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Tư tưởng Tịnh độ trong “Nghi thức tụng niệm” của Hệ phái Khất sĩ..........413
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LÔØI TÖÏA

Tổ sư Minh Đăng Quang là vị sơ Tổ khai sáng Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam vào thập niên cuối của tiền bán thế kỷ XX với phương 
châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Ngài sinh năm 1923 tại 
miền Nam nước Việt, sáng đạo vào năm 1944 lúc 22 tuổi. Hai năm 
sau, Ngài phát nguyện khai phá lại, làm mới lại con đường cổ xưa 
của ba đời chư Phật như là một phương thuốc để tái tạo nguồn sinh 
lực tinh thần mới, nhằm cứu vãn tình trạng kiệt quệ, nhiễu loạn, 
suy vi của nhân sinh và xã hội ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. 
Con đường đó Ngài gọi tên đầy đủ là “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

Về mặt ý nghĩa, tên gọi đó gồm hai vế: Một, “Nối truyền Thích-
ca Chánh pháp”; hai, “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Vế một, “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp”, là yếu tố nền tảng, là tư tưởng cốt lõi, 
phương châm chủ đạo để dựng lập tông phong. Vế hai, “Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam” là yếu tố sáng tạo, là nội dung dựng lập mang 
tính thích nghi, cụ thể là phần bản địa hóa. Vốn là ẩn khuất âm 
thầm, phần nền tảng sở dĩ được khởi sắc, được hoạt hóa, phát huy 
tác dụng lợi lạc nhân sinh là nhờ phần dựng lập theo hướng bản địa 
hóa. Trường hợp này là Việt hóa. Vốn là minh nhiên biểu đạt, phần 
sáng tạo và dựng lập tông phong, sở dĩ có giá trị vững chắc là nhờ 
quay trở về, soi mình vào cái lõi, lập cước trên nền tảng Chánh pháp 
mà Phật Thích-ca Mâu-ni đã tuyên thuyết. Tổ nói gọn là “Thích-ca 
Chánh pháp”. 

Mặt khác, chữ nối truyền trong cụm từ “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp” ở đây có thể diễn giải như sau: Nối là quay về với 
nguồn mạch, là gắn kết và hiệp thông với nguồn mạch Chánh pháp 
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mà Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã truyền giảng vào thời cổ đại tại 
Ấn Độ. Truyền là quảng diễn, phát huy, khai thị cho nhân sinh, 
lợi lạc cho xã hội trong hiện tại và tương lai. Lấy ý nghĩa của sự 
nối truyền này kết hợp với hình tượng dẫn dụ về cội cây đạo Phật 
thì đều có thể dễ dàng nhận ra là Tổ sư Minh Đăng Quang không 
nghiêng về hình ảnh cành cây nhỏ khởi phát từ cành cây lớn, cành 
cây lớn khởi phát từ cành cây lớn hơn, cho đến cành cây lớn nhất 
khởi phát hay phát tích từ gốc cây. Hình ảnh mà Tổ sư tâm đắc và 
chọn lấy sẽ là hình ảnh một cành cây phát tích trực tiếp từ, và luôn 
luôn nối kết với cội cây.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi 8 năm hành hoạt, từ năm 
1946 lúc 24 tuổi đến năm 1954 lúc 32 tuổi, Tổ sư đã toàn tâm toàn 
ý thực hiện trọn vẹn và thành công tông chỉ mà cũng là sứ mệnh: 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 
Tạm để qua một bên khối lượng công việc mang tính siêu hình phi 
vật chất, chỉ nói đến việc thành lập hơn 20 ngôi tịnh xá trong vòng 
8 năm ngắn ngủi (mỗi năm khai lập gần 3 ngôi tịnh xá mới), song 
song với việc thu nhận gần 50 đệ tử xuất gia cùng với việc cảm hóa 
hàng vạn nam nữ cư sĩ thì đã là một khối lượng công việc ngoài khả 
năng lượng định thông thường. Nếu gộp chung cả hai khối lượng 
công việc, vật chất và phi vật chất thì quả thật sự thành tựu của Tổ 
sư đã vượt ngoài khung lượng định của phàm nhân.

Chương trình hội thảo “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình 
thành, phát triển và hội nhập”, trong dịp Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư 
Minh Đăng Quang lần thứ 60 là một cố gắng của hàng đệ tử, mong 
đền đáp phần nào ân đức cảm hóa, khai ngộ của Ngài. Hội thảo đã 
thành công trên nhiều phương diện với số lượng tham luận đóng 
góp rất khả quan. Trong đó có những tham luận có độ chuyên sâu 
đáng kể, giúp khai thông được nhiều dòng cảm xúc, khám phá được 
nhiều điều ẩn khuất, và đặc biệt là kích khởi và đặt nền móng cho 
một mạch nghiên cứu mới. 

Xin được niệm ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị 
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sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được 
kỉnh ơn Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 
Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Xin được 
ghi ân các cơ quan chức năng các cấp đã hỗ trợ về mặt pháp lý và các 
mặt khác. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo các cơ sở học 
thuật nghiên cứu thẩm quyền trong từng lĩnh vực chuyên môn, quý 
vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhà văn và các ngòi 
bút đã tham gia đóng góp, làm cho chương trình hội thảo đạt đến độ 
phong phú và chuyên sâu như đã thấy. Xin được trọng ơn sự đóng 
góp âm thầm của những vị thiện tri thức, Tăng Ni và Phật tử. 

Ban Biên tập rất hoan hỷ được đón nhận bất kỳ mọi đóng góp, 
phản hồi về Hội thảo hay về tập Kỷ yếu này, về nội dung ý tưởng hay 
về hình thức biểu đạt, với tinh thần cầu thị cao nhất. Mặc dầu đã cố 
gắng hết lòng, nhưng lực vốn bất tòng tâm, bất kỳ sơ thất nào đều 
do lỗi của Ban Biên tập và xin quý vị niệm tình hỷ xả cho. 

HT.TS. Thích Giác Toàn 
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Giáo phẩm Thường trực Hệ phái
Trưởng ban Tổ chức Hội thảo
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DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn thiền đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Kể từ ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1/2 Giáp Ngọ 
- 1954), hằng năm, ngày mùng một tháng hai âm lịch là ngày những 
người con Phật trong Hệ phái Khất sĩ làm lễ Tưởng niệm Tổ sư 
Minh Đăng Quang vắng bóng. Thấm thoát mà đã sáu mươi năm 
trôi qua. Sáu mươi năm được xem là dấu mốc quan trọng cho một 
chu kỳ của kiếp nhân sinh đã hoàn tất để mở ra một chu kỳ mới. 
Vì vậy mà những thế hệ khác nhau trong ngôi nhà Khất sĩ đã cùng 
chung tay góp sức để làm cho ngày Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư năm 
nay trang nghiêm và trọng thể, xứng với vị trí lịch sử mà chu kỳ thời 
gian đã khẳng định, để tỏ lòng hiếu kính, nhớ ân và báo ân đối với 
Tổ sư trong muôn một.  

Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư năm nay được sự chứng minh của chư 
Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, và được sự cho phép của quý cơ quan 
chức năng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và sự cho phép 
cũng như sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
và quý cơ quan chức năng địa phương. Hòa chung không khí của 
Đại lễ và làm cho Đại lễ được thêm phần ý nghĩa, Hệ phái có đệ trình 
thỉnh nguyện thực hiện một hội thảo khoa học về Tổ sư Minh Đăng 
Quang và Hệ phái Khất sĩ. Đệ trình này được các cơ quan chuyên 
ngành đồng thuận và cùng đứng ra tổ chức gồm:

- Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 
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Xã hội Việt Nam.

- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 

- Hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ đề của Hội thảo là: “HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP”. 

Hội thảo khoa học này có thể được nhìn từ ba phương diện: 
Phương diện lịch sử, phương diện học thuật và phương diện 
đoàn kết hòa hợp. 

Về phương diện lịch sử, đây là lần đầu tiên Hệ phái Khất 
sĩ có hội thảo khoa học sau 70 năm hành hoạt và giáo hóa. Hội 
thảo này sẽ giúp chúng ta có một nhãn quan tốt hơn về đoạn 
đường 70 năm mà Tổ sư Minh Đăng Quang và những Giáo đoàn 
Khất sĩ đã đi qua với biết bao nhiêu biến chuyển thăng trầm, có 
tính tích cực lẫn tính hạn chế, trong đó có nhiều điều cần phải 
thẩm thấu, cần phải chiêm nghiệm, và cần phải tái nhận định 
chín chắn, mới mẻ và tinh khôi hơn. Đó là một nhãn quan toàn 
cục về không gian và thời gian, trên mọi phương diện với những 
mối quan hệ càng lúc càng gắn bó với xã hội, con người và cuộc 
đời, nhờ vậy mà có định hướng, những dự phóng, hay những 
phương án chính xác và hiệu quả hơn trong sự nghiệp trau dồi 
Giới Định Tuệ, góp phần làm cho xã hội an bình và đem lại lợi 
lạc cho nhân sinh.

Về phương diện học thuật, hội thảo khoa học lần đầu tiên 
này là bước khởi động quan trọng để chư Tôn đức Tăng Ni và 
những nhà trí thức bên ngoài Hệ phái cùng lắng nghe những 
nhận thức, những quan điểm, những đánh giá khách quan và 
khoa học. Tất cả mọi đóng góp của những vị lãnh đạo, giáo sư, 
học giả, diễn giả, nhà nghiên cứu dù đồng thuận hay phản biện 
đều là những đóng góp quan trọng và đáng được trân trọng ở 
mức độ cao nhất. Đối với những người sinh ra và lớn lên trong 
tông môn Khất sĩ thì nên thành tâm thiện ý lắng nghe với tinh 
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thần cầu thị, và khi bày tỏ quan điểm của mình thì nên bày tỏ 
với tinh thần vốn đã khiêm cung cầu học, càng nên khiêm cung 
cầu học hơn nữa, theo tinh thần cầu học với trăm thầy ngàn bạn 
mà Tổ sư đã chỉ dạy. 

Về phương diện đoàn kết hòa hợp thì như Hiến chương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã nêu phương châm: “Đoàn kết hòa 
hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, hội thảo 
sẽ là bước nối tiếp, là cơ sở, là chất xúc tác, để việc tìm hiểu 
lẫn nhau được đẩy lên một mức độ cao hơn. Những trọng điểm 
về tinh thần hay giáo lý, lịch sử hay hiện thực đang diễn ra sẽ 
được tìm hiểu có chiều sâu hơn, với phương pháp luận chuyên 
sâu hơn và không kém phần quan trọng là góc nhìn sẽ được mở 
rộng hơn. Khi tinh thần tìm hiểu phát triển thì nhận thức phát 
triển, khi nhận thức phát triển thì sự đồng cảm sẵn có sẽ càng 
đồng cảm, bầu không khí tương thân tương ái sẽ càng tương 
thân tương ái, và sự hòa hợp đoàn kết như Hiến chương đã nói 
sẽ càng gắn kết keo sơn. Như là một hệ quả tất yếu, sức mạnh 
và vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vững bền và tăng 
trưởng lại càng vững bền hơn nữa. 

Ba phương diện lớn trong ý nghĩa của hội thảo là phương 
diện lịch sử, phương diện học thuật và phương diện đoàn kết 
như đã được trình bày sơ lược ở trên thật ra không ngoài quan 
điểm được thể hiện của Tổ sư Minh Đăng Quang: “Đạo của sống 
là xin nhau sống chung, đạo của biết là học chung, đạo của linh 
là tu chung”.

Xin được kỉnh trọng ân đức chứng minh cao quý của chư Tôn 
đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kỉnh trọng 
ân đức chư Tôn thiền đức Tăng, thiền đức Ni. Xin được chân thành 
cảm ơn sự cho phép và hỗ trợ cũng như sự hiện diện quan trọng 
của các vị đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể. Xin 
được tri ân những vị giáo sư, phó giáo sư, học giả, diễn giả, những 
nhà nghiên cứu đã góp phần quyết định chất lượng nội dung của 
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hội thảo. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh 
đạo nhiệm mầu, trong đức từ bi vô lượng từ ái vô biên của chư Phật, 
chư Bồ-tát, trong sự hộ trì của chư thiên long hộ pháp, chúng tôi xin 
long trọng tuyên bố khai mạc hội thảo khoa học: “HỆ PHÁI KHẤT 
SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” 
với tâm niệm tri ân và báo ân, với tinh thần cầu thị và khoa học, và 
với chí hướng “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang 
nghiêm Giáo hội”, phụng sự chánh pháp, phụng sự dân tộc, phụng 
sự nhân sinh. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

HT.TS. Thích Giác Toàn 
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ



PHAÙT BIEÅU CHAØO MÖØNG
CUÛA VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU PHAÄT HOÏC VIEÄT NAM

Hội thảo “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, hội nhập 
và phát triển” được diễn ra hôm nay, ngày 25-02-2014 tại Pháp 
viện Minh Đăng Quang - Tổ đình của Hệ phái Khất sĩ tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, mang tên Tổ sư khai sáng Hệ phái này, là sự 
hợp tác học thuật của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam với 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Hội thảo này vừa là dịp tưởng niệm 
60 năm vắng bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang, vừa là cơ hội để 
tất cả chúng ta nghiên cứu về khuynh hướng nhập thế và đồng 
hành với dân tộc của Hệ phái Khất sĩ nói riêng, Phật giáo Việt 
Nam nói chung, trong xu thế toàn cầu hóa và hiện đại hóa tại 
Việt Nam, theo đó, rút ra những bài học và phương cách phụng 
sự nhân sinh.

Với tư cách đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo, tôi rất vui 
mừng khi đón nhận được hơn 90 bài nghiên cứu học thuật, trong 
số đó hơn một nửa là các bài nghiên cứu của các học giả thuộc 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo và các trường Đại học tại Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy giới nghiên cứu 
học thuật bắt đầu quan tâm đến các Hệ phái và sơn môn pháp 
phái Phật giáo thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như 
một cửa ngõ tiếp cận về cách hành trì và truyền bá Phật giáo cho 
người Việt Nam.

Hệ phái Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập vào 
giữa thập niên 40 của thế kỷ XX. Sau gần một thập niên truyền 
bá, năm 1954, Tổ sư Minh Đăng Quang thọ nạn và “vắng bóng”, 
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đường lối nhập thế của Hệ phái Khất sĩ chẳng những không bị 
khựng lại, mà còn phát triển vượt trội so với các hệ phái và sơn 
môn pháp phái khác của Phật giáo tại miền Nam nói riêng và 
toàn quốc nói chung. Kể từ khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng 
bóng, xuyên suốt 60 năm tiếp tục sứ mệnh nhập thế, 7 giáo đoàn 
(sáu giáo đoàn Tăng và một giáo đoàn Ni) của Hệ phái Khất sĩ 
với lưỡng bộ Tăng Ni đã đào tạo hơn 3.200 Tăng sĩ và xây dựng 
trên 500 ngôi tịnh xá. Sự phát triển nhanh chóng này cho thấy, 
phương pháp hành đạo của Hệ phái Khất sĩ chú trọng “nhân 
thừa”, mang phong cách bình dân, tụng niệm bằng thi ca, đầu đội 
trời, chân đạp đất, ba y một bát thong dong trên mọi nẻo đường, 
ăn chay thuần tịnh, giảng pháp đi vào lòng người… có khả năng 
chuyển hóa nhân tâm, đặc biệt là quần chúng bình dân ở miền 
Nam. Nhờ đường lối này, ngày nay, các tịnh xá của Hệ phái Khất 
sĩ đã có mặt hầu hết tại các tỉnh thành từ Cà Mau cho đến tỉnh 
Quảng Trị. Hiện nay, tại miền Bắc chỉ có 5 cơ sở tự viện, tịnh 
xá. Trong tương lai, Hệ phái Khất sĩ có khả năng phát triển và có 
mặt tại các tỉnh thành còn lại của đất nước.

Đồng hành với dân tộc trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam vừa là chủ trương của Hệ phái Khất sĩ, cũng vừa là 
cách giúp cho Hệ phái Khất sĩ phát triển toàn diện và mạnh 
hơn. Về tổ chức Giáo hội, từ những năm tháng hình thành Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ là 
thành viên sáng lập Giáo hội. Suốt 7 nhiệm kỳ GHPGVN từ năm 
1981- 2012, các vị tôn túc Hệ phái Khất sĩ đã được suy tôn làm 
Phó Pháp chủ, được bầu chọn làm Phó Chủ tịch HĐTS, các Phó 
Trưởng ban thuộc Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự, 
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tại các tỉnh thành. 

Về phương diện giới luật, Hệ phái Khất sĩ sử dụng giới bản 
của Đại thừa với những điểm dị biệt không đáng kể. Về văn hóa 
y phục và ẩm thực, Hệ phái Khất sĩ ăn trường chay như Đại thừa, 
quấn y gần giống với phong cách truyền thống của Phật giáo Ấn 
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Độ. Đây là sự dung hòa giữa hai bản sắc văn hóa Đại thừa và 
Nguyên thủy trong Hệ phái Khất sĩ. Về phương pháp tu trì, Hệ 
phái Khất sĩ chủ trương phát huy chánh niệm trong bốn oai nghi 
trong đời sống hằng ngày và thực tập thiền định, cũng như vận 
dụng các phương tiện thiện xảo để tiếp cận quần chúng, giáo 
hóa chúng sanh, vốn là sự cộng thông trong phương pháp hành 
trì của Nguyên thủy và Đại thừa.

Về Nghi thức tụng niệm, Hệ phái Khất sĩ sử dụng phần lớn 
các kinh thuộc nghi thức Bắc tông, bao gồm Kinh Phổ Môn, 
Kinh A Di Đà, Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân 
thuộc bản dịch của Tổ Huệ Đăng và Hồng danh Sám hối - nghi 
thức sám hối thông dụng tại các chùa Đại thừa. Đóng góp mới 
của Nghi thức tụng niệm Hệ phái Khất sĩ là bổ sung Nghi thức 
cúng dường, Nghi thức cúng Cửu huyền, Nghi thức thọ trì và 
các Kệ tụng. Sử dụng thi ca trong Nghi thức tụng niệm của Hệ 
phái Khất sĩ đã giúp cho Hệ phái này được quần chúng tiếp 
nhận mà không bị bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ Hán Việt như 
trong nghi thức Đại thừa, hay văn tự Pāli như trong nghi thức 
Phật giáo Nguyên thủy.

Những nét tương đồng và tính đặc thù của Hệ phái Khất 
sĩ so với truyền thống Đại thừa và Nguyên thủy tại Việt Nam 
nêu trên là chủ trương làm đạo, vừa mang tính kế thừa truyền 
thống, vừa phát huy tính sáng tạo trong nhập thế. Sự phát triển 
của Hệ phái Khất sĩ trong 70 năm qua tại Việt Nam là một minh 
chứng về sự vận dụng trí tuệ phương tiện trong độ sinh, nhờ 
đó, cũng trong cùng bối cảnh xã hội và chính trị Việt Nam, Hệ 
phái Khất sĩ đã có một bước phát triển đều đặn, năng động và 
hiệu quả so với các hệ phái và sơn môn pháp phái khác của Phật 
giáo Việt Nam.

Vì đây là hội thảo khoa học đầu tiên về Hệ phái Khất sĩ, các 
nghiên cứu và khám phá trong hội thảo này chỉ là bước khởi đầu 
cần thiết, chưa phải là các kết quả sau cùng. Tôi mong rằng, bằng 
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các hội thảo khoa học tương tự trong tương lai, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và các trường đại 
học khác sẽ tiếp tục cho ra đời các nghiên cứu chuyên sâu về Hệ 
phái Khất sĩ nói riêng và GHPGVN nói chung. Dù sao, các dữ 
liệu của hội thảo hôm nay sẽ trở thành kho tư liệu quý giá cho 
các nghiên cứu chuyên sâu về sau, nhằm cung cấp cho thế giới 
học thuật thêm những khám phá và tri thức mới.

Tôi tin rằng bằng thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu, bằng 
phương pháp liên ngành và đa ngành, bằng sự đào sâu vào lý 
thuyết và thực tiễn, các tham luận về Phật giáo Khất sĩ hôm nay 
sẽ mở ra các cơ hội nghiên cứu về một hình thái nhập thế mới 
của Hệ phái Khất sĩ tại Việt Nam.

Kính chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

HT.TS. Thích Trí Quảng
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam



ÑEÀ DAÃN HOÄI THAÛO

HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ:
QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH, PHAÙT TRIEÅN VAØ HOÄI NHAÄP

Năm 1944, sau nhiều năm tu học ở trong nước và nước ngoài, 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã chính thức thành lập ra Hệ phái Khất sĩ 
(nguyên là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam). 

Trong 70 năm qua (1944 - 2014), Hệ phái Khất sĩ đã góp phần 
không nhỏ trong công cuộc chấn hưng Phật pháp, bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình. Từ một 
đoàn Du Tăng, sau 70 năm tồn tại, Hệ phái Khất sĩ đã có những bước 
phát triển mạnh mẽ và sâu rộng không chỉ ở Việt Nam với trên 500 
tịnh xá, hơn 3.200 Tăng Ni, trên khắp các tỉnh thành từ Quảng Trị tới 
Cà Mau, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, 
Úc, Pháp, Lào, v.v...

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hệ phái Khất sĩ (1944 - 
2014), 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014), để 
bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên một 
truyền phái Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt, cũng như ghi 
nhận những đóng góp của Ngài nói riêng, của Hệ phái Khất sĩ nói 
chung với Đạo pháp và Dân tộc, Hệ phái Khất sĩ phối hợp với Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình 
hình thành, phát triển và hội nhập”.

Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu trong và ngoài Giáo hội 
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Phật giáo Việt Nam, trong và ngoài Hệ phái Khất sĩ, các nhà quản 
lý xã hội hội tụ nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan 
về cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang, bối cảnh 
xuất hiện Hệ phái Khất sĩ, đóng góp của Tổ sư Minh Đăng Quang 
nói riêng và Hệ phái Khất sĩ nói chung đối với phong trào chấn hưng 
Phật giáo ở Việt Nam; đi sâu phân tích tư tưởng Phật học của Tổ sư 
Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý, phương cách tu tập và hoằng 
pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang và Hệ phái Khất sĩ, đặc biệt là sự 
hòa trộn các trường phái Phật giáo; nêu bật các giai đoạn phát triển 
của Hệ phái Khất sĩ trong 70 năm qua, nhất là những đóng góp của 
Hệ phái này với sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 
đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; làm rõ hướng đi phù 
hợp của Hệ phái Khất sĩ trong bối cảnh hội nhập hiện đại. 

Theo chúng tôi, cuộc hội thảo này, thông qua nghiên cứu trường 
hợp Tổ sư Minh Đăng Quang và Hệ phái Khất sĩ, còn góp phần làm 
sâu sắc hơn, toàn diện hơn một số đặc điểm và đặc trưng tiêu biểu 
của Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam như tính 
vùng miền và tộc người; tính hiện đại song hành với tính truyền 
thống; tính thống nhất và hòa hợp; sự dấn thân và tham gia xã hội; 
việc bảo tồn các giá trị truyền thống và nhu cầu hiện đại hóa v.v... 

Với một tinh thần như vậy, xin chúc hội thảo khoa học “Hệ phái 
Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập” thành công 
tốt đẹp.

TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo
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Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

Kính thưa quý Giáo sư, học giả, các nhà nghiên cứu cùng toàn 
thể đại chúng Tăng Ni và Phật tử,

Cách đây hơn 2.600 năm, Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni sau 
khi chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác dưới cội Bồ-đề đã 
truyền bá tư tưởng giáo lý mà Ngài vừa chứng ngộ khắp xứ Bắc Ấn 
Độ nhằm đem lại hạnh phúc, an lạc, giải thoát cho tất cả chúng sanh. 
Theo thời gian, giáo lý giác ngộ của Đức Thế Tôn đã được truyền bá 
sang nhiều quốc gia. Riêng tại Việt Nam, với một vị trí địa lý đặc biệt, 
nên cả hai truyền thống Phật giáo lớn là Nam tông và Bắc tông đều 
được truyền đến và gắn bó cùng dân tộc. Tiền bán thế kỷ XX, Đạo 
Phật Khất Sĩ ra đời, là kết quả từ những biến động xã hội tác động tới 
đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại miền Nam Việt Nam. Tổ sư Minh 
Đăng Quang – vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ với tông chỉ “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” đã minh định lại 
con đường giải thoát được Đức Thế Tôn tuyên thuyết buổi đầu. Bằng 
đời sống tam y nhất bát, thanh bần giải thoát cùng sự vận dụng thiện 
xảo giáo lý trong tu tập, hoằng hóa; Phật giáo Khất sĩ đã cho thấy sự 
dung hợp hài hòa cả hai nền Phật giáo Bắc - Nam một cách hợp thời, 
hợp xứ và tùy duyên, tạo nên một tông phái Phật giáo đặc thù chỉ có 
tại Việt Nam. 

Tất cả những quan điểm, đánh giá, nhận định sâu sắc về các 
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khía cạnh lịch sử, tư tưởng, quá trình hình thành và phát triển của 
Hệ phái Khất sĩ được chư Tôn đức Tăng Ni và quý học giả, nhà 
nghiên cứu dày công sưu khảo đã nhiệt tâm trình bày trong suốt 
một ngày làm việc hôm nay. Gần 100 bài viết có mặt trong buổi hội 
thảo này phản ánh thái độ nghiêm túc và nội dung nghiên cứu học 
thuật rất uyên thâm. Đóng góp tích cực từ những nhận định giá trị 
của chư Tôn đức các cấp Giáo hội đã nói lên sự quan tâm, tình pháp 
lữ thắm thiết, sự nhiệt tâm xây dựng một Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam vững mạnh, đoàn kết, hòa hợp. Phân nửa các tác giả gửi bài 
tham luận tham gia hội thảo là chư vị Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên, 
nghiên cứu sinh, những cây bút chuyên nghiệp từ ba miền đất nước. 
Điều này cho thấy giá trị tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng 
Quang cùng đời sống tu học, phương châm hành đạo, sự phát triển 
và hội nhập cùng những đóng góp của chư Tăng Ni Khất sĩ đối với 
đời sống nhân sinh, xã hội, xây dựng đất nước, đã nhận được sự ủng 
hộ đặc biệt của giới học thuật trên toàn quốc.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hội thảo khoa học mang chủ 
đề: “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập” do 
Hệ phái Khất sĩ – Thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
Việt Nam đồng tổ chức vừa kết thúc một ngày hội thảo thành công 
tốt đẹp. Thành quả này xứng đáng là phẩm vật trân quý kính dâng 
lên cúng dường Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng, Kỷ niệm 70 năm Phật giáo Khất sĩ có mặt trong dòng chảy 
lịch sử dân tộc.

Có được thành quả này, Hệ phái Khất sĩ chân thành tri ân Hòa 
thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN, chư Tôn đức 
HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức GHPGVN các tỉnh thành, 
Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo đã chấp thuận và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất để hội thảo được diễn ra trọng thể như ngày hôm nay. Chúng tôi 
cũng xin chân thành tri ân HT.TS. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch 



PHÁT BIỂU CẢM TẠ  XXXI

HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 
Xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 
Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng đã nhiệt tâm hỗ 
trợ hội thảo thành công viên mãn. 

Xin thành kính tri ân Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban 
Tôn giáo các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh 
Long, An Giang, Cà Mau, v.v... đã đến tham dự và tặng hoa chúc 
mừng hội thảo. Chân thành tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, các học giả, 
nhà nghiên cứu và Phật tử gần xa đã đóng góp cho sự thành công 
chung của hội thảo. Những bài tham luận của quý vị gửi đến hội thảo 
sẽ làm tiền đề để chúng tôi và giới nghiên cứu Phật học trong và ngoài 
nước tìm hiểu và tiếp tục khai thác. Đồng thời, đây cũng là động lực 
để Hệ phái Khất sĩ nỗ lực tu tập và hoằng pháp, dấn thân phụng sự, 
đóng góp cho sự hưng thịnh Chánh pháp, đất nước và dân tộc. 

Thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, kính chúc chư 
Tôn đức Tăng Ni, quý Giáo sư, Tiến sĩ, các học giả, các nhà nghiên 
cứu, quý vị khách quý và toàn thể nam nữ Phật tử thân tâm an lạc, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho nền Phật học nói riêng và nền văn hóa, 
khoa học xã hội nước nhà nói chung. 

Kính chúc toàn thể đại chúng tham gia hội thảo vô lượng an lạc, 
vô lượng kiết tường. 

HT. Giác Giới 
Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái 

Phó ban Tổ chức Hội thảo
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GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN 

Hội thảo “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển 
và hội nhập” diễn ra trọn ngày 26 tháng 02 năm 2014 (nhằm ngày 
27 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 
505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Phiên khoáng đại buổi sáng diễn ra ở Giảng đường chính, các phiên 
chủ đề vào buổi sáng và buổi chiều được phân bố ở Giảng đường 
chính và Niết-bàn đường.

Hội thảo đã được Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, và Thường trực Hệ phái Khất sĩ liên kết tổ chức. Ban Tổ chức 
hội thảo đã nhận được gần 100 bài viết từ những vị lãnh đạo Phật 
giáo, những vị giáo sư, phó giáo sư, giảng viên đại học, học giả, 
nhà nghiên cứu, nhà báo, những ngòi bút chuyên nghiệp và không 
chuyên nghiệp khác. 

Hội thảo là một phần trong chương trình Đại lễ Tưởng niệm 60 
năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Về phương diện 
lịch sử thì 60 năm là một dấu mốc quan trọng của một đời người: 
Giáp Ngọ 1954 – Giáp Ngọ 2014. Vì vậy, Đại lễ Tưởng niệm năm 
2014 không chỉ mang tính chất của một thông lệ hằng năm, một 
thông lệ mà môn nhân đệ tử đã làm suốt 59 năm qua mà còn mang 
tính chất thiêng liêng của một hoa giáp tròn đầy chu kỳ của một sinh 
mệnh. Quả thật, Đại lễ đã được tổ chức trang nghiêm hơn, số lượng 
khách về dự đông đảo hơn, nội dung phong phú hơn với điểm nhấn 
là Hội thảo khoa học “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát 
triển và hội nhập”. 

Nhằm gợi hướng dẫn khởi, Ban Tổ chức Hội thảo đã đề xuất 4 
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chủ đề:

1. Tổ sư Minh Đăng Quang: Cuộc đời và đạo nghiệp

2. Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ 
Chơn lý

3. Phật giáo Khất sĩ: Quá trình hình thành và phát triển

4. Hệ phái Khất sĩ và sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam hiện nay.

Hầu hết những bài viết mà Ban Tổ chức nhận được đều đã phục 
vụ tốt 4 chủ đề trên. Trong đó tuyệt đại đa số đều đồng thuận ở mức 
độ này hay mức độ khác về nhân cách và sự nghiệp của Tổ sư Minh 
Đăng Quang, về sự đóng góp nhiều mặt của Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam trong giai đoạn hình thành và lan tỏa trước kia và của Hệ phái 
Khất sĩ, thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong 
thời hội nhập và phát triển sau này. Điều cần ghi nhận là chính cuộc 
đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên tiền đề 
vững chắc để Hệ phái Khất sĩ có những thành tựu và những đóng 
góp đáng được ghi nhận và đã được ghi nhận khi hòa nhập vào vận 
hội hay vận mệnh chung của đất nước, của dân tộc và của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 

Mỗi bài viết dù thuộc chủ đề nào trong 4 chủ đề đều có giá trị 
riêng theo tính chất của từng bài. Nêu lên bài viết này và không 
nêu lên bài viết khác trong bài giới thiệu tổng quan này chỉ để nhấn 
mạnh những điểm cốt yếu cần thiết trong khung cảnh hay phạm vi 
có giới hạn và chừng mực, chứ không có nghĩa là bài này có giá trị 
đóng góp còn bài kia thì không. Thật ra, mỗi bài đều có góc độ đóng 
góp riêng, không thể so sánh được. Khi chấp bút viết bài giới thiệu 
này, chúng tôi có cảm giác như người đi vào trong một kho tàng, 
khi cần mang châu báu ra giới thiệu cho công chúng thì phương 
tiện để mang đi chỉ là hai vốc tay mà thôi. Dưới đây Ban Biên tập 
xin được giới thiệu nội dung của quyển Kỷ yếu qua việc cố gắng 
trình bày một cái nhìn mang tính chắt lọc theo những mức độ khác 
nhau đối với từng chủ đề cụ thể.
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CHỦ ĐỀ 1: TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG: CUỘC ĐỜI VÀ 
ĐẠO NGHIỆP

Có 9 tham luận xoay quanh chủ đề này. Đa số các bài viết thể 
hiện được chất lượng nghiên cứu, các học giả đã vận dụng được 
những phương pháp biên khảo khoa học bài bản. Khởi đầu với tham 
luận của Hòa thượng Thích Trung Hậu, tựa đề “Tổ sư Minh Đăng 
Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo cùng tâm nguyện Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp”. Tham luận đã nêu lên mối liên hệ 
giữa Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng. Khá nhiều 
tham luận có giá trị khác, khám phá nhiều thông tin quý giá, tìm ra 
và bổ sung thêm những chi tiết, góp phần cho những câu chuyện lịch 
sử được đầy đủ và sinh động. Nhờ đó, cuộc đời của Tổ sư Minh Đăng 
Quang hiện ra rõ nét hơn1. 

