di-ni và 36 vị nhập chúng và tập sự 
nữ) thuộc 50 đơn vị tịnh xá, tịnh thất trực thuộc Giáo 
đoàn III. Đa số hành giả là những Tăng Ni trẻ tuổi, có 
tâm ham học, ham tu.

THỜI KHÓA BIỂU VÀ NỘI QUY (của hai khóa 
giống nhau)

Thời khóa biểu và Nội quy của hai khóa tu lần này 
giống như những khóa trước. Bắt đầu từ 3 giờ 30 và kết 
thúc lúc 22 giờ. Nhìn chung, Tăng Ni mới tập tu nên cố 
gắng theo sát thời khóa biểu và nội quy, nhưng khóa 
nào cũng có một số vị tập sự mới xuất gia và tu tập lần 
đầu, nên cũng phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo 
sát thời khóa biểu và nội quy của Ban Tổ chức.

LẦN 8 và LẦN 9 CỦA GIÁO ĐOÀN III
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NỘI DUNG TU HỌC 10 NGÀY
Như thường lệ, vào đêm trước khi chính thức khai mạc 

khóa tu, chư Đại đức trong Ban Quản chúng họp chúng 
và thông qua Nội quy, Thời khóa biểu và phân chúng. Sự 
hội họp trong tinh thần đoàn kết hòa hợp là một trong 
những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Tăng 
đoàn, làm cho Phật pháp được hưng thịnh.

Vào buổi sáng ngày đầu tiên, toàn thể chư Tăng 
đã thọ 10 giới đều khất thực hóa duyên như là một 
pháp truyền thống nhắc nhở hành giả - những người 
con của Đấng Đại Sa Môn Khất Sĩ, tạm xin vật chất 
để nuôi thân, xin tinh thần các pháp để nuôi trí. Sau 
giờ khất thực là lễ khai mạc. Buổi chiều cùng ngày, 
ĐĐ. Giác Hoàng đã trùng tuyên lời dạy của Đức Tổ sư 
về oai nghi và giảng giải cho đại chúng Tăng Ni về 
việc thực hành trong khi ăn để được trang nghiêm 
và thanh tịnh, cũng như Phật tử cúng dường được 
phước báu lớn khi cúng dường đến hội chúng.

Sáng ngày thứ 2, TT. Giác Trí hướng dẫn đại chúng 
thực hành chánh niệm thông qua 37 câu chú nguyện.

Ngày thứ 3 do HT. Giác Thành - Tri sự phó Giáo 
đoàn, Trưởng ban Kinh tế tài chánh kiêm Phó ban Tăng 
sự Giáo đoàn chủ giảng. Buổi sáng, Hòa thượng đã 
giảng giải về “Phép đi khất thực”; buổi chiều Hòa 
thượng chia sẻ “Phép đi đến nhà Cư sĩ” được trích 
trong Thập lục hạnh - Luật Nghi Khất Sĩ. Bên cạnh 
việc hướng dẫn nội dung trích từ Luật nghi Khất sĩ, 
Hòa thượng đã chia sẻ những câu chuyện hóa duyên, 
khất thực của Hòa thượng và chư Tôn đức trong giai 
đoạn đầu khi mới thành lập Giáo đoàn.

Ngày thứ 4, TT. Giác Minh - Tri sự phó Giáo đoàn 
đặc trách Hướng dẫn nam nữ Phật tử, đã giới thiệu với 
đại chúng về Giáo pháp của Đức Phật bao giờ cũng 
tích hợp cả 2 yếu tố, đó là khế lý và khế cơ.

Thượng tọa đã giảng giải những phương pháp 
cần thiết để giúp điều phục lục căn đúng theo tinh 
thần giáo lý Khất sĩ và đức hạnh của một người xuất 
gia chân chánh, không để cho những phiền não, 
lậu hoặc do lục trần xâm nhập để cho thân, khẩu, ý 
luôn được trọn vẹn thanh tịnh, trang nghiêm trong 
mỗi lúc mỗi nơi.

Ngày thứ 5, ĐĐ. Giác Kiến đã chia sẻ đôi nét về 
hành trình tu tập và quá trình nhận thức của mình đối 
với sự học hỏi Phật pháp.

Ngày thứ 6, TT. Giác Phùng - Phó Tri sự trưởng Giáo 
đoàn đặc trách về Nghi lễ đã đến với đại chúng qua đề 
tài: “Thừa kế, ổn định và phát triển”.

Ngày thứ 7, TT. Giác Duyên - Thư ký của Giáo đoàn, 
đã đến với hội chúng và chia sẻ nhiều vấn đề tu học 
vào những năm 1980 đến hiện tại.

Ngày thứ 8, ĐĐ. Giác Phổ - Phó ban Hoằng pháp 
Giáo đoàn III, Quản chúng khóa tu, đến với đại chúng 
qua pháp thoại chủ đề “Ý nghĩa xuất gia”. Bài giảng 
được thể hiện với hình thức giống như trên giảng 
đường bằng việc ghi chép những ý pháp trọng yếu 
trên bảng để khóa sinh ghi lại và nắm bắt được cụ thể 
hơn. Đây cũng là lần đầu tiên hình thức này áp dụng 
cho giờ học Pháp trong khóa tu lần này.

Trong khóa tu học này, Ni trưởng Liệp Liên - Trưởng 
ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn và Hóa chủ khóa tu, đã 
đến với hội chúng hai thời pháp. Thời pháp đầu tiên với 
chủ đề “Bát kính pháp” với Ni chúng vào chiều ngày 29 
tháng 07 năm Giáp Ngọ. Thời pháp thứ 2 vào sáng ngày 
thứ chín (05/08 Giáp Ngọ), Ni trưởng đã đến với đại chúng 
bằng phân tích bài “Kệ Giới” ứng dụng trong tu học.

Buổi chiều cùng ngày, Ni trưởng Cảnh Liên - Phó 
Trưởng ban Quản sự Ni chúng kiêm Trưởng ban Giám luật 
(Ni) của Giáo đoàn, đã hoan hỷ đáp lời mời của Ban Tổ 
chức trình bày tóm tắt về giá trị, ý nghĩa của 10 giới Sa-di 
và một số oai nghi mà hành giả cần phải lưu tâm trong 
cuộc sống tu tập thường ngày của những vị tân thọ Sa-
di cũng như tập sự trong giai đoạn đầu tu tập. Cuối bài 
giảng, Ni trưởng trình bày về ý nghĩa và công hạnh của 
Đức Phật trong tuần thứ 7 trong chặng đường 49 ngày 
đêm thiền định để chứng thành đạo quả.

Cũng vào chiều ngày trên, ĐĐ. Giác Hoàng đã 
dành thời gian giải thích những câu trắc nghiệm Phật 
pháp mà Ban Tổ chức Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan PL. 2558 
được tổ chức tại TX. Ngọc Vạn năm 2014.

Ngày cuối cùng, đại chúng được thọ học với Hòa 
thượng Giác Tần. Bằng kinh nghiệm hơn 45 năm 
sống và thực hành theo hạnh nguyện của Tổ Thầy. 
Hòa thượng đã giới thiệu đến đại chúng với chủ đề 
“Tứ Y Pháp Trung Đạo” thông qua việc sinh hoạt hàng 
ngày bằng cách “ăn mặc ở bịnh”.

BAN HỘ PHÁP
Với tinh thần hộ trì Tam Bảo, Ban Hộ pháp và nam 

nữ Phật tử TX. Ngọc Trung đã hết lòng phụng sự, hiến 
dâng tứ sự cúng dường tịnh tài, tịnh vật làm phương 
tiện hộ trì cho khóa tu học trong suốt 10 ngày qua.

Bằng tất cả lòng nhiệt thành hộ trì cho khóa tu 
học, chư Ni đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung cũng như 
chư thiện nam tín nữ đã không ngại gian khổ khó 
nhọc trong suốt 10 ngày qua. Các vị đã thức khuya, 
dậy sớm cắt gọt nấu nướng..., nhờ vậy mà Tăng Ni 
hành giả mới có được chén cơm ngon, canh ngọt vào 
những buổi sáng sớm và ngọ trai.

KHEN THƯỞNG
Dựa theo thành quả tu học, chư Tôn đức Giáo 

phẩm Giáo đoàn đã trao những phần thưởng để khích 
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lệ đến với các hành giả. Về oai nghi tế hạnh: 1- Giác 
Minh Nam, 2- Giác Minh Đại, 3- TN. Hiển Liên, 4- TN. 
Liên Huyền, 5- TN. Liên Nhựt và 6- TN. Liên Phục. Về 
những bài cảm tưởng hay: 1- Giác Minh Tin, 2- Thiện 
Nghĩa, 3- Huệ Minh, 4- Liên Phước, 5- Liên Hằng, 6- Liên 
Chân. Về sáng tác nhạc - thơ - vè: 1- Giác Minh Thắng 
(Nhạc), 2- Huệ Nhơn (Thơ), 3- Liên Thơ (Vè). Về tinh tấn 
xuyên suốt 8 khóa tu: 1- Giác Minh Mẫn. Các vị tân 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni: 1- TK. Giác Minh Xuân, 2- TKN. Liên 
Hiển. Các vị cao tuổi nhất khóa tu: 1- Giác Minh Đan, 
2- Liên Quy (Tịnh xá Ngọc Túc). Sự tưởng thưởng và 
khích lệ của chư Tôn đức Giáo phẩm đối với hành giả 
luôn là niềm khích lệ lớn lao đối với Tăng Ni hành giả. 
Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ tịnh lạc.

II. KHÓA TU LẦN THỨ 9

Khóa tu lần thứ 9 được tổ chức tại TX. Ngọc Tòng 
- TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa từ ngày 09 đến 
19/01/2015 (nhằm 19 đến 29/11 Giáp Ngọ).

BAN CHỨNG MINH gồm: HT. Giác Hùng - Đệ nhất 
Chứng minh Giáo đoàn; HT. Giác Thuận - Tri sự trưởng 
Giáo đoàn. BAN TỔ CHỨC gồm: HT. Giác Phùng - Tri sự 
phó Giáo đoàn: Trưởng ban Tổ chức khóa tu kiêm Thiền 
chủ; HT. Giác Trong - Trưởng ban Hoằng pháp: Phó ban 
Tổ chức kiêm Hóa chủ; HT. Giác Trí - Trưởng ban Giáo dục 
Tăng Ni: Phó Thường trực Ban Tổ chức khóa tu; ĐĐ. Giác 
Hoàng - Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni: Chánh 
Thư ký; ĐĐ. Giác Phổ - Phó Thường trực Ban Hoằng pháp: 
Phó Thư ký; ĐĐ. Giác Nhường - Phó ban Văn hóa: Trưởng 
ban Quản chúng; ĐĐ. Giác Nguyệt: Phó ban Quản chúng; 
NS. Tỉnh Liên - Quản chúng Ni; SC. Hiền Liên - Thư ký chúng 
Ni; BAN GIÁO THỌ gồm có 10 vị đảm nhiệm giảng dạy 
trong suốt 10 ngày của khóa tu học.

SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ VÀ KHAI MẠC
Tham dự khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 9 gồm 

có 102 vị, chư Tăng có 61 vị, chư Ni có 41 vị (trong đó 
Tăng có 1 vị Tỳ-kheo, 28 Sa-di và 32 tập sự nam; Ni có 
1 vị Tỳ-kheo-ni, 1 Thức-xoa-ma-na, 10 Sa-di-ni và 29 vị 
nhập chúng và tập sự nữ) thuộc 50 đơn vị tịnh xá, tịnh 
thất trực thuộc Giáo đoàn III.

Sau giờ khất thực truyền thống là lễ Khai mạc, 
dưới sự chứng minh của HT. Giác Thuận - Tri sự 
trưởng Giáo đoàn, cũng như HT. Giác Phùng, HT. 
Giác Trong, HT. Giác Trí là những vị tôn túc Giáo 
phẩm của Giáo đoàn cùng với sự hiện diện của ĐĐ. 
Giác Phổ và NT. Đền Liên, NS. Tỉnh Liên, SC. Hiếu Liên 
và toàn thể hội chúng.

NỘI DUNG CÁC BÀI GIẢNG
Buổi học đầu tiên đại chúng được TT. Giác Trí 

hướng dẫn thực tập chánh niệm nơi thân - khẩu - ý. 

Buổi chiều cùng ngày, HT. Giác Thuận - Tri sự trưởng 
giáo đoàn III, đã ân cần chỉ giáo đến hội chúng về tầm 
quan trọng của việc rèn luyện phẩm hạnh của Tăng 
- Ni trẻ thời nay để kế thừa và phát triển con đường 
đạo nghiệp mà chư Tổ Thầy đã dày công khai mở.

Ngày thứ 2, ĐĐ. Giác Viễn đến với đại chúng bằng 
nền tảng căn bản của Quy y Tam Bảo thông qua cuộc 
đời của Đức Phật với niềm tin chân chánh vào Đức 
Phật, nương vào ánh sáng giác ngộ bằng việc thực 
hành Giới - Định - Huệ, để đoạn trừ tham - sân - si và 
diệt trừ bản ngã.

Ngày tu học thứ 3, ĐĐ. Giác Nguyệt - Phó ban 
Quản chúng khóa tu đã hướng dẫn đại chúng thực 
hành pháp tịnh tâm thông qua thân - khẩu - ý. Giữ 
Thân trong sạch, chuẩn mực tứ oai nghi trong đi, 
đứng, nằm, ngồi để trang nghiêm tự thân. Giữ gìn 
cẩn trọng lời nói của mình, bởi vì “Bệnh tùng khẩu 
nhập, họa tùng khẩu xuất”.