Nhìn tổng quát, những lời ca ngợi Tổ sư Minh Đăng Quang nằm 
trong chủ đề này có khi thâm trầm sâu lắng, nhưng cũng có lúc bộc 
trực với sắc màu cảm tính, thậm chí có đôi chỗ thiếu tế nhị, nhưng 
mẫu số chung vẫn là tấm lòng chân thành của mọi người dành cho 
bậc chân tu đạo hạnh. Đối với những hạt sạn trong chữ nghĩa, chúng 
ta cũng nên “đạt ý quên lời” mà dung thông vô ngại, chứ không thể 
yêu cầu một người không phải là một nhà văn, nhà nghiên cứu cung 
ứng cho chúng ta sự tinh tế trong câu chữ, bố cục chặt chẽ hay lập 
luận vững chắc. 

Cái nhìn khách quan vẫn là cái mà những bài viết hướng về, 
“...bất luận một tôn giáo nào hay một hệ phái nào, hình thành rồi 
phát triển được quần chúng công nhận và tồn tại lâu dài thì tất 
nhiên tôn giáo ấy phải thực sự đem lại lợi ích cho nhân sanh”2. 
Có bài viết đã nêu lên tinh thần phá chấp của Tổ sư Minh Đăng 
Quang, xem Tổ sư Minh Đăng Quang là hiện thân sống động của 
giai thoại “nắm lá trong tay”. Bài viết cũng đã ghi nhận rằng nơi 
Tổ sư Minh Đăng Quang có sự lưu thông và nhất quán xuyên 
suốt giữa hành vi hàng ngày với các phương diện khác như tư 

1. Xem Hành Vân, “Cần có một tiểu sử hoàn chỉnh về Đức Tổ sư Minh Đăng Quang”. 
2. TN. Hương Liên, “Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang”.
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tưởng và ngôn ngữ, lập thuyết và hành động; đồng thời nêu lên 
mối liên hệ giữa vô ngã với đạo đức. Quả thật mối liên hệ này 
liên quan đến vấn đề then chốt trong đạo đức học hay triết học 
đạo đức3. 

Về mặt tư tưởng, một số ngòi bút khác nhau cùng chia sẻ với 
nhau một nhận thức về mối liên hệ giữa Tổ sư Minh Đăng Quang 
với tư tưởng Hoa Nghiêm4. Như là thành quả của một quá trình suy 
tư tinh tế và thâm sâu, có ngòi bút đã ghi nhận được mối liên hệ giữa 
tâm thái của Tổ sư Minh Đăng Quang với cảnh giới Hoa Nghiêm: “...
Chơn lý mộc mạc, giản dị, nên hầu như ai cũng hiểu được. Tuy nhiên 
cũng đừng vì sự mộc mạc, giản dị mà để không rốt ráo hiểu sâu thêm. 
Muốn đạt được sự đơn giản phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp 
giống như làm toán đơn giản phân số. Bộ Chơn lý ai cũng hiểu, thật 
ra ngầm chứa nhiều nội dung kinh điển, nhất là Kinh Hoa Nghiêm bất 
khả tư nghì”5. Một ngòi bút dù không trực tiếp nhưng đã đồng thanh 
ở điểm này, nêu lên “Ngài phá bỏ những rào cản tông, phái, giáo, vật sở 
hữu... cho những ai đang muốn đi theo chân như Phật về chốn an vui. 
Một điều đặc biệt Ngài đã lưu ý mà mọi người ít quan tâm là ‘Việt Nam 
Đạo Phật không có phân thừa’. Quả thật phải là bậc thấu triệt chân lý, 
giác ngộ sâu xa rằng chỉ có một pháp giới chân thật trùm khắp mười 
phương ba cõi mới hiểu được cái lẽ Một của vũ trụ nhân sanh” 6.

Trong mảng giáo pháp mà Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương, 
có bài viết nhận ra giá trị của pháp môn khất thực, một pháp môn tự 
ngàn xưa được phục hoạt, xưa đến đỗi có nơi đặt danh xưng mới cho 
pháp môn này là “Cổ Phật khất thực”. Hình tượng của pháp môn cổ 
đại này đã được bàn tay trí tuệ của Tổ sư Minh Đăng Quang phác họa 
và đưa ra thực hiện. Hình thái khất thực mà Tổ sư Minh Đăng Quang 
tiếp thừa chế tác dĩ nhiên không giống hoàn toàn với kiểu khất thực 

3. PGS.TS. Trần Hồng Liên, “Tấm gương đạo đức Tổ sư Minh Đăng Quang, 
Người khai sáng Hệ phái Khất sĩ Phật giáo Việt Nam”.

4. PGS.TS. Trần Hồng Liên, Ngô Khắc Tài, Hành Vân. 
5. Ngô Khắc Tài, “Đường đến với Chơn lý trở thành Khất sĩ của Tổ sư Minh 

Đăng Quang”.
6. Hành Vân, bài đã dẫn.
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hiện đại ‘cho gì nhận nấy’ kể cả tiền bạc hay ngân phiếu; mặt khác nó 
cũng không giống với kiểu ‘tam tịnh nhục’ của thời xa xưa thuộc hệ 
Nam truyền. Pháp môn khất thực mà Tổ sư Minh Đăng Quang chủ 
trương và thực hiện hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất và tiên 
quyết nhất: Pháp môn thực tiễn này phải là cửa ngõ dẫn hành giả 
đi vào “cửa Khất sĩ đường Như Lai”. Trên con đường đó, lợi đắc hay 
danh xưng, âm thanh hay sắc tướng... đều bỏ lại sau lưng. Có đoạn 
viết, “Thật ra, trì bình khất thực không phải là pháp tu do Ngài đặt ra. 
Thời đức Phật còn tại thế, Người đã áp dụng lối tu này. Nhưng điểm nổi 
bật của Tổ sư Minh Đăng Quang chính là đã vận dụng đường lối này 
trong sự dung hợp của hệ phái Bắc và Nam truyền để trở thành một mô 
hình mẫu, vừa có thể dễ dàng áp dụng, đưa tới sự giác ngộ và chứng 
ngộ thông qua sự trải nghiệm thực tiễn, đó chính là chơn lý”7. Như vậy 
sự nối truyền trong tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của 
Tổ sư Minh Đăng Quang không phải là sao y bản chánh, cũng không 
phải đơn thuần là sự dung hợp mà còn là nhận chân được mục đích 
ý nghĩa trong pháp tu này ở dạng tinh túy nhất của nó. Điều có sức 
thuyết phục cỡ ‘ngoan thạch điểm đầu’ là tinh túy đó được Ngài thể 
hiện qua việc thực hành hằng ngày và phát huy được tác dụng cao 
nhất trên lộ trình khai sáng.

Trong một bài viết thuộc chủ đề này có đoạn, “nhiều người đã 
phát tâm xuất gia, theo chân Tổ sư Minh Đăng Quang tiến bước trên 
con đường giải thoát. Theo con đường đó, có ba giáo pháp, Khất sĩ 
Thanh Văn, Khất sĩ Duyên Giác và Khất sĩ Bồ-tát cho mỗi người lựa 
chọn. Thế nên mỗi căn cơ đều được Tổ sư Minh Đăng Quang tiếp độ”8. 
Rõ ràng, xây dựng Tăng đoàn trước hết là xây dựng một cảnh giới, 
trong đó mọi thành viên, mọi Tăng thân đều có điều kiện tốt để tu 
dưỡng và phát triển trên phương diện đạo đức tâm linh. Đó là cảnh 
giới lục hòa của nhà Phật, nơi un đúc tinh hoa theo từng hạng bậc. 
Cảnh giới đó khiến cho trình độ nào cũng cảm thấy mình được dạy, 
hoặc là mình được học, hoặc là mình được cả hai cùng một lúc. Mặt 
khác, chuyện “kiến thức riêng chỉ giải cho nhau” không chỉ hạn cuộc 

7. PGS.TS. Trần Hồng Liên, bài đã dẫn.
8. Hành Vân, bài đã dẫn.
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trong việc dạy nhau và học nhau nơi nội bộ của sơn môn mà còn mở 
rộng đến các vị cao Tăng thạc đức, cụ thể Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
đến viếng thăm, thỉnh vấn, trao đổi với Tổ Thiên Thai ở Bà Rịa, Thiền 
sư Minh Trực ở chùa Phật Bửu - Sài Gòn,... Hơn nữa, chuyện “kiến 
thức riêng chỉ giải cho nhau” cũng không bị hạn cuộc trong thế giới 
của người xuất gia mà mở rộng đến hàng cư sĩ, cụ thể Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã đến viếng thăm, chia sẻ trao đổi với cụ Mai Thọ 
Truyền ở Chùa Xá Lợi. Như vậy, đối tượng hành đạo của Tổ sư Minh 
Đăng Quang rất rộng rãi. Qua đó mối quan hệ xin-cho, học-dạy của 
Tổ sư Minh Đăng Quang được vận dụng một cách rất khoáng đạt, 
không vướng mắc hay hạn cuộc ở một phạm vi hay một cương vị 
nhất định nào, phản ánh tinh thần một là tất cả, tất cả là một, và với 
tinh thần cần cầu thiện tri thức của kinh Hoa Nghiêm. Kết quả là ai 
nấy đều được nâng cao về pháp học cũng như pháp hành. 

Nội dung những bài viết thuộc chủ đề này cho thấy rằng về mặt 
phát triển nhân sự, Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương Tăng chúng 
tu tập lục hòa, đồng thời cũng chấp nhận việc riêng tu một mình sau 
khi trải qua một thời gian nhất định được thầy dẫn dắt và vun bồi đạo 
hạnh. Về mặt tổ chức Tăng-già, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng không 
chủ trương đơn nhất mà chia ra hành xứ và trụ xứ, giáo hội nhánh và 
giáo hội trung ương để đảm bảo tính chặt chẽ trong tổ chức và phù 
hợp với pháp hành của Tăng chúng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tu 
học của quần chúng Phật tử. Các hoạt động định kỳ của Tăng đoàn 
cũng sớm định hình và duy trì. Khóa an cư đầu tiên được xem là đã 
được thực hiện ở Phú Mỹ - Mỹ Tho vào năm 19489. 

Cũng trong chủ đề này có hai ghi nhận khá lý thú về mặt dụng 
ngữ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Một, việc đặt tên cho các cơ sở 
tịnh xá, mỗi tịnh xá đều có tên bắt đầu bằng chữ “Ngọc”. Câu hỏi đặt 
ra là phải chăng Tổ sư Minh Đăng Quang hàm ý rằng mỗi một cơ sở 
tôn giáo nên là một viên ngọc quý để tô điểm cho non sông gấm vóc 
Việt Nam, cho nền đạo đức của dân tộc Việt Nam. Hai, việc sử dụng 
từ “Chơn lý” thay cho “Chân lý”, “Võ trụ” thay cho “Vũ trụ” đã làm 

9. Hành Vân, bài đã dẫn.
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giàu lên kho phương ngữ mà Tổ sư Minh Đăng Quang sử dụng. Một 
kho phương ngữ ẩn chứa nhiều điều lý thú. Câu hỏi được đặt ra là, 
phải chăng việc vận dụng phương ngữ để hướng đến xây dựng bản 
sắc riêng của người Việt là một phần trong chương trình tập hợp 
nguyên vật liệu và sức mạnh để làm nên sự nghiệp giải Ấn hóa và giải 
Hoa hóa mà nội dung thuộc chủ đề này đã ghi nhận?

CHỦ ĐỀ 2: TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC CỦA TỔ SƯ MINH 
ĐĂNG QUANG TRONG BỘ CHƠN LÝ

Chủ đề này nhận được số lượng bài tham luận nhiều nhất, 59 
bài. Như vậy là nhiều hơn tổng số tham luận của ba chủ đề còn lại. 
Nội dung được chuyển tải chắc chắn là phong phú hơn và có chiều 
sâu hơn. 

Khởi đầu là bài tham luận quý giá của Hòa thượng Thích Đức 
Nghiệp, tựa là “Ý nghĩa bài thuyết pháp đầu tiên ‘Thuyền Bát-
nhã’ của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Hệ phái Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam”. Thuyền Bát-nhã biểu trưng cho trí tuệ giác 
ngộ, vượt qua bể khổ sông mê tới bờ giải thoát, biểu trưng cho hành 
động chân chính. 

Chủ đề này phong phú và đa dạng, chứa đựng những lời ca ngợi 
tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang, từ những lời và ý có 
tính bộc trực đến những ý những lời tinh tế, sâu lắng, thể hiện những 
xúc cảm chân thành10. Mặt khác, những ngòi bút mang yếu tố phản 
biện cũng tập trung hầu hết ở đây. Lại có những ngòi bút thiếu chín 
chắn và có chút tinh nghịch. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh 
phong phú về nội dung ý tưởng, đa dạng về ngôn ngữ thể hiện. Quả 
thật, có nhiều điều lý thú, kích thích tư duy nơi người đọc. 

Tuy nhiên, làm nên giá trị cốt lõi của tập kỷ yếu, cụ thể chính 
là những bài viết thuộc chủ đề này, chuyên sâu đỉnh cách với những 
nét lập luận sắc bén, dụng từ chính xác, làm thỏa lòng người đọc. 
Ngược lại nơi những bài khác, chúng ta, như đã nói, không thể yêu 
cầu một người cung ứng cho ra một bài viết chặt chẽ về bố cục, lập 

10. Xem TT.TS. Thích Đồng Bổn, “Nét thuần Việt ở một Hệ phái PGVN”.
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luận vững chắc, câu cú mạch lạc. Đọc với tâm trạng dung thông thì 
sẽ thấy những nét dễ thương lộ ra, thấy tấm lòng và sự cố gắng của 
người viết. 

Nhìn từ khung giáo lý nền tảng Giới-Định-Tuệ thì chủ đề này có 
những ngòi bút chuyên sâu đáp ứng tốt điều cần đáp ứng. Giới trong 
nghĩa rộng chỉ cho đạo đức có ngòi bút đã đặt điểm nhấn đúng chỗ và 
nêu được tính cách của con người triết học đạo đức trong nhân cách 
của Tổ sư Minh Đăng Quang11. Ở mặt khác, từ Giới chỉ cho giới luật 
nhà Phật đã nhận được bài khảo cứu có độ chuyên sâu đỉnh cách12. 
Tuy không thuộc hẳn chủ đề này nhưng có ngòi bút đã nêu lên một 
kết nối mới mẻ rất sáng tạo giữa giáo lý Tứ ân và giáo lý Lục hòa, Tứ 
nhiếp với giáo lý Khất sĩ13. 

Trăn trở với mong muốn làm sống dậy nếp sinh hoạt tiêu biểu 
của vị chân tu có đạo hạnh, thể hiện qua thời biểu hàng ngày có tên là 
“Niết-bàn thời khắc biểu”, có bài viết đã truyền tải xúc cảm có sức lay 
động lòng người14. Chủ trương giải thoát hay chí ít cũng giản lược tối 
đa vấn đề ăn uống của Khất sĩ như là một tiêu chí của đạo đức cũng 
được nêu lên rõ nét15. Phương tiện chính trong việc hóa đạo của Khất 
sĩ không phải là cầu cúng hay xem kiết hung hạn vận mà là “khoe sự 
tốt đẹp của giới hạnh” cũng được gợi lên16. Lại có ngòi bút đã bất ngờ 
nêu được cái nhìn sâu sắc đối với những điều căn bản của sự sinh 
tồn, ăn mặc ở bịnh. Đơn cử câu nói về cái ăn, “Ăn là hành động hàng 
ngày của mỗi người. Ăn vừa là bản năng sống vừa là bản năng hưởng 
thụ. Cho nên từ ăn, người ta có thể gây ra biết bao tội lỗi, từ ăn người ta 

11. PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, “Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong 
giáo lý của Phật giáo Khất sĩ qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang”.

12. TT.TS. Thích Giác Dũng, “Tổ sư Minh Đăng Quang đối với Tứ y pháp”; 
KS. Minh Bình, “Giới luật Khất sĩ”.

13. TT.TS. Thích Nguyên Thành, “Ý nghĩa của sống chung trong giáo lý của 
Tổ sư Minh Đăng Quang”. 

14. NS.Tuyết Liên, “Tinh thần Trung đạo trong bộ Chơn lý”.
15. NT. Hiếu Liên, “Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong 

bộ Chơn lý”.
16. TKN. Phương Liên, “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với truyền thống 

khất thực”.
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có thể thực hành pháp tu rốt ráo. Ăn đúng pháp sẽ giúp cho người xuất 
gia thực hành chánh hạnh đưa đến an tịnh thân tâm”. Ba việc còn lại: 
mặc, ở và bịnh, đều được nhận thức thấu đáo, hướng đến việc tu tập 
tự thân trong đời sống, trong nếp sinh hoạt hàng ngày17.

Ở mảng thiền định, một trong những pháp hành trì nổi trội 
của Khất sĩ đã thu hút những bài viết với độ chuyên sâu đáng kể và 
phương pháp khoa học chuẩn mực thể hiện qua việc cước chú cẩn 
thận và danh mục sách tham khảo đầy đủ18. Một bài viết đã giúp soi 
sáng thêm cho những mối liên hệ mù mờ trong giáo pháp đạo Phật, 
nêu lên được những chuyện tinh tế mà nhiều người tưởng đâu đã biết 
rồi nhưng chưa thật sự biết một cách đầy đủ, cụ thể là quan điểm: “Số 
tức quan phát ra trong khi gần nhập định, chứ không phải mượn số tức 
quan làm mục đích để niệm, để được thiền định”19. 

Mảng trí tuệ nhận được những khảo cứu chuyên sâu đã chia sẻ 
nhiều điều có giá trị nhận thức rất sắc nét. Vấn đề đặt ra cho chuyện 
học rất thiết thực, học cái gì, học với ai và học thế nào. Có những 
ngòi bút làm nổi bật lên những điểm quan trọng, đơn cử như Khất sĩ 
không chỉ là một danh xưng, một tên gọi; Khất sĩ đã được Tổ sư Minh 
Đăng Quang đẩy lên làm một nguyên lý sống, mà sống đúng nghĩa 
lại là tu tiến ở nhiều phương diện. Vì vậy tu chính là nền tảng, là căn 
cước của Khất sĩ. Khất sĩ có nghĩa là tu, mà tu tiến thì bao gồm cả học 
và dạy. Như vậy Khất sĩ bao gồm cả hai chuyện mới tròn một chữ tu. 
Một điều nữa, mục đích của từng chặng của việc học cũng như mục 
đích tối hậu của việc học là thấy được thể tánh hay còn gọi là kiến 
tánh. Kiến tánh ở đây không có nghĩa mang tính trừu tượng khó hiểu 
mà lại đồng nghĩa với sự thấu đạt chơn lý20. Cũng trong mảng này, 
một ngòi bút đã chia sẻ cái nhìn rất nét về phương diện giáo dục, gợi 
lên cho chúng ta nhận thức rằng những người đệ tử đầu tay của Tổ sư 

17. TT. Giác Nhuận, “Đường lối hành trì của Tổ sư Minh Đăng Quang”.
18. TKN. Liên Hiếu, “Tư tưởng Thiền Phật giáo Nguyên thủy trong Chơn lý 

Tổ sư Minh Đăng Quang”.
19. Nguyễn Hữu Việt, “Tìm hiểu tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ 

Chơn lý”.
20. ThS. Trương Ngọc Huỳnh, “Vài nét về vấn đề giáo dục trong Hệ phái”.
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Minh Đăng Quang rất hạnh phúc được thọ lãnh một loại hình giáo 
dục đặc biệt trực tiếp và âm thầm qua tất cả các kênh mà chúng ta có 
thể tưởng tượng ra21. Hàng ngày mắt thấy Tổ đi đứng nói cười, hàng 
ngày tai nghe tiếng Tổ giảng giải giáo pháp, hàng ngày cảm nhận tấm 
lòng từ bi hỷ xả từ Tổ, hàng ngày sống trong ánh sáng trí tuệ từ cách 
mà Tổ thể hiện, hàng ngày được nương tựa nơi Tổ mà hạ thủ công 
phu, tinh chuyên thiền quán, triển khai Phật sự. Kết quả của nền 
giáo dục kiểu gia giáo và trực tiếp đó là những con người mới là thợ 
mộc, nông dân, thợ tóc hôm trước, chẳng bao lâu đã lột xác phàm 
trở thành những vị Sa-môn giải thoát, mô phạm và thanh cao, đáng 
được người đời kính ngưỡng. Nơi những vị đó, kiến thức hàn lâm 
học đường thì ít; bù lại, thần thái, phong cách, uy nghi, phạm hạnh 
thì nhiều. Có thể nói, đó là kiểu giáo dục trực tiếp, những phẩm tính 
tinh túy thấm thẳng từ xương cốt của Tổ sư vào xương cốt của đệ tử. 
Hàm dưỡng được những tinh túy như vậy, những vị đại đệ tử phát 
huy nhiều thêm trong quá trình huân tu và nhiếp hóa mà trở thành 
những vị Đệ nhị Tổ, dù chính thức cho tới nay chỉ có một vị Đệ nhị 
Tổ mà thôi. 

Tạo nên thần thái về mặt tư tưởng của tuyển tập là những bài 
viết có tính chất chuyên sâu và có độ tinh tế. Có bài viết đã gợi lên 
được ý thức tìm về nguồn cội mà Tổ sư Minh Đăng Quang đề ra như 
là một tông chỉ: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Tìm về nguồn 
cội là tìm về “sức mạnh mang tên của nó”, sức mạnh này được định 
danh là “Phật giáo chính gốc”; Phật giáo này đang xa chệch và sự xa 
chệch này đang xé hai Đạo Phật. “Xé hai Đạo Phật” là một cụm từ có 
sức biểu cảm mạnh mẽ, có thể nói là thống thiết. Bài viết này cũng 
đã tinh tế và sắc nét trong việc không dùng từ “Tích hợp” mà thay 
vào đó là từ “Hiệp chung”. Với từ “Hiệp chung” này tố chất của một 
con-người-triết-học-đạo-đức trong Tổ sư Minh Đăng Quang bỗng 
hiện ra rõ nét hơn22.

Lại có ngòi bút đã cố gắng tả tầm quan trọng của việc dung hợp 

21. ĐĐ.TS. Minh Liên, “Giáo dục Phật giáo Khất sĩ: Từ truyền thống đến hiện đại”.
22. PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, “Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong giáo 

lý của Phật giáo Khất sĩ qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang”.
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Nam-Bắc tông về đúng vị trí của nó. Điều này gợi lên vấn đề cái nào 
là chính, cái nào là phụ. Nói rõ hơn, ngòi bút đặt câu hỏi, Tổ sư Minh 
Đăng Quang dung hợp để có giáo pháp hay Tổ đã có giáo pháp rồi 
và chỉ dung hợp các yếu tố được xem là tinh túy để làm phương tiện 
rồi sử dụng các phương tiện nhằm triển khai giáo pháp. Hay xuề xòa 
hơn, khi cho rằng đây là con đường hai chiều mỗi bên có số làn xe 
bằng nhau. Ngòi bút bỗng tỏa sáng bất ngờ khi cho rằng: “Tinh thần 
Khất sĩ là tu tập để đi vào tánh giác ngộ mà Tổ gọi là cái biết. Đức tánh 
giác ngộ này không nằm ở giáo nghĩa Tiểu thừa hay Đại thừa mà nằm 
ở chỗ tu tập có đúng chơn lý hay không”23. 

Ngoài ra còn có những cái nhìn mang tính phổ biến hơn đối với 
vấn đề dung hợp, cụ thể có bài viết nói: “Tổ sư đã khéo léo kế thừa, 
thâu hóa sáng tạo những tinh túy mang tính dung hòa giữa hai truyền 
thống”24; “Tổ sư đã phối hợp được tinh hoa đường lối của Nam và Bắc 
truyền”25. Lại có bài viết đã gợi lên một mối liên hệ mới, mối liên hệ 
giữa chuyện dung hợp và trung đạo, cho rằng: “Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam được đức Tôn sư sáng lập mang tinh thần ‘trung đạo’ giữa hai 
truyền thống Nam tông và Bắc tông”26. 

Từ “Khất sĩ” với động từ là “khất thực” theo cách hiểu thông tục 
và bình phàm nhất thì chỉ có nghĩa là phương tiện sinh nhai của vị tu 
sĩ Phật giáo. Trong đôi mắt của Tổ sư Minh Đăng Quang, từ “Khất sĩ” 
trở thành một danh từ mang một nội hàm với độ biến mãn của Hoa 
tạng thế giới, của Tỳ-lô-giá-na tàng. Nó bao trùm từ cái chuyện đời 
thường nhất như chén cơm manh áo đến chuyện trừu tượng cao siêu 
như là một nguyên lý tổng trì thống nhiếp tất cả. Vũ trụ càn khôn và 
trùng trùng pháp giới đều bị chi phối bởi nguyên lý này. Tất cả đều 
nằm gọn trong nguyên lý duyên sinh. 

23. TT. Giác Nhuận, “Đường lối hành trì của Tổ sư Minh Đăng Quang”.
24. TKN. Liên Vinh, “Những cống hiến của Tổ sư Minh Đăng Quang trong 

lịch sử Phật giáo hiện đại”.
25. TKN. Phương Liên, “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với truyền thống 

khất thực”.
26. NCV. Nguyễn Văn Quý, “Tư tưởng Tịnh độ trong ‘Nghi thức tụng niệm’ 

của Hệ phái Khất sĩ”.
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Khất thực hay đi xin ăn mà có tới ba tầng bậc và chín mục đích, 
có ngòi bút đã trích lời Tổ và liệt kê đầy đủ. Không chỉ như vậy, mối 
liên hệ giữa ăn xin và nguyên lý duyên sinh được một ngòi bút khác 
khơi gợi, “Phạm trù của hai chữ ‘Khất sĩ’ thật là thông thấu và sâu 
rộng. Mối tương quan tương duyên của vạn vật trong vũ trụ lại không 
nằm ngoài hai chữ Khất sĩ”27. Cần trích dẫn một chút lời Tổ sư trong 
bài “Khất sĩ” của Chơn lý ở đây: “Đất xin nước, đất mới sống khỏi chết 
khô. Cỏ cây xin đất nước mới sanh chồi mọc nhánh. Thú xin đất nước 
cỏ cây mới có đi chạy. Người xin thú cỏ cây đất nước lửa gió mới có nói 
làm. Trời xin người thú cỏ cây tứ đại mới sanh thức trí. Phật lại xin nơi 
Trời người thú cỏ cây tứ đại mới được giác chơn”. 

Như vậy, ở chiều kích triết học, Khất sĩ được xem là một cách 
diễn đạt khác của nguyên lý duyên sinh. Ở chiều kích đạo đức học, 
ăn xin lại có một kết nối tinh tế với giáo lý Tứ ân như đã đề cập ở 
trên, “Giáo lý Tứ ân của Đức Phật có phần nhớ ơn, đền ơn chúng 
sinh. Đây cũng là ý nghĩa của “xin” trong giáo lý của Tổ sư Minh 
Đăng Quang vậy”28. 

Con đường tu trong đạo Phật từ bờ mê sang bến giác có khi được 
diễn đạt là con đường trở về, trở về cảnh giới chân như của tự tánh. 
Ý tứ này được một đoạn viết khơi gợi lên bằng câu nói: “Ai hiểu được 
Khất sĩ trong mối tương quan tương duyên của vũ trụ thì người ấy sẽ 
có đời sống an lạc và giải thoát. Và chữ ‘khất sĩ’ cũng chính là sự trở về, 
khất sĩ chính là tự tánh, khất sĩ cũng gọi là chơn lý, là Phật tánh...”. Xin 
thưa thêm, ý tứ trên đặt trên nền tảng của giả định: Có một tự tánh. 
Bài viết đã đi đến việc xây dựng cụm từ, “nghĩa lý huyền vi của đạo 
ăn xin cao cả”29.

Chữ “nhẫn” trong đạo Phật không chỉ là một trong sáu hay mười 
Ba-la-mật chỉ cho tâm thái “kiên trì chịu đựng sự căm ghét hay phỉ 

27. Hạnh Thường, “Khất sĩ và lý duyên sinh”.
28. TT.TS. Thích Nguyên Thành, “Ý nghĩa của ‘Sống chung’ trong giáo lý của 

Tổ sư Minh Đăng Quang”.
29. Hạnh Thường, bài đã dẫn. 
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báng của kẻ khác, chịu sự khổ ải mà không mất đạo tâm tinh tiến”30. 
Chữ “nhẫn” trong đạo Phật còn có một nội hàm siêu phóng trong 
giáo lý Tứ Gia hạnh với đỉnh cao là “Vô sanh pháp nhẫn”. Có ngòi bút 
đã phần nào nhận ra chỗ cao sâu tinh tế này và nói rằng xin ăn không 
phải hèn kém mà giúp cho người chân tu rèn luyện chữ nhẫn... “Đồng 
thời qua đó còn giúp người tu luyện trí, tạo cho mình những niềm lạc 
quan siêu thoát hơn”31. 

Cánh chung luận ở những triết thuyết tín ngưỡng khác gần 
như là dạng muốn-gì-được-nấy do một quyền-năng-không-giới-
hạn ban tặng bất chấp nguyên lý nhân quả, trong đạo Phật nếu giả 
định rằng có một dạng cánh chung thì đó là trạng thái thảnh-thơi-
khỏi-mọi-áp-lực-của-ý-muốn. Trạng thái thảnh thơi này là một 
cách diễn đạt khác của việc sống trong cảnh giới chân như của Phật 
tánh, có thể nói gọn là sống Phật tánh. Đó là trạng thái của Phật 
tánh đang hoạt dụng. 

Có bài viết biểu đạt sự cảm nhận và khai thác được ý tứ trên với 
câu trích dẫn từ bài “Phật tánh” trong Chơn lý: “Tánh là nguyên lý 
sanh ra chúng sanh, vạn vật các pháp. Tánh tức là võ trụ không gian 
trơ lặng. Tánh là bản nguyên của tất cả. Tánh là gốc nguồn của muôn 
loại. Tánh cũng là bản chất đầu tiên của võ trụ. Tánh là họ, vốn, chơn 
thật của cả thảy”. Bằng ngôn ngữ hiện đại, chúng ta có thể nói tánh 
là hằng số, là mẫu số chung của tất cả. Bài viết trên kết luận rằng chữ 
tánh của Tổ sư Minh Đăng Quang đã bao trùm chữ Phật tánh trong 
nhà Phật32. Ở mức độ tinh tế chúng ta còn có thể cảm nhận rằng 
ngoài việc bao trùm ý nghĩa của từ Phật tánh của đạo Phật, chữ tánh 
của Tổ sư Minh Đăng Quang còn phảng phất phong vị của triết học 
phiêu diêu bát ngát và phong cách ngôn ngữ kỳ vĩ mà Lão Trang từng 
thể hiện. 

Lại có ngòi bút đã giúp cho người đọc cảm nhận thêm nhiều 

30. Đạo Uyển, Từ điển Phật học. 
31. ThS. Trương Ngọc Quỳnh, “Vài nét về vấn đề giáo dục trong Hệ phái Khất sĩ”.
32. NS.TS. Tuệ Liên, “Nghiên cứu tư tưởng Phật tánh trong Chơn lý của Đức 

Tổ sư Minh Đăng Quang”.
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khía cạnh nữa của chữ tánh. Trong hành trình khám phá bài Chơn 
lý “Tánh thủy” với sự phân tích có sức thuyết phục và những thuật 
ngữ được dùng như “tri nhận”, “nghiệm thân”... tác giả bài viết đã 
khiến cho người đọc cảm nhận về chữ tánh càng lúc càng nhuần nhị 
hơn. Khi sự cảm nhận thấm dần đến độ chín mùi về những tính chất 
vĩnh hằng của tánh thủy, đắc địa và đúng lúc ngòi bút đã nêu bật lên, 
“Tánh thủy là tánh Phật”33. Khất sĩ, trong ý nghĩa cao siêu linh thánh 
nhất, chính là sự trở về tự tánh, một dạng hoạt dụng của Phật tánh.

Phật tánh đang hoạt dụng có nghĩa là mọi hành vi, lời nói hay ý 
tưởng đều lưu xuất từ Phật tánh và vì vậy mà khế hợp với Phật tánh, 
nói gọn là khế lý. Có bài viết đã nêu lên được một nhận thức bao quát 
về điều này khi đề cập đến ba biên độ của khế lý: Khế lý của tổng thể 
vô tận, khế lý trong hành xử của người sống với Đạo, và khế lý của 
các pháp trong thực tiễn tu học34.

Như đã nói, trong đạo Phật nếu giả định rằng có một dạng cánh 
chung thì đó là trạng thái thảnh-thơi-khỏi-mọi-áp-lực-của-ý-muốn, 
trạng thái này còn được gọi bằng thuật ngữ Niết-bàn. Niết-bàn là 
trạng thái vô ngã. Điều này được khẳng định như là một chân lý khi 
được làm thành một tựa sách “Vô ngã là Niết-bàn”35. Một bài viết36 
đã nêu lên được tinh túy trong lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang. 
Trong đó cảnh giới Niết-bàn, cảnh giới vô ngã, được Tổ sư diễn đạt 
trong bài “Khất sĩ” là cảnh giới không hai của cái biết: “Chính biết là 
ta, là mục đích của chúng sanh, là chơn lý của cuộc đời, là tinh ba của 
võ trụ. Chính chơn lý hay triết lý mới là môn học thật tế, ích lợi đi ngay 
đến Niết-bàn, kêu là đạo, là sự học không hai, là cái học của ta, nó ở với 
ta, nuôi sống cái ta, nó là ta vậy”.

Đã ở trong cảnh giới Niết-bàn, đã là vô ngã thì dĩ nhiên là “vô sở 
trụ” và khi ấy tất cả phạm vi mà khái niệm chủng loại mang tính cắt 

33. PGS.TS. Trịnh Sâm, “Đặc tính Thủy trong ứng xử Phật giáo của Tổ sư 
Minh Đăng Quang”.

34. SC. Thoại Liên, “Tinh thần khế lý, khế cơ trong Chơn lý của Tổ sư Minh 
Đăng Quang”.

35. HT. Thích Thiện Siêu.
36. TK. Minh Điệp, “Ý nghĩa cách dùng từ trong một số quyển Chơn lý”.
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chia thực tại, xây dựng tự ngã, đều là sản phẩm của vọng tưởng. Tất 
cả cái để thuộc về và tất cả cái thuộc về đều là trói buộc. Nói một cách 
đơn giản hơn, tất cả danh xưng đều là phù phiếm. Một ngòi bút37 đã 
cảm nhận được ý tứ trên trong Chơn lý, “không phải nhận riêng mình 
là gia đình, xã hội, thế giới, chủng loại nào”. 

Tư tưởng, nhận thức, ý tứ dù có trác tuyệt, siêu phóng hay thông 
đạt đến độ vượt qua “bách xích can đầu” đi nữa thì vẫn là những cái 
trừu tượng, siêu hình. Muốn những cái trừu tượng siêu phóng trác 
tuyệt phát huy tác dụng cứu nhân độ thế thì phải có chiếc áo ngôn 
ngữ ở chính bình diện ngôn ngữ và những bình diện khác như kiến 
trúc, nghi lễ, tín ngưỡng, pháp phục... Những bài viết xếp trong chủ 
đề này bàn thảo một cách có chiều sâu về phương diện nghi lễ và 
tín ngưỡng.

Điều có thể nhận thấy rõ là nơi Tổ sư Minh Đăng Quang có sự 
lưu thông đến độ không ngăn ngại và sự nhất quán đến độ hoàn toàn 
hợp nhất giữa tư duy, ngôn ngữ và hành động. Nói theo phong cách 
của kinh Pháp cú là, nói gì làm vậy và làm gì nói vậy. Một ngòi bút 
biểu đạt sự cảm nhận và nói: “Tổ sư Minh Đăng Quang thông qua 
những trải nghiệm có tính chất nghiệm thân (embodiment)... từ đó 
hình thành nên những ứng xử Phật giáo của mình”38. 

Như đã nói, mảng nghi lễ và tín ngưỡng được những ngòi bút 
bàn thảo một cách có chiều sâu. Nghi lễ của Khất sĩ có tính chất tối 
giản, Việt hóa tối đa, loại trừ hầu hết những yếu tố có thể dẫn đến mê 
tín, thần quyền, đưa đạo Phật trở về trạng thái ban sơ trong sáng đơn 
thuần của nó, một dạng đạo Phật mà Tổ sư Minh Đăng Quang gọi 
là “Thích-ca Chánh pháp”. Một trong những phương cách để chuyển 
tải đạo Phật – dạng đạo Phật giản đơn và thuần khiết – là thực hiện 
Việt hóa nghi lễ, cụ thể là lễ tụng. Với bối cảnh tâm tư như vậy, Tổ 
sư Minh Đăng Quang tự giác và có đầy đủ ý thức trong việc Việt hóa 
nghi lễ rồi áp dụng cho dòng truyền thừa mà mình khai sáng. Một 
ngòi bút đã cảm nhận và nói: “Minh Đăng Quang cho rằng trong quá 

37. SC. Thoại Liên, bài đã dẫn.  
38. PGS.TS. Trịnh Sâm, bài đã dẫn.
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trình truyền bá Phật giáo về sau, hàng rào ngôn ngữ chính là một trong 
những cản trở khiến người ta xa rời nội dung triết học đạo đức sâu sắc 
mà chạy theo hình thức tôn giáo phụng thờ nông cạn”39. 

Có tâm nguyện chí thành trong chủ trương Việt hóa và có đủ 
hùng lực và đủ sáng suốt thực hiện chủ trương Việt hóa, ngôn ngữ 
hiện đại gọi là có tâm và có tầm, nên Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
thiết kế một dạng ngôn ngữ nghi lễ riêng, trong đó những yếu tố 
Hán hóa, Pāli hóa hay chú thuật thần bí hóa, dẫn đến việc hình thành 
nên cảm thức thần quyền, hầu như không có mặt. Một bài viết đã 
nắm bắt được tinh thần và ý nghĩa của nghi lễ mà Tổ sư Minh Đăng 
Quang thể hiện, đã viết: “Tổ sư cũng đã giải thích được ngọn ngành 
nguyên nhân, hoàn cảnh ra đời của nghi lễ là gì và dù nghi lễ, hình 
thức đến đâu đi nữa thì cốt lõi của nó vẫn là sự thể hiện niềm cung 
kính, tăng trưởng niềm tin làm nền tảng cho sự nghe, học hỏi và hành 
trì Pháp bảo cao quý”40. Với cùng mạch nhận thức đó, một bài viết có 
chiều sâu và tính bao quát về Nghi lễ Khất sĩ, đã nhận ra rằng, “Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã khéo léo vận dụng kinh văn trong lễ tụng 
của hệ phái sao cho gần gũi với đồng bào miền Nam, không bóng bẩy, 
không hàn lâm, mộc mạc nhưng đậm đà sâu lắng lời Phật dạy, nhằm 
dễ dàng giáo hóa người dân đương thời, giúp đạo Phật đi vào đời sống 
của người Nam Bộ như một bài ca dao mang đậm tính truyền thống 
nhân văn”41. Cũng ở mảng nghi lễ, một bài viết khác đã nêu lên nhận 
định chính rằng nội dung tụng niệm của Khất sĩ mang tinh thần Bắc 
tông, trong đó yếu tố Tịnh độ ở mức độ cao. Bài viết còn có thêm một 
nhận định phụ: “So với nghi thức Phật giáo Nam tông còn nặng về chữ 
Pāli hay Phật giáo Bắc tông nặng về Hán Việt, lại còn quá nhiều nghi 
thức khác nữa. Thậm chí trong các ngôi chùa ngoài Bắc, cũng có những 
nghi thức được biên soạn theo tiếng Việt, nhưng mỗi chùa mỗi nghi 
thức khác nhau vì không theo tiêu chuẩn nào. Do vậy, Nghi thức tụng 
niệm của Hệ phái Khất sĩ về số lượng ít hơn, lại dùng các thể thơ truyền 
thống của người Việt diễn dịch chính là ưu điểm lớn, bởi theo hình thức 

39. PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, bài đã dẫn.
40. HT. Giác Thuận, “Vài nét về nghi lễ của Hệ phái Khất sĩ”.
41. ThS. Nguyễn Trung Toàn, “Nghi lễ Khất sĩ và truyền thống Phật giáo”.
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này khá phù hợp với quần chúng Phật tử ở Nam Bộ”42.

Ngoài ngôn ngữ của nghi lễ còn có ngôn ngữ của tín ngưỡng, mà 
tín ngưỡng của tuyệt đại đa số người theo Phật giáo với chỉ số thuần 
thành từ đậm nhất đến nhạt nhất là tín ngưỡng Quán Âm. Ở mảng 
này một ngòi bút đã trình bày một cái nhìn sắc nét. Quan điểm chính 
là hướng về sự tu tập bản thân trong mối tương quan với tha nhân và 
vạn loại43. Động lực của việc tu tập là lòng từ ái vô biên đối với chúng 
sanh, chất xúc tác cho việc tu tập là cảnh đau khổ vô hạn của chúng 
sanh, ánh sáng dẫn đường lại là trí tuệ bất nhị của nhà Phật. Đây là 
một đề tài khá tế nhị, cần phải nhìn từ nhiều phương diện và mỗi 
phương diện lại cần phải nhìn theo nhiều lớp nghĩa, từ cạn đến sâu. 
Do vậy, không dễ gì một bài viết mà lý giải được hết. Ngôn ngữ trần 
gian vốn có hạn. 

Như đã nói ngoài ngôn ngữ của nghi lễ và ngôn ngữ của tín 
ngưỡng còn có những dạng ngôn ngữ thể hiện trong các phương 
diện khác như kiến trúc, pháp phục... Đó là những phương diện cần 
được trình bày thêm ở những văn cảnh thích hợp trong hai chủ đề 
còn lại. 

CHỦ ĐỀ 3: PHẬT GIÁO KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH 
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Chủ đề này gồm 13 bài, có những bài viết cận cảnh khi tập trung 
đặc tả một khía cạnh chuyên biệt, cụ thể như chỉ bàn về cơ cấu tổ 
chức nhân sự của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam (ĐPKSVN), lại có 
những bài viết chung cảnh bàn về một giai đoạn nhất định nào đó 
của ĐPKSVN, lại có những bài viết bao quát hơn cung cấp những 
thông tin về các tổ chức Khất sĩ khác như Khất sĩ Sơn Lâm, Khất sĩ 
Non Bồng, và các nhóm Khất sĩ riêng lẻ chưa thuộc hẳn vào sự chứng 
minh và lãnh đạo của Hệ phái. 

42. NCV. Nguyễn Văn Quý, “Tư tưởng Tịnh độ trong ‘Nghi thức tụng niệm’ 
của Hệ phái Khất sĩ”. 

43. SC.TS. Liên Trí, “Pháp tu Quan Thế Âm theo quan điểm của Tổ sư Minh 
Đăng Quang”.
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Tương tự như ở các chủ đề khác, chiếm một lượng lớn là những 
ngòi bút có cái nhìn tích cực đối với ĐPKSVN và nhất là đối với Tổ sư 
Minh Đăng Quang, đối với bộ Chơn lý và Hệ phái Khất sĩ nói chung. 
Trong dụng ngữ của những ngòi bút, chúng ta không chỉ thấy cụm từ 
“Kết hợp tinh hoa từ Nam và Bắc tông” mà những vị Khất sĩ thường 
dùng để tự miêu tả mình, mà còn thấy những dụng từ khác, từ những 
cụm từ thông thường như “Hòa trộn các trường phái”, “Hòa trộn giữa 
khất thực và ăn chay”, đến những cụm từ trang trọng như “Dung hòa 
tinh túy”, “dung hợp tinh hoa” đều được sử dụng theo theo phong 
cách và ý hướng của từng ngòi bút. Tất cả đều có điểm chung là diễn 
đạt một sự kết hợp nhuần nhị, bổ khuyết cho nhau giữa Bắc tông và 
Nam tông trong ĐPKSVN.

Nhìn tổng quan hơn, chúng ta thấy rằng các bài viết khi đi vào 
một cảnh giới khá mới mẻ có tên là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam để 
bàn về quá trình hình thành và phát triển của nó đã thể hiện ba việc 
đầu tiên trong lộ trình khám phá. Việc thứ nhất là dùng thước để đo 
kích cỡ bên ngoài của nó, cụ thể là tính xem có bao nhiêu cơ sở tịnh 
xá, bao nhiêu nhân sự; việc thứ hai là dùng đồ họa để xem cơ cấu tổ 
chức và số lượng nhân sự, diện mạo kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng, 
pháp phục, kinh điển, nghi lễ; việc thứ ba là dùng các phương pháp 
luận để xem xét nội dung tư tưởng. Mỗi bài viết đều ít nhiều khởi đề 
hay dẫn nhập bằng việc nói về nguyên nhân xuất hiện của ĐPKSVN. 
Nhìn chung là như vậy, tuy nhiên mỗi một bài viết lại có dụng ngữ, 
cách phân tích, cảm xúc và điểm nhấn riêng. Có bài viết cho thấy 
sự khởi phát và hình thành ĐPKS là một yêu cầu bức thiết của một 
giai đoạn lịch sử ở miền Nam Việt Nam. Giai đoạn bi thương này 
của người dân đã bộc lộ một khoảng trống mang tính khủng hoảng 
của thẩm quyền tâm linh, của chuẩn mực đạo lý. Khoảng trống này 
tạo nên một bầu không khí bức bối ngột ngạt mà người dân phải hít 
thở hàng ngày. Nó được gia tăng cường độ với những điểm nhấn là 
những cái mắt thấy tai nghe khiến nhiều người rơi vào trạng thái 
bàng hoàng, chơi vơi, hụt hẫng. Mặt khác, với cương vị con người, 
họ sống trong tâm trạng bị xúc phạm nặng nề, thậm chí là bị chà 
đạp. Hơn lúc nào hết, về phương diện tâm linh đạo đức, người dân 
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cần một luồng sinh khí mới để hít thở, để đủ can đảm sống còn theo 
đúng ý nghĩa của từ này. Cái cần có là một cái gì đó mới mẻ, tinh 
khôi, càng thanh khiết, càng thánh thiện càng tốt. Tổ sư Minh Đăng 
Quang và ĐPKSVN do Ngài sáng lập đúng thời hợp cách đã đáp 
ứng tốt cho khoảng trống đó. Người dân hân hoan đón mừng, người 
nhập đạo xuất gia ngày càng nhiều, cư sĩ mộ pháp quy y ngày càng 
đông, tịnh xá mọc lên ngày càng dày, bóng y vàng xuất hiện khắp nẻo 
đường, điểm tô cho bến sông, lũy tre, hương thôn, châu quận. 

Ở giai đoạn đầu, tổ chức ĐPKS đã mang tính thống kết mạnh mẽ 
như một ngòi bút đã phát hiện ra qua 114 điều luật mà Tổ sư Minh 
Đăng Quang ban hành. Kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng, pháp phục, 
kinh điển, nghi lễ đều là những mảng đề tài mà nhiều ngòi bút quan 
tâm. Tư tưởng chủ đạo nằm đằng sau những mảng biểu diện ở trên 
được thể hiện cụ thể qua hai chủ trương: một là tái hiện hay phục 
hoạt mẫu mực của Tăng-già thời Phật; hai là Việt hóa đạo Phật. 

Những đường nét, thể thức, phong cách của ĐPKS trong bản 
thiết kế để làm khuôn mẫu ban đầu vừa mang tính đột phá, sáng tạo 
vừa phải có tính rõ ràng và vững chắc. Cây đời vẫn xanh, thực thể 
ĐPKS trong quá trình phát triển, một mặt cần tiếp tục chuyển biến 
vươn tới để đáp ứng được những yêu cầu mới của thời đại mới, mặt 
khác cần bám trụ vững chắc và rõ ràng nơi tinh túy vô ngã vị tha của 
nhà Phật. Chuyển biến là điều tất yếu, và trở thành một yêu cầu bắt 
buộc, khi tiếp xúc, giao thoa, hỗ tương tác động với các hệ thống 
khác. Khi nói tác động dù là tác động ở phương diện nào - nhân sự, 
kiến trúc, mỹ thuật, thờ phượng, pháp phục, kinh điển, nghi lễ - đều 
là tác động hai chiều. Thậm chí là có mức độ hòa nhập. Nói chung, 
ĐPKS đã nhất quán xuyên suốt trong việc sống chung hài hòa thân 
thiện với các hệ phái khác, với tôn giáo khác, với các tổ chức, đoàn 
thể dân sự hay Nhà nước. 

Như vậy bức tranh của sự chuyển biến không hề đơn giản. Thực 
tế cho thấy ĐPKS đã, đang và sẽ có những chuyển biến. Có những 
chuyển biến phù hợp vừa chừng, có cân nhắc, có chủ trương, vừa 
tăng độ nhu nhuyến để hài hòa, vừa giữ được bản sắc để tỏa sáng, 
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thậm chí còn làm rõ được độ tinh tế thâm sâu của bản sắc. Nhưng, 
lại có những chuyển biến tùy tiện, tự phát, thậm chí là phản cảm. Xu 
hướng thực dụng xuất hiện ở mọi nơi, dù là thực dụng trong môi 
trường kinh tế hay văn hóa, tôn giáo hay nghệ thuật.

Khi miêu tả tư tưởng chủ đạo những ngòi bút trong chủ đề này, 
vô tình hay hữu ý, sáng tạo ra những cụm từ mới mẻ, cụ thể như cụm 
từ “đức tin vô ngã”. Vô ngã là cống hiến đỉnh cách của Phật giáo vào 
nền triết học, đạo học của nhân loại. Tuy nhiên, vô ngã là một chân lý 
khó lĩnh hội vì phản xạ phản kháng hay phản xạ tự vệ cố hữu của con 
người. Sự khó lĩnh hội còn xuất hiện khi đặt vô ngã vào giáo lý luân 
hồi chuyển kiếp, cho rằng một sinh linh di chuyển từ kiếp này sang 
kiếp khác. Vì vậy trước khi lĩnh hội thấu triệt hoàn toàn – có thể gọi 
là thể nhập – thì hành giả của giáo lý vô ngã phải sống vô ngã với sự 
hỗ trợ của đức tin. Và cụm từ “đức tin vô ngã” được xây dựng. 

Về phương diện phát triển địa bàn hành hóa, khá nổi trội là các 
bài viết về những cơ sở và địa phương hoằng hóa cụ thể của PGKS 
như Úc Đại Lợi, Lào, Huế, Tây Nguyên44. Cả bốn nơi đều có một 
mẫu số chung: Thuận lợi ở bước đầu khai phá, định hình ở những 
bước duy trì, và đang cần chuyển biến về chất để phát triển bền vững. 
Chuyển biến về chất phải được hiểu cho đúng là nâng cao về chất; 
chất đây chỉ cho phẩm chất của nhân sự, của nội dung hoằng hóa, của 
cơ sở. Chuyển biến về chất là một điều cần nhận được sự quan tâm 
từ nhiều phía. Sự quan tâm được đặt trên nền tảng là các mối quan 
hệ. Cụ thể là mối liên hệ với hàng ngũ lãnh đạo tiêu biểu của Khất sĩ, 
mối liên hệ với các cơ quan đoàn thể dân sự hay Nhà nước, với các 
hệ phái tông môn hay đoàn thể tôn giáo bạn. Bốn bài viết về bốn địa 
phương đều khơi gợi lên điểm nhấn là làm thế nào để thắt chặt hơn 
nữa mối liên hệ đồng môn và tạo tính nhất quán trong các mối liên 
hệ khác. Cấp lãnh đạo tiêu biểu của Phật giáo Khất sĩ cần quan tâm 

44. TT.TS. Giác Duyên, “Hệ phái Khất sĩ với tín đồ dân tộc thiểu số Tây 
Nguyên”; ThS. Lê Thọ Quốc, “Phật giáo Khất sĩ ở Thừa Thiên – Huế: Quá trình 
hình thành và phát triển”; Thiện Khải, “Phật giáo Khất sĩ tại nước Úc: Những 
thành tựu và tương lai từ cái nhìn của một Phật tử tại gia”; NCS. Nguyễn Văn 
Thoàn, “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ở Lào (Trường hợp Tịnh xá Ngọc Tâm)”.
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hơn nữa đối với bốn trường hợp trên, vạch ra những chủ trương và 
giúp đỡ triển khai những chủ trương đó. 

CHỦ ĐỀ 4: HỆ PHÁI KHẤT SĨ VÀ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chủ đề này có 16 bài, cho chúng ta thấy một bức tranh khá toàn 
cảnh với nhiều sắc thái và giai điệu. Nếu lấy tính hàn lâm khoa học 
làm điểm xuất phát, chúng ta thấy có những trang viết trình bày ngọn 
nguồn của thuật ngữ Khất sĩ một cách chuyên sâu với những trích 
dẫn bài bản từ văn điển Phật giáo nói chung đến tác phẩm Chơn lý 
nói riêng. Sau điểm xuất phát đó là những câu viết truyền đạt cảm 
xúc, từ đơn sơ đến sâu đậm. Lại có những đánh giá tích cực dành cho 
Hệ phái Khất sĩ bởi những ngòi bút có thẩm quyền về phương diện 
học thuật, nghiên cứu; hay thẩm quyền về quản lý nhà nước trên mặt 
an ninh xã hội và tôn giáo. 

Những đánh giá tích cực tựu trung gồm sáu điểm:

1. Tính cách hòa hợp xuyên suốt của hệ thống Khất sĩ vào sự 
nghiệp chung của đạo pháp và dân tộc từ thời dựng lập tông phong 
trải qua các nền Cộng hòa cho đến ngày nay. Một trong những đỉnh 
cao là góp phần quan trọng sáng lập nên Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, đưa khát vọng thống nhất của Phật giáo Việt Nam đến trạng 
thái vinh quang của sự thống nhất cao nhất, trọn vẹn nhất. 

2. Tính cách trong sáng trong hệ thống tư tưởng thể hiện qua ý 
nghĩa mang tính nguyên lý, bao trùm mọi đối tượng mọi sinh thể, 
xuyên suốt qua mọi thời gian của khái niệm Khất sĩ.

3. Tính cách chân tu, phá ngã, phá chấp, phá mê tín dị đoan, thể 
hiện qua đời sống đơn giản thanh khiết của vị sư Khất sĩ. Cụ thể, 
những vị Khất sĩ thời kỳ đầu du phương khất thực, không sở hữu tài 
sản, không cất giữ tiền bạc.

4. Tính cách sáng tạo, thể hiện qua việc phối hợp nhịp nhàng 
giữa những cái sẵn có và những nét canh tân, giữa Nguyên thủy và 
Đại thừa, giữa văn hóa bác học và văn hóa dân gian.
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5. Tính khế hợp và khả năng cứu độ. Tính khế hợp ở đây là lấp 
được khoảng trống đạo đức, đáp ứng được nhu cầu về một điểm tựa 
tinh thần, rải xuống những giọt cam lồ hóa giải bầu không khí nhiệt 
não nhiễu nhương bức bối. Xoa dịu và góp phần tích cực hóa giải 
thực trạng đau thương mà người dân miền Nam Việt Nam trực tiếp 
hay gián tiếp phải chịu đựng. Khả năng cứu độ thể hiện qua số người 
kính ngưỡng theo về, số người ủng hộ và có thiện cảm. Khả năng cứu 
độ còn thể hiện qua sức lan tỏa từ làng này qua làng khác, tỉnh này 
qua tỉnh khác, và khắp các tỉnh thành phía bên này sông Bến Hải. 

6. Tính hòa hợp nội bộ. Đây là một phẩm chất có ngay từ điểm 
xuất phát, từ giai đoạn đầu của việc khai tông lập giáo. Ở giai đoạn kế 
tiếp việc kết nối có lỏng lẻo phần nào trong những khoảng thời gian 
ác liệt của chiến tranh, khi phương tiện giao thông và các phương 
tiện thông tin với nhau bị gián đoạn. Đến thời cả nước bừng lên xây 
dựng, thời kỳ giao hòa giữa các tổ chức, cơ quan, đoàn thể thì phẩm 
chất này của vị Khất sĩ lại dần dần tái hiện rõ nét và càng lúc càng 
vững chắc.

Ngoài những đánh giá tích cực còn có những ngòi bút, nhẹ 
nhàng, nhưng vẫn nêu lên một vấn đề khá tế nhị: Tính tông truyền. 
Cụ thể là vấn đề Tổ sư Minh Đăng Quang thọ giới có như pháp như 
luật phù hợp với Tỳ-ni tạng hay không. Hầu hết đều có cái nhìn công 
tâm, khách quan và tích cực. Song song với vấn đề tông truyền, những 
hạn chế khác của hệ thống Khất sĩ cũng được nêu lên liên quan đến 
giới luật, liên quan đến đạo đức, bằng cấp, làm kinh tế, gìn giữ nét 
đặc thù45.

Định hướng tương lai vẫn là một trong những mảng quan trọng 
nhất khi bàn thảo về một thực thể sống động như Hệ phái Khất sĩ 
Việt Nam. Có ba bài viết gợi mở hay đề nghị liên quan đến định 
hướng tương lai46, thể hiện mối quan tâm hay thậm chí là sự trăn trở 
đối với sự nghiệp chung của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, nói 

45. TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh và TS. Nguyễn Thị Quế Hương, “Hệ phái Khất 
Sĩ trước vận hội mới”.

46. ThS. Nguyễn Văn Thanh, Bùi Hữu Thành và Nguyên Cẩn.
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chung và với Hệ phái Khất sĩ, một hệ phái nhiệt tâm và mạnh mẽ 
trong việc làm cho hài hòa và Việt hóa nền Phật giáo nước nhà. 

Định hướng tương lai được cụ thể bằng việc tăng cường phẩm 
chất cho đội ngũ nhân sự Khất sĩ, chuyên môn hóa theo khung 13 
ban, ngành, viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó, Tăng 
sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa được chú trọng. 
Bên cạnh việc thành lập các lớp chuyên ngành liên quan mật thiết với 
Khất sĩ là việc chuẩn định và phong phú hóa nội dung giảng dạy. Để 
nâng cao tác dụng của giáo dục thì từng bước nên thành lập các cơ 
sở bảo tồn bảo tàng, song song với việc tập huấn nâng cao kỹ thuật 
truyền thông, đặc biệt là truyền thông liên quan đến hoạt động tu học 
và hoạt động văn hóa xã hội.   

Các ngòi bút ở chủ đề 4 còn nêu lên việc mở rộng sự nghiệp 
hoằng pháp, phục hoạt hạnh khất thực và chú trọng hơn nữa việc tấn 
tu thiền định. Mục tiêu hướng đến là giữ gìn bản sắc, phát huy tinh 
hoa, làm ích đạo đẹp đời, phục vụ xã hội nhân sinh. 

Quả thật, khất thực, tu thiền và tinh thần cầu học-dạy trong mọi 
duyên cảnh là ba mấu chốt cần phải quan tâm và thực hành đúng 
mức, nếu hệ thống Khất sĩ Minh Đăng Quang còn muốn giữ gìn bản 
sắc, giữ gìn cốt cách của mình.

LỜI KẾT

Để phát triển nhịp nhàng với các dân tộc, các quốc gia trên thế 
giới ngày nay, chúng ta cần lắm những điều mang tính hội nhập, hài 
hòa với bảng giá trị chung của thế giới. Đó là xu hướng kinh tế thị 
trường, thuận theo dòng chủ lưu của những giá trị mang tính toàn 
cầu. Vì nhu cầu hội nhập và xu hướng uốn mình theo dòng chủ lưu 
mạnh quá nên những cái mang tính địa phương, tính riêng có, tính 
đơn biệt hay thiểu số thường được nhìn với cái nhìn lướt qua và thầm 
nhủ trong lòng “Không có cũng được”. Kết quả phổ biến là hầu hết 
mọi ánh mắt đều dồn về cái gì có tính thế giới, cái gì có tính toàn 
cầu, cái có tính đa số. Và, yên tâm với toan tính của mình vì đa số thì 
thắng thiểu số, mà thắng thì ai mà chẳng thích. Lật ngược vấn đề lại, 
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chúng ta thấy rằng hòa hợp ở mức độ cần hòa hợp, vượt qua mức độ 
đó thì trở thành hòa tan và mất hút như một đơn vị sản phẩm công 
nghiệp cùng với hàng tỷ đơn vị khác đang chạy cuốn phăng theo 
băng chuyền của dòng cung ứng toàn cầu. Nói cách khác, đó là tình 
trạng hay đúng hơn là đang tiến tới tình trạng mất dần đi những yếu 
tố, những giá trị để làm nên bản vị, làm nên căn cước Việt Nam. 

Nói cách khác, khi cần trưng ra cái gì đó để giới thiệu cho bạn bè 
năm châu, người Việt có thể trưng ra cái có vẻ là tiên tiến nhất, mới 
mẻ nhất, toàn cầu nhất, cái metro chẳng hạn, đài phun nước theo 
nhạc chẳng hạn, cái siêu thị to đùng chẳng hạn. Trưng ra rồi người 
Việt mới giật mình, nhận ra rằng người bạn quốc tế không biểu lộ 
cảm hứng. Nếu có một cái gì đó để người Việt mình có thể trưng ra 
đúng nghĩa nhất của từ người-Việt-trưng-ra thì cái đó cần mang tính 
riêng có. Phật giáo Việt Nam, hẹp hơn là Khất sĩ Việt Nam có thể 
được xem là một yếu tố, một ứng viên nhiều tiềm năng đã, đang và 
sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc với những nét độc đáo và đặc sắc 
của riêng mình. Nói đúng hơn là Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam gắn bó 
khăng khít vận mạng với vận mạng của dân tộc Việt Nam. 

TT.TS. Minh Thành 
Giáo phẩm Hệ phái 

Phó ban Tổ chức Hội thảo
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Tác phẩm “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển 
và hội nhập” là tuyển tập gần một trăm bài tham luận tại hội thảo 
khoa học mang cùng chủ đề vào ngày 26 tháng 2 năm 2014, tại 
pháp viện Minh Đăng Quang, trụ sở của Hệ phái Khất sĩ. Đây 
là hội thảo, cũng như tác phẩm quy mô nhất, toàn diện nhất, hệ 
thống nhất về Tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng và Hệ phái Khất 
sĩ nói chung, từ trước đến giờ.

Tác phẩm này là kết quả nghiên cứu học thuật của các nhà 
nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam và Hệ phái Khất sĩ. Lấy bối cảnh tưởng niệm 
60 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang (1954 - 2014) vắng bóng, 
tác phẩm này khảo cứu một cách toàn diện về những đóng góp 
to lớn của Tổ sư  Minh Đăng Quang trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo miền Nam Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. 
Từ điểm xuất phát quan trọng này, ngoài việc khảo cứu về cuộc 
đời và sự nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang cũng như quá trình 
hình thành và phát triển Hệ phái Khất sĩ tại Việt Nam và trên thế 
giới, các nhà Tôn giáo học và các nhà Phật học còn nghiên cứu tư 
tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang qua bộ Chơn lý. Dựa 
vào tư tưởng của bộ Chơn lý, qua bảy thập niên hình thành và 
phát triển, Hệ phái Khất sĩ đã có những đóng góp nhất định vào sự 
nghiệp phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại.

Với tông chỉ “Nối truyền Chánh pháp của Phật Thích Ca”, Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã xây dựng đường lối tu học phù hợp với 
bối cảnh xã hội Việt Nam. Những đóng góp của Tổ sư Minh Đăng 
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Quang và Hệ phái Khất sĩ cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam có 
thể được đúc kết qua một số vấn đề trọng tâm như sau:

1. Xây dựng một đạo Phật tiếp biến văn hóa

Một mặt chủ trương quay về đạo Phật gốc qua pháp phục tam 
y, hành khất độ sinh, thiền định chuyển hóa, lối sống giản dị, ăn 
chay nuôi tâm từ, Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương lấy văn 
hóa Việt Nam làm cơ sở truyền bá Phật pháp cho người Việt Nam. 
Nhờ phương pháp tiếp biến văn hóa qua bộ Chơn lý, Hệ phái Khất 
sĩ đã nhanh chóng khẳng định chỗ đứng bền vững trong lòng Phật 
giáo Việt Nam và đất nước Việt Nam, đáp ứng hiệu quả nhu cầu tu 
học của quần chúng Phật tử tại miền nam Việt Nam.

2. Truyền bá một đạo Phật thuần Việt 

Trong bối cảnh các Nghi thức tụng niệm thuộc các trường 
phái Phật giáo Việt Nam trong thập niên 50 của thế kỷ 20 đều 
là phiên âm Hán Việt, Tổ sư Minh Đăng Quang đã mạnh dạn sử 
dụng các bài kinh thuần Việt với ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu và 
đi vào lòng người. Việt hóa nghi thức tụng niệm và hoằng truyền 
Phật pháp bằng tiếng Việt dễ hiểu không chỉ là chủ trương của 
Hệ phái Khất sĩ, mà còn là con đường độ sinh thiết thực và hữu 
hiệu. Nhờ đó, các thành phần Phật tử dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ và 
thực tập lời Phật dạy. Chủ trương này đã được Hòa thượng Giác 
Nhiên và Ni trưởng Huỳnh Liên chuyển thể qua hai ấn bản “Nghi 
thức tụng niệm” sau khi Tổ sư vắng bóng. Các nghi thức này đã 
trở thành tụng bản chính yếu của Hệ phái Khất sĩ Tăng và Ni cho 
đến ngày nay. Việc thi kệ hóa và sáng tác các bài sám nguyện bằng 
thi ca thuần Việt, các bài thơ đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
được hai vị cao đệ nêu trên tuân thủ nhất quán trong hai ấn bản 
Nghi thức tụng niệm. Vượt qua được các rào cản ngôn ngữ Hán 
Việt, các nghi thức tụng niệm thuần Việt, đậm chất thi ca của Hệ 
phái Khất sĩ đã trở thành thực phẩm tinh thần không thể thiếu đối 
với các Phật tử tại miền Nam Việt Nam.
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3. Kiến trúc Tịnh xá đặc thù

Các ngôi Tịnh xá đầu tiên do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng 
lập và hơn 500 ngôi Tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ xây dựng trong 
bảy thập niên qua đều mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt và mỹ thuật 
Việt. Thay vì dùng “Tự viện” trong Hán Việt, hệ thống chùa của 
Hệ phái Khất sĩ được gọi là “Tịnh xá”, dịch nghĩa của từ “Vihara” 
trong tiếng Pāli và Sanskrit. Đây là một trong những nỗ lực thoát 
khỏi “Hán hoá”. Ngôi chính điện của Hệ phái Khất sĩ được xây 
dựng với cấu trúc bát giác, tượng trưng cho Chánh đạo gồm tám 
yếu tố (Bát chánh đạo), còn được gọi là con đường Trung đạo, gồm 
có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, 
hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân 
chính, ghi nhớ chân chính và thiện định chân chính. Chánh điện 
bát giác này vừa tạo nên tính độc lập về kiến trúc mỹ thuật tự viện 
đối với Phật giáo Việt Nam, đồng thời làm phong phú cho kiến 
trúc mỹ thuật Phật giáo thế giới.