Ngày thứ 4, đại chúng được thọ học với ĐĐ. Giác 
Nhường thông qua tiến trình tu học gồm 4 bước: Đạo 
lý, Đạo tâm, Đạo hạnh và Đạo quả. Đạo lý được thể 
hiện qua thân, khẩu, ý bằng việc ứng xử trong sinh 
hoạt hàng ngày, ứng xử với Phật tử, với huynh đệ 
đồng môn. Đạo tâm được thể hiện qua việc tu học 
trau dồi phạm hạnh, nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm. 
Đạo hạnh được tu tập qua thân, khẩu, ý và thực hành 
thập lục hạnh. Đạo quả được kết tinh trong quá trình 
tu tập bồi dưỡng đạo hạnh.

Ngày thứ 5, với phong thái đỉnh đạt của bậc 
trưởng lão đã 83 tuổi, HT. Giác Phương vẫn không từ 
nan, thương tưởng đến hàng hậu học, giảng cho đại 
chúng nhận thức rõ ràng về thân ngũ uẩn này qua bài 
kệ “THÂN” và sống khiêm hạ cung kính thông qua bài 
“KINH PHƯỚC THÍ”.

Ngày thứ 6, HT. Giác Thuận, thêm một lần nữa 
Ngài dành thời gian đến thăm và khai đạo cho đại 
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chúng, khuyến khích tinh thần và nỗ lực tu học cũng 
như làm tròn bổn phận của mình để kế thừa và phát 
triển con đường đạo nghiệp của chư Tổ Thầy.

Ngày thứ 7, HT. Giác Tần đến với hội chúng với chủ 
đề “Người xuất gia” và “Đời sống người xuất gia”. Mở 
đầu buổi giảng, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của “sơ tâm xuất gia” tức là tâm xuất gia ban đầu của 
người tu hành là phải luôn luôn duy trì giữ vững trong 
suốt quá trình tu học để vượt qua thử thách.

Ngày thứ 8, TT. Giác Trong đến với đại chúng 
qua chủ đề thiết thực đối với người xuất gia là “Biết 
chính mình”.

Ngày thứ 9, ĐĐ. Giác Phổ đã tiếp nối bài học ở 
các khóa Bồi dưỡng lần trước liên kết với khóa tu 
học lần này qua chủ đề “Hảo tâm xuất gia”, cũng với 
phong cách mang tính sư phạm. Bằng việc trích dẫn 
lời giảng trong Sa-di Luật giải: “Người xuất gia không 
vì thế lực nhà vua ép bức, không vì tham cầu mạng 
sống, không vì lánh nạn, không vì thiếu nợ, người xuất 
gia Vốn vì mong cầu Chánh pháp, vì lòng chánh tín mà 
vào trong cửa Phật pháp nên gọi là HẢO TÂM XUẤT GIA.” 
Và người hảo tâm xuất gia như vậy có 5 tịnh đức: (1) 
Người phát tâm xuất gia vì thiết tha với đạo pháp; (2) 
Người phát tâm xuất gia vì xả bỏ hình tướng tốt đẹp 
để xứng hợp với pháp phục; (3) Người phát tâm xuất 
gia vì cắt đứt sợi dây thân ái, không còn thân sơ; (4) 
Người phát tâm xuất gia vì xả bỏ thân mạng, tôn sùng 
Phật pháp; (5) Người phát tâm xuất gia vì chí cầu đại 
thừa, cứu độ chúng sinh.

Buổi sáng ngày thứ 10, TT. Giác Phùng - Hóa chủ 
khóa tu đã đến với đại chúng bằng ngôn ngữ hiền 
lành như người cha già thương con dại. Ngài ân cần 
chỉ dạy cho các hành giả biết trọn lễ hầu thầy. Bước 
đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm trí dâng cho người 
thầy. Nỗ lực tu tập vượt qua mọi thử thách bằng cách 

tập trung cả thân, tâm, ý vào thập lục hạnh để giữ gìn 
thân tâm trên bước đường tu học.

Buổi học cuối cùng, TT. Giác Duyên đến với hội 
chúng qua chủ đề “Đại cương các Tôn giáo trên thế giới”. 
Thượng tọa trình bày khái quát cho hành giả hiểu được 
2 hệ thống tôn giáo hữu thần và vô thần. Đối với PGVN 
với 3 hệ phái Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ, Thượng tọa 
trình bày những đặc sắc của Hệ phái Khất sĩ.

Sáng ngày thứ 11, chư Tăng Ni đi khất thực 
hóa duyên để ôn nhắc lại hạnh Phật - Tăng xưa, 
tự nhắc mình là một vị Khất sĩ tập sống khiêm 
hạ giữa chợ đời. Sau thời khất thực là lễ Bế mạc 
khóa tu. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, thiêng liêng và 
thấm tình đạo vị. Sư Giác Minh Đan, tập sự Thiện 
đức, Sa-di-ni Liên Nhựt, Liên Hằng và Ngọc Điều 
là những vị danh dự được nhận phần thưởng “đạo 
hạnh”. Sa-di Giác Minh Mẫn và tập sự Huệ Năng 
nhận được phần thưởng cao quý do thuộc lòng 
những lời dạy của Tổ sư qua việc trùng tuyên 
Chơn Lý. Sư Giác Minh Thảnh và tập sự Thiện Tiến 
được tuyên dương là giữ được hạnh ít nói. Sa-di-
ni Liên Khuyên, tập sự Ngọc Điệp và tập sự Minh 
Hoan được nhận phần thưởng có những bài cảm 
tưởng thật sâu lắng.

ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 KHÓA: Nhìn chung, khóa 
tu học dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự hai lần đã 
nói lên tinh thần “Sống chung tu học” theo lời dạy 
của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Việc đào tạo Tăng Ni trẻ 
là công việc không đơn giản, đòi hỏi chư Tôn đức 
lãnh đạo phải hết sức quan tâm và giảng thuyết 
cho phù hợp với nhận thức của người mới xuất gia 
và những bài thực tập những bổn phận của một 
tập sự, sa-di để làm hành trang khi trở về trú xứ.

Mười ngày trôi qua trong sự rèn luyện thân tâm, 
trau dồi trí tánh. Mười ngày tuy là rất ngắn nhưng 
thật sự có ý nghĩa đối với những vị thượng cầu hạ 
hóa, hướng đến đạo quả giải thoát giác ngộ.

Sau mỗi khóa, các sa-di và tập sự đều viết bài 
cảm tưởng, thông qua đó thể hiện nhận thức và 
lòng tri ân đến với chư Tôn đức giáo phẩm Giáo 
đoàn và các vị trong Ban Tổ chức khóa tu. Nhiều 
bài thể hiện sự nhận thức rất là sâu sắc đối với lý 
tưởng của người xuất gia và lòng tri ân vô bờ bến 
khi được tham dự khóa tu.

Do đó, khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cần được 
duy trì vững chãi hơn nữa với những giáo trình 
giảng dạy phù hợp với nhận thức của khóa “Bồi 
dưỡng đạo hạnh”. Cầu mong cho tất cả luôn tinh 
tấn và vững chãi trên con đường cao thượng.

NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP
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HẠNH PHÚC
CAO THƯỢNG

 ☐ NT. MAI LIÊN
Tịnh xá Ngọc Lâm - Long Hải Hạnh phúc và khổ đau là hai phạm trù đối 

lập, luôn có mặt trong cuộc sống đời 
thường. Nếu khổ đau là điều ai nấy đều 
chối từ, sợ hãi, thì hạnh phúc là thứ mà tất 

cả mọi người thường ưa chuộng, ước mơ. Thật vậy, 
hạnh phúc là chất liệu ngọt ngào khiến cho người 
ta hân hoan, sung sướng, tươi mát tâm hồn. Thế 
nhưng, hạnh phúc lại rất mong manh, dễ vỡ như 
những chiếc bong bong nước nổi bập bềnh trên 
mặt ao hồ sau cơn mưa! Tuy nhiên, có một thứ hạnh 
phúc luôn bền bỉ, chỉ có được ở những tâm hồn cao 
quý, thanh khiết, đó là hạnh phúc cao thượng. Vậy, 
thế nào là hạnh phúc cao thượng?
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Có thể giải thích đơn giản rằng: hạnh phúc là 
điều đem đến cho ta sự thích ý vừa lòng, nó làm cho 
tâm hồn lâng lâng, tưởng chừng như bay bổng lên 
chín tầng mây. Và tất nhiên là trong giây phút thọ 
hưởng hạnh phúc, hoàn toàn không có bóng dáng 
của khổ đau. Nói cách khác, hạnh phúc là trạng thái 
tâm lý vui sướng khi thỏa mãn được nhu cầu mình 
mong ước, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. 
Ví dụ như khi bụng đói cồn cào, được ai đó cho một 
bữa ăn ngon lành; hoặc như đang lúc đi trên đường 
dài nắng gắt, mệt mỏi, khát nước, gặp một bóng cây 
rợp mát nghỉ chân và được nước uống. Những lúc 
ấy, hạnh phúc đang có mặt. Và đó chỉ là những hạnh 
phúc nho nhỏ, còn có những thứ hạnh phúc lớn hơn, 
như: thành đạt công danh sự nghiệp; tình cảm được 
đáp ứng xuôi thuận như ý nguyện v.v. Đối với thế 
gian, đa phần người ta 
thường chỉ mong cầu 
hạnh phúc cho bản 
thân mình, hay rộng 
hơn là những người 
thân của họ, ngoài ra 
không quan tâm gì 
đến kẻ khác. Đó chỉ 
là thứ hạnh phúc tầm 
thường, do vì nó phát 
xuất từ tâm niệm hẹp 
hòi, nhỏ nhen, ích kỷ 
của thế nhân và sau 
lưng của niềm hạnh 
phúc ấy, không sao tránh khỏi sự khổ đau. Bởi lẽ, 
với lòng mong ước cao độ được hạnh phúc, thì khi 
hạnh phúc đến, người ta cố hết sức để nắm bắt, ôm 
giữ, lo sợ nó mất đi. Mà vạn pháp trong vũ trụ, tất cả 
đều phải chịu sự chi phối của định luật vô thường, 
chuyển biến. Do đó, khi hạnh phúc vuột khỏi tầm 
tay, người ta sẽ hối tiếc, hụt hẫng, khổ đau! Muốn 
cho niềm hạnh phúc luôn hiện hữu trong ta, không 
gì hơn chúng ta phải sống và thực hiện hạnh phúc 
cao thượng.

Hạnh phúc cao thượng được phát khởi từ tâm 
niệm vô ngã vị tha của những con người luôn quên 
mình vì sự an vui, hạnh phúc của tha nhân. Với lòng từ 
bi rộng mở, các bậc ấy làm bất cứ việc gì cũng không 
ngoài mục đích ban vui, cứu khổ cho mọi người.

“Đem nụ cười thay tiếng khóc,
Đem niềm vui thế nỗi buồn”.
Thấy người khổ tựa như mình bị khổ; người được 

vui xem như chính mình vui. Trong ánh mắt, trong 
tâm tư các vị ấy thấy ai ai cũng là quyến thuộc của 

mình. Cho nên, gặp người lâm vào cảnh khổ, hết sức 
ra tay cứu giúp, khuyên lơn, chỉ bày phương hướng, 
làm sao cho họ thật sự hết khổ mới an lòng. Khi thấy 
người tạo phước lành, được quả báo hạnh phúc, an 
vui, lợi lạc, thì rất lấy làm hoan hỷ, vui mừng, tán thán 
và trân trọng. Vì tùy hỷ, sướng vui với sự thành tựu, 
lợi lạc của người mà không sanh tâm đố kỵ, ganh 
ghét, nên có bao nhiêu người hạnh phúc, thì các vị ấy 
cũng được bấy nhiêu hạnh phúc. Vì luôn quên mình 
nghĩ đến mọi người, nên dù bản thân có gặp phải 
trái ý, nghịch lòng, bức xúc, nhưng tâm tư vẫn không 
vướng bận, không hề bị tác động; chỉ cần lấy việc lợi 
ích tha nhân làm niềm vui cho chính mình. Người như 
thế, dù ở trong hoàn cảnh nào tâm hồn cũng được 
an vui, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không vướng mắc, lụy 
phiền, ray rứt. Cái hạnh phúc hướng đến mọi người, 

mọi loài để san sẻ với 
tâm lượng rộng mở, 
bao dung, từ ái vô điều 
kiện như vậy chính là 
hạnh phúc cao thượng, 
vô cùng quý báu, có 
giá trị tồn tại lâu bền. 
Và hạnh phúc ấy luôn 
đặt trên nền tảng vô 
ngã vị tha, cùng với 
bốn tâm vô lượng: Từ 
- Bi - Hỷ - Xả.

Hình ảnh rõ nét 
nhất là cuộc đời của 

Đức Thế Tôn, suốt 49 năm hoằng hóa Ngài đã không 
nệ hà sự khó nhọc, đi khắp nơi để cứu khổ, đem an lạc 
hạnh phúc đến cho muôn loài (“Nhọc nhằn một kẻ vẻ 
vang muôn người”). Đức Phật không màng đến thân 
mình (kể từ khi rời hoàng cung đi tầm đạo), luôn sống 
vì mọi người, Ngài hy sinh tất cả và đã được tất cả. 
Ngài quả thật xứng danh là bậc “Thiên nhơn chi Đạo 
sư, Tứ sanh chi từ phụ” và là người đã đạt đến đỉnh cao 
của hạnh phúc cao thượng.