4. Đường lối tu tập nguyên thủy

Tông chỉ và đường lối tu tập của Hệ phái Khất sĩ được trình 
bày đầy đủ trong bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Thoát 
khỏi các ảnh hưởng của các hình thái “Đạo Phật pháp môn” của 
Phật giáo Trung Quốc, Tổ sư Minh Đăng Quang nhấn mạnh “Đạo 
Phật nguyên chất” qua ba trụ cột tâm linh Phật giáo, gồm đạo đức, 
thiền định và trí tuệ. Về đạo đức, gồm có đạo đức tại gia, đạo đức 
xuất gia, đạo đức Bồ-tát như đức Phật đã dạy. Về thiền định, Tổ sư 
Minh Đăng Quang trung thành với phương pháp thiền chỉ, thiền 
quán, thiền minh sát tuệ như trong Phật giáo Nguyên thủy. Về trí 
tuệ, cần hội đủ trí tuệ do nghe học Phật pháp (văn tuệ), trí tuệ do 
nghiền ngẫm Phật pháp (tư tuệ), trí tuệ do tu tập đạo giải thoát 
(tu tuệ). Các bài giáo lý bằng văn xuôi và thi kệ trong bộ Chơn lý 
đều xoay quanh “kiềng ba chân” quan trọng này. Về phương diện 
xã hội học, Tổ sư Minh Đăng Quang đề cao thuyết tứ ân, ứng dụng 
sáu pháp hòa kính và bốn pháp đắc nhân tâm (Tứ nhiếp pháp) để 
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nhập thế năng động và hiệu quả.

Hệ phái Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập có thể 
được xem là một hình thái đạo Phật “Dung hợp tinh hoa” của Phật 
giáo Nam truyền và Bắc truyền tại Việt Nam. Về Nam truyền, Hệ 
phái Khất sĩ qua việc giữ truyền thống “Tam y, khất thực, không 
giữ tiền bạc, thực tập thiền quán, không đặt nặng nghi lễ”, đã phát 
triển nhanh hơn và mạnh hơn Phật giáo Nam truyền tại Việt Nam, 
nhờ vào tiếp biến văn hóa Việt Nam. Về Bắc truyền, Hệ phái Khất 
sĩ qua việc tiếp thu “văn hóa ăn chay, tụng kinh sám Đại thừa, 
không truyền bá mê tín”, đã phát triển vượt trội hơn một số giáo 
phái Đại thừa tại miền Nam Việt Nam, nhờ vào cách làm đạo 
thuần Việt, giản dị và dễ hiểu. 

Nhờ chủ trương hòa hợp, Hệ phái Khất sĩ không chỉ có mặt 
trong dòng chảy chính thống của Phật giáo Việt Nam, mà còn góp 
phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, tổ chức Phật giáo thống nhất các trường phái và hệ phái 
Phật giáo đúng nghĩa, sau năm 1981. 

Với 70 năm hình thành, tồn tại và phát triển tại Việt Nam 
và trên thế giới, Hệ phái Khất sĩ với những thành công và hạn 
chế nhất định đã trở thành mô hình làm đạo đáng tham khảo về 
phương diện học đạo, tu đạo, hành đạo, phụng sự nhân sinh của 
các cộng đồng Phật giáo Việt Nam.

Vì là Hội thảo mang tính học thuật, các bài nghiên cứu trong 
tác phẩm này thể hiện các quan điểm phong phú và đa chiều về 
Tổ sư Minh Đăng Quang và Hệ phái Khất sĩ. Cũng có nhiều vấn 
đề, do đánh giá từ góc độ này, nhìn nhận từ góc độ khác, một số 
tác giả thể hiện quan điểm dị biệt nhau. Dù dị biệt, các tác giả đều 
ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổ sư Minh Đăng Quang nói 
riêng và Hệ phái Khất sĩ nói chung cho sự phát triển Phật giáo 
miền Nam nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. 

Tôi cho rằng tác phẩm này không chỉ là nguồn tham khảo 
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quan trọng cho các nghiên cứu chuyên sâu về Hệ phái Khất sĩ mà 
còn là nguồn tài liệu hữu ích đối với các nghiên cứu về phong trào 
Phật giáo cách tân và Phật giáo phát triển cuối thời kỳ Pháp thuộc 
và trong giai đoạn Xã hội Chủ nghĩa. Đọc tác phẩm này, độc giả 
không chỉ thán phục về lí tưởng thiêng liêng, chí nguyện cao cả, 
độ sinh hữu hiệu của Tổ sư Minh Đăng Quang, mà còn cơ hội ôn 
lại một giai đoạn nhập thế đầy khó khăn và thử thách của Phật 
giáo tại miền Nam Việt Nam.

TT.TS. Thích Nhật Từ
Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Phó ban Tổ chức Hội thảo
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CHỦ ĐỀ 1 

TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG: 
CUOÄC ÑÔØI VAØ ÑAÏO NGHIEÄP
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TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VÔÙI PHONG TRAØO
CHAÁN HÖNG PHAÄT GIAÙO CUØNG TAÂM NGUYEÄN

NOÁI TRUYEÀN THÍCH CA CHAÙNH PHAÙP

HT. Thích Trung Hậu 
Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Tổ sư Minh Đăng Quang sinh năm 1923, tầm sư học đạo năm 
16 tuổi (1938), xuất gia cầu đạo, ngộ đạo năm 22 tuổi (1944), hoằng 
truyền Chánh pháp trong 10 năm (1944 – 1954). Đây là thời kỳ đầy 
sôi động của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đã và đang chuyển 
mình, tạo nên một bước ngoặt lớn: Phong trào chấn hưng Phật giáo 
(1928 – 1945), mở đầu từ miền Nam, rồi miền Trung, miền Bắc, và 
đã phát triển rộng khắp cả nước, đem lại cho Phật giáo Việt Nam 
một bộ mặt mới, một sức sống mới. Sự xuất hiện của Tổ sư Minh 
Đăng Quang thông qua các sự kiện xuất gia cầu đạo, ngộ đạo, hành 
đạo, hình thành Đạo Phật Khất Sĩ - một tông phái Phật giáo biệt 
truyền chỉ có ở Việt Nam, có thể xem là một đóng góp, một nối tiếp 
của phong trào chấn hưng Phật giáo, nhưng là một sự đóng góp, 
một sự nối tiếp rất đặc biệt, do tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp” của vị Tổ sáng lập. Bài viết này xin cố gắng làm rõ về 
hai vấn đề nêu trên.

1. Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo

Theo nhà nghiên cứu Phật học Đào Nguyên, trong bài viết 
“Tính tất yếu của Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ phong trào chấn 
hưng (1928 – 1945)” thì diễn biến của phong trào chấn hưng Phật 
giáo Việt Nam dấy khởi khắp ba miền Nam-Trung-Bắc (1928 – 
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1945) là con đường đi tới tất yếu của Phật giáo Việt Nam thời cận 
hiện đại để tồn tại và phát triển, cũng là phù hợp với tiến trình phát 
triển tất yếu của lịch sử dân tộc. Tính tất yếu ấy có thể ghi nhận qua 
các chi tiết: tất yếu vì mang tính quốc tế; tất yếu vì tính chất tự tồn, 
tính chất sống còn. Chi tiết này có thể nhìn thấy qua ba khía cạnh: 
(1) Tự tồn để phát huy nội lực; (2) Tự tồn để hiện rõ ánh sáng và sự 
thật; (3) Tự tồn để phục hưng cùng phát huy văn hóa Phật giáo, góp 
phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc1.

Như vậy, theo chúng tôi, sự ngộ đạo, hành đạo của Tổ sư Minh 
Đăng Quang (1944) và sự thành lập Đạo Phật Khất Sĩ (1944 – 1954) 
cũng nằm trong chiều hướng tất yếu của dòng chảy lịch sử thuộc 
Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại. Sách Việt Nam Phật giáo sử 
luận III của Nguyễn Lang (HT. Nhất Hạnh) đã ghi nhận những 
vận động nhằm chấn hưng Phật giáo của HT. Khánh Hòa (1877 
– 1947) cùng một số chư vị Tôn túc, cư sĩ trí thức thời ấy ở miền 
Nam như sau: Năm 1928, Thiền sư Khánh Hòa cùng với ba vị Tăng 
sĩ là Từ Nhẫn, Chơn Huệ và Thiện Niệm lo tổ chức việc xây dựng 
Thích Học đường và Phật học Thư xã tại chùa Linh Sơn, đường 
Douaumont, Sài Gòn. Năm 1929, Thiền sư Khánh Hòa và Thiền sư 
Thiện Chiếu (1899 – 1974) lại vận động giới cư sĩ hữu tâm ở Trà 
Vinh gởi mua cho Thư xã một Bộ Tục Tạng Kinh gồm 750 tập và an 
trí tại chùa Linh Sơn. Năm 1929, Thiền sư Khánh Hòa cho ấn hành 
một tập san Phật học bằng Quốc ngữ lấy tên là Pháp Âm. Pháp Âm 
đặt cơ sở tại chùa Xoài Hột - Mỹ Tho, dựa trên sự ủng hộ kinh tế 
của bổn đạo chùa này. Đó là tờ báo Phật giáo đầu tiên bằng chữ 
Quốc ngữ tại Việt Nam. Số đầu ra đời ngày 13/08/1929… Thiền 
sư Khánh Hòa lại cùng với các vị Tăng sĩ quyết định tổ chức một 
hội Phật học để làm tiền đề cho sự tiến tới thành lập Tổng hội Phật 
giáo. Thiền sư triệu tập các vị Tăng và với sự cộng tác của một số cư 
sĩ tại Sài Gòn, như các ông Phạm Ngọc Vinh, Huỳnh Văn Quyền, 
Trần Nguyên Chấn, Trần Văn Khuê, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn 
Phổ, Nguyễn Văn Cần… thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật 
học (1931). Thiền sư Từ Phong chùa Giác Hải ở Chợ Lớn được 

1. Xem Nguyệt san Giác Ngộ, số 207, tháng 06 – 2013, tr.83 – 95.
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bầu làm Chánh Hội trưởng. Thiền sư Khánh Hòa giữ trách vụ Phó 
Nhất Hội trưởng và Chủ nhiệm Tạp chí Từ Bi Âm. Tạp chí này ra 
đời ngày 1 tháng 3 năm 1932, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn số 149 
đường Douaumont – Sài Gòn. Thư viện của tạp chí mang tên là 
Pháp Bảo Phương cũng được thành lập. Tục Tạng Kinh được an trí 
tại đấy. Thiền sư Thiện Chiếu lại vận động giới cư sĩ ở Chợ Lớn gởi 
mua thêm cho Pháp Bảo Phương một Đại Tạng Kinh vừa mới được 
ấn hành tại Trung Hoa.

Năm 1933, Thiền sư Khánh Hòa trở về chùa Long Hoa, tổ chức 
một Phật học đường lưu động lấy tên là Liên đoàn Phật học xã. 
Năm 1934, Thiền sư Khánh Hòa lại vận động để thành lập Hội 
Lưỡng Xuyên Phật học, và Hội này đã ra đời chính thức vào ngày 
13/8/1934, trụ sở đặt tại chùa Long Phước - Trà Vinh. Công việc 
đầu tiên của Hội là tổ chức Phật học đường. Phật học đường Lưỡng 
Xuyên được khai giảng ngay vào cuối năm 1934. Các Thiền sư Huệ 
Quang, Khánh Anh được mời đến giảng dạy. Thiền sư Khánh Hòa 
đảm trách nhiệm vụ Đốc giáo. Hai vị cư sĩ hữu tâm là Ngô Trung 
Tín và Huỳnh Thái Cửu hợp nhau tặng cho Phật học đường một bộ 
Đại Tạng Kinh khác để làm tài liệu học tập. Năm 1935, Hội xuất bản 
sách Phật học giáo khoa bằng hai thứ tiếng Việt và Hán. Tạp chí Duy 
Tâm của Hội được ra mắt vào tháng 10 năm 1935. Tạp chí khởi dịch 
các Kinh Ưu-bà-tắc giới và Quán Vô Lượng Thọ Phật. Hồi ấy, phong 
trào Phật học đã lan rộng cho nên báo Lục Tỉnh Tân Văn tại Sài Gòn 
cũng mở “Trang Phật học”. Tạp chí Duy Tâm thường lên tiếng kêu 
gọi thành lập một Phật giáo Tổng hội để thống nhất tổ chức Phật 
giáo Việt Nam. Từ cuối năm 1937 trở đi, trong số nào Duy Tâm 
cũng có bài bàn về vấn đề thành lập Phật giáo Tổng hội…2.

Trích dẫn khá nhiều như thế là để chúng ta cùng thấy rõ những 
Phật sự tiêu biểu mang tính chất vận động để chấn hưng Phật giáo 
ở miền Nam thời bấy giờ – thông qua HT. Khánh Hòa cùng một số 
vị Tôn túc – chắc chắn là đã có ảnh hưởng nhiều đến tuổi trẻ của 

2. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận III, Paris, Nxb. Lá Bối, 1985, 
tr.52, 53, 58, 59.
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Tổ sư Minh Đăng Quang vốn rất thông sáng, ham thích cầu học, 
tham vấn đạo lý và tư duy. Trong Ánh Minh Quang có đoạn kể về 
tuổi thơ của Tổ sư: “Đến tuổi cắp sách đến trường, Ngài luôn chăm 
chỉ học hành, bài vở thầy dạy đến đâu Ngài thông suốt đến đó và 
mỗi năm mỗi tiến phát. Ngoài giờ học tập ở trường, Ngài giúp đỡ 
việc nhà, hầu hạ cha mẹ. Hơn nữa, Ngài rất siêng năng ưa thích 
nghiên cứu, tìm hiểu sách vở ghi chép sử liệu các tôn giáo, nhất là 
tam giáo Thích - Đạo - Nho… Ngài tìm tòi, học hỏi rất tường tận. 
Nhờ vậy, mỗi khi chuyện vãn với những người thiện duyên quen lạ, 
Ngài đều luận giải mọi vấn đề một cách tinh tường và được người 
người cảm phục.

Vốn được hấp thu nề nếp đạo đức Nho phong nên Ngài thường 
tới lui các nhà đạo đức trưởng thượng đương thời để tham vấn đạo 
lý. Trong thời gian này, Ngài có tạo một cái thất nhỏ phía sau nhà 
để hằng ngày tiện bề tu tập tham thiền. Ngài thường trầm tư mặc 
tưởng, có khi cả đôi ba giờ đồng hồ.

Cận cảnh của những giờ trầm tư mặc tưởng kia phải chăng là 
con đường chấn hưng của Phật giáo miền Nam đang diễn tiến tương 
đối thuận lợi, và viễn cảnh của sự tư duy ấy phải chăng là những 
manh nha của tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”?

2. Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp

Tâm nguyện Nối truyền Thích-ca Chánh pháp là nền tảng nên 
trong chiều hướng này, toàn bộ các sự kiện tầm sư học đạo, xuất 
gia cầu đạo, chứng đạo, hành đạo, đều chính là những biểu hiện 
từ tâm nguyện nền tảng ấy. Bài viết Lược sử Tưởng niệm Đức Tôn 
sư Minh Đăng Quang in nơi sách Ánh Minh Quang đã ghi nhận 
về thời kỳ dốc chí cầu đạo, thuyết pháp truyền đạo của Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang như sau: “… Ngài dấn thân vào vùng Thất Sơn, 
nơi có nhiều núi non huyền bí, hang động sâu thẳm, có những bậc ẩn 
tu ít người thấy gặp. Ngài đến đây với tất cả lòng thành, với quyết chí 
tu hành giải thoát, tìm ra Chánh pháp của Như Lai, hiến dâng cuộc 
đời cho Phật pháp. Giữa chốn núi cao chập chùng, cây lá phủ giăng 
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bốn bề tịch lặng, chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hú, làm bạn với cỏ 
cây. Đêm tham thiền tĩnh tọa, buổi sáng mang bình bát đi khất thực 
hóa duyên trong thôn xóm theo hạnh Phật Tăng xưa. Giờ Ngọ thọ 
trai xong, Ngài trở về tìm chỗ tịch lặng để đi kinh hành và giữ mình 
thanh tịnh, trau dồi đạo quả. Ngài ở vùng Thất Sơn ít lâu thì xuống 
núi qua đất Hà Tiên… Ngài lại ra đầu gành bãi biển mũi Nai, ngồi 
tham thiền bảy ngày bảy đêm quán xét về nhân duyên. Trước cảnh 
thiên nhiên trời nước bao la, những chiếc thuyền nhấp nhô, bọt nước 
tụ tán, vào một buổi chiều, Ngài ngộ nhập Phật pháp, chứng đạt lý 
vô thường, vô ngã, cảnh khổ trầm luân, đầy vơi, có không còn mất, 
sống chết, khổ vui của cuộc đời. Chính nơi đây, Ngài tỏ sáng lý pháp 
“Thuyền Bát Nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sinh. Năm đó, Đức 
Ngài tròn 22 tuổi.

Để đánh dấu bước đường hoằng dương Phật pháp, thời pháp đầu 
tiên được Ngài khai đàn giảng giải là “Thuyền Bát Nhã” vào ngày 
Rằm tháng Tư tại Linh Bửu tự, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Từ đó, 
gót chân hành đạo của Đức Tôn sư Minh Đăng Quang, vị Sư trưởng 
của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam bước rộng lần ra từ phạm vi làng 
này sang làng khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác… Ngài phát nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” noi gương Phật Tăng xưa sống đời 
phạm hạnh giải thoát…”3.

Nói chung, sự nghiệp hoằng hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang 
nhằm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” có thể gồm thâu vào 2 
phần là Truyền thống và Hiện đại.

a. Nối truyền Thích-ca Chánh pháp theo truyền thống

 Chư Tăng Ni Khất sĩ duy trì hình thức sinh hoạt của Tăng 
đoàn là khất thực vào buổi sáng, không nhà cửa, không gia đình 
quyến thuộc, không cất chứa các vật dụng, tiền bạc, không ở một 
nơi chốn nhất định. Vấn đề này đã được hướng dẫn một cách chi 
tiết, cụ thể:

3. Hệ phái Khất Sĩ, Ánh Minh Quang, TP. HCM, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, 
2004, tr.11 – 13.
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1. Phép đi khất thực chỉ từ một tới hai người, trừ khi nào đến xứ 
lạ, một hai ngày đầu thì đi chung cho biết đường sá, đi từng người 
cách khoảng hai thước.

2. Khi đi lấy cơm hoặc đi trai tăng tại nhà cư sĩ thì được đi chung, 
đi hàng một, cách nhau hai thước tây, ai lớn tuổi đạo đi trước, tập sự 
đi sau.

3. Tại tịnh xá có ban cư sĩ hộ pháp, hoặc có nhiều người xin cúng 
dường luân phiên giáp 30 ngày trong mỗi tháng, thì Giáo hội nếu 
đông chia ra: phân nửa Tăng đi khất thực, phân nửa Tăng nhận cúng 
dường trọn bữa ăn.

4. Tốt hơn là mỗi người hàng ngày đều phải đi bát, ban hộ pháp 
chỉ hộ thêm sau khi đi về.

5. Khi đi khất thực, nếu ai về không kịp ngọ, lỡ quá trưa thì phải độ 
nơi chỗ vắng, gốc cây, xa đường lộ, phố xá, chợ đông. Phải tránh những 
chỗ dơ dáy bụi bặm, cấu trược ồn ào, vì thế sẽ làm nhẹ thể pháp Phật.

6. Đi bát không được vô chợ, hoặc đứng phía góc chợ, hoặc chen 
lấn chỗ đám đông. Nên đi vào trong xóm và các đường lộ xa chợ.

7. Mỗi đường có thể đi ba ngày, đi xa không quá ba ngàn thước.

8.  Bận đi phải đi luôn, bận về nếu thiếu thì đứng trước cửa từng 
nhà (ngoài đường chớ không được vào thềm), mỗi nhà đứng năm ba 
phút theo thứ tự.

9.  Khi bát còn lưng thì ôm qua tay trái gần trước bụng, lúc đầy 
rồi phải để vào túi, phủ nắp lại, quảy phía tay mặt không nhận nữa.

10. Không nhận lãnh đồ vật để trong túi, ngoài bát hoặc trên 
nắp bát.

11. Không được nhận tiền, gạo, không được nhận đồ ăn mặn. 
Khi người đem đến cúng, mình có thể hỏi xem là chay hay mặn, đó là 
gương dạy thiện cho người.

12. Không được đi vào nhà ai, khi đi khất thực. Nếu phải viếng ai 
hoặc có việc của Giáo hội sai, thì đi lại ngay nhà người ta trước, bát 
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mang chớ không ôm, bận về mới ôm ra, đi xin mà trở về.

13. Không được đứng lại uống nước hay đại, tiểu khi đi khất thực.

14. Bát nếu ôm trần thì được nhận, bát mang trong túi cấm 
thâu nhận. 

15. Không được ngó mặt thí chủ, hoặc nói chuyện quá năm, 
sáu câu. 

16. Ai có hỏi về đạo giữa đường, thì kiếm nơi gốc cây ngồi nói, 
hoặc hẹn sau khi độ cơm rồi sẽ giảng nói, hoặc mời người đến ngay 
chỗ trụ, hoặc để ngày khác, người thỉnh cúng dường tại nhà có Tăng 
đông, cư sĩ nhiều sẽ giảng nói.

17. Khi đi khất thực, ai muốn cúng hoặc thí gì tự ý, bao giờ 
người hỏi sẽ chỉ dạy, bằng không thì thôi, chớ chê khen, bắt lỗi, ép 
buộc người ta.

18. Nếu biết cơm có dính lỡ đồ ăn mặn, thì khi về phải cho người 
khác, chớ không được dùng, bằng khi túng ngặt, phải gụt rửa sạch 
mới được dùng.

19. Khi đi khất thực phải trang nghiêm hòa huỡn, ngó ngay 
xuống, ngó xa hai thước, chớ ngó liếc hai bên, chớ tìm lóng nghe 
chuyện người nói, tâm phải niệm Phật.

20.  Đừng vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chỏ, muốn qua đường quẹo 
phải đứng lại xoay mình, chớ đừng đi tắt xéo.

21.  Mỗi khi có chuyện gì thì phải đứng lại, có ai cúng thì chỉ lại 
người sau, cho để bát trước.

22. Ngày nào ai đi bát đường nào, phải sắp đặt trước tại chùa, 
chớ đừng ra đường lộn xộn.

23. Khi đi khất thực, ngoài món ăn ra không nhận các thứ gì 
khác của bất cứ ai gởi. Hãy bảo họ đem lại các chùa kia. Ai nói gởi 
cúng Phật thì không được nhận. Hãy nói: “Tăng chỉ là người tu đi xin 
ăn mà thôi”.
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24. Đồ ăn rồi nếu còn dư phải cho hết, không được để dành.

25.  Đồ khất thực trước phải độ trước. Đồ cúng dường sau phải 
độ sau.

26.  Khi đi khất thực không được chống gậy, mang giày, che dù... 
Phải mặc áo chừa cánh tay mặt, đầu trần, chân không, phải mặc vấn 
thượng y trùm kín4.

b. Nối truyền Thích-ca Chánh pháp theo hiện đại

Phần này là Việt hóa, rút tỉa, đúc kết từ các mảng giáo pháp căn 
bản của Phật pháp (Tứ đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên, 
Có và không…) để giảng dạy, chỉ dẫn, ứng hợp cơ duyên, như các 
đoạn trích sau: 

-  Người là lòng thương yêu gia đình. Trời là lòng thương yêu 
xã hội. Phật là lòng thương xót cả chúng sinh. Các bậc ấy thảy quên 
mình mà biết lo cho kẻ khác, nên muôn loài thảy kính vì (Chơn lý 
“Thập nhị nhân duyên”).

-  Quan hệ nhất là chữ ái chia tách hai đường: Người đứng trên 
chữ ái là chư Phật, kẻ nằm dưới chữ ái là chúng sinh. Điều đó đáng 
cho chúng ta thận trọng (Chơn lý “Thập nhị nhân duyên”).

- Người tà kiến thì đi sâu vào trong chốn khổ mịt mờ đen tối. Nếu 
quay trở lại chánh kiến, tức nhiên giải thoát xán lạn vui tươi (Chơn 
lý “Bát chánh đạo”).

- Đạo chánh là bởi thiện lành không ác quấy. Ấn chứng của đạo 
là sự tươi vui không khổ nhọc (Chơn lý “Bát chánh đạo”).

- Có giữ giới vạn vật mới tốt đẹp. Có thiền định chúng sinh mới 
sống đời. Có trí tuệ các pháp mới trọn lành, trong sạch (Chơn lý “Có 
và không”).

- Có để đặng chơn như. Không để đặng chơn như. Trung để đặng 
chơn như. Chấp gồm thâu ba pháp để đến chơn như. Không chấp 

4. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, TP. HCM, Nxb. Tổng hợp 
TP. HCM, 2012, tr.61 – 65.
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cũng là chơn như. Chơn như mới thật là có. Chơn như mới thật là 
không. Chơn như mới thật là trung. Chơn như mới thật là Ta, là Phật 
(Chơn lý “Có và không”).

- Kẻ thiện lành dầu câm cũng là biết nói, nói lời lành ai cũng 
mến. Kẻ ác dầu học giỏi cũng như câm, vì nói chẳng ai nghe (Chơn lý 
“Sanh và tử”). 

- Lòng thương có cao có thấp, có sạch có dơ, có trúng có trật. 
Thương ngay là đến Niết-bàn, sống mãi. Thương tà vạy là sa địa ngục, 
diệt vong (Chơn lý “Nam và nữ”).

- Nếu ta sống có ích lợi cho người, thì người khác cũng sẽ sống có 
ích lợi lại cho ta (Chơn lý “Y bát chơn truyền”).

- Người có định thì thân khẩu ý mới trong sạch, tuy ít nói mà nói 
hay, tuy ít làm mà làm nên, tuy ít nhớ mà nhớ phải, là được kết quả 
yên vui (Chơn lý “Nhập định”).

- Hạt giống thú là thân khẩu ý ác. Hạt giống người là thân khẩu 
ý nhân. Hạt giống trời là thân khẩu ý thiện. Hạt giống Phật là thân 
khẩu ý chơn (Chơn lý “Tâm”).

- Chơn lý như mặt trời, pháp lý như đèn sao, thế sự như hang tối. 
Vậy nên cái học của chúng ta là học chơn lý, thấu chơn lý mới gọi là 
bậc thật học (Chơn lý “Học Chơn lý”).

- Kẻ trí trau tâm chớ chẳng dồi thân, nói ít mà nên, làm ít mà 
hay, lo ít mà đặng, là bởi nơi tâm đã trọn tốt… (Chơn lý “Đi tu”).

- Trong đời ai cũng phải ăn đặng sống. Nhưng bởi có cái sống 
trước mới có sự ăn sau. Vậy thì muốn sống là chớ sát sinh, muốn ăn 
thì không nên trộm cắp (Chơn lý “Ăn và sống”).

- Có không tham vọng, tâm ta mới no đủ. Có không sân si thì tinh 
thần mới sáng láng, mát mẻ trong sạch. Thân khẩu ý không vọng động 
thì tâm hồn mới an trụ cứng cỏi (Chơn lý “Phật tánh”).

- Thân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là pháp 
Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch ấy là Đức Phật 
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(Chơn lý “Tu và nghiệp”).

- Đạo Phật khi hẹp thì phải mở rộng, và khi rộng là phải thu hẹp. 
Rộng hẹp phải biết tùy duyên mới gọi là phương tiện thiện xảo của trí 
tuệ Phật (Chơn lý “Thờ phượng”).5

c. Về phần giới luật

Luật nghi Khất sĩ, riêng cho giới xuất gia gồm 9 phần: (1) Bài 
học Khất sĩ; (2) Luật Khất sĩ; (3) Bài học Sa-di ; (4) Pháp học Sa-di 
1 (Giới); (5) Pháp học Sa-di 2 (Định); (6) Pháp học Sa-di 3 (Tuệ); 
(7) Giới bổn Tăng; (8) Giới bổn Ni; (9) Giới Phật tử cùng 114 điều 
Luật nghi Khất sĩ.

Cũng như nơi phần Giáo lý, đây là những đúc kết, nêu thuật, 
tóm lược những điểm chính yếu về Giới luật từ các bộ Luật tiêu 
biểu đã được Hán dịch và Việt dịch (Luật Tứ Phần, Luật Ma-ha-
tăng-kỳ, Luật Ngũ Phần, Luật Thập Tụng…) trong nỗ lực Việt hóa, 
diễn ca, chỉ dẫn cụ thể dễ hiểu, ứng hợp cơ duyên, làm chỗ dựa cho 
hàng xuất gia của Hệ phái Khất sĩ an trụ, tu tập, hành hóa, nhằm đạt 
đến giác ngộ giải thoát.

Chẳng hạn, đây là những Học pháp kết hợp với Giới cần thực 
hành để buộc giữ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khiến người 
Khất sĩ tịnh hóa thân tâm, tinh cần tu học, hành đạo: 

- Mắt: Mắt phải đừng nháy liếc, nếu ngó ngang phải xoay trọn cái 
đầu. Ngó phụ nữ cách xa năm thước. Ngó ngay sóng mũi, ngó thoáng 
qua không được chăm chú… Mắt là thần, chủ của tâm nên phải ngó 
xuống và tập cho cứng. Thường phải ngó xa về chân trời hướng Tây 
để quán tưởng. Chớ ngó sắc trần, đồ vật tươi tốt khéo hay, thân người 
chưng diện, mà phải thấy chư Phật, Pháp, Tăng…

- Tai: Tai không nghe thế sự, tiếng ác nhơ, êm dịu, lời kèn huyễn. 
Phải nghe gió, nghe hư không, nghe tiếng pháp, nghe tận nơi xa, nghe 
trong trí não.

5. Hệ phái Khất sĩ, Ánh Minh Quang (trích Tinh hoa Chơn lý), TP. HCM, 
Nxb. Tổng hợp TP. HCM, 2004, tr.51 – 71.
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- Mũi: Mũi chớ ngửi mùi thơm thúi, mà nên ngửi tâm người, ngửi 
mùi pháp, ngửi tận hư không, ngửi mùi của các hạng chúng sinh…

- Lưỡi: Lưỡi chớ nếm vị ngon, chớ phân biệt thức ăn, nên phải 
nếm pháp vị, nếm đạo lý, quả Niết-bàn an lạc.

- Thân: Thân chớ trau dồi tốt đẹp, mà cũng đừng quá ư trệ xấu xí. 
Chớ ưa mềm mại, chớ ham tươi tốt áo quần. Phải trì giới phạm hạnh 
thanh tịnh… Đừng dung dưỡng, đừng khổ hạnh…

- Ý: Ý không mong cầu, đừng hay cố chấp, sao cũng được, sao cũng 
xong. Sao là sao, cái gì cũng vậy, sao cũng bằng nhau, như vậy, như 
nhiên, như thường, như như. Đừng trái ý ai, đừng tự ý mình. Đừng 
nhớ tưởng, đừng rối loạn, chớ tự cao. Thân khẩu ý phải trong sạch lục 
trần. Tham sân si phải đoạn diệt; sát đạo dâm phải dứt chừa…

Như vậy thì có giới mới có định. Không giới định thì không phải 
là người tu hành, chẳng bao giờ phát huệ sanh chơn…6.

Tóm lại, Tổ sư ra đời trong sự nối tiếp phong trào chấn hưng 
Phật giáo Việt Nam, tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” 
của Tổ sư Minh Đăng Quang như thế là đã thành hiện thực, vì Đạo 
Phật Khất Sĩ do Ngài sáng lập đã chứng tỏ có một sức sống bền 
vững, phát triển rộng khắp, góp phần làm phong phú những pháp 
phái hành đạo của Phật giáo Việt Nam, đem ánh sáng Chánh pháp 
đến với muôn loài.