Qua trên, chúng ta hiểu được rằng hạnh phúc là 
điều ai ai cũng mong mỏi, ham thích. Nhưng nếu 
đem tâm vị kỷ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, 
để làm tổn hại tha nhân, thì hạnh phúc ấy sẽ sớm ra 
đi như kẻ vô nghĩa, phản bội rời bỏ ân nhân. Ngược 
lại, nếu biết vận dụng tâm từ bi và ý niệm vị tha vô 
ngã, luôn cứu nguy, giải khổ; đồng thời mang an vui, 
lợi lạc đến cho mọi người, thì chúng ta sẽ cảm nhận 
được niềm hỷ lạc vô biên, tràn đầy. Đó chính là Hạnh 
phúc cao thượng mà những ai muốn học hạnh cao 
quý của bậc Thánh nhân cần hướng đến.
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Vượt sóng
 ☐ TKN. LIÊN LÀNH (Vũng Tàu)

Cầm bút trên tay, viết gì khi trang giấy còn 
nguyên vẹn. Trong tâm thức khởi lên dòng suy 
tưởng về những chuỗi ngày qua... 

Dòng đời! Cứ thế, bỏ mặc thời gian nó cuốn trôi đi 
tất cả những thăng trầm dâu bể, vinh nhục của cuộc 
sống. Con quên mình bập bềnh theo sương vỡ tuyết 
tan, đắm đuối trên dòng chảy vô thỉ vô chung, kẹt 
sâu giữa đôi bờ của nhị nguyên đối đãi. Rồi một đêm, 
dưới ánh trăng tàn, chợt nhận ra mình, bao kiếp phù 
sinh mãi mông lung. Trong tâm thức niềm ưu tư tồn 
đọng, đến bao giờ mới gạn đục lắng trong.

Khúc dạo đầu của cuộc đời có lúc ngân vang bay bổng 
mà đôi khi cũng trầm mặc thê lương. Nhưng tất cả đều là 
nốt nhấn cho bản nhạc vươn cao tấu hòa cùng vũ trụ.

Để hôm nay, vội vàng... khép lại những trang đời, 
con bước vào trang đạo. Khép lại chặng đường qua để 
hướng tới tương lai. Khép lại cuộc đời riêng, con mở lối 
đi chung. Khép lại lòng ích kỷ để thấy tâm bao dung.

Khởi đầu cho cuộc hành trình mới, tuy diệu vợi xa 
xăm đầy lí tưởng nhưng không tránh khỏi gian nan. 
Con phải có niềm tin vững chắc, nghị lực kiên cường 
mới có thể tìm về ốc đảo bình yên. Có một thời giông 
to và gió lớn, nhưng kim cương còn rắn hơn đồng, 
vàng thật nào sá chi lửa đỏ, giữ một lòng quyết tung 

bụi trời xanh. Dù cuộc đời đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng 
vạn sự vô thường, như gió thổi ngàn phương vô định. 
Trò huyễn hóa đồng mẫu số sắc - không. Dừng lại 
dòng suy tưởng thấy mình còn hiện hữu giữa cuộc 
thế xoay vần, bước chân con ung dung?

Đời sang trang, con đăng đàn cụ túc, chư thập Sư ai 
mẫn truyền trao “Bát Kỉnh Pháp” lối vào giác ngộ. Quý 
Sư bà khai tâm mở trí, khoác trên thân bá nạp nghiêm 
trang, bình bát đất bảo toàn phẩm hạnh. Hãy nhớ lấy 
lời Thầy khuyên, Sư nhắc, nên tấn tu gìn giới luật miên 
trường, lìa ái nhiễm cho lòng thanh thoát. Gắng tinh 
tấn, đừng mải mê vọng tưởng, kẻo sa chân sụp hố lầm 
đường, quá một đời vạn kiếp khó sanh thân.

Hôm nay với tấc dạ lòng thành, xin khắc ghi lời 
vàng Ngài chỉ dạy, là Ni lưu con dòng Khất sĩ, phải làm 
cho rạng rỡ tông môn, ánh Minh Quang tiếp mãi lưu 
tồn, Tứ Y Pháp lên đường cứu khổ, phát chí nguyện 
hoằng dương chánh đạo, lập tâm nguyền thệ độ 
chúng sanh:

“Thắp đuốc tuệ trên đường mê tăm tối
Dong thuyền từ nơi bể khổ trầm luân”.
Dẫu cho muôn trùng sóng nghiệp, vạn gió nghịch 

duyên, thuyền vẫn căng cánh buồm vượt trùng 
dương mênh mông.
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SƯ TU THEO TRUYỀN 
THỐNG PHẬT GIÁO NÀO?

Chắc hẳn, những vị đã từng là Tăng Ni sinh Khất sĩ 
du học tại các nước Phật Giáo Đại thừa (Mahayana) 
và Phật giáo Nguyên thủy (Theravada), đã bao lần 
nghe chung một câu hỏi: Bạn theo truyền thống 
Phật giáo nào?

Với tôi, là một Tăng sĩ trẻ hiện đang du học tại 
Thái Lan, đã và đang có nhiều trải nghiệm 
sâu sắc ở một đất nước Phật giáo với nhiều 
truyền thống, văn hóa và sinh hoạt đặc thù 

theo tinh thần truyền thừa của Phật giáo Nguyên thủy. 
Ngoài ra còn có sự du nhập và giao lưu văn hóa giữa 
các truyền thống hệ phái với nhau tại Trường Đại học 
Phật giáo Quốc tế đến từ các nước Phật giáo Đại thừa.

Chính sự hài hòa, cùng chung tu học giữa cộng 
đồng Tăng sĩ với nhiều hệ tư tưởng đa sắc màu và 
cách thức truyền tải giáo lý khác nhau, đã tạo nên 
sự đặc sắc, đa dạng của Phật giáo tại đây, chư Tăng 
huynh đệ rất hoan hỷ cùng nhau trải nghiệm theo 
tinh thần sẻ chia và cầu học.

Sư theo truyền thống Phật giáo nào?

Đó là câu hỏi của sư Ashim Chakma - một vị sư 
người Ấn Độ và nhiều vị Tăng khác hiện đang học 
cùng chung chương trình Cử nhân Phật học. Với tôi 
chỉ có một câu trả lời: “Phật giáo Khất Sĩ”.

Rồi sư Ashim Chakrma liên tục đặt cho tôi nhiều câu 
hỏi khác nhau: Phật giáo Khất Sĩ là như thế nào? Pháp 
tu ra sao, có gì khác với các truyền thống Phật giáo Đại 
thừa và Nguyên thủy không? Cứ thế, cuộc trò chuyện 
với nhiều câu hỏi liên tục được đưa ra để tìm hiểu và 
muốn biết đến sự đặc sắc của một Hệ phái Phật giáo 
mới mà sư Ashim Chakma tỏ ra rất phấn khởi.

Con đường tôi đang đi,... 

Khác với các nước vốn mang đặc thù một truyền 
thống Phật giáo riêng biệt, Phật giáo Việt Nam được 

tiếp nhận cả hai truyền thống Phật giáo Đại thừa và 
Nguyên thủy. Từ đó, Phật giáo Khất Sĩ ra đời đã dung 
hòa cả hai nguồn tư tưởng của hai truyền thống Phật 
giáo lâu đời, nhằm đáp ứng nhu cầu học Phật của 
đại đa số người dân tại Việt Nam lúc bấy giờ, và để 
mọi tầng lớp có thể hành trì tu học một cách dễ dàng 
như tụng kinh tiếng Việt, ăn chay, và lấy pháp trì bình 
khất thực để đi vào đời sống người dân, giúp họ gieo 
duyên, gần gũi hơn với đạo Phật.

Phật giáo Khất Sĩ cùng chung một chí nguyện tiếp 
nối con đường mà Đức Phật đã đi, vì thế những pháp 
môn tu học và hành trì không đi ngoài lời dạy của Đức 
Phật, lấy Tứ diệu đế làm nền tảng để tu học và hành 
trì theo Tứ niệm xứ làm căn bản pháp môn thiền định.

Được xem như là một truyền thống đặc thù 
của người Việt, giáo lý và pháp môn tu tập của Hệ 
phái Khất Sĩ đều dựa trên lời Phật dạy và những 
tinh hoa được đúc kết từ hai truyền thống Phật 
giáo Đại thừa và Nguyên thủy. Chỉ có sự khác biệt 
là đời sống sinh hoạt và phương thức hành trì để 
phù hợp với văn hóa, truyền thống vùng miền, và 
không ngoài mục đích tuỳ nhân duyên hóa độ, 
không có sự phân biệt giai cấp giàu - sang, kẻ ngu 
- người trí,... tất cả đều bình đẳng trên con đường 
cứu cánh và giải thoát khổ đau.

Bây giờ đã hiểu,... 

Từ đó về sau, mỗi khi có ai hỏi tôi: “Sư theo truyền 
thống Phật giáo nào?” thì sư Ashim Chakma liền tiếp 
lời và dành phần trả lời giúp tôi. Sư trả lời cho những 
vị sư khác một cách tâm đắc và phấn khởi về kiến 

 ☐ TK. GIÁC MINH LUẬT
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thức của mình đã biết được về Phật giáo Khất Sĩ. 
Tôi mỉm cười nhìn Sư trả lời và thầm hoan hỷ, vì 
từ nay tôi có thêm một người bạn hiểu được con 
đường tôi đang đi. Con đường bình dị nhưng 
mang đến niềm hạnh phúc tuyệt vời cho một 
người con trong giáo pháp. Tôi không còn cảm 
thấy mình lẻ loi giữa các truyền thống Phật giáo 
khác, ngược lại càng cảm thấy tự hào vì mình là 
người “đặc biệt”.

Còn lại một nỗi lòng

Nỗi lòng đó được mang tên là “Hạnh phúc”, 
cảm ơn Người, cảm ơn Đời. Cảm ơn những cảm 
xúc bình dị mà thiêng liêng trong đời khi được 
đắp trên mình tấm Y người Khất sĩ. Nó quá đỗi 
thanh thoát và cao cả. Với tôi tất cả chỉ có thế là 
đã quá đủ cho một kiếp người. Hiện tại là đây, tôi 
là người con Khất sĩ và rồi tương lai tôi nguyện 
vẫn mãi là người con ngoan của Hệ phái.

Một sáng nọ, vừa bước chân vào lớp, sư Ashim 
Chakma và các sư cùng lớp đều gọi tôi bằng 
ngôn từ tiếng Việt: “Khất sĩ”. Một sự ngạc nhiên 
và cảm xúc tràn dâng! Đúng chúng ta là Khất sĩ.

ĐỘ NGƯỜI
ĐỘ TÂM

 ☐ NS. NGUYỆN LIÊN (chuyển ngữ)

Một người nên có hai loại phẩm cách cơ 
bản nhất: Một là dựa vào 2 bàn tay lao 
động sáng tạo của chính mình, hai là 
dựa vào đầu óc tư duy của chính mình. 

Mà hạnh phúc có được là do nương nhờ vào trí tuệ tư 
duy và sự lao động sáng tạo của chính mình.

Xưa có một người ăn xin chỉ còn một cánh tay, 
anh ta đi đến một ngôi tự viện xin vị trụ trì cho 
anh một ít tiền, vị trụ trì chẳng chút khách sáo chỉ 
vào đống gạch vụn trước cửa chùa nói với người 
ăn xin rằng: “Anh giúp tôi dọn đống gạch vụn này 
dời đến phía sau chùa đi”. Người ăn xin tức giận trả 
lời với vị trụ trì rằng: “Tôi chỉ có một cánh tay, làm 
sao khiêng dời đống gạch vụn ấy được chớ? Ông 
không đồng ý cho thì cứ nói thẳng, đâu cần phải 
trêu chọc tôi chi vậy”. Vị trụ trì nhìn anh ta, rồi dùng 
một tay cầm một cục gạch lên nói: “Việc như vậy 
một cánh tay cũng có thể làm được đấy chứ!” Anh 
ăn xin thấy tình hình ấy không còn cách nào khác, 
chỉ đành dùng một tay từ từ bưng dọn sạch đống 
gạch vụn ấy, dọn xong gần 2 tiếng đồng hồ. Khi ấy 
vị trụ trì mới bước ra đưa cho anh một ít tiền. Lúc 
bấy giờ anh ăn xin vô cùng cảm động và nói: “Cám 
ơn Ngài!” Vị trụ trì đáp: “Chẳng có chi, đấy chỉ là tiền 
do chính anh lao động kiếm được thôi, chẳng phải 
của tôi”. Người ăn xin cung kính cúi đầu nói: “Tôi 
sẽ ghi nhớ mãi ân tình của Ngài đã dành cho tôi ạ”. 
Sau đó, anh đứng dậy ra đi.

Sau vài ngày, lại có một người ăn xin khác tìm 
đến tự viện xin tiền, vị trụ trì bước ra dẫn anh đi ra 
phía sau chùa và nói với anh: “Anh bưng đống gạch 
vụn này dời đến phía trước cổng chùa giúp tôi, tôi 
sẽ cho anh tiền”. Nhưng anh ăn xin mạnh khỏe, đầy 
đủ hai tay này, trái lại chẳng màng đến lời nói của vị 
trụ trì và bỏ ra đi. Các đệ tử trong chùa chẳng hiểu 
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ý của thầy mình, bèn hỏi: “Lần trước Sư phụ bảo 
người ăn xin một tay dọn đống gạch từ cửa chùa ra 
phía sau chùa, lần này Sư phụ lại bảo người ăn xin 
này dọn đống gạch từ sau ra trước cổng chùa, ý Sư 
phụ muốn để đống gạch ở trước cổng chùa hay ở 
phía sau chùa ạ?” Khi ấy, vị sư trụ trì mới nói với các 
đệ tử: “Đống gạch vụn để ở phía trước cổng chùa 
hay sau chùa đều như nhau, nhưng người ăn xin có 
đồng ý dời đống gạch ấy hay không thì sự việc mới 
có khác nhau”.

Trải qua vài năm sau, có một vị tướng mạo 
trang nghiêm, phi phàm tìm đến chùa, thế nhưng 
điều đáng tiếc là vị này chỉ có một cánh tay. Hỏi ra 
mới biết, thì ra vị này chính là người ăn xin dùng 
một tay dọn đống gạch vụn khi xưa. Sau khi được 
thầy trụ trì bảo anh ta dọn đống gạch vụn, từ đó 
anh ta mới hiểu, tự dùng sức lực của mình để 
hoàn thành mọi công việc là điều rất quan trọng. 
Do vậy, mỗi mỗi việc làm anh đều dựa vào sự cố 
gắng và phấn đấu của chính mình, cuối cùng đạt 
được kết quả thành công to lớn, anh đã trở thành 
một người giàu có nổi tiếng khắp nơi. Ngược lại, 

vị ăn xin có đầy đủ đôi tay thì vẫn tiếp tục ăn xin 
ở đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi để tìm 
miếng sống cho mỗi ngày.

Lời bàn: Câu chuyện này muốn dạy chúng ta, độ 
người trước phải độ tâm. Thực phẩm cơm canh, bánh 
trái của người thế gian có thể giải quyết sự đói nhất 
thời cho họ, nhưng thật sự đó chẳng phải là lương 
thực nuôi mạng chân chánh. Kim tiền của người 
thế gian cũng vậy, có thể làm thỏa mãn dục vọng 
nhất thời cho họ, tuy nhiên đó cũng chẳng phải là 
chất liệu nuôi mạng chân chánh. “Giàu nghèo đều 
như nhau, khi đại họa đến chẳng thể trốn thoát”. 
Mỗi người đều có Phật tính và mặt lương thiện, 
dùng pháp lý hoặc lương tri để đánh thức sự lương 
thiện và lòng chân thành trong tâm con người, trên 
căn bản đó mới có thể cứu độ nhân thế lìa xa tà ác, 
thoát ly biển khổ. Đạo lý trên cũng vậy, tặng biếu 
tiền bạc cho người chẳng bằng dẫn dắt và giúp họ 
gợi phát lòng lành. Bởi vì, niệm thiện lành sinh khởi 
từ tâm chân thật mới có thể bảo đảm dẫn dắt cho 
sinh mạng con người hướng đến chỗ thánh thiện, 
tốt đẹp căn bản ở ngày vị lai.
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CON ĐANG TẬP CHÁNH NIỆM
 ☐ NGỌC CHƠN

Lúc trước khi chưa biết nhiều về giáo pháp 
Đức Phật, con tin theo đạo Phật một cách rất 
giản dị: “Cứ ăn hiền ở lành, ắt Phật trời sẽ phò 
hộ, cứ niệm hồng danh chư Phật, khi chết sẽ 

được chư Phật rước về cõi Tây phương Cực lạc”. Đến 
khi được tiếp cận giáo pháp Khất sĩ, được trải nghiệm 
qua những khóa tu, những lần tham gia Phật sự, con 
mới nhận ra rằng Chánh niệm vô cùng cần thiết và 
hữu dụng giúp con trong cuộc sống thường ngày và 
công tác Phật sự rất nhiều. Ngoài ra, giữa những bức 
bách của đời sống văn minh vật chất nên cuộc sống 
và niềm tin của con người cũng trở nên phức tạp hơn. 
Ngoài chuyện cần thiết của niềm tin, con còn mong ở 
Đạo mà con theo sẽ mang lại cho con an lạc và hạnh 
phúc cho chính bản thân và gia đình con.

Từ khi được trải nghiệm con hiểu ra, theo đạo 
Phật, thì ăn ở hiền lành và rắp tâm niệm Phật vẫn 
chưa đủ, mà phải ngày ngày hằng sống trong chánh 
niệm mới mong có được an lạc, hạnh phúc, và con 
đường đi đến giải thoát mới mong hiển lộ. Chánh 
niệm chẳng những là một trong tám nẻo chân thật 
mà Đức Thế Tôn đã từng dạy cho những ai muốn 
được giải thoát rốt ráo, mà còn là pháp môn tu tập 
căn bản cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày 
nữa. Trong những buổi Thiền quán, quí Sư thường 

hay bảo chúng con nên giữ chánh niệm lúc ngồi 
thiền, và quí vị cũng thường hay nhắc đi nhắc lại 
rằng chánh niệm là một yếu tố vô cùng quan trọng, 
chẳng những cho người mới tập thiền, mà còn cho 
những người đã từng nếm vị thiền khá lâu nữa.

Vậy thì chánh niệm là gì?
Chánh là chánh đáng, còn niệm là nhớ nghĩ. Tức 

là nhớ nghĩ chánh đáng, chơn chánh để thấy rõ chân 
tướng của sự vật ngay trong hiện tại.

Tại sao quý thầy lại khuyên ta phải giữ chánh 
niệm? Tâm ta như con vượn chuyền cây, nó giong 
ruổi không ngừng nghỉ. Kỳ thật, nó giong ruổi như 
người mê ngủ, chứ đâu được như người tỉnh táo. Hãy 
thử ôn lại một chút những gì đã xảy ra cho ta, có lẽ 
đa số chúng ta sẽ đồng ý rằng chúng ta đã dành quá 
nhiều thì giờ cho những chuyện không đâu. Chúng 
ta ít khi sống thực với mình lắm. Khi đi đâu chúng ta 
cứ hấp tấp vội vã, chứ có khi nào chúng ta đang biết 
là chúng ta hãy còn có đôi chân đang đi? Có khi nào 
chúng ta cảm thấy hạnh phúc với từng bước chân 
chạm đất đâu? Chúng ta cũng thường hay vô ý thức 
về những chuyện mình làm, ngay cả những chuyện 
xảy ra quanh mình. Một thí dụ rõ nét là lúc ta có ý 
định đi chợ chẳng hạn, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ 
đến cái chợ là điểm đến, chớ chúng ta không hề nghĩ 
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Công ơn thầy
 ☐ NGỌC PHẠM

(Chùa Thuận Phước, Long An)

tới mình đã thấy gì, đã nghe gì trên đường 
đi đến chợ? Lâu ngày thành thói quen, 
chúng ta trở thành những con người vô 
hồn; chừng tỉnh ra thì hoặc ta đang ở nhà 
thương, hoặc đang trong vòng lao lý cũng 
không chừng. Sống như vậy quả là uổng 
cho một kiếp con người quá.

Nếu chịu khó để hết tâm tình của mình 
vào bất cứ chuyện gì mình làm, thì cho dù 
ở sở làm, trường học, ở nhà, hoặc ở chùa... 
chúng ta đều sẽ cảm thấy an vui. Chuyện 
thành công hay thất bại không làm mình 
nao núng, luôn mỉm cười lúc được cũng 
như lúc không. Sống trọn vẹn và thành 
thực trong giờ phút hiện tại, ấy là ta đang 
sống trong chánh niệm. Sống trong chánh 
niệm sẽ giúp ta nhìn thấy sự vật một cách 
rõ ràng, thấy mà không hề phê phán, hoặc 
ưa thích, hay ghét bỏ. Khi sống trong chánh 
niệm, chúng ta trực tiếp tiếp xúc với ngoại 
cảnh, nhưng không hề bị ngoại cảnh lôi 
cuốn. Chánh niệm sẽ giúp ta biết rõ những 
gì xảy ra cho chính mình, mà không bao giờ 
mình bị tình cảnh hay lý trí chi phối, để từ 
đó chúng ta sẽ sống ung dung tự tại. Chánh 
niệm còn giúp ta phát sanh trí huệ. Chính 
nhờ chánh niệm mà con dần thông hiểu sự 
vô thường của mọi vật. Mọi vật đều chỉ hiện 
hữu tạm thời trong một hình thái nào đó rồi 
tự hoại và tan biến đi, để rồi hiện hữu tiếp 
tục trong một hình thái hay tên gọi khác.

Chánh niệm đã giúp con có sự chú tâm 
trong giờ phút hiện tại, do đó mà khi làm 
Phật sự con trở nên tỉnh thức hơn. Lúc có 
chánh niệm là lúc con biết con đang làm 
gì, từ đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến những 
công việc khác ở nhà và ở nơi con đến 
tham gia Phật sự. Chánh niệm đã là đuốc 
soi cho con trong đêm tối. Sống có chánh 
niệm, con ít bị vấp ngã, và cảm thấy cuộc 
sống có ý nghĩa tích cực hơn. Dù trước 
nguy nan hay sung sướng, chánh niệm 
giúp con thản nhiên, ít chao lòng. Chánh 
niệm quả là cần thiết cho những ai muốn 
có cuộc sống trọn vẹn. Chánh niệm còn 
giúp cho con có khả năng thấu triệt mọi 
vấn đề chứ không chỉ hiểu cạn cợt. Do 
đó, con không hời hợt trong cuộc sống và 
đồng thời giúp con có nhiều cơ may tránh 
được đau khổ và phiền não.

Mời quý vị hãy dừng chân ghé bước,
Chốn quê nghèo, vùng sông nước đơn sơ.
Nhưng tình thương trải rộng đến vô bờ,
Người Cần Đước tánh hiền lương chân thật.
Chùa Thuận Phước ở chốn này nổi bật,
Vẻ nghèo nàn trong vỏ áo hoang sơ.
Ở chính gian, chỗ kính lễ tôn thờ,
Đức Phật Tổ ngồi ngay gian chánh điện.
Vẻ mặt sáng, nét từ bi hiển hiện,
Cho Thầy trò hỏi hỏi nét an nhiên.
Dù mưa to bão lớn vẫn không phiền,
Nóc dột nát vẫn cười hiền khoan thứ.
Thầy, Sư phụ, Sư cô vì đệ tử,
Vẫn kiên tâm truyền chánh pháp Phật-đà.
Với tâm lành nào quản gió mưa sa,
Giảng Bát chánh mở khai mầm trí tuệ.
Giúp Phật tử tinh thần thêm mẫn nhuệ,
Biết dồi trau giới đức để tu hành.
Biết ngày đêm tu tập sáu căn lành,
Và xa lánh những con đường ác đạo.
Gánh trách nhiệm thiêng liêng truyền chánh giáo,
Có các Thầy, Sư phụ, với Sư cô.
Tình yêu thương trải khắp đến môn đồ,
Trong vóc dáng oai nghiêm ngời giải thoát.
Khi thuyết giảng giọng êm đềm thanh thoát,
Chúng con nghe và thấu hiểu từng lời.
Cả không gian như rạng rỡ tươi ngời,
Về lịch sử của các ngày Thánh Đản.
Và công trạng đức Tổ sư khai sáng,
Quý đức Thầy, quý Ni trưởng công dày.
Nếu như không có lời dạy Phụ, Thầy,
Chúng con chỉ biết cầu kinh niệm Phật.
Chẳng biết ý sâu xa và chân thật,
Đầy huyền linh của pháp Phật nhiệm mầu.
Lòng kính thành xin thọ nhận ơn sâu,
Chúc Sư phụ, Sư cô, Thầy thường lạc.
Lời thầy thuyết giảng nghiêm trang,
Mở mang kiến thức cho hàng chúng con.
Dù cho núi cạn sông mòn,
Xin nguyền giữ vẹn lòng son tu trì.
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NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ HỆ PHÁI KHẤT SĨ
6 THÁNG CUỐI NĂM GIÁP NGỌ - 2014

 ☐ BAN BIÊN SOẠN Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu Lan Bồn đã khép lại nửa đầu 
năm Giáp Ngọ (2014) với nhiều Phật sự trọng đại và 
ý nghĩa của Hệ phái Khất Sĩ đã thành tựu viên mãn 
như: Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng, khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần 
thứ 13, hưởng ứng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tổ 
chức tại Việt Nam, An cư, Tự tứ... Những ngày cuối 
năm Giáp Ngọ, trong không khí tất niên diễn ra nơi 
nơi, các cơ quan, tổ chức cùng nhìn lại những hoạt 
động, công tác của một năm qua cũng là thời điểm Hệ 
phái Khất Sĩ tổng kết Phật sự 6 tháng cuối năm để 
có cái nhìn tổng quát về một năm viên mãn trong các 
hoạt động Phật sự.
Sau đây là những Phật sự thành tựu của Hệ phái 
Khất Sĩ 6 tháng cuối năm Giáp Ngọ và những điều 
cần lưu ý:
Cúng dường xây dựng Học viện Phật giáo VN 
tại TP. HCM

Từ Chủ nhật ngày 8/6/2014 (nhằm ngày 11 tháng 
5 năm Giáp Ngọ) đến cuối năm Giáp Ngọ, theo lời chỉ 
dạy của HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, 
Phó Viện trưởng Thường trực học viện Phật giáo Việt Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang
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Nam tại TP. HCM, Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, chư Tăng 
và Phật tử tại đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm nói riêng 
và chư Tăng Ni Phật tử Hệ phái Khất Sĩ tại TP. HCM đã 
tham dự những khóa tu tập và cúng dường góp phần 
vào quỹ xây dựng công trình Học viện Phật giáo Việt 
Nam TP. HCM hiện đang trong giai đoạn thi công tại 
xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM.