6. Luật nghi Khất sĩ, TP. HCM, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, 2012, tr.70 – 72.
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SÖÏ BÌNH THÖÔØNG VÓ ÑAÏI 
CUÛA NGAØI MINH ÑAÊNG QUANG

TT. Thích Thiện Thống 
Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN

Vào thập niên 40 của thế kỷ XX, ngài Minh Đăng Quang là một 
trong các nhân vật tôn giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại vùng đất 
mới Tây Nam Bộ. Khi đề cập đến sự ảnh hưởng sâu rộng trong cư 
dân Nam Bộ của ngài Minh Đăng Quang và Giáo hội Tăng-già Khất 
sĩ Việt Nam, mỗi người ở từng góc độ nghiên cứu, đưa ra những lý 
giải khác nhau. Có người thì tô hồng bằng màu sắc huyền thoại, có 
người cho đó là một hiện tượng lạ của Phật giáo Nam Bộ, có người 
cho đó là đỉnh cao của phong trào chấn hưng Phật giáo nước nhà, 
và nhiều ý kiến khen chê khác nhau xung quanh sự kiện này. 

Khác nhau về nghiên cứu và lý giải, nhưng về mặt biện chứng 
khoa học, mọi người đều phải công nhận ngài Minh Đăng Quang 
là một trong các lãnh đạo tôn giáo kiệt xuất, có tầm ảnh hưởng lớn 
trong lòng cư dân Nam Bộ, và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam (nay là 
Hệ phái Khất sĩ – thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 
hiện nay không ngừng phát triển nhân lực và cơ sở tôn giáo tại hầu 
hết các tỉnh, thành phía Nam. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao chỉ 
xuất hiện trong một thời gian tương đối ngắn (1944 - 1954), ngài 
Minh Đăng Quang đã sớm trở thành nhân vật tôn giáo kiệt xuất, có 
tầm ảnh hưởng lớn lúc bấy giờ. Theo tôi, có hai vấn đề: thứ nhất, đó 
là sự bình thường nhưng vĩ đại trong việc truyền đạo của ngài Minh 
Đăng Quang; thứ hai, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa 
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truyền thống Phật giáo và văn hóa Nam Bộ khi thành lập Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam của ngài Minh Đăng Quang.

Hội thảo hôm nay, chính là dịp để chúng ta phân tích một cách 
logic và khoa học đối với vị lãnh đạo tôn giáo Minh Đăng Quang, 
những mặt tích cực và hạn chế của Hệ phái Khất sĩ trong sự phát 
triển và hội nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước trong xu 
thế kết nối toàn cầu hiện nay.

Như chúng ta biết, trong công cuộc khai hoang lập ấp của các 
cư dân người Việt tại vùng đất mới Nam Bộ, Phật giáo là một trong 
những ý thức hệ mà những người dân đi mở đất mang theo. Bởi vì, 
Phật giáo đã thể hiện tinh thần nhập thế tích cực của mình, chia sẻ 
đắng cay ngọt bùi với nhân dân, nhất là an ủi nhân dân về mặt tinh 
thần trong mọi lúc mọi nơi; luôn là người bạn đồng hành với dân 
tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Nhất là trong công cuộc khai hoang 
lập ấp này, Phật giáo là người bạn thân thiết nhất của nhân dân “vui 
cái vui của đồng bào, khổ cái khổ của đồng đạo”.

Nam Bộ là vùng đất mới, trù phú xinh đẹp, là vùng đất hội 
tụ của nhiều dân tộc, của nhiều nền văn hóa khác nhau. Qua đó, 
người dân Nam Bộ rất cần cù, bình dị, chân thật, phóng khoáng và 
rất nhân văn; đặc biệt là có tư tưởng rất thoáng, kiến thức mở, ít 
chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, cộng với xã hội Việt Nam 
ở nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX rơi vào sự suy thoái kinh 
tế nghiêm trọng, nhà nước phong kiến triều Nguyễn không hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của mình; các tín ngưỡng tôn giáo của xã 
hội nông nghiệp cổ truyền không đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng 
của các cư dân Nam Bộ trước giai đoạn lịch sử mới. Mặc dù Phật 
giáo vẫn giữ vai trò chủ đạo ở vùng đất mới, nhưng đến giai đoạn 
này Phật giáo cũng mất dần ảnh hưởng, sự thể hiện vai trò chủ đạo 
không cao bởi những lý do chủ quan và khách quan.

1.Bối cảnh xã hội Nam Bộ và sự hình thành Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam

Như chúng ta biết, những lưu dân khi đến vùng đất Nam Bộ 
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đều chịu chung một số phận là cuộc đời có nhiều bất hạnh khi phải 
phiêu bạt nơi xứ lạ quê người, vì vậy họ đối xử với nhau rất chí tình 
chí nghĩa, tạo nên đức tính cao đẹp của người dân, là trọng nghĩa 
khinh tài, vì nghĩa quên mình, thủy chung trọn vẹn, bộc trực, trào 
phúng, hiếu khách, sống rất thực tế, khí khái, hào phóng và độ 
lượng. Do đó, chúng ta không lấy làm lạ là tại sao người Nam Bộ 
lại cưu mang tất cả, không phân biệt thành phần giai cấp, dân tộc, 
tôn giáo. Vì vậy nên ngài Minh Đăng Quang khi thành lập Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam được đông đảo người dân miền Tây Nam 
Bộ đón nhận nồng nhiệt và chẳng bao lâu đã thu hút một số lượng 
lớn tín đồ.

Hệ tư tưởng và tôn giáo ở Nam Bộ bấy giờ có thể cho chúng 
ta thấy nhiều vấn đề: Thứ nhất, cư dân đồng bằng sông Cửu Long 
luôn ở trong trạng thái đầy nguy hiểm trong một xã hội Việt Nam 
đầy biến động, có nhu cầu rất lớn về tín ngưỡng tôn giáo, họ cần 
đến một đời sống tâm linh phong phú. Thứ hai, những tư tưởng, 
tôn giáo trước đây, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác 
nhau đã không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của những người 
dân ở đây. Thứ ba, tuy Phật giáo ở giai đoạn này được vực dậy bởi 
các phong trào chấn hưng Phật giáo trên phạm vi cả nước, nhưng 
hiệu quả mang lại chưa nhiều, nhất là tại miền Tây Nam Bộ. Thứ tư, 
tại đây lúc bấy giờ có nhiều tôn giáo địa phương được hình thành 
và tôn giáo mới du nhập sau Phật giáo đã có nhiều cơ sở ở Cù Lao 
Giêng (Chợ Mới), Năng Gù (Châu Đốc), Bò Ót (Cần Thơ). Thứ 
năm, do những nguyên nhân khách quan, một thời gian dài và đến 
giai đoạn này, trình độ dân trí ở Nam Bộ không cao. Trước một bối 
cảnh chung như thế, có thể coi đây là đáp án của bài toán tại sao 
ngài Minh Đăng Quang xuất hiện trong một thời gian tương đối 
ngắn lại quy tụ được số lượng đông tín đồ là hệ quả tất yếu của giai 
đoạn lịch sử lúc đó.

2. Sự kế thừa hoàn hảo về mặt văn hóa và truyền thống

Sự xuất hiện của ngài Minh Đăng Quang lúc bấy giờ được xem 
như một sự đột phá trong vận dụng văn hóa Phật giáo, văn hóa dân 
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tộc, truyền thống và nhu cầu tiếp cận cái mới của nhân dân. Từ 
ý nghĩa đó, ngài Minh Đăng Quang sớm trở thành một trong các 
nhân vật tôn giáo kiệt xuất ở Nam Bộ cho đến hôm nay.

Ngài Minh Đăng Quang đã áp dụng biện pháp như thế nào để 
lập cước hành đạo. Ngài Minh Đăng Quang, với sự thông minh, 
chân chất, nhân văn của một người dân sông nước Nam Bộ, đã diễn 
đạt quan điểm hành đạo của mình:

Mỗi người phải biết chữ.

Mỗi người phải thuộc giới.

Mỗi người phải tránh ác.

Mỗi người phải học đạo1.

Sự xuất hiện của ngài Minh Đăng Quang và Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần của 
người dân Nam Bộ mà còn góp phần quan trọng làm phong phú 
văn hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm sự nghiệp 
chấn hưng Phật giáo nước nhà trong giai đoạn này, là một gạch nối 
giữa truyền thống và đổi mới trong hành đạo. Chính từ những yếu 
tố này đã tạo nên một bức tranh tổng thể về sự thống nhất trong đa 
dạng, đồng thuận các Phật sự của các tổ chức, hệ phái trong ngôi 
nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau. 

Văn hóa dân gian – thơ lục bát đã được Ngài Minh Đăng 
Quang dùng để diễn đạt giáo lý khi truyền đạo và hành đạo là 
một minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa 
Việt, cho dù trình độ dân trí của người dân Nam Bộ có khác nhau, 
đều cảm nhận được giáo lý Phật giáo bằng thơ lục bát hoặc diễn 
đạt kinh điển Phật giáo hoàn toàn bằng ngôn ngữ thuần Việt của 
ngài Minh Đăng Quang một cách không hạn chế, một sự kết hợp 
hài hòa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc. Như vậy, giáo 
lý của ngài Minh Đăng Quang vừa đậm nét bác học, vừa đậm 
chất dân gian. Đây chính là sự bình thường nhưng vĩ đại của ngài 

1. Hệ phái Khất sĩ (2007), Ánh Minh Quang, Nxb. TP.HCM, tr.14.
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Minh Đăng Quang.

Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy tại sao người dân Nam Bộ tiếp 
nhận rất nồng nhiệt đối với một hình thức tu hành mới, khác xa 
hoàn toàn với các hình thức tu hành đang tồn tại lâu đời tại vùng 
đất này. Vấn đề này có nhiều lý giải khác nhau, theo tôi đó là người 
dân Nam Bộ ý thức rằng Phật giáo là mạch sống của dân tộc. Bởi vì 
ngay cả các tôn giáo địa phương khi thành lập đều vận dụng một số 
điều cơ bản và tinh hoa nhất của tư tưởng Phật giáo để hình thành 
hệ tư tưởng và giáo lý của họ. Qua đây đã chứng minh cho chúng 
ta thấy rằng cuộc sống của người dân Nam Bộ không phải lúc nào 
cũng có được những nhu cầu vật chất, những đòi hỏi tinh thần, 
mà có những lúc phải đối diện với sự căng thẳng. Hai vấn đề này 
luôn có sự mâu thuẫn với nhau. Sống là phải tranh đấu khó nhọc 
để duy trì sự mong manh giữa con người và thiên nhiên, vật chất và 
tinh thần. Chính vì thế mà khi lo âu, đau khổ thất vọng, con người 
thường hướng về tôn giáo để giải phóng khỏi những áp lực đó. Và 
khi người dân Nam Bộ không thể thỏa mãn được những khát vọng, 
nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của mình vì những rào cản của 
thực tế xã hội ràng buộc, những truyền thống hiện hữu, thì chính 
xã hội lập ra những hình thức khác để giải tỏa cho đời sống con 
người. Từ ý nghĩa đó, ngài Minh Đăng Quang xuất hiện với tư cách 
là một người có khả năng tạo ra một trạng thái tinh thần hướng 
thượng, một trạng thái tâm lý hưng phấn cao cho mọi người để làm 
động lực cho những sáng tạo có ý nghĩa, sự thăng hoa nơi một nhân 
cách vĩ đại, một bước nhảy vọt về đổi mới tư duy khi thành lập Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam.

3. Sự cách tân Phật giáo trong thập niên 40 của thế kỷ XX

Sau khi nhà Trần sụp đổ, Phật giáo bắt đầu suy thoái về mặt tổ 
chức cho đến thế kỷ XVII – XVIII,  Phật giáo được vực dậy bởi các 
Thiền sư Hương Hải, Toàn Nhật, Liễu Quán, Chân Nguyên v.v... và 
một số thiền sư Trung Quốc như Viên Cảnh, Viên Khoan, Nguyên 
Thiều, Giác Phong, Tử Dung v.v... nhưng không hưng thịnh như 
truớc. Đến nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 
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và Phật giáo bước sang trang sử mới, trang sử của sự suy vi nghiêm 
trọng. Những thập niên đầu của thế kỷ XX, do ảnh hưởng phong 
trào chấn hưng của Phật giáo thế giới, các bậc cao Tăng Việt Nam 
bấy giờ như Hòa thượng Thanh Hanh (miền Bắc); Hòa thượng Tuệ 
Pháp, Hòa thượng Đắc Ân, Hòa thượng Tâm Tịnh, Hòa thượng 
Phước Huệ (miền Trung); Hòa thượng Khánh Hòa, Hòa thượng 
Khánh Anh, Hòa thượng Huệ Quang, Hòa thượng Chí Thiền, Hòa 
thượng Từ Phong, Thượng tọa Thiện Chiếu (miền Nam) đã vận 
động và cổ xúy cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Để tạo thanh thế và phát huy thế mạnh của công cuộc chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức đã lập nên các Hội đoàn: 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam thành lập năm 1930 (nay 
là Hệ phái Phật giáo Nam tông - Kinh), Hội Nam Kỳ Nghiên cứu 
Phật học thành lập năm 1931, Hội An Nam Phật học (miền Trung) 
thành lập năm 1932, Liên đoàn Phật học xã thành lập năm 1933, 
Hội Lưỡng Xuyên Phật học thành lập năm 1934, Hội Phật giáo Bắc 
Kỳ thành lập năm 1935, Hội Phật học Kiêm Tế thành lập năm 1936, 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam thành lập năm 1946 (nay là Hệ phái 
Khất sĩ), Hội Phật giáo Cứu quốc thành lập năm 1946, Hội Phật 
học Nam Việt thành lập năm 1949, Hội Tăng Ni Chỉnh lý Bắc Việt 
thành lập năm 1949 (sau đó được đổi tên thành Giáo hội Tăng-già 
Bắc Việt)2.

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam (năm 1966 là Giáo hội Tăng-già 
Khất sĩ Việt Nam) do ngài Minh Đăng Quang sáng lập là một trong 
số ít các Hội đoàn được thành lập vào thập niên 30, 40 của thế kỷ 
XX còn duy trì được sự phát triển cho đến ngày nay.

Một câu hỏi được đặt ra là sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam mang yếu tố cách tân Phật giáo, hình thành nên một truyền 
thống tu học mới ở Việt Nam, nhưng nó có kế thừa truyền thống 
hay có làm phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam hay không? 
Đây là một vấn đề cần có sự nghiên cứu một cách tổng thể mang 

2. Thích Thiện Thống (1998), Tài liệu nghiên cứu hành chánh, VP 2 Trung ương 
GHPGVN (lưu hành nội bộ), tr. 1 – 4. 
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tính chuyên sâu và khoa học. Trong thời gian chờ đợi những nghiên 
cứu đó, trước mắt chúng ta có thể đánh giá hai vấn đề: Tính truyền 
thống và sự phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam vào thập 
niên 40 của thế kỷ XX như sau:

Thứ nhất, tính truyền thống: Tuy Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
hình thành một truyền thống tu học mới, các hình thức tu hành, 
lễ nghi tôn giáo được cách tân, nhưng vẫn giữ được sự kế thừa gần 
như hoàn hảo của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Phật giáo 
Nam tông. Bởi lẽ, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra đời tại vùng đất 
Nam Bộ, nơi có hai truyền thống Phật giáo (Bắc tông và Nam tông 
Khmer) cùng tồn tại và phát triển, ngài Minh Đăng Quang từng 
sang đất nước Chùa Tháp tu học. Do đó, khi lập giáo hành đạo, ngài 
Minh Đăng Quang đã vận dụng một cách linh hoạt những ưu việt 
của cả hai truyền thống đó, nhất là phát huy được văn hóa bác học 
Phật giáo và văn hóa dân tộc, dung hòa lại để tạo thành một Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam, vừa mang tính văn hóa bác học Phật giáo 
vừa phát huy được văn hóa dân gian của dân tộc. Điều này chúng 
ta có thể cảm nhận được: khất thực là truyền thống của Phật giáo 
Nam tông, Hệ phái Khất sĩ xem đây là việc “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”; Kinh điển và Giới luật thì áp dụng theo truyền thống 
Phật giáo Bắc tông được sử dụng bằng thơ lục bát và ngôn ngữ 
thuần Việt; thọ thực theo khuynh hướng Bắc tông. Đây là một điều 
khá đặc biệt, vì giai đoạn thập niên 40 của thế kỷ XX, phần lớn kinh 
sách Phật giáo đều sử dụng bằng âm Hán – Việt. Cho nên không có 
gì khó hiểu khi Hệ phái Khất sĩ mới thành lập, chỉ trong thời gian 
tương đối ngắn đã thu hút một số lượng tín đồ, vì trình độ dân trí 
bấy giờ không cao, ngài Minh Đăng Quang truyền đạo bằng văn 
hóa dân gian nên cư dân Nam Bộ dễ dàng tiếp thu và họ tin theo Hệ 
phái Khất sĩ ngày một đông là hệ quả tất yếu của sự sáng tạo khoa 
học, hiểu được tâm lý người dân của ngài Minh Đăng Quang.

Thứ hai, có sự phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam lúc 
bấy giờ không? Đây là một vấn đề cần có sự nghiên cứu một cách 
tổng thể các mối quan hệ của tất cả truyền thống tu học của Phật 
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giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, nhất là vào giai đoạn thập 
niên 30, 40 của thế kỷ XX. Nếu phân tích khách quan, thấu đáo qua 
các giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam, chưa có ghi nhận nào 
về sự phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn khoảng 100 năm, nội bộ của 
Phật giáo Ấn Độ có sự bất đồng trong việc tiếp thu lời Phật dạy về 
giới luật, về vũ trụ quan, nhân sinh quan và những bất đồng khác 
đã tạo thành sự phân phái với sự ra đời của 20 bộ phái có sự đối lập 
nhau về tư tưởng, quan điểm. Khi Phật giáo được truyền vào Trung 
Quốc, do cách tiếp cận khác nhau về tư tưởng Phật giáo, vì thế Phật 
giáo Trung Quốc đã hình thành 10 tông phái với cách thức tu hành 
khác nhau, có sự độc lập trong truyền thống tu hành của từng tông 
phái. Khác xa với Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc, Phật 
giáo Việt Nam không có sự phân phái trong nội bộ từ khi được 
truyền vào Việt Nam cho đến ngày nay. Mười thế kỷ đầu trước kỷ 
nguyên độc lập, Phật giáo Việt Nam có 3 Thiền phái nhưng không 
có sự đối lập nhau về truyền thống tu hành, có sự đan xen giữa các 
phương tiện, pháp môn tu hành của 3 Thiền phái này. Đến thế kỷ 
XIII, thiền phái Trúc Lâm được thành lập, chỉ là sự hợp nhất các 
Thiền phái lại để tạo thành một Phật giáo mang đậm nét của người 
Việt. Như đã trình bày, đến thứ kỷ XVII - XVIII, tại Việt Nam có 
nhiều truyền thống tu hành được hình thành, nhưng đó không phải 
là sự phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam, mà chỉ là sự đan 
xen Thiền-Tịnh-Mật trong các truyền thống này. 

Sang thập niên 40 của thế kỷ XX, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã 
hình thành nên một truyền thống tu hành mới, nhưng đây không 
phải là sự phân phái trong nội bộ Phật giáo, mà là sự cách tân, nắm 
bắt được tâm lý người dân Nam Bộ, đây là một sự kế thừa nhuần 
nhuyễn giữa hai truyền thống lâu đời nhất của Phật giáo để hình 
thành một truyền thống mới, với một mục đích duy nhất của người 
sáng lập là phát triển Phật giáo, nắm bắt đúng tâm lý số đông để hội 
nhập trong từng điều kiện cụ thể của đất nước.

Từ tiền đề của lịch sử, ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
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đã thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình khi có 9 truyền thống tu 
học cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà chung, tạo nên một nét đặc 
thù đặc biệt đối với Phật giáo thế giới. Từ đó cho chúng ta thấy rằng 
không có sự phân phái trong nội bộ Phật giáo Việt Nam, dù có hình 
thành một truyền thống tu học mới, thì cũng chỉ là một sự tự thân 
vận động, một sự đổi mới để bắt kịp sự phát triển của thời đại. Và 
Hệ phái Khất sĩ là một thí dụ điển hình trong quá khứ. 

4. Kết luận

Ngài Minh Đăng Quang đã vận dụng, phát huy văn hóa Phật 
giáo, văn hóa dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những truyền thống 
có sẵn, đổi mới và sáng tạo một truyền thống mới để làm nền tảng 
trong việc lập giáo tu hành, chứ không tạo thành một sự phân phái 
trong nội bộ Phật giáo Việt Nam.

Chính sự vận dụng sáng tạo, hợp thời, hợp cơ mà chỉ trong 
một thời gian tương đối ngắn, Hệ phái Khất sĩ đã thu hút được số 
lượng lớn tín đồ. Giảng đạo cho tín đồ phần lớn bằng thơ phú, 
điều này chứng tỏ ngài Minh Đăng Quang hiểu rất rõ tâm lý của 
người dân Tây Nam Bộ. Bởi vì muốn được sự ủng hộ của nhân dân 
thì chỉ có con đường duy nhất phải phù hợp tâm tư, tình cảm và 
dân trí của họ.

Ngài Minh Đăng Quang đã kết hợp nhuần nhuyễn truyền 
thống và hiện đại, phát huy văn hóa Phật giáo và dân tộc với tất cả 
những gì tinh hoa nhất, tích cực nhất, phù hợp nhất với hoàn cảnh 
lịch sử, địa lý của Nam Bộ bấy giờ, biến nó thành chất men hội tụ và 
làm chất xúc tác để Phật giáo Việt Nam phát triển đa dạng, hội nhập 
bằng chính sự đoàn kết trong nội bộ Phật giáo Việt Nam, làm cho 
mỗi Tăng Ni, đồng bào Phật tử Hệ phái Khất sĩ trên những cương 
vị khác nhau, luôn phát huy cao độ trí huệ và dũng khí của chính 
mình để cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Tóm lại, Hệ phái Khất sĩ được thành lập trong một giai đoạn 
lịch sử đen tối của Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng ở 
một chừng mực nào đó, đã đóng góp tích cực trong việc chấn hưng 
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Phật giáo nước nhà, tạo thành một ý thức bảo vệ và phát huy văn 
hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc. Qua đây, Hệ phái Khất sĩ đề ra một 
phương pháp tu hành tương ứng với trình độ dân trí của người dân 
Nam Bộ, và hy vọng với hệ tư tưởng Phật giáo sẽ cải tạo một xã hội 
đen tối thành xã hội chơn thiện mỹ, xây dựng lại đạo đức xã hội 
đang trên đà suy thoái, góp phần làm phong phú nền văn hóa nước 
nhà, chống lại sự du nhập ồ ạt không chọn lọc nền văn minh vật 
chất phương Tây, phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước.

Việc ra đời của Hệ phái Khất sĩ là một tất yếu lịch sử, một tư 
duy đổi mới, mạnh dạn trong sáng tạo là cá tính của người dân 
Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng, bằng nhiều 
phương cách khác nhau để làm cho đạo pháp xương minh, phát 
triển bền vững là việc đáng trân trọng. Trong xu thế kết nối toàn 
cầu hiện nay, những thành tựu và hạn chế của phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam, của Hệ phái Khất sĩ được đúc kết thành 
những bài học về sự đoàn kết, phát triển trong đa dạng, đồng thuận 
các Phật sự khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước từng bước 
hội nhập với thế giới bằng chính sự bình dị nhưng vĩ đại, dũng khí 
và trí huệ của chính mỗi chúng ta. 
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BOÁI CAÛNH RA ÑÔØI CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ

NT. Ánh Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Dẫn luận 

Vào thập niên 40 – 50 của thế kỷ XX, xã hội Việt Nam bước vào 
một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Tình hình chính trị, xã hội bất 
ổn, nhiễu nhương, đời sống của người dân vô cùng khốn đốn. Tất cả 
như chờ đón một cuộc thay đổi triệt để, nhất là vận mệnh của đất 
nước và cuộc sống của người  dân, vật chất cũng như tinh thần. Trước 
những bất an và biến động của đời sống xã hội, xu hướng chung của 
con người là tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, một điểm tựa tâm 
linh hầu vượt qua những cam khổ của cuộc sống. Trong lúc này, vai 
trò của các tôn giáo nói chung, đặc biệt là của Phật giáo – một tôn 
giáo đã gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc hàng ngàn năm – 
trong việc định hướng, dẫn dắt tâm linh con người là vô cùng bức 
thiết. Đây cũng là một áp lực đặt ra cho hàng Giáo phẩm của Phật 
giáo, những bậc chân tu ưu tư thao thức muốn chấn chỉnh cũng như 
muốn khai mở con đường tâm linh chân chính để dìu dắt tinh thần 
Phật tử nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh đó, tại miền Nam Việt Nam (cụ thể là miền Tây 
Nam Bộ) xuất hiện một dạng Phật giáo mới, có hình thức bên ngoài 
tương tự với Phật giáo Nam tông, nhưng nội dung bên trong pháp 
thực hành thì đậm đà bản sắc của người miền Nam Việt Nam, yếu chỉ 
cũng khác với các tông phái Phật giáo đương thời tại Việt Nam. Các 
tu sĩ trong dạng Phật giáo này có hình tướng tam y nhứt bát, không 
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an trụ một nơi cố định mà du phương khất thực và truyền bá Phật 
pháp đến người dân. Tuy khất thực hóa duyên tương tự Phật giáo 
Nam tông nhưng các vị Khất sĩ chủ trương ăn chay ngọ. Với tên gọi 
là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, hệ thống Phật giáo này được khai sinh 
bởi một vị Tôn sư trẻ tuổi, có pháp hiệu là Minh Đăng Quang.

1. Thân thế Tổ sư Minh Đăng Quang

Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh là Nguyễn Thành Đạt, xuất 
thân trong một gia đình Nho giáo tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, 
quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân sinh của Ngài là cụ ông Nguyễn 
Tồn Hiếu và cụ bà Phạm Thị Nhàn. Lúc còn nhỏ, Ngài đã có những 
phẩm chất khác thường: thông minh, điềm đạm, giàu lòng nhân ái 
và thích trầm tư. Mới 14 tuổi, không giống như những thiếu niên 
cùng trang lứa, Ngài quan tâm nghiên cứu sách sử, thư tịch của Nho, 
Lão, Phật. Khi đủ cơ duyên, Ngài qua Campuchia tìm thầy học đạo. 
Qua một thời gian, chưa thỏa mãn với những gì do các vị sư Khmer 
truyền dạy, Ngài từ giã họ, trở về quê nhà và đến núi Tô Châu - Hà 
Tiên, lên Mũi Nai tham thiền nhập định suốt bảy ngày đêm, cuối 
cùng, Ngài đắc định, triệt ngộ chơn lý.

Sau khi thấu triệt được lẽ đạo, Ngài rời núi, xuống thôn làng hành 
trì Tứ y pháp, du hóa khắp đó đây, lấy pháp khất thực làm phương 
tiện tự độ, độ tha.

Nhìn thấy thân tướng trang nghiêm, lục căn tỏa sáng của Ngài, 
bá tánh vô cùng ngưỡng mộ, họ rủ nhau đến thưa hỏi Ngài về đạo 
lý mà Ngài đang hành trì. Ngài giảng giải thông suốt, khế lý, khế 
cơ, thỏa mãn sự tìm hiểu của mọi tầng lớp thính chúng. Trong số 
những người đến nghe Ngài giảng, có một số người phát tâm xuất 
gia, nguyện đi theo Ngài sống đời tu sĩ, những người chưa đủ duyên 
thoát tục, xin làm cư sĩ, vừa thực hành pháp dành cho cư sĩ, vừa hộ 
trì Chánh pháp.

2. Nhân duyên thành lập Đạo Phật Khất Sĩ 

Vạn pháp trên thế gian này có ra đều nằm trong quy trình nhân 
quả. Kết quả xuất phát từ nguyên nhân. Có 3 nguyên nhân chính để 
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Đạo Phật Khất Sĩ ra đời, đó là: 

– Tình hình đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam lúc bấy 
giờ (1946 – 1954).

– Hưởng ứng phong trào chấn hưng Phật giáo với tất cả tâm 
huyết “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

– Đáp ứng nhu cầu của đại đa số quần chúng.

a. Tình hình đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam (1946 
– 1954)

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra đời, sau này là Hệ phái Khất sĩ, 
không tách rời bối cảnh Phật giáo Việt Nam đang trong phong trào 
chấn hưng, giai đoạn của những thập niên 40 – 50 như đã đề cập 
trong phần dẫn luận. Tình hình Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ như 
nhận định của TT. Thích Mật Thể trong Việt Nam Phật giáo sử lược: 
“Những bậc cao Tăng tuệ đức thì ít như sao mai, kinh điển còn nằm 
nguyên trong Hán tạng, người xuất gia thì quên chí nguyện cao cả của 
mình là: “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” để hoằng hóa Chánh pháp, 
phổ độ chúng sanh, lại còn đồng hóa theo thế tục, đời sống bất tịnh, lấy 
sự cúng kiến làm kế sinh nhai. Người xuất gia như thế thì người tại gia 
làm sao còn biết được Phật pháp là gì. Ngay cả Phật Thích-ca làm gì, ở 
đâu, lịch sử ra sao cũng không biết nốt, thì còn nói chi đến việc học đạo 
tu tập. Nhìn chung thì cả bầu trời Phật giáo Việt Nam lúc đó đang chìm 
trong bóng tối âm u”1. 

Thật ra, Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu suy yếu từ thời Hậu Lê 
(thế kỷ thứ XV). Nhìn chung, hầu hết vua quan phong kiến đều 
chuộng giáo lý nhà Nho, vì đạo lý “tam cang ngũ thường” rất có lợi 
cho chế độ phong kiến. Mãi đến thế kỷ XIX – XX, nền công nghệ kỹ 
thuật Tây Âu du nhập Việt Nam, đạo lý Nho giáo trở nên lỗi thời. Các 
nhà trí thức Nho giáo ý thức được điều đó, thấy đạo Phật rất nhân 
bản và có tính khoa học thực tiễn, thích ứng với mọi thời đại, nên họ 
quay sang kêu gọi xương minh Phật giáo, hầu bảo vệ bản sắc dân tộc, 

1. TT. Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược.  
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hạn chế ảnh hưởng văn hóa Tây Âu. Tiêu biểu cho lớp trí thức này có 
các cụ Phan Khôi, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… Lời kêu gọi của 
các cụ như phát pháo hiệu lệnh, mở màn cho phong trào chấn hưng 
Phật giáo sau này. Một phần nữa, cũng do ảnh hưởng từ phong trào 
chấn hưng Phật giáo quốc tế ở Ấn Độ, Tích Lan, Trung Hoa...

Tại miền Nam có các HT. Khánh Anh, HT. Huệ Quang, HT. Huệ 
Định… thành lập Hội Lục hòa Liên hiệp Phật giáo Việt Nam và cho 
ra đời Tạp chí Từ Bi Âm (1932).

Tại miền Trung, HT. Giác Tiên thành lập Hội An Nam Phật giáo 
với sự cộng tác của quý HT. Phước Hậu, HT. Phước Huệ… và một 
số nhà trí thức cư sĩ như các cụ Lê Đình Thám, Nguyễn Khoa Toàn, 
Nguyễn Khoa Tân… xuất bản Tạp chí Viên Âm.

Tại miền Bắc có Hội Bắc Kỳ Phật học do quý HT. Thích Trí Hải, 
HT. Tâm Bảo... sáng lập và cho ra mắt Tạp chí Đuốc Tuệ do cư sĩ 
Nguyễn Năng Quốc làm chủ nhiệm.

Cả 3 miền Nam-Trung-Bắc đều rầm rộ hô hào chấn hưng Phật 
giáo bắt đầu từ năm 1923 cho đến năm 1935. Tuy nhiên, trong 
thời gian hơn mười năm hoạt động, phong trào chấn hưng vẫn 
còn nặng về mặt lý thuyết, chưa đi sâu vào thực hành như nhận 
định của TT. Thích Mật Thể: “Phật giáo hiện thời đã có phần chấn 
chỉnh. Nhưng có một trở lực mà chưa hội nào hay sơn môn nào giải 
quyết, là bằng cổ động thì hội nào cũng cổ động bằng quốc văn là 
nền văn hóa phổ thông, nhưng kho kinh điển triết lý nhà Phật vẫn 
còn nguyên khối bằng Hán văn. Vả lại, dấu tích đồi bại, điêu tàn của 
ngày qua, hiện nay vẫn còn lưu hành rõ rệt và có thế lực. Nên thật 
ra, cả mấy hội Phật học ấy, ngoài mấy việc xây hội quán, làm chùa 
và cổ động một số đông người quy y, còn chưa hội nào làm được việc 
gì vĩ đại có vẻ đỉnh cách cho nền Phật giáo cả.

Trong lúc này, đại đa số Tăng đồ trong sơn môn vẫn còn mơ màng 
thiêm thiếp, chưa làm một việc gì tỏ rõ là người thức tỉnh. Cho nên, tuy 
hiện giờ có phong trào chấn hưng mà kỳ thực mới là chấn hưng hình 



BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ  31

thức và danh hiệu”2.