Tính đến cuối năm Giáp Ngọ (2014), chư Tăng 
và Phật tử Tịnh xá Trung Tâm và chư Tăng Ni Phật tử 
Khất Sĩ tại TP. HCM đã tham gia 9 khóa tu và góp phần 
cúng dường xây dựng với tổng số tiền đóng góp là: 
1.081.522.000 đồng (một tỷ tám mươi mốt triệu năm 
trăm hai mươi hai nghìn đồng) và 1.000 USD (một 
nghìn đô-la Mỹ).

Lễ trao học bổng “Quỹ Pháp học Khất Sĩ” lần 
2 - năm 2014

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2014 (nhằm 12 
tháng 9 năm Giáp Ngọ), tại Tịnh xá Trung Tâm - Q. 
Bình Thạnh - TP. HCM, Lễ trao học bổng “Pháp học 
Khất Sĩ” lần 2 cho chư Tăng Ni sinh Hệ phái Khất Sĩ đã 
diễn ra trọng thể và ấm áp, thấm tình đạo vị dưới sự 
chứng minh của HT. Giác Phúc - Trưởng Giáo đoàn IV; 
HT. Giác Hà - Tri sự trưởng Giáo đoàn V; HT. Giác Tuấn 
- Tri sự trưởng Giáo đoàn VI, chứng minh Quỹ Pháp học 
Khất Sĩ; TT. Giác Pháp - Chánh Thư ký Hệ phái; TT. Giác 
Minh - Tri sự phó giáo đoàn II, Chứng minh Quỹ Pháp 
học Khất Sĩ; TT. Giác Tây - Giáo phẩm Hệ phái; TT. Giác 
Thanh - Chứng minh Quỹ Pháp học Khất Sĩ; và sự hiện 
diện của Ban Chủ nhiệm Quỹ Pháp học và khách mời 
danh dự như: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác 
Trực, ĐĐ. Giác Phước, NS. Yến Liên, NS. Hạnh Liên, NS. 
Kiến Liên, v.v... 

Trải qua 3 năm kể từ ngày thành lập, “Quỹ Pháp 
học Khất Sĩ” đã trao được 2 lần học bổng cho Tăng 
Ni Khất Sĩ hiện đang học học viện Phật giáo VN tại TP. 
HCM và Tăng Ni Khất Sĩ đang du học tại nước ngoài.

Trong lần trao học bổng lần 2 này, dựa vào khả 
năng học lực của Tăng Ni sinh đang học tại học viện 
Phật giáo VN tại TP. HCM, chư Tôn đức Giáo phẩm đã 
trao 100.000.000đ (một trăm triệu) cho các Tăng Ni 
sinh đạt các tiêu chí trong học tập như sau:

- 2 vị xuất sắc: 3.500.000đ/ vị = 7.000.000đ (85% 
tổng số điểm trở lên)

- 8 vị giỏi: 3.000.000đ/ vị = 24.000.000 (80% tổng 
số điểm trở lên)

- 16 vị khá giỏi: 2.500.000đ/ vị = 40.000.000đ (75% 
tổng số điểm trở lên)

- 6 vị khá: 2.000.000đ/ vị = 12.000.000đ (70% tổng 
số điểm trở lên)

- 17 vị trung bình hiện diện: 1.000.000đ/ vị = 
17.000.000đ.

Đối với Tăng Ni sinh đang học ở các nước:
Tích Lan 8 vị, mỗi vị 300 USD = 2.400 USD
Trung Quốc: 20 vị, mỗi vị 300 USD = 6.000 USD
Miến Điện: 24 vị, mỗi vị 100 USD = 2.400 USD
Tại buổi lễ, HT. Giác Hà thay lời chư Tôn đức Giáo 

phẩm Hệ phái và Ban Chứng minh “Quỹ Pháp học 
Khất Sĩ” đã sách tấn Tăng Ni. Hòa thượng mong 
rằng với tấm lòng thương tưởng được thể hiện qua 
những phần học bổng, đàn hậu tấn cố gắng học 
và giữ hạnh, thể hiện xứng đáng là người con Phật 
trong mọi hoàn cảnh.

ĐĐ. Giác Hoàng đã thay lời chư Tôn đức trong Ban 
Chủ nhiệm kỉnh ơn chư Tôn đức và cảm ơn tất cả chư 
Tôn đức Tăng Ni trong Ban Chủ nhiệm “Quỹ Pháp học 
Khất Sĩ” và quý Phật tử đã ủng hộ trợ duyên, tạo nên 
nguồn quỹ, làm tiền đề cho những chương trình hoạt 
động lớn hơn đối với Tăng Ni hệ phái.

Lễ trao học bổng “Pháp học Khất Sĩ” lần 2
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Lễ Bổ nhiệm trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng ngày 10/01/2015 (nhằm ngày 20/11/Giáp 
Ngọ), tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Trung tâm 
văn hóa, tâm linh của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt 
Nam (505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q.2, TP. HCM), 
Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM kết hợp Hệ 
phái Khất sĩ tổ chức lễ tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm 
trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện 
diện của chư Tôn đức Giáo phẩm: HT. Thích Giác 
Nhường, HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Đức Nghiệp, 
đồng Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Viên Giác, HT. 
Thích Giác Tường đồng UVTT HĐCM; HT. Thích 
Giác Phúc, thành viên HĐCM; HT. Thích Hiển Tu, 
Phó Chánh Thư ký HĐCM cùng chư Tôn đức HĐCM 
GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện 
Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường 
trực BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT. 
Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm đồng Phó Chủ 
tịch HĐTS, HT. Thích Giác Giới, Ủy viên Thường trực 
HĐTS kiêm Phó ban Tăng sự Trung ương cùng chư Tôn 
đức HĐTS GHPGVN, Văn phòng II TƯGH, ban, viện 
T.Ư; phân ban Ni giới T.Ư, phân ban Ni giới TP.HCM; 
đại diện các BTS GHPGVN: TP. HCM, Long An, Bình 
Dương, Đăk Lăk, Phú Yên...; các giáo đoàn Hệ phái 
Khất sĩ, BTS GHPGVN 24 quận, huyện TP. HCM, các 
tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường, các thiện tri thức 
cùng đông đảo Phật tử.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư TP.HCM có sự 
hiện diện của ông Lê Trung Dũng, Phó Cục trưởng Cục 
An ninh xã hội (Bộ Công an); bà Trương Thị Ngọc Ánh, 
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; ông Nguyễn Thanh 
Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Huỳnh 
Ngọc Thành, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê 
Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, quyền Trưởng 
ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM; đại diện UBND, 
UBMTTQVN, Ban Dân vận quận 2, phường sở tại.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, HT. Thích Thiện 
Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường 
trực BTS GHPGVN TP. HCM, Trưởng ban Tổ chức - nhấn 
mạnh buổi lễ bổ nhiệm này đánh dấu thành tựu lớn 
về mặt tổ chức, cơ sở, nhân sự và hoạt động của Hệ 
phái Khất Sĩ trong lòng Giáo hội tại TP.HCM, một nỗ 
lực lớn của Hệ phái Khất sĩ trong việc đóng góp vào 
sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM 
cũng trao Bằng Tuyên dương công đức cho các vị 
Hòa thượng tiền nhiệm: HT. Thích Giác Phúc và HT. 
Thích Giác Lai; trao bằng công đức ghi nhận quá trình 
hoạt động tu tập, quản lý cơ sở cho TT. Thích Minh 
Hóa, TT. Thích Minh Bảo.

Tiếp đó, HT. Thích Như Niệm - UVTT HĐTS, Phó 
BTS GHPGVN TP. HCM - thay mặt Ban Thường trực BTS 
GHPGVN TP.HCM đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì 
Pháp viện Minh Đăng Quang cho HT. Thích Giác Toàn 
- Phó Chủ tịch HĐTS, giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, trụ trì 
Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh.

Khóa tu tại Học viện PGVN tại TP.HCM
(cơ sở mới tại xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh)
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Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, HT. Thích Giác 
Toàn đã tri ân chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo HĐCM, 
HĐTS, BTS GHPGVN TP. HCM, đại diện các cơ quan, ban, 
ngành T.Ư và TP. HCM đã quang lâm chứng minh, tham 
dự lễ bổ nhiệm. Hòa thượng cũng khẳng định, từ đây 
bản thân cũng gánh vác trách nhiệm to lớn trong hoạt 
động Phật sự, cố gắng, nỗ lực tối đa để việc trùng tu 
Pháp viện Minh Đăng Quang được suôn sẻ.

Dịp này, TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư 
ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã thay mặt Ban 
Thường trực HĐTS GHPGVN đọc văn bản chuẩn y 
thành phần nhân sự Ban Quản trị Pháp viện Minh 
Đăng Quang gồm 16 vị do HT. Thích Giác Nhường, 
Phó Pháp chủ HĐCM đảm nhiệm Trưởng ban.

HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐTS trao văn bản chuẩn y đến đại diện Ban Quản 
trị Pháp viện Minh Đăng Quang. Toàn Ban Quản trị ra 
mắt tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Phong - 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã nhấn mạnh 
và đánh giá cao vai trò, khả năng của HT.Thích Giác 
Toàn trong thời gian qua đã góp phần xây dựng khối 
đoàn kết toàn dân tộc cũng như tin tưởng sự giúp 
đỡ, quan tâm của các cơ quan, ban, ngành, Giáo hội 
trong thời gian tới để HT. Thích Giác Toàn làm tròn sứ 
mệnh Giáo hội giao phó.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp - Phó 
Pháp chủ HĐCM cũng đã tán thán công đức to lớn 
của HT. Thích Giác Toàn trong việc xây dựng Giáo hội. 
Hòa thượng cho biết, Pháp viện Minh Đăng Quang 
có ý nghĩa tượng trưng cho ngọn đuốc sáng của đạo 
Phật. Trong sứ mệnh mới này, Hòa thượng mong 
Giáo hội cũng như các cơ quan, ban, ngành... tiếp tục 
trợ duyên, giúp đỡ cho HT. Thích Giác Toàn làm tròn 
sứ mệnh trụ trì để Pháp viện Minh Đăng Quang ngày 
càng phồn thịnh.

Chư Tôn đức Giáo phẩm viếng thăm và dựng 
cột thiền đường tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Chiều ngày 22 tháng 11 năm Giáp Ngọ (nhằm 
12/01/2015), sau buổi lễ cúng Tưởng niệm Giác linh 
cố Trưởng lão Giác Tánh - Tăng chủ Tăng-già Khất Sĩ 
Việt Nam tại Tịnh xá Ngọc Đăng (Bùi Đình Túy, Q. Bình 

Thăm Tổ đình Minh Đăng Quang
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Thạnh, TP. HCM), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đến 
thăm Tổ đình Minh Đăng Quang (ấp 6, xã Hậu Lộc, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Đoàn đi gồm: HT. 
Giác Nhường - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo 
phẩm Chứng minh Hệ phái Khất Sĩ; HT. Giác Tường 
- Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm 
Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phúc - Thành viên HĐCM 
GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác 
Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường 
trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hà - Tri sự trưởng GĐ 
V; HT. Giác Thuận - Tri sự trưởng GĐ III; TT. Giác Pháp - 
Chánh Thư ký Hệ phái; TT. Giác Nhân - Phó Thư ký Hệ 
phái; TT. Giác Phùng, TT. Giác Trong, TT. Giác Tây, TT. 
Giác Đăng cùng với chư Tôn Thượng tọa, Đại đức trong 
hàng Giáo phẩm Hệ phái đồng viếng thăm. Chư Ni có 
Ni trưởng Ngoạt Liên - Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì 
Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, cùng với chư Tôn đức Ni 
như: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NS. Tín Liên, v.v... 

Vào sáng ngày 24 tháng 11 năm Giáp Ngọ (nhằm 
14/01/ 2015), tại Tổ đình Minh Đăng Quang, công 
trình đang xây dựng khu di tích tưởng niệm nơi sinh 
trưởng của đức Tổ sư đã diễn ra buổi lễ cầu nguyện, 
dựng cột Thiền đường.

Quang lâm chứng minh buổi lễ: HT. Giác Nhường 
- Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng 
minh Hệ phái; HT. Giác Giới - Trưởng ban Thường trực 
Giáo phẩm Hệ phái và là vị trực tiếp chỉ đạo cho công 
trình này; TT. Giác Nguyên, TT. Giác Đăng - Giáo phẩm 
Hệ phái. Ngoài ra, còn có hơn 40 vị Đại đức Tăng Ni 
và khoảng 500 Phật tử từ các tỉnh: Tây Ninh, TP. Hồ 
Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sa Đéc, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu và Phật tử địa phương tham dự.

Mở đầu là nghi thức tưởng niệm đến ân đức Tam 
bảo và tứ chúng cầu nguyện cho buổi lễ dựng cột 
được viên mãn thành tựu. Kế tiếp, HT. Giác Giới đã có 
lời phát biểu: “Sở dĩ công trình được thành tựu như ngày 
hôm nay là nhờ vào sự gia hộ của chư Phật, chư Tổ và sự 

Họp mặt Tăng Ni Khất Sĩ Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc hướng dẫn chủng sinh
ở TP. HCM thăm Pháp viện Minh Đăng Quang

tùy hỷ hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử 
của toàn hệ phái. Tôi mong muốn rằng, công trình sớm 
thành tựu để tổ chức các khóa tu cho chư Tăng trong 
toàn hệ phái. Đó cũng là một phần để đáp đền công ơn 
đối với Tam bảo nói chung và đức Tổ sư nói riêng”. Sau 
đó, Hòa thượng có lời chúc lành đến toàn thể tứ chúng 
và chúc cho buổi lễ dựng cột được viên mãn.

Tăng Ni trẻ của Hệ phái Khất Sĩ họp cuối năm 
Giáp Ngọ - 2014

Ngày 17 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (nhằm 
05/02/2015), hơn 50 Tăng Ni trung niên Khất Sĩ từ các 
tỉnh thành về tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa 
lội Hà Nội, phường An Phú, Q. 2, TP. HCM) thăm viếng 
và vấn an sức khỏe chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

Nhân đó, HT. Giác Toàn - Giáo phẩm Thường trực 
Hệ phái và TT. Minh Thành - Một vị tôn túc sư huynh 
và cũng là bậc thầy của nhiều Tăng Ni trẻ đã có cuộc 
họp mặt, sách tấn, khích lệ đến toàn thể Tăng Ni trẻ 
đã tốt nghiệp từ các trường Phật học trong nước và 
nước ngoài nên tích cực tham gia các công tác Giáo 
hội từ Trung ương đến địa phương giao phó và các 
công tác của Hệ phái và của từng giáo đoàn cũng như 
của từng tịnh xá.

Thông qua cuộc họp này, chư Tăng Ni của Hệ phái 
điểm lại Phật sự đã làm trong một năm qua cũng như 
trao đổi kinh nghiệm trong khi thực hiện Phật sự và 
đề ra, thống nhất phương hướng và một số việc cần 
làm năm 2015.

Buổi sáng cùng ngày, Linh Mục Phanxicô Xaviê 
Bảo Lộc hướng dẫn các chủng sinh ở TP. HCM đến 
thăm và có cuộc trao đổi với Hòa thượng Giác Toàn 
- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trụ trì Pháp viện Minh 
Đăng Quang. Sự gặp gỡ giữa một vị Hòa thượng theo 
truyền thống Phật giáo với Linh Mục và các chủng 
sinh tạo nên sự hiểu biết sâu sắc và thân thiện trong 
tinh thần phụng sự nhân sinh.
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Ni giới Hệ phái Khất Sĩ (NGHPKS) trong năm 
2014 vừa qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát và 
trực tiếp của các Ban Trị sự tỉnh, Thành hội 
Phật giáo địa phương, tích cực đóng góp 

vào thành quả chung của Giáo hội qua một số mặt 
Phật sự cụ thể như sau:

- Về tổ chức Tăng sự, luôn củng cố, kiện toàn tổ 
chức. Ni giới Hệ phái Khất Sĩ hiện có 1.161 Ni chúng 
(tính từ Sa-di trở lên), 202 ngôi tịnh xá, tịnh thất, niệm 
Phật đường, và 32 cơ sở đang làm thủ tục xin gia 
nhập Giáo hội.

- Về Hoằng pháp, mở thêm nhiều khóa tu Bát 
quan trai những nơi có điều kiện, mở rộng đạo tràng 
để giảng dạy và hướng dẫn Phật tử tu học ở các tự 
viện, tịnh xá, nhất là các vùng sâu, vùng xa như: Cà 
Mau, Hộ Phòng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Phan Thiết, Ninh 
Hòa, Hội An, Bình Phước, Châu Đốc, Hà Tiên... 

- Về Giáo dục, theo thống kê mới nhất (tháng 
12/2013), hiện có: 31 Tiến sĩ Phật học (đã xong: 24, đang 
học: 7); 18 Thạc sĩ (đã xong: 10, đang học: 8); 244 Cử nhân 
và Cao đẳng (157 CN, 87 CĐ); 21 Cao cấp Giảng sư... 

Ni giới Hệ phái Khất Sĩ hiện có một lớp Sơ cấp Phật 
học tại Tịnh xá Ngọc Phương trực thuộc BTS GHPGVN 
Q. Gò Vấp, đã hình thành và sinh hoạt gần 10 năm 
nay, mỗi khóa hai năm. Hiện tại là năm thứ hai của 
khóa thứ 5 có 31 Ni sinh đang theo học.

- Trong những năm qua, cùng chư Tăng Khất sĩ thể 
hiện lời dạy của Tổ sư là “nên tập sống chung tu học”, 
chư Tôn đức Ni hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 
đã tổ chức mỗi năm trung bình 4 khóa tu truyền thống 
cho chư Ni, mỗi khóa một tuần lễ, đến nay đã 16 khóa. 
Cụ thể trong năm 2014 có bốn khóa tu do bốn đơn vị 
đăng cai tổ chức, đó là: TX. Ngọc Khánh - Long Khánh, 
TX. Ngọc Tín - Đà Lạt- Lâm Đồng, TX. Ngọc Tâm - Long 
An, và TX. Ngọc Uyển - Đồng Nai.

- Về Văn hóa, kêu gọi chư Ni cộng tác bài viết 
và hình ảnh cho ấn phẩm Đuốc Sen một năm 3 tập, 
trang mạng www.daophatkhatsi.vn của Hệ phái và 
www.nigioikhatsi.net Ni giới Khất sĩ; đóng góp bài 
trong Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng. 
Một vài tác phẩm dịch thuật và hiệu đính có giá trị đã 
được xuất bản như:

1. Bộ Kinh Hoa Nghiêm do NS. Tuệ Liên, NS. 
Nguyện Liên và SC. Nghiêm Liên hiệu đính, Viện 
NCPHVN tại TP. Hồ Chí Minh xuất bản;

2. “Phật giáo & Trí thức ngày nay” tập I & II do NS. 
Nguyện Liên và SC. Thoại Liên phiên dịch, NXB. Hồng Đức;

3. “Tâm và Đạo, Hiểu sâu tâm mình và Con đường 
tâm linh” của Tỳ-kheo Thanissaro, SC. Liên Trí dịch, 
NXB. Đà Nẵng.

Ban dịch thuật cũng đang phân công nhau triển 
khai dịch 28 ngôi Tịnh xá tiêu biểu của Ni giới nơi 

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ CỦA NI GIỚI HPKS
TỔ ĐÌNH NGỌC PHƯƠNG NĂM 2014

 ☐ NT. NGOẠT LIÊN
(TM. Thường trực giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất Sĩ 
- Kiêm Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương)
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từng lưu dấu ấn của Tổ sư và của cố Ni trưởng đệ I 
đã in trong quyển “100 Ngôi tịnh xá tiêu biểu” của 
Hệ phái, NXB. Tổng hợp TP.HCM 2014, sang tiếng 
Anh và tiếng Hoa.

- Là tu sĩ, cũng là một công dân đất nước, Ni giới 
Hệ phái Khất Sĩ vận động các Phật tử tại gia cũng như 
tu sĩ xuất gia, kết hợp lời dạy của Phật với cách sống, 
học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh; sống với tinh thần mình vì mọi người, 
mọi người vì mình, “Lợi ích dân chúng đúng vừa khả 
năng” như lời di huấn của cố Ni trưởng đệ I. Do vậy, 
trong năm qua về mặt Từ thiện Xã hội, Ni giới hệ phái 
Khất Sĩ luôn hết sức chăm lo giúp người nghèo, bệnh 
hoạn, có hoàn cảnh neo đơn, tặng tập vở, học bổng 
cho học sinh nghèo, cứu trợ đồng bào dân tộc, ủng 
hộ Hoàng Sa - Trường Sa... để chia sẻ phần nào với 
những nỗi lo toan của chính quyền địa phương, chăm 
sóc cho quần chúng nhân dân khó khổ chung quanh 
mình, kêu gọi những tấm lòng vàng cùng chung tay 
hỗ trợ đóng góp ủy lạo tại TP. Hồ Chí Minh và vùng 
sâu, vùng xa: nhà tình nghĩa, nhà tình thương, gạo mì 
cho dân trong dịp Tết Nguyên đán v.v... Tổng số tiền 
thống kê 116/ 202 tự viện của Ni giới HPKS trong năm 
2014 là 30.113.887.000đ (ba mươi tỷ một trăm mười 
ba triệu tám trăm tám mươi bảy triệu đồng).

- Tổ đình Ngọc Phương với truyền thống tổ chức 
An Cư Kiết Hạ hàng năm, được sự cho phép của Ban 
Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tôn giáo TP. HCM, Ban Trị 
sự GHPGVN Q. Gò Vấp cũng như các cấp chính quyền 
địa phương, chư Ni Khất sĩ tại các quận huyện trong 
Thành phố cũng như chư Ni của Ni giới Hệ phái Khất 
Sĩ các tỉnh hai miền Nam-Trung đã tập trung về Tổ 
đình Ngọc Phương để An cư kiết hạ.

Số lượng hành giả An cư của Trường hạ Ngọc 
Phương năm 2014 là 158 vị (100 vị tại trú xứ + 58 vị 
các tỉnh về). Nếu tính luôn số tập sự Ni 35 vị thì số 

lượng tham dự hạ trường là 193 vị.
Chư Ni tùng hạ tại Tịnh xá Ngọc Phương là 100 vị 

(gồm chư Ni Khất sĩ một số quận trong TP. HCM như: 
chư Ni Q. Gò Vấp, Q. Bình Thạnh, Quận 10, Q. Thủ 
Đức, chư Ni Khất sĩ tỉnh Đồng Nai như Biên Hòa, Định 
Quán, Long Thành,...)

Nhằm giúp hành giả an cư thăng hoa Giới - Định 
- Tuệ, Ban Chức sự Trường hạ đã cung thỉnh các bậc 
cao Tăng thạc đức như: HT. Thích Trí Quảng, HT. Giác 
Giới, HT. Giác Toàn... Ngoài ra, Ban Chức sự Trường 
hạ còn tạo điều kiện cho chư Ni hiểu thêm về tình 
hình đất nước, chủ trương chính sách hiện hành của 
Đảng và Nhà nước ta bằng cách mời các vị lãnh đạo 
Mặt trận TQTP, Ban Tôn giáo TP, Hội Liên hiệp PNTP, 
Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp... đến Tịnh xá Ngọc 
Phương triển khai trong mùa An cư kiết hạ.

Trong tinh thần hộ trì Tam Bảo, quý Ni trưởng, 
Ni sư trong hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ 
ở các tỉnh thành xa xôi của hai miền Nam-Trung đất 
nước, mỗi tuần trung bình hai đến ba vị luân phiên 
về trực Hạ, hỗ trợ với quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chức 
sự Trường hạ Ngọc Phương để dẫn chúng, kiểm tra, 
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sách tấn chư Ni tu học trong các thời khóa tụng 
kinh, kinh hành, thiền tọa.

- Một số vị thuộc Ni giới Hệ phái Khất Sĩ được 
tham gia giảng dạy tại học viện PGVN TP. HCM, và 
trường Phật học của một vài tỉnh, tham gia vào các 
tổ chức hoạt động đoàn thể Mặt trận, Phụ nữ ở Trung 
ương và địa phương.

Đó là một số nét thành quả khiêm tốn mà Ni giới 
Hệ phái Khất Sĩ có được bằng tất cả sự cố gắng đóng 

góp công sức của mình vào thành quả chung của Hệ 
phái Khất Sĩ và GHPGVN trong thời gian qua.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Ni giới Hệ 
phái Khất Sĩ vẫn còn có những khó khăn. Mặc dù 
được sự quan tâm của quý Ni trưởng và Ban Điều 
hành rất cố gắng, nhưng tình hình lớp Sơ cấp Phật 
học tại Tịnh xá Ngọc Phương gặp nhiều bấp bênh, số 
lượng học Ni ít. Trong năm mới chúng con cố gắng 
duy trì và phát triển chất lượng lớp Sơ cấp.