Phản ánh thực tế này, Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý 
“Tông giáo” cũng đã nói: “Đạo Phật ngày nay đã không còn giống y 
như xưa nữa; ai cũng gọi là đệ tử Phật, niệm tên Phật mà không giữ 
giới luật. Tông giáo càng rộng, sự tín ngưỡng càng nhiều thì giới lại 
càng mất, triết lý càng lu; Tăng đồ càng suy, thì vật chất càng thạnh. 
Tăng là giềng mối tâm hồn, là tinh thần sanh chúng, thế mà Tăng chia 
lìa, thất lạc, thì thần vật chất sao chẳng hoành hành, chôn lấp chúng 
sanh? Trần thế trách sao không nguy hại?”3. Tình hình Phật giáo nói 
chung và tình hình Phật giáo miền Nam nói riêng, đặc biệt là miền 
Tây Nam Bộ, lại càng suy vi bi đát hơn. Nam Bộ vốn là vùng đất mới 
của Tổ quốc, Phật giáo ở vùng này có điểm khác biệt với Phật giáo 
miền Bắc và miền Trung, vốn có truyền thống lịch sử lâu đời. Phật 
giáo miền Tây Nam Bộ là sự pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian mang 
đậm màu sắc mê tín, cùng với tâm thức con người còn in đậm yếu tố 
môi trường sống của một vùng đất mới khai phá còn hoang vu, đầy 
sơn lam chướng khí và thú dữ. Tính cách của người dân nơi đây vốn 
chất phác, nhân hậu, hào hiệp nhưng cũng rất dễ tin, nên họ dễ bị 
tiêm nhiễm những tư tưởng tiêu cực, ít bữa nghe nói chỗ này Phật 
về, vài hôm lại nghe chỗ kia Thánh hiện. Lắm người tự xưng mình 
là Phật mượn xác, là Thánh nhập hồn để cứu nhơn độ thế. Tà giáo 
ngoại đạo lợi dụng kẽ hở này để xâm nhập vào những nơi tín ngưỡng 
như chùa chiền, điện miếu, những bậc tuệ đức thì hiếm hoi, hoạt 
động tín ngưỡng thì lỏng lẻo, thiên về cúng bái quàng xiên, thiếu 
môi trường giáo dục. Vì vậy, cả tu sĩ lẫn cư sĩ mỗi ngày một ít, từ chỗ 
chánh tín chuyển thành mê tín, chánh mạng thành tà mạng là điều 
không tránh khỏi.

Sự suy vi xuống dốc của Phật giáo Việt Nam là do ảnh hưởng từ 
bên ngoài xã hội Việt Nam.

2. TT. Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược.   
3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập II “Tông giáo”, Hà Nội, Nxb. Tôn 

giáo, 2009,  tr.110-111.
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b. Bối cảnh lịch sử và xã hội Việt Nam

Như trong phần dẫn luận đã đề cập, bước vào giai đoạn nửa cuối 
của thế kỷ XX, xã hội Việt Nam đứng trước những biến động, xáo 
trộn dữ dội trên mọi lĩnh vực của đời sống, chuẩn bị cho một cơn 
chuyển mình của lịch sử dân tộc.

- Về tình hình chính trị, những mâu thuẫn cơ bản của xã hội 
Việt Nam đến giai đoạn này phát triển một cách gay gắt, quyết liệt, 
không thể điều hòa được. Đó là mâu thuẫn giữa dân tộc bị trị và đế 
quốc cai trị, mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ phong kiến và nhân dân 
lao động. Thời kỳ đất nước tạm ổn định để thực dân Pháp khai thác 
thuộc địa vào đầu thế kỷ không còn nữa. Vào giai đoạn này, xã hội 
Việt Nam ngoài sự tồn tại của guồng máy thống trị thực dân Pháp 
còn có sự hiện diện của bộ máy phát xít Nhật. Người dân Việt Nam 
phải sống trong tình cảnh “một cổ đôi tròng”: Thực dân – Phát xít, 
có thể kể thêm bộ máy phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà 
Nguyễn ở Trung và Bắc Kỳ. Ngược lại, đây cũng là giai đoạn mà các 
phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân bùng phát mạnh 
mẽ dưới nhiều xu hướng chính trị nhằm mục tiêu độc lập dân tộc. 

- Về văn hóa, xã hội Việt Nam vào giai đoạn này cũng diễn ra 
những thay đổi toàn diện và sâu sắc: Từ những thập niên đầu của thế 
kỷ XX, cùng với công cuộc bình định và khai thác thuộc địa, thực 
dân Pháp đã mở mang đường sá, chợ búa, trường học, bãi bỏ lối học 
và chế độ khoa cử phong kiến, cho ra đời ngày càng đông tầng lớp 
trí thức tân học, hấp thụ văn hóa và văn minh phương Tây. Phong 
trào Âu hóa bên cạnh những yếu tố tích cực về quan niệm tự do, giải 
phóng cá nhân ra khỏi chế độ đại gia đình phong kiến, xây dựng hoài 
bão phục vụ xã hội… làm mai một nhiều phẩm chất đạo lý truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc. Những đòi hỏi tự do cá nhân cực đoan dễ 
dẫn đến lối sống ích kỷ, phóng túng, sa đọa. Xã hội ngày càng thiên về 
những giá trị vật chất tầm thường, thì các giá trị tinh thần dần dần bị 
phá sản. Thực dân Pháp lại nuôi dưỡng bộ máy thống trị phong kiến 
lạc hậu ở nông thôn để làm chỗ dựa kìm kẹp đời sống vật chất và tinh 
thần của người nông dân.



BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ  33

- Về kinh tế, quan hệ kinh tế hàng hóa và kinh tế tiền tệ theo tư 
bản công nghiệp của thực dân Pháp từng bước đẩy lùi và thu hẹp 
phạm vi kinh tế tự túc tự cấp tiểu nông phong kiến để hình thành 
một nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến. Hình thái kinh tế này đã 
đẻ ra tầng lớp tiểu thị dân và tư sản thành thị bên cạnh tầng lớp địa 
chủ phú nông vẫn được duy trì để làm chỗ dựa cho chính sách bóc 
lột của thực dân Pháp. Trước tình hình đó, đại bộ phận nhân dân ta 
và người lao động nói chung ngày càng bị đẩy vào con đường bần 
cùng, bế tắc.

Có thể nói rằng, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX là một giai 
đoạn cực kỳ xáo trộn và khủng hoảng. Tất cả yếu tố trên trở thành 
một tiền đề tất yếu cho những cải cách triệt để, cách mạng nhất, 
không chỉ về mặt chính trị mà còn cả về đời sống văn hóa, tinh thần 
của người dân.

Hoàn cảnh Phật giáo và xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là nhân tố 
quyết định cho Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra đời để “dựng lại những 
gì đã bị nghiêng đổ, khêu tỏ ngọn đèn đã lu mờ”.

c. Hưởng ứng phong trào chấn hưng Phật giáo với tất cả tâm 
huyết “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”

Theo quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang, sự chấn hưng 
Phật giáo phải đặt nặng trên phương diện thực hành chớ không phải 
hô hào suông. Từng cá nhân Tăng sĩ phải ý thức trách nhiệm của 
mình trước sự suy vong của đất nước và đạo pháp, phải làm một cái 
gì đó để đóng góp vào công cuộc chấn hưng này. Nghĩa là hơn ai hết, 
bản thân của tu sĩ phải gương mẫu chấn hưng trước, phải nghiêm 
túc thực hành Giới – Định – Huệ, lấy Tứ y pháp và nếp sống Lục hòa 
kỉnh làm nền tảng cho sự tu học. Trong Chơn lý “Tông giáo”, Tổ viết: 
“Tăng chúng phải đủ giới luật để quy hợp cư gia, để gắn liền tông giáo, 
hầu vẹt bóng mê tín, đem cõi đời trở lại ban ngày y như Phật hồi xưa 
khi trước”.

 “… hãy nghĩ đến Đạo, đến Phật, đến chúng sanh,… phải nâng cao 
giới luật, đó mới là phận sự của Tăng bảo,… Phải tạo nấc thang cho 
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người lên, phải chỉ bờ mé cho người đến, phải sắm tàu ghe vớt người 
nguy, đó mới là phận sự chánh của Tăng-già… Thật vậy, chỉ có Tăng 
chúng mới lập đạo đặng”.4 Thiết nghĩ, những lời nhận định ấy không 
gì xác đáng và minh triết hơn. Những bình luận của Tổ sư cho đến 
bây giờ vẫn còn đáng cho giới tu hành suy ngẫm và dường như nó 
vẫn còn nguyên vẹn giá trị và tính thời sự.

Đau xót trước bối cảnh đất nước và đạo pháp suy vi như thế, Tổ 
sư Minh Đăng Quang muốn làm một cái gì đó để “kịp thời cứu nguy” 
cho đạo pháp và dân tộc. Ngài xác tín giáo pháp của Đức Từ Phụ 
Thích-ca Mưu-ni là vô cùng quý báu, là phương pháp “ly khổ đắc lạc” 
chắc thật, miên viễn, Bát chánh đạo là con đường tối ưu để giải thoát 
chúng sanh ra khỏi mọi khổ ách của trần thế. 

Cùng với phong trào chấn hưng Phật giáo của các bậc Tôn túc 
đang phát động, Tổ tư duy chín chắn rồi dũng cảm thực hành ngay 
và động viên hàng môn sinh thực hành triệt để những giáo điều của 
nhà Phật, khôi phục lại nếp sinh hoạt của Tăng đoàn ngày xưa. Sự có 
mặt của Đạo Phật Khất Sĩ trong những năm 1946 – 1954 là vô cùng 
cần thiết, là hết sức kịp thời cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam, để làm gương sáng cho giới Tăng sĩ và để củng cố niềm tin chân 
chính cho giới cư sĩ tại gia. Bởi vì Tổ nói Giới luật còn thì đạo Phật 
còn, ở đâu có giới luật ở đó có đạo Phật. Đức Phật cũng nói Giới là 
thọ mạng của Tăng-già, ở đâu có Bát chánh đạo (Giới, Định, Huệ) ở 
đó có Sa-môn (Sramana): “Sau khi Ta nhập Niết-bàn, các người phải 
lấy Giới làm thầy, nếu Ta còn sống thì cũng vậy thôi, không khác. Nghĩa 
là phải triệt để tôn trọng giới luật” (Kinh Di giáo).

Với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư Minh 
Đăng Quang quyết tâm khôi phục lại pháp hành của Tăng-già khi 
Phật còn tại thế, lấy Tứ y pháp và nếp sống Lục hòa kỉnh làm pháp 
hành căn bản. Tứ y pháp là 4 chỗ nương tựa thiết yếu: Ăn, mặc, ở, 
bệnh. Con người được tồn tại không thể thiếu 4 nhu cầu này. Nhưng 

4. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập II “Tông giáo”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.111-112.
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nếu con người không biết giới hạn thì cũng chính 4 nhu cầu này sẽ 
thiêu đốt, nhận chìm con người trôi lăn trong vòng luân hồi vô lượng 
kiếp, mất hết tự do, mất hết chủ quyền và chịu khổ đau đến vô cùng 
vô tận. Thế nên đối với người xuất gia, muốn đi trọn con đường tâm 
linh để đạt đến giác ngộ giải thoát thì phải ý thức đâu là nhu cầu cần 
thiết và đâu là tâm tham lam hưởng thụ để không rơi vào 2 cực đoan 
thái quá (ép xác) và bất cập (hưởng thụ). Tổ dạy: “Tứ y pháp là Chánh 
pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy”5. 
Tổ nhận xét: “Phật giáo Bắc tông tuy ăn chay nhưng không ăn ngọ và 
không đi vân du khất thực. Ngày ăn nhiều bữa thì bận rộn về vấn đề 
ẩm thực, mất thì giờ tu trì, không du phương hoằng hóa thì khó giải 
thoát chỗ ở và tiện nghi”.

Phật và chư Tăng ngày xưa giữ giới ăn ngọ rất kỹ. Bởi vì sự sống 
của Tăng sĩ chỉ bằng phương tiện khất thực, trong chùa không được 
phép nấu nướng, và chư Tăng Ni chỉ đi khất thực vào buổi sáng, độ 
cơm vào buổi trưa, chiều nghe Phật thuyết pháp và học kinh (Phật 
ngôn), tối tham thiền và nghỉ ngơi. Nếu ăn vào buổi chiều tối thì 
chiều phải đi khất thực, mất thì giờ nghe pháp, học kinh, ban đêm bị 
thức ăn làm nặng bụng, khó nhiếp tâm thiền định. Ngày xưa cũng có 
hàng cư sĩ vì quý kính Phật và chư Tăng, nên họ thỉnh Phật ăn thêm 
bữa sáng (điểm tâm) để cho có sức khỏe. Nhưng Phật dạy: “Ngày ăn 
một bữa, ta thấy có sức, ít bịnh, nhẹ nhàng, an vui”. Dầu vậy, Ngài vẫn 
khai giới cho những người già, bịnh được ăn thêm bữa sáng bằng 
thức ăn loãng, nhẹ. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng vậy, mỗi ngày Ngài 
chỉ dùng một bữa duy nhất vào giờ ngọ, nhưng Ngài vẫn “mở ngoặc” 
cho những vị già, bịnh.

Như vậy, ta thấy bữa ăn chiều là không cần thiết. Khoa học ngày 
nay cũng xác nhận là bữa ăn chiều tối không sinh năng lượng mà chỉ 
sinh mỡ, không phù hợp với phép dưỡng sinh. Đức Phật rất minh 
triết trong việc chế giới ăn ngọ, căn bản là chế ngự tâm tham ăn, vì 
trong ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy (những chướng ngại lớn 

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập II “Chánh pháp”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.7. 
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cho việc phát triển tâm linh), thì cái dục ẩm thực cũng rất nặng nề, 
rất khó khắc phục. Phòng hộ được 6 căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
thì giới lớn (Cụ túc Tỳ-kheo giới) và giới nhỏ (Sa-di thập giới) đều 
không phạm. 

Về bên Phật giáo Nam tông, ăn ngọ và dùng “tam tịnh nhục”. Tổ 
nói: “Tam tịnh nhục là thịt của người ta, hay là thịt của thú vật, tự họ 
chết bỏ, không có ai giết hại”6. Phật xưa khi hành đạo qua những vùng 
nhiệt đới, đất đai khô cằn, rau cỏ không mọc được, dân chúng ở nơi 
đây chỉ sống bằng thịt thú vật, nhưng họ rất mến mộ Phật, muốn học 
giáo lý của Ngài và muốn đi theo con đường tâm linh của Ngài. Vì 
muốn dìu dắt họ để cho họ có được sự lợi ích lớn, nên Phật linh động 
chế ra giới tam tịnh nhục. Đó là pháp tu phương tiện quyền xảo, 
không phải pháp tu căn bản.

Việt Nam ta vốn là một đất nước rất dồi dào rau quả, người dân 
Việt Nam có thể sống bằng rau quả, không cần đến huyết nhục chúng 
sanh mà vẫn đủ bổ dưỡng, để khỏi cộng nghiệp sát. 

Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Vẫn hay rằng: giữ một cái ăn không 
cũng là chưa đủ, nhưng mà thiếu một điều thiện, thì cũng khó trông 
thành Phật đặng!”.7

 Bằng tuệ giác của bậc chơn tu, Tổ sư Minh Đăng Quang rút tỉa 
ưu điểm của mỗi bên: Ăn chay của Bắc tông và ăn ngọ của Nam tông 
cộng với Tứ y pháp của Đức Phật. Tam y nhứt bát vân du khất thực, 
tự độ, độ tha, không trú xứ cố định, không cất chứa bạc tiền, không 
đi giày dép, không sở hữu chùa chiền, tín đồ bổn đạo (vô ngã và ngã 
sở) và ăn chay ngọ rồi hình thành Đạo Phật  Khất Sĩ, đó là điểm nổi 
bật, là nét đặc trưng, là bản sắc của Khất sĩ mà những  tông phái Phật 
giáo khác không chú trọng. 

3. Đáp ứng nhu cầu quần chúng 

6. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Ăn chay”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr.321.

7. Sđd, tr.338.
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Trước những bất an và biến động của đời sống xã hội như đã 
nói ở phần dẫn luận, xu hướng chung của con người là tìm cho mình 
một lối thoát, một điểm tựa tinh thần hầu vượt qua những khốn khổ 
của đời sống. Do vậy, Phật giáo là đối tượng cho con người quay về 
nương tựa. Nhưng Phật giáo miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ cũng bi 
thảm, không khác chi tình hình xã hội bên ngoài. 

Sự xuất hiện của Đạo Phật Khất Sĩ tại miền Nam Việt Nam vào 
thời điểm này như ngọn đèn sáng giữa đêm tối mịt mùng, như trận 
mưa rào giữa trời hè khô cháy, như luồng gió mát rượi giữa khí trời 
oi bức, thỏa mãn khát vọng tâm linh của nhiều người. 

Bước chân du hóa của chư Tăng Ni Khất sĩ lúc bấy giờ đi đến 
đâu được dân chúng hưởng ứng đến đó, không có thời pháp nào của 
Tổ sư Minh Đăng Quang mà không có người phát khởi thiện tâm, 
nguyện sống đời tịnh hạnh, vâng giữ theo lời Tổ dạy. Những người 
chưa đủ cơ duyên thoát tục thì nguyện làm cư sĩ, vừa tu tập pháp vừa 
hộ trì Chánh pháp. Bóng y vàng xuất hiện ở nơi nào thì tịnh xá Khất 
sĩ mọc lên ở đó, như thơ của HT. Giác Toàn: 

“Mỗi bước chân là mỗi đóa sen, 

Sáng ngời chân lý ánh hoa đèn”.

Hàng cư sĩ thọ năm giới, tám giới, ăn chay trường và tu thập 
thiện, mỗi tháng 4 ngày, quy tụ về các tịnh xá rất đông, như nhà thơ 
Trụ Vũ miêu tả: 

“Như hướng dương theo mặt trời, 

Một người đi cả vạn người theo chân.

Nền móng đạo đắp xây dần,

Tăng-già Khất sĩ truyền chân Phật thừa”.

Buổi ban sơ, Tổ ra đi hành đạo có mỗi một mình (nhứt bát thiên 
gia phạn, cô thân vạn lý du), nhưng chẳng bao lâu, số người xuất gia 
mỗi ngày một đông, cư sĩ tại gia cũng tăng nhanh gấp bội. Mỗi sáng, 
Tăng Ni đi khất thực, hình bóng y vàng bay lượn trên khắp các nẻo 
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đường Nam Bộ, làm sống lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật còn 
tại thế, quần chúng vô cùng hân hoan.

Từ thực tế đó, Tổ sư Minh Đăng Quang tùy duyên thành lập 
Đạo Phật Khất Sĩ để đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của quần 
chúng, cụ thể là nhân dân Nam Bộ Việt Nam.

 Kết luận 

Sinh ra và lớn lên trong thời buổi Phật giáo nước nhà trong cơn 
nguy biến, tình hình đất nước cũng suy thoái trầm trọng, Tổ sư Minh 
Đăng Quang muốn làm một điều gì đó để chấn chỉnh đạo pháp, giải 
phóng tâm linh con người, góp phần làm cho Giáo hội Phật giáo 
được hưng thạnh và xã hội trở nên bình an. Qua kinh nghiệm thực 
chứng, Ngài thấy giáo pháp của Đức Phật vô cùng quý báu, Bát chánh 
đạo là con đường duy nhất đưa chúng sanh vượt thoát khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.

Tam tạng Kinh, Luật, Luận của Phật giáo là di sản vô cùng vĩ 
đại mà Đức Phật đã để lại cho chúng sanh, hiến tặng con đường đạt 
đến giác ngộ giải thoát, là nền giáo lý đồ sộ, là một cống hiến lớn lao 
cho hạnh phúc nhân loại, giá trị của nó vượt không gian thời gian. 
Cho đến nay, Đức Phật nhập Niết-bàn đã 2557 năm song ảnh hưởng 
của giáo pháp giác ngộ, giải thoát vẫn còn bao trùm khắp năm châu 
bốn biển, đem lại lợi ích lớn lao và thiết thực cho tất cả chúng sanh 
vô cùng vô tận. Vì thế, thế gian tôn vinh Đức Phật là “Tứ sanh chi 
từ phụ” (cha lành của bốn loài: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và 
hóa sanh).

Cùng với phong trào chấn hưng Phật giáo đang phát động, với 
tất cả tâm huyết và lòng từ bi, Tổ tự hành trì và động viên hàng đệ 
tử thực hành triệt để những giới pháp nhà Phật, nhằm phục hưng 
Chánh pháp, Tổ cho đó là lối thoát duy nhất cho đạo pháp và dân tộc 
mà hàng Tăng sĩ có thể thực hiện được. 



VAØI NEÙT VEÀ QUAÙ TRÌNH TIEÁP CAÄN 
VAØ HÌNH THAØNH TÖ TÖÔÛNG “CÖÙU NHAÂN ÑOÄ THEÁ”

MANG MAØU SAÉC NAM BOÄ 
CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

Lê Tùng Châu (An Giang)

1. Sơ lược tiểu sử

1.1. Thời niên thiếu 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh ngày 04 
tháng 11 năm 1923 (nhằm 26 tháng 9 năm Quý Hợi) tại làng Phú 
Hậu, tổng Bình Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngài xuất 
thân từ gia đình có truyền thống trọng Nho kính Phật. Thân phụ 
là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu. Thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Tỵ (tự 
Nhàn). Đây cũng là giai đoạn đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam 
đang rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Bao người nung 
nấu, ấp ủ hoài bão “cứu khổ cứu nạn”; có người chọn con đường 
bạo động, có người chọn con đường bất bạo động… Riêng Ngài 
chọn con đường “chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề”.

Khi Ngài tròn mười tháng tuổi, cụ bà lâm trọng bệnh và lìa 
đời, Ngài được người cô và bà nội chăm sóc, sau đến kế mẫu Hà 
Thị Song giáo dưỡng, cho ăn học đến tuổi thiếu niên. Thuở đó, 
Ngài thỉnh thoảng theo cụ ông đến chùa dâng hương lễ Phật nghe 
kinh, tiếp cận chay lạt. Nhờ đó, trong tâm thức của người thiếu 
niên đã nẩy nở, hình thành và chiêm nghiệm về cách giải quyết 
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nỗi khổ của chúng sinh. Lại thêm ảnh hưởng phần nào việc nghe 
xem kinh sử và phong trào “cứu nhân độ thế” đương thời, nên có 
lần Ngài xin theo cụ ông đi Cao Miên (tên do nước Pháp đặt cho 
xứ bảo hộ, Campuchia ngày nay) để tìm hiểu về tài hay phép lạ của 
ông Lục Tà Keo. Khi trở về Việt Nam, ấn tượng tài phép của Lục Tà 
Keo vẫn luôn “hấp dẫn” tâm trí người thiếu niên sớm có hoài bão. 
Đến năm 15 tuổi, cụm từ “cứu nhân độ thế” luôn thôi thúc trong 
tâm của Ngài. Để làm rõ bản chất của cụm từ trên, cách tiếp cận và 
con đường thực hiện, Ngài quyết định xin phép gia đình sang Cao 
Miên cầu học pháp mầu. 

1.2. Giai đoạn trưởng thành 

Khoảng 3 năm theo thầy học nghiệm phép mầu, ý chí và nghị 
lực kiên định, Ngài đã vượt qua bao thử thách cực kỳ gian khổ, 
nhưng vẫn không sờn lòng, chỉ mong sao sớm truy cầu được pháp 
mầu. Tuy nhiên, những kiến thức đó chưa đủ đáp ứng tâm nguyện 
mong cầu. Ngài quyết định xin thầy trở về Việt Nam. 

Trong khi chờ duyên tiếp tục tầm cầu chơn lý độ đời, để thu 
lượm thêm kiến thức, Ngài xin phép gia đình tìm việc tạm sống. 
Có lần, Ngài đến thăm ông Hội đồng Nhiều - chủ một nhà buôn 
khá lớn ở Sài Gòn mà Ngài đã có lần gặp tại nhà Lục Tà Keo, ông 
Hội đồng Nhiều rất mừng rỡ, liền mời Ngài đến cộng tác quản lý 
việc sổ sách. 

Hội đồng Nhiều có người con gái nuôi tên Nguyễn Kim Huê, 
hương sắc mặn mà. Mến tài người thanh niên, Hội đồng Nhiều 
bàn tính trong gia đình sớm thu nhận cậu trai khôi ngô tuấn tú 
Nguyễn Thành Đạt làm hiền tế… Ngài vì hiếu, vâng lệnh thân phụ, 
kết hôn cùng cô gái ấy. Ngày 23 tháng 01 năm 1943, hạ sanh Kim 
Liên. Bất hạnh thay, vài tháng sau Kim Huê lìa đời. Nghịch duyên 
đã dứt, Ngài tiếp nối ý nguyện đi tìm chân lý thoát khổ độ sanh.

2. Quá trình hình thành tư tưởng “cứu nhân độ thế” mang màu 
sắc Nam Bộ

Thay vì phản ứng và hành động tiêu cực như nhiều người 
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cùng cảnh ngộ, Ngài đã vượt qua “bể khổ” của bản thân để nung 
nấu nguyện vọng tầm cầu chơn lý cứu khổ muôn loài. “Chúng tôi 
sanh trong thời loạn, thấy cảnh thương tâm, mong tìm phương cứu 
chữa…” (Trích “Đoàn Du tăng” trong Chơn lý “Hòa bình”). 

* Chứng ngộ Chơn lý đầu tiên (lý chứng)

Đầu năm 1944, Ngài từ biệt gia đình, hướng về khu vực Hà 
Tiên (nay là tỉnh Kiên Giang), tìm tàu thuyền ra vùng hoang đảo 
vì nghe nơi ấy có nhiều ẩn sĩ đạo đức nổi tiếng, nhưng trễ tàu nên 
đành ở lại khu vực dọc theo bãi biển Mũi Nai - Hà Tiên. Qua bảy 
ngày đêm thiền tọa nơi cảnh núi rừng hoang vắng hướng ra vùng 
trời biển mênh mông, Ngài chứng ngộ lý pháp nhiệm mầu “Thuyền 
Bát-nhã” ngược dòng rẽ sóng cứu vớt chúng sanh. 

* Chứng ngộ Chơn lý toàn hảo (sự chứng)

Như để chuẩn bị một sứ mạng thiêng liêng, Ngài trở về viếng 
thăm gia đình với chiếc áo nâu sòng, đã phủi sạch tóc râu. Ngài 
bày tỏ sự chứng ngộ ban đầu và chí nguyện tầm cầu chơn lý toàn 
hảo để hoằng hóa độ sanh của mình, rồi cáo từ gia đình ra đi, đến 
vùng núi Tà Lơn (Thất Sơn) bên kia biên giới Cao Miên để ẩn tu, 
tầm chơn sư tham vấn đạo lý. “Năm 1946 nạn khói lửa chiến tranh 
danh lợi đốt phá núi rừng, làm cho người tu không chỗ ở… Ngài rời 
khỏi xứ Cao Miên, trở về Nam Việt thực hành giới luật Tăng đồ tại 
tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) cho đến năm 1948” (“Nguồn 
Khất sĩ” trong Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”). Từ vùng Thất Sơn, 
Ngài về tạm ngụ tại Linh Bửu tự theo lời thỉnh cầu của một hiền 
sĩ, để mở đạo tại làng Phú Mỹ, quận Tân Hiệp, tỉnh Mỹ Tho. Thỉnh 
thoảng Ngài có đến viếng thăm tham vấn các bậc danh Tăng, cư 
sĩ nổi tiếng đương thời ở vùng Bà Rịa - Vũng Tàu và Sài Gòn - Gia 
Định - Chợ Lớn. 

Từ những trải nghiệm qua quá trình nghiên tầm kinh sử và 
tham vấn đạo lý đó đây, Ngài quyết định đi sâu vào vườn rừng 
quanh vùng Linh Bửu tự, ẩn cư an định thiền tư, quán niệm ôn 
xét nhơn duyên và sau cùng đạt thành chơn lý toàn hảo, lý sự viên 
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dung. Từ đây, phương pháp “cứu độ chúng sanh” và cách giải quyết 
phù hợp với đặc điểm của cư dân Nam Bộ được hình thành. Có 
thể nói, tư tưởng “cứu nhân độ thế” mang màu sắc Nam Bộ trong 
chiêm nghiệm của Ngài đã dần hoàn chỉnh. Ngài đã tỏ sáng dấu 
chân Chánh pháp của ba đời mười phương chư Phật là “Thánh 
giới, Thánh định, Thánh huệ và Thánh giải thoát”. Ngay sáng hôm 
ấy, Ngài trang nghiêm Tam Bảo điện, tôn trí Tứ phần Luật tạng 
cùng các tư cụ y bát… nơi chỗ tôn quý, thành tâm phát đại nguyện 
quy y Tam Bảo thọ trì Giới Pháp, nguyện trọn đời Tam y nhất bát 
không lìa thân như chim có hai cánh, nguyện y cứ Trung đạo Tứ 
y Chánh pháp truyền thống của ba đời chư Phật, hướng đến lợi 
mình lợi người không bỏ sót một ai. Ngài đã xác chứng Chánh 
pháp Phật-đà và phát nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. 
Từ đó Ngài trở thành Tổ sư khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” 
với pháp hiệu Minh Đăng Quang. 

3. Quá trình hoằng dương tư tưởng “cứu nhân độ thế”  mang 
màu sắc Nam Bộ

Sau khi phát đại nguyện thọ trì giới pháp, sáng Ngài đắp y mang 
bát vào xóm khất thực hóa duyên, chiều Ngài nói pháp khuyến tu. 
Với hạnh tu này, đã gây chấn động dân làng Phú Mỹ và lan dần rộng 
khắp. Có khá nhiều bà con sanh lòng quy ngưỡng. Trong những 
tháng đầu năm 1947, Ngài đã nhiếp độ cả hai chúng nam nữ cư 
sĩ và hai chúng xuất gia Tăng Ni Khất sĩ. Cũng tại đây, Ngài soạn 
thảo nghi thức tụng niệm lễ cúng, chương trình tu học, hành đạo 
cơ bản cho cư sĩ và Tăng Ni. Ngài quan tâm giáo dưỡng, xây dựng 
cơ bản Tăng đoàn và Ni đoàn, tốt về đạo hạnh, vững về kiến thức 
Chánh pháp Phật-đà. Đầu năm 1948, nhân duyên hội đủ, Đức Tổ 
sư rời Phú Mỹ, khởi phát chuyến du hành đầu tiên do Ngài hướng 
dẫn có hơn 20 Tăng Ni trực chỉ vùng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. 
Cũng với phương tiện khất thực hóa duyên và thuyết giảng kinh 
pháp khuyến tu nêu trên, đoàn Du tăng Khất sĩ do Ngài hướng dẫn 
đã ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng trong vùng. Hội đình Phú 
Lâm - Cây Gõ đã phát tâm hiến cơ sở cho Ngài thành lập Tịnh xá 
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Ngọc Lâm. Thứ đến, Hội chùa Kỳ Viên (Bàn Cờ) cũng thỉnh cầu 
như vậy, để cho Đoàn có nơi nương ở tu học và mở đạo. Đây là 
điểm đầu tiên Ngài và Đoàn tác pháp An cư kiết hạ 3 tháng.

Sau đó, Đoàn xoay hướng hành đạo về vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Ánh đạo vàng do Ngài nối truyền đã nhanh chóng lan 
tỏa khắp các tỉnh sông Tiền, sông Hậu và các tỉnh giáp biên giới 
Cao Miên. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1948, các đạo tràng 
tịnh xá như Pháp Vân, Trúc Viên (Ngọc Thuận) và Ngọc Viên tại 
trung tâm tỉnh lỵ Vĩnh Long được thành lập. Cũng với hạnh đức 
và phương pháp này, nền đạo Khất sĩ lan rộng đến các tỉnh miền 
Đông, nhất là vùng Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn. Những thành 
tựu đáng kể nêu trên, đều nhờ ân đức cao trọng và tôn chỉ mục 
đích theo đúng chơn lý Chánh pháp của Ngài. 

4. “Cứu nhân độ thế” qua lời dạy và việc làm của Đức Tổ sư

Xuyên suốt thời gian kể từ ngày Đức Tổ sư xuất gia tầm chơn 
lý đầu năm 1944 đến ngày Đức Tổ vắng bóng mùng 01 tháng 02 
năm Giáp Ngọ (1954), tính ra vừa tròn 10 năm. Trong đó 3 năm 
đầu dấn thân nơi núi rừng, vùng Thất Sơn, biên giới Việt Nam 
– Campuchia và cuối cùng là làng Phú Mỹ – Mỹ Tho để tầm cầu 
chơn lý Chánh pháp Phật-đà, ẩn tu chiêm nghiệm và sau cùng 
chứng ngộ chơn lý toàn hảo. Bảy năm còn lại, Đức Tổ sư thực hiện 
tâm nguyện hành trì Bồ-tát hạnh, y bát khất thực hóa duyên theo 
Trung đạo Tứ y Chánh pháp như Phật Tăng xưa. 