Nhận thấy giáo lý biệt truyền của Hệ phái trong 
Chơn Lý của Tổ sư, Luật nghi Khất sĩ và những áng 
văn thơ của Ni trưởng đệ I cần triển khai cho Ni 
trẻ nắm bắt cũng như tạo điều kiện cho chư Ni tốt 
nghiệp Tiến Sĩ về nước được nghiên cứu giảng dạy 
để vừa góp phần vào xây dựng Tam Bảo ngày càng 
vững mạnh, lợi lạc nhân sinh. Do vậy, Ni giới Khất Sĩ 
chúng con đang xin với GHPGVN, cụ thể là GHPGVN 
Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng con được nâng 
lớp Sơ cấp Phật học (2 năm) thành lớp Sơ Trung Phật 
học (4 năm). Đó là những khó khăn còn tồn động 
và ước nguyện chúng con mong thành tựu như 
nguyện trong năm mới 2015.
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TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ
NĂM GIÁP NGỌ - 2014

Năm Giáp Ngọ (2014) là một năm có nhiều sự kiện 
lớn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Hệ phái Khất Sĩ 
nói chung và Tịnh xá Trung Tâm nói riêng. Dưới sự 
chứng minh của HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc và sự 
trực tiếp giáo dưỡng của HT. Giác Toàn - Trụ trì tịnh 
xá và sự hỗ trợ của chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, 
tình hình sinh hoạt, tu tập, hoạt động Phật sự tại Tịnh 
xá ngày một ổn định, phát triển. Để kết thúc một năm 
với nhiều sự kiện ý nghĩa, xin điểm lại các thông tin 
Phật sự năm Giáp Ngọ (2014) như sau:
TÌNH HÌNH TU HỌC

Từ nhiều năm nay, Tịnh xá Trung Tâm luôn là địa 
chỉ quen thuộc để Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng như trong Hệ phái về nương tựa nghe kinh, học 
Pháp và thực tập lời Phật dạy. Giữ gìn nét đẹp sinh 

hoạt Phật Pháp từ thời Tổ sư, bốn kỳ cúng hội mỗi 
tháng tại Tịnh xá đều luân phiên thuyết giảng kinh 
pháp trong mỗi kỳ. Bốn ngày Chủ nhật trong tháng 
đều có khóa tu Bát Quan Trai và tu Niệm Phật, được 
thay đổi nhau để tạo cơ hội cho căn cơ của mọi hành 
giả. Khóa tu Bát Quan Trai khoảng 60 đến 80 người. 
Đạo tràng Niệm Phật có khoảng 100-150 người. Bắt 
đầu từ trung tuần tháng 6 âm lịch, theo lời chỉ dạy của 
Hòa thượng trụ trì, mỗi tháng 2 kỳ vào ngày Chủ nhật 
gần 150 Phật tử tại đạo tràng tham dự khóa tu được tổ 
chức tại học viện PGVN tại TP. HCM (cơ sở mới Lê Minh 
Xuân H. Bình Chánh). Mỗi kỳ tham dự khóa tu, Phật 
tử tại đạo tràng đều góp phần hùn phước xây dựng 
cơ sở đào tạo Tăng tài mới của GHPGVN này, tính đến 
cuối năm Giáp Ngọ số tiền Phật tử Đạo tràng Tịnh xá 
Trung Tâm đóng góp được đã lên trên 1 tỷ đồng. Đều 
đặn vào 18g đến 18g45 mỗi ngày, là thời khóa thực 

TỊNH XÁ TRUNG TÂM:

 ☐ TK. MINH TRÚC
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tập thiền định với sự tham gia của trên 50 Phật tử. Sau 
đó, là thời khóa trì tụng Kinh Vạn Phật với số lượng 
Phật tử tham gia trên 300 vị. Chư Tôn đức giảng sư 
phụ trách giảng dạy suốt một năm qua đều là những 
vị Tôn túc hoặc những vị giảng sư trẻ có năng lực tu 
tập và hoằng truyền chánh pháp, như Hòa thượng 
trụ trì đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm, TT. Minh Bửu, TT. 
Minh Thành, TT. Giác Ngạn và ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác 
Hoàng, ĐĐ. Giác Nhuận. Đạo tràng còn cung thỉnh 
Sư cô Tâm Tâm giảng về những chuyên đề Phật pháp 
vào những chiều Chủ nhật cho đạo tràng Niệm Phật. 
Một số quý Thượng tọa, Đại đức đang tu học tại tịnh 
xá cũng nỗ lực đóng góp trong việc hướng dẫn như 
TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh Sang, ĐĐ. Giác Dung, ĐĐ. Giác 
Thăng, ĐĐ. Giác Thọ, TK. Minh Đức, v.v... 

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Hệ phái Khất Sĩ đã 
tổ chức thành công Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư 
Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp viện Minh 
Đăng Quang (505, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q. 
2). Góp phần thành công không nhỏ trong kỳ Đại lễ 
này là nhờ vào sự đóng góp tâm lực, tài lực, vật lực 
của chư thiện nam tín nữ Phật tử Tịnh xá Trung Tâm. 
Số tịnh tài mà Phật tử phát tâm cúng dường được sử 
dụng để cúng dường kinh sách và tứ sự đến Chư Tôn 
Đức Tăng ni trong Đại lễ tưởng niệm trên 5 tỷ đồng.

Để khích lệ cho sự nỗ lực tinh tấn tu học của toàn 
thể Phật tử, trong buổi lễ Tất niên chiều ngày 20 
tháng Chạp năm Giáp Ngọ tại tịnh xá, chư Tôn đức đã 
tán thán và có những món quà khích lệ đến tinh thần 
tu học và đã trao Pháp y cho Phật tử đã có sự nỗ lực 
và trên 70 tuổi.

TỪ THIỆN XÃ HỘI

Với tinh thần từ bi cứu khổ 
của người con Phật, luôn có 
mặt để an ủi tinh thần, chia sẻ 
một phần vật chất khi có thể, 
đồng thời kết nối những người 
bất hạnh với những người hữu 
phước, góp phần tạo sự bình 
ổn phần nào cho xã hội. Trong 
năm Giáp Ngọ, dưới sự chỉ đạo 
của Hòa thượng Giác Toàn và 
sự trực tiếp phụ trách của TT. 
Minh Lộc cùng chư Tăng và 
Phật tử tại tịnh xá đã tổ chức 8 
chuyến ủy lạo. Đợt ủy lạo đầu 
tiên vào dịp Đại lễ Tưởng niệm 
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng 
bóng với số lượng 1500 phần 

quà và tiền dành cho trẻ em khuyết tật. Sau đó, là 
các chuyến từ thiện tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long như Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ; 
Duyên hải miền Trung như thăm phát quà cho trẻ em 
nhiễm chất độc màu da cam tỉnh Bình Thuận, phát 
quà trung thu cho người nghèo tại Quảng Ngãi. Hội 
người mù Q. Bình Thạnh, Q. 8, Bệnh viện Ung Bướu 
cũng là địa chỉ quen thuộc các phái đoàn từ thiện 
Tịnh xá Trung Tâm. Đồng thời, Ban Từ thiện của tịnh 
xá cũng chung tay góp phần với Ban Từ thiện Báo 
Giác Ngộ. Tổng số tiền từ thiện trong năm Giáp Ngọ 
(2014) là 1.862.800.000đ (một tỷ tám trăm sáu mươi 
hai triệu tám trăm nghìn đồng).

BAN TRỢ DUYÊN PHẬT PHÁP

Đúng với ý nguyện thành lập Ban Trợ duyên Phật 
Pháp của Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung Tâm là bồi 
dưỡng Tăng tài, tạo điều kiện hỗ trợ cho Tăng Ni hiếu 
học của Hệ phái đủ duyên đi du học nước ngoài.

Trong năm Giáp Ngọ (2014), nhờ hồng ân Tam 
Bảo, ân đức Hòa thượng Trụ trì và sự quan tâm giúp 
đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng 
sự nhiệt tâm của các chúng trưởng, Ban Trợ duyên 
đã cúng dường kết duyên với một số Trường Phật 
học như học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; các 
lớp Sơ cấp, Trung Phật học tại TP. HCM, miền Trung, 
miền Đông và Tây Nam Bộ. Tổ chức các chuyến cúng 
dường các trường Hạ tại TP. HCM và các tỉnh lân cận; 
chư Tăng Ni Khất sĩ du học nước ngoài; cúng dường 
Quỹ Pháp Học Khất Sĩ, Giảng sư tại Tịnh xá Trung Tâm; 
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Khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì; cúng dường xây 
dựng Pháp viện Minh Đăng Quang; góp phần duy trì 
Tuệ Tĩnh Đường; ủng hộ tiền thuốc cho bệnh nhân 
ung bướu; tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng sâu, 
vùng xa; và một số Phật sự khác tại tịnh xá. Tổng số đã 
chi trong năm Giáp Ngọ (2014) là 901.210.000đ (chín 
trăm lẻ một triệu hai trăm mười ngàn đồng), còn lại: 
6.890.000đ (sáu triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng).

TUỆ TĨNH ĐƯỜNG

Với tinh thần từ bi của người con Phật, thương 
người giúp đời, 21 năm qua Tuệ Tĩnh Đường tại Tịnh 
xá Trung Tâm luôn phát triển từng ngày với tay nghề 
y bác sĩ, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên ngày càng 
được nâng cao. Ngày nay, Tuệ Tĩnh Đường - Tịnh xá 
Trung Tâm là điểm đến của nhiều bệnh nhân, đặc biệt 
là bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP. 
HCM và các tỉnh lân cận.

Hiện nay, Tuệ Tĩnh Đường hoạt động từ 7 giờ 30 
đến 11 giờ 30 sáng các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần và 
các ngày lễ lớn, dưới sự điều hành của Ban Chấp hành 
gồm: TT. Minh Lộc, Lương y Nguyễn Trang Khương, 
Lương y Nghiêm Xuân Dũng, Lương y Nguyễn Hạnh 
Tăng, Thư ký Trần Kim Anh và Kiểm soát Phạm Thị Nữ. 
Đội ngũ nhân viên gồm 18 vị, trong đó có: 7 lương y, 
1 y sĩ, 2 kỹ thuật viên, 7 nhân viên bốc thuốc và một 
thư ký. Được sự quan tâm thương tưởng của chư Tôn 
đức Tịnh xá Trung Tâm cũng như sự ủng hộ của các 
nhà hảo tâm năm Giáp Ngọ (2014), Tuệ Tĩnh Đường 

đã thành tựu được những điều đáng khích lệ như sau:
- Vào ngày 27/2, mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam - 

Tưởng niệm danh y Hải Thượng Lãn Ông do Quận hội 
tổ chức, một cá nhân và tập thể y bác sĩ nhân viên Tuệ 
Tĩnh Đường đã nhận bằng khen thưởng của Hội Đông 
y thành phố, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Quận.

- Kết hợp với phòng y tế triển khai các chủ trương 
chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước quy định 
của ngành y tế đến từng nhân viên.

- Triển khai công văn 595 của Phòng y tế về việc xử 
lý dược liệu có chất acid asistocholie có khả năng gây 
ung thư và tổn thương thận.
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- Triển khai tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
- Tham gia các công tác từ thiện xã hội.
- Thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng nghiệp 

khi có người thân qua đời hay đau bệnh.
Số lượng người đến khám và điều trị bệnh trong 

năm 2014 với 137 ngày làm việc như sau: Số lượt bệnh 
nhân đến khám là 24.198 người. Số lượt bệnh nhân 
đến châm cứu là 6.396 người. Số lượt bệnh nhân đến 
bấm huyệt là 1.703 người. Số lượt bệnh nhân đến tập 
vật lý trị liệu là 2.460 người. Tổng số thang thuốc cấp 
là 52.566 thang. Tổng số tiền chi phí là: 350.000.000 đ 
(ba trăm năm mươi triệu đồng).

Đại đa số bệnh nhân đến điều trị là bệnh mãn 
tính, hầu hết là bệnh phong thấp, bệnh khớp chiếm 
tỉ lệ 70%; 30% là bệnh tai biến, tim mạch, tiểu đường, 
suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng gan, thận, tiêu 
hóa, các bệnh phụ khoa, bệnh ngoài da.

Hiệu quả điều trị qua theo dõi chung đạt 80 %

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TÂM MINH

Được thành lập từ năm 1993, dưới sự quan tâm 
và giáo huấn của Hòa thượng Trụ trì và Cố vấn giáo 
hạnh của TT. Minh Lộc, 21 năm qua GĐPT Tâm Minh 
luôn phát triển từng ngày trong tình yêu thương và 
sự hiểu biết của người con Phật.

Hiện tại, GĐPT Tâm Minh có 8 Huynh trưởng, 
trong đó có 1 Huynh trưởng cấp Tín, 2 Huynh trưởng 
cấp Tập, 3 Huynh trưởng qua trại Lộc Uyển và 2 
Huynh trưởng Tập sự. Tổng số lượng đoàn sinh là 38 
em, trong đó: Đoàn thiếu nam có: 6 đoàn sinh; Đoàn 
thiếu nữ: 10 đoàn sinh; Đoàn Oanh Vũ nam: 10 đoàn 
sinh; Đoàn Oanh vũ nữ: 12 đoàn sinh.

Theo chương trình tu học và nội quy của GĐPT đã 

quy định, các đoàn sinh sinh hoạt vào mỗi chiều Chủ 
nhật tại tịnh xá từ 14 giờ đến 17 giờ 30.

Năm Giáp Ngọ (2014), GĐPT Tâm Minh đã tham 
gia các kỳ hội trại do PBHD GĐPT TP. HCM tổ chức 
như: Ngày Dũng truyền thống GĐPT tại Tổ đình Bửu 
Quang, Ngày Hạnh nhân ngày vía Quán Âm.

Về phía nội bộ, GĐPT Tâm Minh cũng tổ chức 
được nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chúc tết Hòa 
thượng trụ trì và chư Tôn đức Tăng nhân dịp năm mới, 
tổ chức Lễ Báo Hiếu cho Huynh trưởng và Đoàn sinh 
nhân lễ Vu Lan, tổ chức kỳ nghỉ hè kết hợp sinh hoạt 
Phật pháp tại TP. Phan Rang, tổ chức lễ Phát nguyện 
cài Huy hiệu Hoa Sen cho các đoàn sinh.

Với tinh thần của người con Phật hộ trì Phật Pháp, 
các sự kiện lớn của Phật giáo nói chung và Hệ phái 
nói riêng như: Lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh 
Đăng Quang vắng bóng, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan... luôn 
góp phần công quả, hỗ trợ chư Tăng.

NHẬN XÉT CHUNG

Tịnh xá Trung Tâm là một trong những đạo tràng 
tiêu biểu về các hoạt động Phật sự, từ việc nghe kinh 
học pháp, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật cũng góp 
phần công đức trong việc trùng hưng Tam Bảo, làm 
từ thiện giúp đời, ấn hành Pháp bảo, lưu bố kinh văn, 
v.v... đều làm một cách nhịp nhàng, ổn định. Tất cả 
đều do sự lãnh đạo bằng tâm đức và trí tuệ của Hòa 
thượng trụ trì cũng như sự hỗ trợ của chư Thượng 
tọa, Đại đức trong Giáo đoàn và trong tịnh xá. Với kết 
quả năm Giáp Ngọ (2014) vừa qua, chắc chắn năm Ất 
Mùi (2015), đạo tràng cũng sẽ ổn định và tiếp tục góp 
phần làm vơi bớt nỗi khổ của cuộc đời, đem ánh đạo 
quang minh đến với quần chúng và góp phần cho sự 
trường tồn của Phật pháp.
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PHẬT SỰ TX. LỘC UYỂN

 ☐ TK. MINH ĐIỆP

Một năm qua đi mang theo cả một dòng 
chảy nối tiếp thời gian của con người 
và vạn vật. Quay quần trong cuộc sống 
tu học, diễn tiến của mười hai tháng 

cứ đều đặn trôi qua như một chu kỳ bất tận. Nhân 
dịp xuân về, đạo tràng Tịnh xá Lộc Uyển - Trung tâm 
Giáo đoàn VI tổng kết các công tác Phật sự để rút 
tỉa những kinh nghiệm hành đạo và làm tiền đề cho 
công tác Phật sự năm sau.

1. Công tác trùng tu, xây dựng các đạo tràng

Nhờ sự gia hộ của hồng ân Tam bảo và sự phát 
tâm cúng dường của quý Phật tử, Giáo đoàn VI đã 
xây dựng khang trang 2 ngôi tịnh xá tại Bình Phước 
và Bình Chánh. Tại Bình Phước, Tịnh xá Ngọc Chơn đã 
hoàn thành Giảng đường, nhà Tăng và các dãy tịnh 
cốc. Khuôn viên được bố trí các bảo tượng Phật và Bồ-
tát rất trang nghiêm. Ở Bình Chánh, Tịnh xá Đại Quang 
đã hoàn thành Chánh điện. Dự kiến khánh thành năm 
2015 và triển khai xây dựng hoàn tất nhà Tăng.

2. Công tác thâu nhận và đào tạo hàng xuất gia

Trong năm qua, có thêm 4 Phật tử phát nguyện 
thế phát vào hàng xuất gia. Các lớp tân Tỳ-kheo, Sa-
di và Tập sự được thuần dưỡng và hướng dẫn về các 
điều căn bản nhất của người xuất gia. Các vị được cho 
theo học các lớp bổ túc văn hóa để theo kịp chương 
trình phổ thông đến đại học. Nhất là theo học các lớp 
Phật học từ Sơ cấp đến học viện. Đặc biệt, tại tịnh xá 

có mở lớp thực tập diễn giảng vào mỗi buổi chiều 
để đào tạo giảng sư trẻ nhằm kế thừa chư Tôn đức ở 
tương lai. Tại tịnh xá có mở đạo tràng Bát Quan Trai, 
lớp Giáo Lý, khóa tu “Một ngày niệm Phật” đều sắp 
xếp cho các Tăng sinh tham gia để học tập và tích lũy 
kinh nghiệm hoằng pháp.

3. Công tác tổ chức các ngày đại lễ

Hòa cùng không khí của Giáo hội Phật giáo và 
Hệ phái Khất Sĩ, Tịnh xá Lộc Uyển luôn tổ chức trang 
nghiêm và trọng thể các ngày lễ lớn trong năm.

Bắt đầu từ đêm giao thừa, chư Tôn đức hướng dẫn 
quý Phật tử xa gần tụng thời kinh cầu quốc thới dân an 
và phát lộc xuân cho Phật tử. Rằm tháng Tư có tổ chức 
sân khấu cho các nghệ sĩ, ca sĩ dâng lời ca tiếng hát 
cúng dường đức Phật đản sanh. Vào mùa Hạ, tịnh xá 
tổ chức các chuyến cúng dường các trường Hạ trong 
thành phố và các tỉnh lân cận. Đến Rằm tháng Bảy, 
Giáo đoàn làm lễ Tự Tứ và tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo 
hiếu kết hợp lễ Dâng y Ca-sa tạo điều kiện cho Phật tử 
báo đáp công ơn cha mẹ, Tổ Thầy. Các ngày vía Phật Di 
Đà và Quán Thế Âm được tổ chức kết hợp khóa tu một 
ngày an lạc. Nhờ sự tổ chức chu đáo nên mỗi đại lễ đều 
quy tụ hàng ngàn Phật tử xa gần tham dự.

4. Công tác hoằng pháp

Hoằng pháp là bổn phận và trách nhiệm to lớn 
mà hàng xuất gia phải gánh vác. Đây là sứ mạng 
thiêng liêng để giữ gìn con đường giác ngộ sống mãi 
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trên cõi đời này. Trong nhiều năm qua, Ban Điều hành 
Tịnh xá Lộc Uyển đã tổ chức nhiều đạo tràng tu tập 
cho Phật tử như sau:

- Đạo tràng Bát Quan Trai: Số lượng Phật tử 
dao động từ 150 đến 200 vị. Thành phần chính 
gồm Phật tử tại địa phương và Phật tử đến từ tỉnh 
Tiền Giang. Đạo tràng Bát Quan Trai tu tập dưới 
sự hướng dẫn của chư Tôn đức tại trú xứ theo thời 
khóa có sẵn. Hàng Giáo thọ sư hướng dẫn là chư 
Tôn đức nơi trú xứ, đôi lúc có thỉnh chư Tôn đức ở 
bên ngoài. Các Phật tử tham dự phải đăng ký sổ 
điểm danh, học tập và trả bài vào kỳ thi cuối năm. 
Căn cứ điểm chuyên cần và điểm thi mà chư Tôn 
đức sẽ trao phần thưởng khích lệ cho các Phật tử 
có thành tích tốt trong quá trình tu học.

- Lớp Giáo lý: Lớp Giáo lý hoạt động vào tối Chủ 
nhật hàng tuần từ 19 giờ đến 20 giờ. Số lượng học 
viên đăng ký là 80 Phật tử. Nhiều năm qua, lớp Giáo 
lý đã được học các môn Phật pháp căn bản và lịch sử 
nên kiến thức tương đối ổn định. Thế nên năm 2014, 
Ban Chủ nhiệm đã cho quý Phật tử học các môn về 
kinh điển như: Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Hạnh 
Phúc, Kinh Bách Dụ, Kinh Pháp Cú và Kinh Na Tiên. 
Các vị giáo thọ sư đều soạn giáo án bài bản nên học 
viên lớp Giáo lý có thể lãnh hội trọn vẹn bài giảng và 
có tài liệu học tập. Cuối năm, học viên phải trải qua kỳ 
thi gồm trắc nghiệm và tự luận. Dựa trên kết quả đó, 
Ban Chủ nhiệm tặng giấy khen và phần thưởng cho 
các Phật tử có thành tích cao nhất.

- Khóa tu “Một ngày an lạc”: Khóa tu này được 
tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng. 
Số lượng Phật tử tham gia khoảng 50 vị. Khóa tu 
này lấy pháp môn Tịnh độ làm chính. Nội dung tu 
tập xoay quanh kinh A Di Đà, trì niệm hồng danh 
Phật A Di Đà ở oai nghi ngồi và đi kinh hành. Thỉnh 

thoảng, chư Tôn đức có thuyết pháp sách tấn các 
Phật tử tham dự khóa tu này.

- Thuyết giảng ở các đạo tràng khác: Ngoài các 
đạo tràng tại tịnh xá, chư Tôn đức còn hướng dẫn và 
được thỉnh mời thuyết giảng ở các đạo tràng: Tịnh xá 
Trung Tâm - Bình Thạnh, Tịnh xá Trung Tâm - Phú Lâm, 
chùa Phước Hưng - Đồng Nai, chùa Long Hoa - Long 
An, chùa Vạn Phước - Bình Tân, Tịnh xá Lục Xuyên - 
Bình Tân, chùa Hòa Bình - Long An, Tịnh xá Ngọc Lâm 
- Phú Lâm, Tịnh xá Ngọc Hiệp - Gò Công, Tịnh xá Ngọc 
Thành - Cần Thơ.

5. Công tác từ thiện

Do vì Giáo đoàn đang trong giai đoạn xây dựng 
và trùng tu các đạo tràng tịnh xá trực thuộc ở các 
địa phương nên công tác từ thiện có phần giảm hơn 
năm trước. Tuy nhiên, công tác từ thiện xã hội cũng 
đạt nhiều kết quả rất lớn. Trong năm nay, tịnh xá đã 
tổ chức các chuyến cứu trợ cho các đồng bào nghèo 
ở tỉnh Lâm Đồng, phát quà cứu trợ cho đồng bào 
nghèo và quà bánh trung thu cho các cháu thiếu nhi 
ở tỉnh Bình Phước, phát quà cứu trợ và tặng nhà tình 
thương ở huyện Bình Chánh và tỉnh Đồng Tháp... 

Tổng trị giá công tác từ thiện cả năm khoảng 3 tỷ 
đồng.

Ngoài ra, còn có nhóm Phật tử sinh viên - học sinh 
do cô giáo Thi hướng dẫn cũng đã phát tâm tham gia 
công tác từ thiện:

- Phát quà ở trường Hy Vọng giá trị 3.900.000đ.
- Quà từ thiện ngày 23 - 11 - 2014: 84.800.000đ.
- Quà từ thiện ở Bình Phước, Tây Ninh, Bình Chánh: 

55.000.000đ.
- Quà từ thiện và nhà tình thương ở Đồng Tháp: 

65.000.000đ.
Tổng cộng: 208.700.000 đ.
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I. CÁC GIÁO ĐOÀN 

Giáo đoàn I: 200 cuốn. Đại diện nhận: ĐĐ. Minh Viên – TX. Ngọc Viên
Giáo đoàn II: 300 cuốn. Đại diện nhận: ĐĐ. Giác Phước – TX. Ngọc Đăng
Giáo đoàn III: 500 cuốn. Đại diện nhận: ĐĐ. Giác Minh Tường – TX. Trung Tâm
Giáo đoàn IV: 500 cuốn. Đại diện nhận: ĐĐ. Minh Nhãn – TX. Trung Tâm, Q. 
Bình Thạnh
Giáo đoàn V: 200 cuốn. Đại diện nhận: HT. Giác Pháp – TX. Trung Tâm, Q. 6
Giáo đoàn VI: 200 cuốn. Đại diện nhận: TT. Giác Nhuận – TX. Lộc Uyển
Ni giới HPKS: 400 cuốn. Đại diện nhận: NS. Tín Liên – TX. Ngọc Phương
Ni giới Phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV: 200 cuốn. Đại diện nhận: NS. An Liên – 
TX. Ngọc Phú. 

II. CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ

HT. Giác Tường (TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh): 5.000.000đ
TT. Giác Nhân (TX. Ngọc Lợi – Tiền Giang): 100 cuốn 
TT. Giác Tây (TX. Ngọc Đồng – Tiền Giang): 100 cuốn 
NS. Mai Liên (TX. Ngọc Lâm – Bà Rịa – Vũng Tàu): 200 cuốn 
NS. Nhu Liên (TX. Ngọc Tâm – Rạch Giá – Kiên Giang): 100 cuốn 
Phật tử TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM): 2.000.000đ 
Thiện Sơn và Ngọc Cương (TX. Ngọc Chơn – Buôn Hồ – Đăk Lăk): 100 cuốn

DANH SÁCH PHÁT TÂM
ỦNG HỘ ĐUỐC SEN (Tập 23)

HỘP THƯ ĐUỐC SEN LIÊN HỆ ĐUỐC SEN

Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử có nhu cầu thỉnh thêm, liên hệ với ĐĐ. Giác Hoàng (0937103910), Sư 
Minh Trúc (0936747824) hoặc văn phòng Tịnh xá Trung Tâm: (083.5158278). Chư Tăng sẽ gởi Đuốc Sen đến 
quý vị theo địa chỉ. Email liên lạc và gởi bài: tapsanduocsen@gmail.com. 

Đuốc Sen thành kính tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, pháp hữu gần xa đã ủng hộ tinh thần hoặc 
tịnh tài để Đuốc Sen luôn được ra mắt độc giả kịp thời. Nguyện cầu chư Tôn đức pháp thể khương an, tuệ 
đăng thường chiếu. Nguyện cầu chư Phật chứng minh, hộ trì quý Phật tử được an lành trong Chánh pháp. 
Nguyện đem công đức pháp thí này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều sống an lành trong ánh sáng của 
mười phương Tam bảo. Cầu nguyện cho Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc quần sanh. 

Trân trọng,
Ban Thư ký. 
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KHÓA TU TRUYỀN THỐNG NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ LẦN THỨ 16
TẠI TỊNH XÁ NGỌC UYỂN – TP. BIÊN HÒA

Chư Tôn đức Ni tham dự khóa tu

Chư Tôn đức Ni thiền tọa Chư Tôn đức Ni thiền hành 

Chư Tôn đức Ni khất thực Chư Tôn đức Ni đọc kinh chú nguyện trước khi thọ trai



KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 15
TẠI TỊNH XÁ NGỌC ĐÀ – TP. ĐÀ LẠT

Chư Tôn đức Tăng tham dự khóa tu

Chư Tôn đức Tăng khất thực hóa duyênChư Tôn đức Tăng thiền hành

Chư Tôn đức Tăng thiền tọa Chư Tôn đức Tăng học Chơn Lý