Suốt 7 năm ròng rã tích cực bằng mọi phương tiện, Đức Tổ sư 
đã gầy dựng và phát huy một Tăng thân tốt đẹp, lớn mạnh về số 
lượng lẫn chất lượng, nhất là về mặt giới hạnh kiến thức đều kiêm 
ưu, có hơn 100 vị. Đức Tổ sư đã mở mang và thành lập hơn ba 
mươi ngôi đạo tràng tịnh xá khắp các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Ngài còn khéo léo ứng 
dụng phương tiện truyền thông và cơ giới hiện đại đương thời vào 
công việc hoằng pháp. Ngài đã sử dụng máy tăng âm, những đĩa 
nhựa được ghi âm các bài kệ pháp mang theo xe để phát ra cho 
nhiều người nghe biết. Ngài chứng minh cho cư sĩ hộ pháp thành 
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lập nhà máy in Pháp Ấn để ấn loát phổ biến những bài giảng Chơn 
lý; mạnh dạn cho sử dụng xe con, xe 20 chỗ ngồi, để đưa Đoàn đi 
hành đạo khắp xứ. 

Trước tác của Đức Tổ sư không nhiều, nổi bật nhất là 69 đề 
tài pháp Chơn lý mà Ngài đã hoằng dương khắp nơi và cô đọng 
lại thành văn bản được ấn loát phổ biến cùng khắp. Các đề tài 
trong bộ Chơn lý do Đức Tổ sư giảng giải đã phản ánh đầy đủ các 
quan điểm từ tư tưởng nhận thức đến thực tế cuộc sống, lợi mình 
lợi người một cách rõ ràng, khế hợp giáo lý chơn truyền của Đức 
Phật. 10 quyển đầu, từ Chơn lý “Võ trụ quan” (số 1) đến Chơn lý 
“Chánh đẳng Chánh giác” (số 10) là phần nhận thức cơ bản về các 
pháp hiện hữu có thắng liệt, khổ vui… của thế giới và chúng sanh, 
trong đó đối tượng chính yếu là con người. Rồi từ đó, Ngài nêu 
rõ những quan điểm, tư tưởng, nhận thức thực tiễn đi vào cuộc 
sống. Ngài phản ánh những quan điểm, tư tưởng, nhận thức sai 
lệch đưa muôn loài vào cảnh khổ sinh tử và xác định những quan 
điểm, tư tưởng, nhận thức chơn chánh theo Chánh pháp Phật-đà, 
đưa chúng sanh đến giải thoát chấm dứt khổ đau. Qua đó, chúng 
ta thấy rõ tư tưởng “cứu nhân độ thế” mang màu sắc Nam Bộ thấm 
đẫm tính nhân văn cao cả của Ngài.

Từ bài Chơn lý số 11 đến 20, Ngài trình bày về lối sống cơ bản 
cho người cư sĩ áo trắng và hàng đệ tử xuất gia khất sĩ. Từ bài Chơn 
lý số 65 đến bài số 69 là những bài học cơ bản cần thiết cho Phật 
tử cư sĩ và Sa-di tập sự xuất gia Khất sĩ. Phần Chơn lý còn lại nhằm 
phân tích xác định sự thật hiện hữu: chánh tà, chơn vọng, đời đạo, 
khổ vui, thiện ác, phải trái, tốt xấu, hay dở, v.v... tương đối và nêu 
rõ con đường Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác giải thoát rốt ráo 
của bậc Hiền Thánh, nhằm xây dựng một thế giới Thánh đức hiền 
lương và an vui. Xác định pháp môn tu học lợi mình lợi người là: 
“Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là Giới Định Tuệ” để 
hướng đến giải thoát chấm dứt toàn bộ khổ đau. Đây cũng chính 
là phương tiện chủ yếu để thực hiện tư tưởng “cứu nhân độ thế” 
mang màu sắc Nam Bộ.
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Dựa trên dấu ấn Chánh pháp của ba đời chư Phật là Giới, Định, 
Tuệ và Giải thoát mà Ngài đã chứng ngộ, Ngài hoàn bị hệ thống trọn 
bộ bài giảng Chánh pháp gồm 69 đề tài để làm “kim chỉ nam” cho đệ 
tử khỏi sợ chệch hướng trên lộ trình tu học và hoằng pháp lợi sinh. 
Ngài đã xây dựng giáo dưỡng các Tăng Ni có kiến thức giáo pháp cơ 
bản, đạo hạnh trang nghiêm và đạo lực vững chãi để sẵn sàng thay 
Ngài lèo lái con thuyền Giáo hội cứu độ chúng sanh. Hàng bạch y cư 
sĩ cận sự nam nữ nòng cốt đã có niềm tin kiên cố với nền đạo của 
Ngài, sẽ là những cột trụ hộ pháp trợ duyên đắc lực để bảo tồn và 
phát huy Chánh pháp. Thực hiện tâm nguyện của Ngài, hàng hàng 
lớp lớp đệ tử của Ngài đã và đang tham gia con đường hoằng pháp 
lợi sanh, thực hành giải thoát tại nơi trần thế.

Ngài đã chọn lựa, sắp đặt các đệ tử Tăng Ni xứng đáng lãnh 
đạo các Giáo đoàn kể cả hành xứ và trụ xứ. Như vậy, tâm nguyện 
hoằng truyền Chánh pháp của Ngài bấy giờ được xem là viên mãn. 
Ngài vẫn bình thường tới lui thăm viếng các đạo tràng tịnh xá để 
nói pháp trợ duyên cho cư sĩ và nhắc nhở sách tấn hàng Tăng Ni 
Khất sĩ đệ tử. Đến một hôm, sau khi viếng thăm các tỉnh vùng tiếp 
giáp biên giới Cao Miên tại Châu Đốc – Long Xuyên, Ngài quay về 
Tịnh xá Ngọc Quang – Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Nhân ngày 
cúng hội 30 tháng Giêng, Ngài tập hợp chư Tỳ-kheo hành lễ Bố-tát 
tụng giới bổn và chứng minh cúng hội, thuyết pháp khuyến tu như 
thường lệ. Xế chiều, Ngài tập hợp các đệ tử quây quần dưới tàng 
cây bã đậu để nhắc nhở, dặn dò những điều tâm huyết về chuyến 
đi tu tịnh của Ngài. Các đệ tử ngạc nhiên trước câu nói của Ngài 
và chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa như thế nào. Sáng sớm mùng 01 
tháng 02 năm Giáp Ngọ (1954), Ngài cùng 3 đệ tử và tài xế Giác 
Nghĩa lên chiếc xe 4 chỗ thẳng tiến về Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh 
Long, đến nơi vào lúc 7 giờ 30 phút. Ngài đến chứng minh một cốc 
lá bằng cây ván do Phật tử làm xong dâng cúng. Ngài truyền đệ tử 
mang mấy ngàn quyển Chơn lý lên xe, thăm hỏi sách tấn vài Phật 
tử cư sĩ thân tín, rồi lên đường hướng về miền Hậu Giang. 

Xe đến bến phà Cái Vồn - Bình Minh và từ đó Ngài vắng bóng 
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đến nay. Năm ấy Ngài vừa tròn 32 tuổi. Bấy giờ mới hay lời nói 
của Ngài đi tu tịnh là lời tiên đoán mầu nhiệm. Sự vắng bóng của 
Đức Tổ sư đã để lại trong lòng đệ tử xuất gia Tăng Ni và nam nữ 
cư sĩ chịu ơn đức dẫn dắt của Ngài một cảm xúc đau buồn vô hạn. 
Nhưng tư tưởng của Ngài vẫn tồn tại như ngọn lửa bất diệt, dìu dắt 
trên 3.000 Tăng Ni và Phật tử sớm mau cập bến Giác. 

Người sưu tầm và trình bày bài viết này thành tâm cảm niệm 
như một nén hương dâng lên nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm 
Ngài vắng bóng. 



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 
NOÁI TRUYEÀN THÍCH CA CHAÙNH PHAÙP

Lê Đàn
Nhà Nghiên cứu Phật học - Quảng Trị

Mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ (tức ngày 01/3/2014), chư 
Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ long trọng tổ chức Đại lễ Tưởng 
niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Nhân dịp 
này, để tỏ lòng biết ơn đối với Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên 
một truyền phái Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt, cũng như 
ghi nhận những đóng góp của Ngài nói riêng, của Hệ phái Khất sĩ 
nói chung với Đạo pháp và Dân tộc, Hệ phái Khất sĩ phối hợp với 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hệ phái Khất 
sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”. Với chủ đề đó, 
chúng tôi xin tham gia đề tài: “Tổ sư Minh Đăng Quang - Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”.

1. Dẫn nhập

Đức Phật dạy: “Pháp mà còn phải buông bỏ, huống hồ là cái không 
phải Pháp”.

“Làm sao có thể soi sáng thông điệp hùng hồn và thiêng liêng, vĩ 
đại và cảm động  bậc nhất này của Đức Thích-ca Mâu-ni xuống cõi đời 
hôm nay?

Một thế giới bền vững!
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Ai giữ được sự bền vững này trong hành trình tương lai của 
nhân loại?

Có lẽ sẽ có các bậc vĩ nhân và hàng loạt các vĩ nhân ra đời để đối 
trị hiểm nguy.

Có lẽ sẽ có các vị Thánh và hàng loạt các vị Thánh ra đời để thức 
tỉnh nhân tâm.

Điều gì sẽ xảy ra?

Khi tầng ô-zôn thủng. 

Mái nhà nhân loại nứt đổ…

Môi trường ô nhiễm lan tràn…

Đạo đức xuống cấp…

Chiến tranh hủy diệt…

Thật là hấp dẫn!

Hay là chấp nhận: Có sinh ắt có diệt?

Tôi thường chiêm nghiệm về sự bất an của con người, song tôi cũng 
mừng vui vì ở thời đại nào các vị Phật, Bồ-tát và các vị Thánh cũng ra 
đời để đối trị hiểm nguy và để thức tỉnh nhân tâm…”. Đó là lời của vị 
thiện tri thức, Bác sĩ Lê Đình Đại, tác giả cuốn sách Gió từ bàn tay 
mở1 đã nói như thế trong tập sách của ông.

Đó cũng là câu trả lời cho những câu hỏi tại sao Phật Thích-ca 
lại ra đời tại Ấn Độ; Chúa Jésus Christ lại chào đời ở Do Thái; Đức 
Thánh Khổng Tử, Lão Tử, Ngài Lục tổ Huệ Năng ra đời ở Trung 
Quốc; Phật hoàng Trần Nhân Tông và Tổ sư Minh Đăng Quang ra 
đời ở Việt Nam. 

Đức Phật Thích-ca phải tu đến vô lượng kiếp mới thành một 
bậc Giác Ngộ. Những câu chuyện kể về tiền thân của Ngài đã minh 
chứng điều đó. Đức Phật Thích-ca vì lòng từ bi vô bờ bến đối với 
chúng sanh mà xuất gia tìm đạo, bởi thế cho nên sau khi giác ngộ, 

1. Nxb. Văn học, 2011. 
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Ngài nghĩ ngay đến sứ mệnh cao cả, đó là “thay thế chư Phật đời 
trước mà tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người”. Sứ mệnh 
này Ngài biết trước không phải là một việc dễ dàng, vì đạo của Ngài 
cao thâm huyền diệu, mà chúng sanh căn cơ lại không đều, và từ 
muôn kiếp đã lặn hụp trong si mê lầm lạc, do đó khó có thể hiểu ngay 
ý nghĩa cao thâm trong giáo lý của Ngài. Nhưng Ngài hiểu rằng mặc 
dù sống trong tăm tối, mỗi chúng sanh đều có mầm Phật tánh, như 
hoa sen, mặc dù trong bùn tanh hôi, nhưng vẫn luôn luôn tỏa nhụy 
vàng thơm ngát. Đó là ý chí và lòng cương quyết của Ngài phải cố 
gắng thực hiện để hoàn thành trách nhiệm của mình. Với trí tuệ sáng 
suốt và lòng từ bi vô bờ bến cộng với tinh thần bình đẳng và một ý 
chí dũng mãnh, Đức Phật đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình 
một cách viên mãn.

Khi còn là Thái tử, Ngài đã từ bỏ ngôi báu, vợ đẹp, con thơ để đi 
tìm đạo lúc 19 tuổi. Mãi cho đến 30 tuổi, Ngài mới tìm ra được con 
đường giải thoát, mở ra đạo Phật với hơn 50 năm Ngài đi hoằng pháp 
hóa độ chúng sanh; và tính đến hôm nay, hơn 25 thế kỷ, lời dạy của 
Ngài vẫn chưa hề cũ. 

Đạo Phật đã có mặt trên toàn thế giới nhờ vào sứ mệnh hoằng pháp 
của những thế hệ đệ tử của Ngài, trong đó có Tổ sư Minh Đăng Quang. 

Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời tại Việt Nam, vào năm 1923 
(Quý Hợi). Tuy Ngài được sinh trưởng trong một gia đình ở vùng quê 
nhưng trí thông minh khác hơn những đứa trẻ cùng thời. Xuất gia từ 
rất sớm (15 tuổi), nhưng Ngài phải gặp một thử thách lớn trong đời 
đó là hiếu nghĩa song đường vì nghiệp duyên trần thế, và Ngài cũng 
đã dũng cảm vượt qua được nghiệp duyên đó để bước tiếp con đường 
mình đã chọn. Cuối cùng, Ngài ngộ nhập Phật pháp, chứng đạt lý vô 
thường, vô ngã, sáng lý pháp “Thuyền Bát-nhã” ngược dòng đời cứu 
độ chúng sanh, năm Ngài 22 tuổi:

Mãn khai vô thượng liên đài,

Trang nghiêm thị hiện Như Lai tọa thiền.

 (Trụ Vũ, “Thi hóa tiểu sử Tổ sư” trong Ánh Minh Quang) 
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2. Tổ sư Minh Đăng Quang và sự nghiệp hoằng pháp

Tổ sư Minh Đăng Quang phát nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp” noi gương Phật Tăng xưa sống đời phạm hạnh giải 
thoát:

Nhất bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du,

Dục cùng sanh tử lộ,

Khất hóa độ xuân thu.

Tuy Ngài vắng bóng khi mới 32 tuổi (Giáp Ngọ - 1954), chỉ có 10 
năm tu tập và hoằng pháp, nhưng sự nghiệp của Ngài rất lớn. Ngài đã 
thành lập ra Hệ phái Khất sĩ (nguyên là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam). 
Trong suốt 70 năm qua, Hệ phái Khất sĩ góp phần không nhỏ trong 
công cuộc chấn hưng Phật pháp, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt 
Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình. 

Khi mới chứng đạt, 22 tuổi, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai 
đàn giảng giải thời pháp đầu tiên là “Thuyền Bát-nhã” vào ngày Rằm 
tháng Tư tại chùa Linh Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Vạn sự khởi 
đầu nan nhưng gót chân hành đạo của Ngài, vị Sư trưởng của Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam, bước rộng lần ra từ làng này đến làng khác; từ 
tỉnh nọ sang tỉnh kia; Tăng đoàn của Tổ sư Minh Đăng Quang cũng 
được những người dân hiền cảm mến. Hình ảnh vị sư đắp mảnh y 
vàng, ôm bình bát đất, đi khất thực vào mỗi buổi sáng; không nhà 
cửa, không gia đình quyến thuộc, không cất giữ chứa chấp tài sản của 
cải, tiền bạc, không ở nhất định một nơi nào… chỉ có trong tay “tam 
y, nhất bát” một lòng bước chân ra đi là để hóa độ chúng sanh, không 
ngoài mục đích nào khác.

Trong những buổi thuyết pháp, Ngài luôn kêu gọi Tăng đồ trở về 
với giới luật “Nên tập sống chung tu học”. Ngài kêu gọi mọi người hãy 
thương yêu nhau “Không tự lấy để trừ tham. Không tự làm để tránh 
ác”. Và Ngài cũng khuyến khích mọi người hãy cùng chung nhau xây 
dựng một xã hội đạo đức, một cuộc sống an vui, hạnh phúc cho nhân 
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loại như một cõi Thiên đường ngay chính tại trần gian này bằng cách:

Mỗi người phải biết chữ,

Mỗi người phải thuộc giới,

Mỗi người phải tránh ác,

Mỗi người phải học đạo.

Những thời pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang còn ghi lại trong 
bộ Chơn lý, gồm 69 tiểu luận. Ngài đã khéo léo dung hợp tư tưởng 
giáo lý của hai tông phái Phật giáo, đưa ra con đường “Trung đạo 
Chánh đẳng Chánh giác”… giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội nhận 
được chân giá trị của đạo Phật. Một phần trong bộ Chơn lý sau này 
được tách riêng thành cuốn Luật nghi Khất sĩ, rất cần thiết cho chư 
Tăng Ni Khất sĩ học hành, gồm mười quyển: Bài học Khất sĩ, Luật 
Khất sĩ, Bài học Sa-di, Pháp học Sa-di 1 (Giới), Pháp học Sa-di 2 
(Định), Pháp học Sa-di 3 (Huệ), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới 
Phật tử, và 114 điều Luật nghi Khất sĩ.

Luật nghi Khất sĩ là cuốn sách mà chư Tăng Ni cần phải học 
thuộc lòng để hành trì trong mỗi lúc, giúp cho quý Tăng Ni noi 
theo giáo lý Y bát chơn truyền của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
khai sáng.

Trong Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”, Tổ sư đã viết: “Đạo Phật Việt 
Nam không có phân thừa”, để khuyến khích mọi người nên lo tu cho 
đúng Thánh ý của Như Lai, đi đúng con đường Như Lai đã chỉ dẫn; 
chớ nên phân thừa, vì phân thừa là vọng tâm, là chia rẽ, là sai đạo. 
Thừa là trình độ tâm trí của mỗi người, hãy để kẻ khác biết cho mình, 
chẳng nên tự xưng. Những băn khoăn về Tiểu thừa, Đại thừa hay 
tông này phái nọ gán cho phái Khất sĩ đều rơi vào trạng thái ngã chấp, 
như sự sai lầm khi ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là ngón tay và 
mặt trăng là mặt trăng. 

Tổ sư đã dạy rất kỹ trong Chơn lý “Trường đạo lý”: “Đạo là con 
đường của tất cả chúng sanh, mỗi người tự đi chớ không có tên đạo là 
gì cả. Giáo là sự dạy học để tu hành, chớ không phải tôn giáo gì cả. Và 
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Phái là sự làm việc giúp ích lợi chung cho nhau chớ không phải phái gì 
cả. Những sự việc của đạo là để sống chung tu học, học cho được sáng 
suốt, thanh tịnh và trong sạch mà thôi”.

Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương hướng đệ tử theo quan 
niệm: “Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả thì tất cả sống 
cho ta, tiếng ta đây là tất cả. Đó tức là chơn lý vũ trụ”. Người thực 
hành đúng chơn lý gọi là Khất sĩ. Khất ấy là xin; Sĩ đây là học. Xin 
ấy rồi lại cho, học đây rồi lại dạy. Xin phẩm thực để nuôi thân giả 
tạm, cho sự thiện lành phước đức để bảo vệ gìn giữ cho sự sống lâu 
dài. Học bằng cách lượm lặt, rút tỉa kinh nghiệm từ khắp mọi nơi. 
Dạy là đem kết quả thực hành trải nghiệm chỉ dẫn lại cho người. 
Cái xin, cái dạy, cái học, cái cho, đó là cái pháp “nương sanh” mở 
ra con đường tươi sáng cho tất cả người đi sau. Con đường ấy gọi 
là con đường Đạo. Đạo của sự sống là cùng nhau sống chung. Đạo 
của sự biết là cùng nhau học chung. Đạo của tỉnh thức là cùng nhau 
tu chung. Nên tập sống chung tu học. Tổ sư Minh Đăng Quang 
thường nói: “Vào thời kỳ mạt pháp, chúng sanh phước mỏng tội dày. 
Bậc Thánh phải chung đụng với kẻ sát nhơn; Hiền triết phải ăn ở 
với hạng gian tà, rồi đấu tranh chống chọi nhau xảy ra trăm ngàn 
việc. Sự hay dở đều có hai mặt, ai có cặp mắt tinh đời, có bộ óc sáng 
suốt, thông tâm lý, hiểu chánh trị, có lập trường đạo đức, khảo sát 
thời kỳ sẽ thấy rõ các hành vi của con người. Ngoài đời, người ta dạy 
các thuật đấu tranh để được sống khổ; Nơi nhà đạo, tôi dạy các ông 
(người xuất gia) cách chết an vui.”

Tinh thần dũng cảm vô úy của Tổ sư được kể lại qua câu 
chuyện sau: 

Ngày nọ, tại tịnh xá ở Thốt Nốt, vì thấy hạnh tu nhu hòa của 
các chư Tăng, kiên trì giới đức của nhà Phật, có nhóm người cường 
lực cạn tâm đến tịnh xá dùng vũ khí bao vây, quát tháo, hăm dọa coi 
thử bậc tu hành có sợ cái chết không?

Tổ sư Minh Đăng Quang thản nhiên trả lời với bọn họ rằng: 
“Quý ông cầm cái chết sẵn trong tay, sao lại không sợ mấy ông”. Và Tổ 
sư nói tiếp: “Chết sống là do duyên nghiệp tùy theo nhân đã tạo mà 
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phải chịu cái quả như thế nào; trên đời, không ai thua ai hoặc sợ ai cả, 
có sợ chỉ sợ mình mê muội mà gây tạo tội lỗi để phải gánh vác lấy”.

Thời đó, chư Tăng, chư Ni theo Tổ sư Minh Đăng Quang học 
đạo có trên trăm vị, và Phật tử tại gia theo quy y thọ giới cũng có 
hơn vạn người. Tịnh xá được thành lập hơn 20 ngôi tại các tỉnh miền 
Đông và Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ sư du hóa hành đạo thuyết 
pháp độ sanh chỉ được mười năm thì Ngài thọ nạn và vắng bóng. Tuy 
chỉ mười năm ngắn ngủi nhưng sự nghiệp Tổ sư để lại không hề nhỏ. 
Ngài đã đào tạo nhiều đệ tử giỏi. Trong hàng đại đệ tử của Tổ sư có 
các vị Trưởng lão, Thượng tọa kế tục đạo nghiệp, lập các giáo đoàn 
du Tăng đi hành đạo khắp hai miền Nam và Trung (1955 - 1975) như 
quý Ngài: Giác Tánh, Giác Chánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, 
Giác Nhiên, Giác Lý, Giác Đức…

Phía Ni giới Khất sĩ có nhiều Ni trưởng, Ni sư đạo hạnh như: 
Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn 
Liên, Quang Liên, Tạng Liên, Trí Liên…

Sự kiện quan trọng là tháng 11 năm 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập, trong đó Hệ phái Khất sĩ là 1 trong 9 thành 
viên thành lập Giáo hội. Đại diện hàng Giáo phẩm Hệ phái được đề 
cử trực tiếp tham gia trong hàng Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh 
và Hội đồng Trị sự Trung ương. 

Tổ sư chỉ hành đạo trong 10 năm thôi, nhưng lời dặn dò của Tổ 
sư vẫn khắc ghi trong tâm khảm của đệ tử Ngài: “Các con hãy ở lại 
mở mang mối đạo, giáo hóa chúng sanh, đền ơn chư Phật, ấy là các con 
theo Thầy và làm vui lòng Thầy nơi xa vắng, rồi một ngày kia Thầy sẽ 
về”. Vâng! Thầy đã về và Thầy ngự trong lòng các môn đệ, đệ tử, các 
con của Ngài. Hôm nay trong lễ Tưởng niệm Tổ sư, hàng môn đồ 
chúng đệ tử luôn cầu nguyện và tin tưởng:

Thầy về hóa giải tức thời,

Khổ đau sẽ hết, nụ cười thêm xinh.

Minh Đăng Quang bóng an bình,
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Minh Đăng Quang ngọn đèn linh ta-bà.

Chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), khi bóng 
chiều phủ xuống, tại Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc), Tổ sư giã từ hàng 
đệ tử để đi tu tịnh tại “núi lửa” một thời gian. Rồi từ ấy đến nay lại 
một vòng tuần hoàn thời gian Giáp Ngọ (2014), đúng 60 năm dài trôi 
qua, mấy chục mùa hoa mai vàng rụng rơi biền biệt xót xa nỗi niềm 
của hàng vạn vạn con tim hiếu kính nhớ thương Tổ Thầy:

 Mỗi năm mỗi thắp hương lòng,

 Nguyện cầu Sư Tổ thoát vòng tai ương.

 Trở về bên mái Phật đường,

 Chuyển pháp luân độ mười phương an lành.

Trong thâm tâm người con Phật luôn khắc cốt ghi tâm thấu hiểu 
lời dạy quý báu sâu sắc của Đức Thế Tôn: “Dù người ta có giết Thầy 
mình, mình cũng không nên hại lại”. Và lời dạy vẫn còn thấm thía nhất 
đối với chúng ta hôm nay: “Kẻ nào cột oan trái rằng, họ đã giết ta, đã 
đánh ta, đã thắng ta, đã cướp của ta. Oan trái của người ấy không bao 
giờ dứt được bởi họ đã cột chặt oan trái. Oan trái chỉ dứt được khi họ 
biết thành khẩn sám hối”.

Hiểu được giáo lý một cách vững chắc như vậy, chúng ta sẽ dễ 
dàng thiết lập hạnh phúc cho chính mình:

 Quỳnh trong nước mắt, sen trong lửa,

 Phút nhập thần sương bạc khói lam,

 Chia nẻo khói sương về tới đích,

 Cả hai cùng hiện một hoa Đàm.

(Trụ Vũ, Thi hóa tiểu sử Tổ sư)

Tổ sư dấn thân vào “núi lửa”, như một sự vượt qua hòa điệu 
tử sinh, để đi vào con đường giải thoát tràn đầy tinh thần xả kỷ lợi 
tha của chư Bồ-tát, là tinh thần từ bi bất diệt của Đức Phật và giáo 
pháp Khất sĩ.
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3. Sứ mệnh hoằng pháp

Khi giảng về ý nghĩa của đạo Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy 
rằng: “Ba đời chư Phật đều hành theo hạnh Khất sĩ y bát, và quả đạo 
Niết-bàn do đó mới có. Còn kỳ dư các hạnh tu khác (vô lượng pháp 
môn tu) là tùy theo căn cơ trình độ và thời đại, cùng sự giác ngộ tới 
đâu là tùy duyên hóa độ. Lắm khi đạo Phật bị ảnh hưởng dưới sự 
truyền giáo của phàm Tăng, đạo bị lu mờ và dường như xáo trộn tà 
thuyết ngoại đạo, mê tín dị đoan, lắm sự tu lánh đời tiêu cực… thế 
nên kẻ giống ba, người giống bảy, có sự cố chấp bảo thủ, mà sanh ra 
phân chia tông phái, mất cả chơn truyền y bát giáo nghĩa cùng sự giải 
thoát yên vui trung đạo của chư Phật.

Với sứ mệnh người tu đạo Phật chúng tôi, nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp, y bát Khất sĩ nêu cao ngọn pháp đăng đòi lại giá trị 
đạo Phật y thời xưa, để khỏi phụ lòng người học Phật tìm tu và đền 
đáp hồng ân chư Phật, đấng cha lành muôn loại. Tổ sư lại dạy rằng: 
“Đạo Phật là đạo tượng trưng quả Bồ-đề, đạo giác ngộ giải thoát. 
Trần thế như một trái cây, chúng sanh là những hột giống; tâm địa có 
non già lớn nhỏ, sâu đẹt… Chỉ khi nào trái chín muồi, hột giống già 
chắc thì mới không lớn nữa, không còn đèo ẻo sâu hư thối rụng, khi đó 
hột giống mới có giá trị cất giữ để đời yên vui mãi mãi. Tâm địa con 
người cũng thế, khi đã giác ngộ đủ, mọi sự đời không còn luyến tham 
mê vọng, thiếu thốn hỏi đòi, chấp giữ cõi trần nữa; tâm đã già chết 
trước cảnh vật, yên nghỉ giải thoát không không; bây giờ thân tâm nhẹ 
nhàng trôi bay cùng khắp, lấy vũ trụ làm nhà, chúng sanh làm quyến 
thuộc, các sự vật hình thức, tiếng tăm làm trò chơi, cảnh đời làm vườn 
hoa kiểng để giải trí. Những người đã hiểu rõ như thế, đem mình 
sống đúng theo chơn lý, dùng gương hạnh lời nói giúp ích dạy đời, gọi 
là nhà tu, nhà sư, thầy tăng, ông thầy tu… Nhiều thầy tu hiệp lại số 
đông thành một Giáo hội Tăng-già. Chư Phật và chư Bồ-tát sống theo 
giáo nghĩa này. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là người đại diện dẫn đầu 
một lúc những người giải thoát và sự sống chung trôi bay cùng khắp, 
là phải y hành theo y bát Khất sĩ, con đường của chư Phật. Chúng tôi 
hôm nay cũng tập theo hạnh ấy...”
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Đức Tổ mang sứ mệnh hoằng pháp cao cả. Ngài là một nhà biện 
tài vô ngại trước mọi câu hỏi của người đời, dẫu là câu hỏi của kẻ 
phá đạo, hoặc để hiểu chơi, Ngài luôn ứng đối linh hoạt trả lời thông 
suốt. Một hôm tại Ô Môn, nhân buổi thuyết pháp có người hỏi rằng: 
“Bạch Ngài, mỗi vật đều có đầu có đuôi, tại sao cái cầu bắt ngang sông 
rạch, người ta gọi hai phía, bên nào cũng đầu cầu cả, làm sao để phân 
biệt đầu đuôi?”.

Ngài đáp ngay: “Có chi khó mà phải hỏi, hãy lấy mình làm chủ 
đích, phía nào mình để chân bước lên trước là đầu và cuối cầu bước 
xuống là đuôi. Đừng khi nào xét đoán sự gì mà bỏ mình ra không 
có gốc, theo dư luận hay tập quán thì không có chơn lý ở giải pháp 
đó, ví như hai người đều bước lên hai đầu cầu một lượt, thì như hai 
nhân trên một vấn đề không thể luận được, vì nếu tiến bước thì sẽ 
gặp nhau ở giữa, không thông đường, lúng túng; lý và sự cũng y như 
thế…”.

Người mang sứ mệnh hoằng pháp phải trang bị cho mình rất 
nhiều thứ, nhưng không ngoài hai thứ mà Như Lai đã trang bị cho họ 
là “từ bi và trí tuệ”. Từ bi thôi, chưa đủ; phải công phu tu tập nhiều để 
có được một khả năng biện tài vô ngại như Ngài Minh Đăng Quang 
với những bài pháp siêu đẳng và những câu trả lời cho những câu hỏi 
hóc búa về đạo cũng như đời của người đời.

Đã 60 năm Tổ sư vắng bóng, nhưng chắc chắn Ngài sẽ hài lòng 
với những đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Ngài hiện nay, vì bây 
giờ những người con Phật đủ sức mang trên vai sứ mệnh hoằng 
pháp tiếp nối sự nghiệp Ngài để lại. Biết bao nhiêu tịnh xá được xây 
dựng khắp nơi, đạo pháp ngày càng hưng thịnh đáp ứng được nhu 
cầu tâm linh tu học của Phật tử mà trong lòng họ luôn hiếu kính 
nhớ thương Ngài:

Mượn lốt nhân sinh xuống cõi trần,

Học hạnh Sĩ Đạt dứt tình thân,

Linh căn Thích đạo duyên ngàn trước,
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Noi dấu Ta-bà giáo hóa dân.

4. Đôi lời tạm kết

Chúng ta đang sống ở đầu thế kỷ XXI, một thế kỷ với những 
phát minh, những thành tựu khoa học tiên tiến hiện đại phục vụ cho 
tiện nghi của con người. Nhưng nghịch lý của sự văn minh vật chất 
có những mặt trái của nó đi kèm, không cần phải có học thức cao 
cũng có thể biết những nghịch lý đó là gì. Khi dư thừa vật chất hưởng 
thụ, thì con người phần nào “chai lì” tình thương, đạo đức con người 
xuống cấp…

Càng “văn minh” càng hiểm nguy,

Càng thêm rệu rã chai lì tình thương.

Lui về ấp ủ bình thường,

Tìm trong giản dị sắc hương nhẹ nhàng.

Hành trình nhân loại sang trang,

Làm sao nói hết muôn vàn tai ương.

Với bao thảm họa khó lường,

Rành rành trước mắt khó phương giải trừ !

Đạo Phật là đạo từ bi,

Là nguồn hy vọng cứu nguy cõi đời.

(Lê Đình Đại)

Tiếng nói của Phật tử Lê Đình Đại, tác giả bài thơ Suối nguồn hy 
vọng đã nói lên khát vọng tìm nơi an trú tựa nương cho thân cũng 
như tâm của con người trong một thời đại cuộc sống đi nhanh, cái gì 
cũng hối hả, ai không theo kịp thì sẽ bị bỏ lại phía sau cuộc đua kiếm 
sống, kiếm tiền, làm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi. Stress, hội 
chứng tâm thần do áp lực công việc, làm cho con người mệt nhoài, 
phiền não khổ đau. Họ đang rất cần những vị thầy trợ giúp.

“Không thầy đố mầy làm nên”.
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Phật tử rất cần một ngôi chùa, ngôi tịnh xá, một không gian yên 
tĩnh; ở đó có một nhà sư hay một vị Tăng, Ni mang sứ mệnh thiêng 
liêng cao cả của người con Phật dẫn dắt và cứu độ chúng sanh đang 
trầm luân trong bể khổ ta-bà. Nhà sư sớm tối kệ kinh trong ngôi 
chùa nhỏ, dìu dắt, dạy dỗ đệ tử trong làng thôn, xóm phố tu học 
Phật, tu thọ Bát Quan Trai, tập làm Phật một ngày, bảy ngày… cho 
chúng sanh bớt khổ, thêm vui, thân tâm thường an lạc, gia đình yên 
vui, hạnh phúc.

Nhà sư là người cha tâm linh của quý Phật tử, là chỗ dựa tinh 
thần cho họ. Gặp điều gì vui buồn, thuận duyên hay nghiệp chướng 
họ cũng lên chùa, tin tưởng bộc bạch với nhà sư để xin một lời chỉ 
giáo sẻ chia. Phật tử rất là ngây ngô dễ thương, như những đứa trẻ 
yếu mềm, họ cần lắm, cần lắm những vị thầy, những nhà sư như 
những người cha tâm linh đỡ đầu cho họ trong cuộc sống, giúp đỡ 
họ những lúc nguy nan…

 Thế mới biết sứ mệnh hoằng pháp hiện tại cấp thiết biết chừng 
nào! Vị thầy hay nhà sư trú trì, người cha đỡ đầu tâm linh, ngoài 
cái tâm từ bi ra, còn phải biết sử dụng bảo kiếm trí tuệ của Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi trao cho để “tùy cơ ứng biến” hóa độ chúng sanh 
đang lao đao nơi chốn biển khổ trần gian để xứng đáng làm người 
học trò xuất sắc của Tổ sư Minh Đăng Quang, nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp.

    Thành phố Đông Hà, tháng 01 năm 2014



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VÔÙI TAÂM NGUYEÄN 
“NOÁI TRUYEÀN THÍCH CA CHAÙNH PHAÙP”

TKN. Tâm Huệ

1. Dẫn nhập

Đức Phật xuất hiện trên cõi đời không chỉ là một ngôi sao sáng 
vĩ đại, mà Ngài còn là sự hiện thân của tất cả những phẩm hạnh mà 
Ngài thuyết giảng. Thật vậy, trong suốt 45 năm thực hiện hạnh giáo 
hóa độ tha, Ngài đã biến tất cả những ngôn từ, lời nói của Ngài thành 
hành động cụ thể, thiết thực. Không lúc nào mà Ngài không nghĩ đến 
sự cứu vớt khổ đau cho nhân loại, chỉ ra sự yếu đuối và nỗi đam mê 
thấp kém của con người, từ đó mở ra cho nhân loại một thế giới an 
lạc, hạnh phúc đích thực. Giới hạnh của Đức Phật là tấm gương hoàn 
hảo nhất mà cả thế giới đều công nhận, kính ngưỡng. Mặc dù Phật 
giáo đã suy tàn ngay trên chính mảnh đất đã sản sinh ra nó, nhưng 
ngọn lửa giáo lý vi diệu của Đức Phật không những không bị dập tắt 
mà còn được nhen nhúm và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Có thể thấy, đạo Phật du nhập vào Việt Nam 
trên dưới 2.000 năm và đã thấm sâu trong lòng dân tộc Việt. Phật 
giáo Việt Nam đã trải qua nhiều biến thiên lịch sử, song hành cùng sự 
thịnh suy của dân tộc, nhưng vẫn có những nét đặc thù riêng từ kiến 
trúc hội họa, điêu khắc, nghệ thuật, văn chương... Đạo Phật đi vào 
lòng người bằng tất cả sự nghiệp, tư tưởng, lời nói, hành động của các 
vị Tăng sĩ thấm nhuần giáo lý Phật giáo, chính họ đã góp phần tạo 
dựng một cuộc sống tốt đẹp đưa đất nước đến đỉnh cao của sự phồn 
vinh, hạnh phúc. Mỗi một hệ phái Phật giáo ra đời đều để lại nhiều 
dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng, dù Phật giáo Nam tông, Bắc tông 
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hay Hệ phái Khất sĩ Việt Nam ra đời cũng không ngoài mục đích đáp 
ứng tâm tư, nguyện vọng của thời duyên, phát huy bản sắc dân tộc, 
tạo được thế đứng vững chắc trong lòng dân tộc cũng như làm nền 
tảng tinh thần trong cuộc sống. Được chắt lọc tinh hoa từ hai Hệ phái 
Phật giáo, Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang 
khai sáng, ra đời vào khoảng giữa thế kỷ XX (1944) với chí nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, khai mở Hệ phái Phật giáo biệt 
truyền1, góp phần tạo nên một hệ tư tưởng mang đậm tính dân tộc 
sâu sắc bởi hình thức tu học, phương pháp hành trì, kiến trúc đạo 
tràng, thờ phượng… tất cả đều thuần bản chất của người Việt Nam, 
thể hiện được tính phổ biến, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, và dễ hành trì. 
Thế nên, mặc dù ra đời sau hai hệ phái lớn, nhưng Hệ phái Khất sĩ 
vẫn đầy đủ về hình thức lẫn phương pháp tu học. Vì lợi ích thiết thực 
ấy đã có sức lan tỏa rộng lớn khắp mọi nơi, mọi chốn, làm nền tảng 
đạo đức trong cuộc sống cho nhân loại. 

Bổ sung một phần không thể thiếu trong đời sống để gia đình 
và xã hội, vật chất và tinh thần được quân bình, Phật giáo nói chung 
và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam nói riêng trở thành tôn giáo thực 
tiễn, khoa học, ảnh hưởng sâu đậm tính chất dân tộc chỉ có ở Việt 
Nam. Chúng con chọn đề tài “Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm 
nguyện Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” trước hết là để kiến giải 
cho mình những thắc mắc, những thiếu sót của tự thân khi tìm 
hiểu về Hệ phái. Chúng con xét thấy hạnh nguyện Nối truyền Thích-
ca Chánh pháp của Tổ sư là hạnh nguyện thiêng liêng và khởi động 
một sự nghiệp lớn lao sâu dày của bao thế hệ tiền bối đã và đang nối 
tiếp truyền thừa. Vì thế, ôn lại và làm sáng ngời sự nghiệp ấy chính 
là một việc làm thiết thực, ý nghĩa để giữ gìn ngọn đèn chơn lý thắp 
sáng mãi ở thế gian.

2. Nội dung

2.1. Thân thế và sự nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh là Nguyễn Thành Đạt, 

1. Hệ phái Khất sĩ, Ánh Minh Quang, Nxb. TP. HCM, 2004, tr.6.
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tự Lý Huờn, sinh ra đời lúc 10 giờ tối ngày Tân Tỵ, 26 tháng 09 
năm Quý Hợi (1923), tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ Ngài là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu, 
thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Nhàn. Từ bao đời, gia đình song thân 
vốn có nề nếp ăn ở theo đạo Thánh hiền, tu nhân tích đức, được 
người đương thời khen ngợi là gia đình hiền lương nhân nghĩa. 
Gia đình ông bà có tất cả 5 người con, Ngài là con út. Trước Ngài 
có 4 anh chị, thân mẫu đều thọ thai sinh nở bình thường, nhưng 
đến Ngài thì bà mang thai đến 12 tháng mới khai hoa. Mười tháng 
sau, ngày 25 tháng 7 năm Giáp Tý (1924), thân mẫu bệnh nặng qua 
đời, hưởng dương 32 tuổi. Từ đó về sau, Ngài được thân phụ và kế 
mẫu là bà Hà Thị Song nuôi dưỡng đến ngày trưởng thành. Cụ ông 
mất ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Thân (1968), thọ 75 tuổi.

Thuở nhỏ, tuy sinh trưởng ở một làng quê nhưng Ngài có trí 
thông minh khác thường. Ngoài giờ học ở trường, ở nhà, những 
lịch sử của các danh nhân, những kinh sách, truyện, sự tích được 
Ngài chú ý xem coi, xem đến đâu thì nhớ hết, cùng luận giải phê 
bình có phương pháp rõ rệt. Có lòng thương người từ lúc nhỏ nên 
Ngài ăn chay theo cha, cũng niệm hương cúng Phật vào mỗi tối. 
Nhân duyên thiện lành đã gieo trồng từ nhiều kiếp, đến đời này, 
mầm thiện từ bi thương người vật và lòng kính ngưỡng Phật pháp 
càng thấm nhuần nơi Ngài. 

Cây lành sanh trái ngọt, vốn được hấp thụ nề nếp đạo đức Nho 
phong, nên Ngài thường tới lui các bậc trưởng thượng đương thời 
để tham vấn đạo lý, tìm tòi những điều huyền bí trong vũ trụ bao 
la, suy tư quán chiếu lại nội tâm, nhận biết cuộc đời là huyễn ảo. 
Ngài có tạo phía sau nhà một cái thất nhỏ để hàng ngày tiện bề tu 
tập tham thiền. Với tinh thần hướng thượng sẵn có, nhiều đêm suy 
nghĩ, Ngài tự nhủ kiếp phù sinh cứ mãi lăn xoay trong vòng sanh, 
già, bệnh, chết… cuối cùng Ngài quyết tâm dõng mãnh cất bước ra 
đi, cắt đứt tình thân.

Thôi thì thôi, thế thì thôi,

Vẹn nguyền xin chịu lỗi nghì với cha.
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Thiếu niên ngày nọ rời nhà,

Vượt biên giới Việt, Miên xa dặm ngàn.

Lên non tìm động hoa vàng, 

Tầm Sư học đạo chốn Nam Vang thành”2. 

Ngài rời Việt Nam đến Campuchia vào năm 15 tuổi, gặp được 
một vị thầy người Việt lai Miên nổi tiếng về đạo pháp, Ngài liền xin 
thọ giáo. Bốn năm ở Campuchia, Ngài vừa làm tròn bổn phận, vừa 
nghiên cứu Kinh tạng và đường lối “Y bát chơn truyền” của Phật 
Tăng xưa. Sau đó, Ngài xin phép Thầy được trở về Việt Nam truyền 
bá giáo lý. Trên đường về, Ngài gặp phải thử thách lớn trong đời là 
đền ơn hiếu nghĩa song đường, trả cho xong nghiệp duyên trần thế. 
Để tỏ lòng hiếu thuận với cha, cũng như an ủi hương linh của mẹ, 
Ngài đã lập gia thất để trọn phần nghĩa ân. Cuối năm 1941, Ngài về 
lại Sài Gòn, vâng lời cha lập gia đình vào năm 1942. Và rồi duyên 
định cũng an bài, hơn một năm sau, thê tử Kim Huê và con nhỏ của 
Ngài lâm bệnh rồi lần lượt qua đời. 

Gẫm trong trời đất vô cùng,

Nợ duyên âu cũng nghiệp chung muôn loài.

Cảm cảnh vô thường, Ngài quyết chí đi tu. Đầu tiên, Ngài đến 
Hà Tiên, định lần qua Phú Quốc rồi sau đó sẽ đi nước ngoài học 
đạo, nhưng khi đến nơi đã trễ tàu, Ngài ra đầu gành bãi biển Mũi 
Nai (Hà Tiên) ngồi tham thiền 7 ngày đêm. 

Sau khi ngộ đạo, Ngài lên núi Thất Sơn (An Giang) để tiếp tục 
tu tập. Ít lâu sau, chiến tranh lan tới vùng núi rừng Thất Sơn, phá tan 
cảnh yên tịnh vốn có. Trong bối cảnh ấy, Ngài gặp được một nam 
cư sĩ và theo vị này về trú ở Linh Bửu tự, thuộc làng Phú Mỹ, tỉnh 
Mỹ Tho. Nơi đây, suốt ba năm (1944 - 1947), mỗi buổi sáng, Ngài đi 
khất thực, trưa về thọ trai, buổi chiều giáo hóa, buổi tối tham thiền 
nhập định, nêu gương về đời sống phạm hạnh thanh tịnh, y theo 
truyền thống của Phật Tăng thời chính pháp. Ngài hành đạo thuyết 

2. Sđd, tr.6-9.
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pháp độ sanh được khoảng mười năm thì thọ nạn và vắng bóng vào 
ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954). Từ đó, hàng năm vào 
ngày này, hàng môn đồ đệ tử Tăng Ni xuất gia và thiện nam tín nữ 
Phật tử đồng nhất tâm thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm 
cuộc đời giáo hóa và ân đức khai sơn sáng lập ra Hệ phái Khất sĩ 
của Tổ sư.

2.2. Thành lập Đạo Phật Khất Sĩ

Với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư đã 
quyết chí đi theo con đường truyền thống mà Đức Phật đã vạch ra, 
noi gương Phật Tăng xưa, sống đời phạm hạnh của một “du phương 
khất sĩ”. Tuy nhiên, từ nguồn suối tâm linh này, Tổ sư tiếp tục khơi 
thông nguồn mạch, thuận duyên hành đạo trong cộng đồng dân tộc 
Việt, để khai sáng ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Những lần qua 
Campuchia, và khi sống ở miền Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
có cái nhìn về hai hệ phái Bắc truyền, Nam truyền và các đạo giáo 
mới, cộng với yếu tố thấu đạt lý đạo, chính đây là yếu tố quan trọng 
góp phần dẫn tới sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ. Đạo Phật Khất Sĩ 
ra đời hình thành và phát triển đều dựa trên nền tảng bối cảnh lịch 
sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, địa lý, xã hội của Nam Bộ đương thời. 
“Từ giữa thế kỷ thứ XVI trở đi, bạo động và loạn lạc xảy ra liên tiếp 
khiến một mình Nho giáo không còn đủ sức làm chỗ nương tựa tín 
ngưỡng và nơi an tâm lập mệnh cho quần chúng nữa, giới trí thức 
và quần chúng tìm về đạo Phật và sự chống đối kỳ thị đạo Phật của 
Nho gia cũng dịu dần đi”3. Vì thế, năm 1947 - 1954, với tinh thần 
hướng thượng sẵn có, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với tâm nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” buổi đầu do Tổ sư Minh Đăng 
Quang trực tiếp khai lập, dần dần hình thành Tăng đoàn. Tổ sư 
thu nhận Tăng Ni xuất gia, quy y dạy đạo cho nam nữ Phật tử hữu 
duyên. Ngài soạn thảo ra các nghi thức tụng niệm, chương trình 
tu học và hành đạo cơ bản cho Tăng Ni và cư sĩ Phật tử. Bên cạnh 
đó, Ngài cũng rất quan tâm về mặt giáo dưỡng và xây dựng hai giáo 

3. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, TP. HCM, Nxb. Phương Đông, 
2012, tr.621. 
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đoàn Tăng Ni về đạo hạnh, vững về giáo lý Chánh pháp của Phật. 
Khi nhân duyên hội đủ, Ngài đã thực hiện chuyến du hành giảng 
đạo đầu tiên từ các miền như Long An, Mỹ Tho, Gò Công cho đến 
Phú Lâm, Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định... Gót chân hành đạo của Tổ 
sư lan rộng ra khắp miền từ thành thị cho đến nông thôn. Đi đến 
đâu, Ngài đều kêu gọi Tăng Ni cũng như Phật tử phải sống đúng 
theo giới luật và kêu gọi “Nên tập sống chung tu học”. Không những 
thế, Ngài còn kêu gọi nhân loại hãy thương yêu nhau. “Không tự lấy 
để trừ tham, không tự làm để tránh ác” đó cũng chính là Bức thông 
điệp mà Đức Tổ sư để lại cho chúng ta. 

Những thời pháp của Đức Tổ sư còn lưu lại khá rõ nét trong 
bộ Chơn lý (gồm 69 bài). Ở đây, Ngài đã khéo vận dụng dung hợp 
tư tưởng giáo lý của Phật giáo Bắc tông và Nam tông để rồi đưa ra 
con đường “Trung đạo”, giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội nhận 
được chân giá trị của đạo Phật. Nhận thấy lợi ích thiết thực, chư 
Tăng Ni xuất gia theo Ngài học đạo thời bấy giờ có trên 100 vị, còn 
Phật tử quy y thọ giới cũng có trên vạn người, nhiều ngôi tịnh xá 
được thành lập, dưới sự hướng dẫn của các vị đệ tử lớn của Đức 
Tổ sư. Quý Ngài cũng nối gót theo bậc Tổ Thầy mà dong ruổi hành 
đạo khắp các miền, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 
các tỉnh miền Đông. Nếu bên Tăng có các vị trưởng lão đạo cao 
đức trọng như ngài Giác Tánh, Giác Chánh, Giác Như, Giác An, 
Giác Nhiên… thì hàng Ni giới cũng có các vị tài giỏi như Ni trưởng 
Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Kim Liên… Từ đây có thể 
thấy, Hệ phái Khất sĩ đã dần dần đứng vững và khẳng định được vị 
thế của mình trong lòng dân tộc.

3. Tâm nguyện Nối truyền Thích-ca Chánh pháp của Đức Tôn sư

3.1. Hạnh giữ gìn y bát chơn truyền

Còn hình ảnh nào cao đẹp và hạnh phúc hơn người đã cắt ái, ly 
gia, xem vật chất là thứ yếu, nêu cao tinh thần thiểu dục tri túc để 
hòa nhập, san sẻ cùng với tất cả chúng sanh, hóa độ họ không còn bị 
khổ đau trói buộc trong cuộc đời giả tạm vô thường. Một cuộc đời 
nhẹ nhàng giải thoát, không tham cầu ước muốn, như cánh chim 
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trời lộng gió bay khắp muôn phương đem tình thương cho khắp vạn 
loại. Một hình bóng chỉ có duy nhất ở đạo Phật mà không có ở đạo 
giáo khác. Ý nghĩa việc truyền y bát trong đạo Phật rất cao thượng, 
thẳm sâu, mầu nhiệm giữa tình thầy trò “Tổ tổ tương truyền, Sư sư 
tương thọ”, thầy trò hiểu ý nhau, mà giao việc của người trước cho 
người sau, biết phải làm gì cho đúng ý tưởng của người trước. Hoặc 
là pháp “truyền đăng tục diệm”, tức là lửa pháp của đèn trước mồi 
lửa pháp cho đèn sau, đèn sau tiếp lửa pháp cho đèn trước, dù có 
khác nhau về hình thức, nhưng lửa tâm vẫn không khác. Đó là hạnh 
rất cao thượng mà cả ba đời chư Phật đều thực hành miên mật. 
Chính Đức Tổ sư đã thấu đạt được chân lý này, với quyết tâm nối 
truyền hạnh Phật, thế nên, trong Chơn lý, bài số 58, Đức Tổ sư có 
dạy: “Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn, con đường 
ấy là Khất sĩ, Khất sĩ là lẽ thật của chúng sanh, mục đích của chúng 
sanh, Khất sĩ là đến với giác chơn, toàn học, biết sáng tự nhiên, hết 
mê lầm vọng động”4. Và chúng ta thấy rằng, đạo Phật là đạo Khất sĩ 
Du tăng, con đường của bậc giác ngộ, đi theo con đường ấy là đến 
với chân lý của vũ trụ, để đạt mục đích Niết-bàn, Khất sĩ y bát là bậc 
thượng trí, sau sự học của lớp thế gian. Kẻ du học ấy phải đi xin ăn, 
mặc một bộ áo ba manh và một cái bát đựng đồ ăn, để nhẹ mình lo 
tu học, và đi khắp xứ. Thế mới nói:

Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương.

Hai vật dụng tuy đơn sơ nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa vô 
cùng to lớn. Để người hành trì hiểu rõ về vấn đề này, đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã thuyết minh về những giá trị cao thượng 
của hai vật dụng Y và Bát chơn truyền đúng như Chánh pháp. Đức 
Tổ sư cảnh giác chúng ta rằng, nếu không được chơn truyền, nếu 

4. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập III “Đạo Phật Khất Sĩ”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr.401.
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chỉ như y bát của bọn khất cái, thì hai vật dụng này không còn 
xứng đáng là pháp khí nữa, cũng không xứng đáng là gia tài của 
người xuất gia, thiếu giá trị đạo đức. Y bát khất cái dễ sắm, nhận sự 
thương hại của người đời. Trong bài Luật nghi Khất sĩ, Đức Tổ sư 
đã quy định về Y Bát một cách rành mạch rõ ràng, về cách truyền 
trao và thọ trì hai pháp khí căn bản này. Đồng thời, trong các bài 
như Bài học Sa-di, Giới bổn Tăng, 114 điều Luật nghi Khất sĩ… 
cũng có một số phần dạy về cách dùng y và bát. Sống trong cuộc 
đời, vị Khất sĩ có thể làm tròn phận sự của mình là nhờ có Y bát 
chơn truyền, Y bát hỗ trợ, bảo vệ người biết sử dụng chúng. Thật 
vậy, trong điều kiện đời sống chung của cộng đồng được sung túc, 
vật chất dồi dào, một nhà Sư trì bát là cách hữu hiệu để ổn định đời 
sống tu tập và phụng sự, giữ gìn được sức khỏe, không bị sa ngã 
theo những khoái lạc của cuộc đời, tạo nên một sức mạnh vững 
chắc, thực hiện sứ mệnh giáo hóa độ sanh. Y bát đã làm lợi lạc cho 
muôn loài, cho tất cả nhân loại, đem tinh thần xả kỷ lợi tha, giáo 
hóa tất cả chúng sanh, lấy hạnh từ bi bình đẳng để đến với muôn 
người, không phân biệt giàu nghèo. Tấm Y có năng lực bố ma phá 
ác, ngăn ngừa mọi lỗi lầm có thể xảy ra: “Bởi khất cái với Khất sĩ 
cũng tương tự in nhau, vì kẻ khất cái muốn sắm áo bát bao nhiêu 
cũng được, người Khất sĩ phải là có thực học, phải đủ đức hạnh, phải 
có chân tu mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ”.5 Tấm Y được ví là 
miếng ruộng phước điền cho người gieo hạt giống Bồ-đề, chiếc Bát 
có công dụng diệt trừ tham, sân, si tăng trưởng tinh thần thiểu dục 
tri túc của người xuất gia.

3.2. Thực hành hạnh khất thực, giáo hóa độ sanh.

Chúng ta biết rằng, Khất sĩ là một danh từ đã xuất hiện vào 
thời Đức Phật còn tại thế. Khất sĩ có nghĩa là khất thực và khất 
pháp, tức là xin vật thực của người đời để nuôi thân và xin pháp 
của Phật để tu hành trưởng dưỡng tâm tánh, hầu có thể tập trung 
toàn lực vào công việc quan trọng duy nhất là đạt giác ngộ cho 
mình và giúp ích cho mọi người. Tuy nhiên, trải qua mấy nghìn 

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Y bát chơn truyền”, tr.303.
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năm thăng trầm cùng với lịch sử của nhân loại, truyền thống ấy 
đang dần bị mai một để thích nghi với cuộc sống. Mặc dù Phật 
giáo thời hiện đại có nhiều sự thay đổi thêm bớt cho phù hợp với 
thực tiễn, song nhận thấy giáo pháp lợi ích thiết thực mà Đức Phật 
để lại, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã một lần nữa làm sống dậy 
truyền thống tốt đẹp đó ngang qua một trong những nội dung 
hành trì của Hệ phái, đó chính là thực hành hạnh khất thực, thực 
hành hạnh Khất sĩ chân chánh: “Vì ngoài Khất sĩ ra, không có pháp 
nào thứ hai để diệt tham sân si được”6. Hoặc như một đoạn khác Tổ 
sư dạy: “Khất sĩ là nhật nguyệt tinh quang, là ánh sáng giữa đêm trời 
tối để dắt người ra khỏi cảnh rừng nguy”7.

Ai cũng biết, hạnh khất thực là hạnh của chư Phật, cũng như 
hạnh của Thánh chúng xưa kia, đó là một trong những hạnh đẹp 
của người xuất gia. Thử nghĩ, nếu ở thành thị hay thôn quê thiếu 
vắng đi bóng dáng của các nhà sư khất thực thì sẽ tẻ nhạt biết bao? 
Nếu bóng dáng ấy xuất hiện ở nơi phố thị ồn ào tấp nập sẽ một 
phần nào nhắc nhở mọi người chớ nên vội vã, hấp tấp, đua tranh… 
và nếu như bóng dáng các vị ấy xuất hiện ở nơi miền thôn quê 
hẻo lánh cũng góp phần tạo nên cảnh quan êm ả, thanh bình, gieo 
trồng ruộng phước cho chúng sanh. Khất thực trước hết là hạnh 
đẹp bởi lẽ nó phù hợp với lý Trung đạo, tức là tránh xa hai cực 
đoan thứ nhất là không dư dả, sung túc thái quá và thứ hai là tránh 
xa sự khổ hạnh thái quá qua chiếc bát đựng đồ ăn vừa đủ dùng, 
không giống như tu khổ hạnh lượm trái cây, lượm đồ ăn thừa, vứt 
bỏ mà ăn. Trong khi đi khất thực, vị Khất sĩ giữ tâm bình đẳng, 
theo thứ tự từng nhà của dân chúng mà xin ăn, không chỉ đến xin 
nơi nhà giàu mà cũng không chỉ đến xin nơi nhà nghèo. Có lần, 
Đức Phật quở Tôn giả  Ca-diếp bỏ nhà giàu mà xin nhà nghèo, quở 
Tôn giả Tu-bồ-đề bỏ nhà nghèo mà xin nhà giàu. Vì trước đó, Tôn 
giả Ca-diếp nghĩ rằng: Người nghèo thật đáng thương, ít phước, 
nếu không gieo trồng phước lành cho họ thì đời sau lại càng khổ 

6. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr.262.

7. Sđd, tập III “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr.424.
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hơn nên đến xin người nghèo để nhờ bố thí cúng dường mà họ 
được phước về sau. Trái lại, Tôn giả Tu-bồ-đề lại cho rằng: Người 
giàu nếu đời nay không gieo trồng phước lành thì đời sau lại nghèo 
khổ, nên cần hóa độ người giàu. Mỗi vị đều có lý do của mình, Đức 
Phật liền quở các vị ấy là bậc A-la-hán, không nên sinh tâm phân 
biệt và nên ứng xử bình đẳng với mọi giới. Về mặt oai nghi, khi đi 
các vị Khất sĩ không ngó qua ngó lại, không mở miệng nói chuyện, 
đi hết thảy các nhà không để ý xem mình được cái gì, không thỏa 
mãn cũng như bất mãn. 

Có thể thấy, việc xuất gia tu Phật ngoài việc phải có tam y, bình 
bát thì phải đi khất thực, phải làm Khất sĩ thì mới được gọi là người 
tu Phật, nuôi mạng chân chính đúng theo tinh thần giới luật của 
Phật giáo. Bởi lẽ khi đi khất thực, hạnh này sẽ giúp cho người xuất 
gia ngoài việc nhận được vật thực, thuốc men, sẽ thấy rõ hơn về 
kiếp sống của nhân sanh, từ đó tạo cơ hội tiếp cận, khích lệ truyền 
đạt giáo lý, khuyên răn mọi người, giảng cho người chưa biết Phật 
pháp hiểu rõ hơn về Phật giáo. Đây là dịp để giáo hóa chúng sanh 
một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, ngay chính bản thân của người 
hành trì hạnh khất thực cũng đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, 
chẳng hạn như diệt trừ tính ngã mạn tự cao tự đại, rèn luyện thân 
tâm kiên định. Có thể nói, hạnh khất thực là hạnh mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực cho người tu sĩ Phật giáo hành trì trên con đường 
giác ngộ giải thoát.

4. Kết luận

Cuộc đời tầm đạo của Đức Tổ sư là một hình ảnh rất sống động 
bởi không chỉ khoanh gọn ở vùng miền Tây Nam Bộ mà còn lan 
rộng đến miền Trung, miền Đông; không chỉ là một thanh niên đi 
tìm cho mình lý tưởng sống giữa cuộc đời mà còn là một vị Bồ-tát 
hiện thân nối tiếp con đường Chánh pháp của Đức Phật Thích-ca. 
Cho nên, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam từ hình thức đến phương pháp 
hành trì đều thuần một hệ thống giáo dục, xây dựng con người, xây 
dựng xã hội, đưa con người đến sự hoàn thiện, xa rời khổ đau, đạt 
được chân hạnh phúc. Hạnh nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh 
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pháp” của Đức Tổ sư chính là đang mở ra một hướng đi mới, một 
chân trời mới dìu dắt con người từ mê đến ngộ, từ khổ đến vui, từ 
buộc ràng đến giải thoát. Đúng với tinh thần:  

Một bát muôn nhà độ chúng sinh,

Cô thân ngàn dặm bước tu hành,

Đường mê sinh tử lầm hang tối, 

Ánh đuốc quang minh hướng đạo lành.8 

***
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TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG: 
CUOÄC ÑÔØI VAØ ÑAÏO NGHIEÄP

TKN. Hoa Liên

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự 
Lý Huờn. Ngài ra đời lúc 22 giờ ngày 26/9/1923 tại làng Phú Hậu, 
tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã 
Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Thân phụ Ngài là ông 
Nguyễn Tồn Hiếu (từ trần ngày mồng 5 tháng Giêng, năm Mậu Thân 
- 1968). Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Nhàn (từ trần ngày 25 tháng 
7 năm Giáp Tý - 1924). Gia đình ông bà ăn ở theo đạo Nho, nhân 
từ đức độ. Ngài là con út trong gia đình có 5 người con. Ngài thông 
minh và có phong cách khác thường, ngoài học bài ở trường, Ngài 
còn nghiên cứu lịch sử các danh nhân và kinh sách Phật học, kinh 
tụng và truyện cổ Phật giáo. Ngài giàu lòng từ bi thương người và 
loài vật, lớn lên, Ngài càng kính ngưỡng đạo Phật.

Năm 15 tuổi (1938), Ngài qua Nam Vang tìm thầy học đạo, 
nhưng hạnh tu của vị thầy không phù hợp với Ngài, Ngài bèn trở về 
lại Việt Nam dấn thân vào vùng núi Thất Sơn (Châu Đốc) để tu tập. 
Lúc đó, Ngài mới thật sự xuất gia giải thoát. Ngài nghiên cứu về cách 
tu học của 2 tông phái lớn là Bắc và Nam tông Phật giáo đang truyền 
bá sâu rộng tại Việt Nam.

Sau một thời gian ở Thất Sơn, Ngài rời núi, định sang Phú Quốc 
tham học nhiều nơi, nhưng khi vừa đến biển Mũi Nai (Hà Tiên – 
Kiên Giang) thì trễ tàu. Ngài ngồi nơi những mỏm đá bên bờ biển 
nhập định bảy ngày đêm và chứng đạo.
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Sau khi đắc đạo, Ngài không đi Phú Quốc nữa mà trở về nhà 
thăm thân phụ và vào vùng Thất Sơn tiếp tục tu hành. Thời gian 
không lâu có một bậc hiền sĩ đã từng tham học nhiều nơi, thấy 
được tôn dung phi phàm của Ngài, biết rằng đây là một vị chân tu 
đắc đạo nên thỉnh Ngài về trụ trì Linh Bửu tự, làng Phú Mỹ, thuộc 
tỉnh Mỹ Tho.

Tại đây, Ngài đối trước ngôi Tam Bảo, thọ giới Sa-di, phát 
nguyện hành trì Sa-di giới và Ngài giữ gìn giới luật tinh nghiêm, trì 
bình khất thực pháp môn y bát chân truyền của Đức Phật Thích-ca 
Mâu-Ni. Thời gian đó, Ngài tham học bái kiến quý Đại sư đương 
thời như Hòa thượng Thiên Thai (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòa thượng 
Huệ Nhựt phái Thiền Lâm để dung hợp thêm kinh nghiệm tu học 
và phổ hóa chúng sanh.

Vào năm 1946 cũng tại chùa Linh Bửu, Ngài phát đại nguyện 
thọ Cụ túc Tỳ-kheo 250 giới và thực hành Tứ y pháp.

1. Người tu khất thực chỉ được ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày 
hội thuyết pháp đọc giới bổn được ăn tại chùa.

2. Người tu khất thực chỉ lượm vải bỏ mà đâu lại thành áo, nếu 
có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu khất thực chỉ nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều 
am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở.

4. Người tu khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc 
trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

Vào một đêm, Ngài mộng thấy Đức Phật ứng hiện thọ ký 
cho Ngài được Pháp danh là Minh Đăng Quang. Từ đó Ngài phát 
nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” sống đời phạm hạnh 
của Phật Tăng xưa. Với giới đức đầy đủ, từ Linh Bửu tự, Ngài hành 
đạo khắp nơi, từ nơi nầy đến nơi khác, hình ảnh của một nhà sư 
thân tướng trang nghiêm sáng ngời như nhật nguyệt, không nhà 
cửa, không gia đình quyến thuộc, không tài sản bạc tiền, đầu trần 
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chân không, thân đắp y vàng, khất thực hóa duyên đã cảm hóa được 
nhiều người mộ đạo.

Đúng là: 

“Một bát cơm ngàn nhà,

Thân chơi muôn dặm xa,

Muốn thoát đường sanh tử,

Xin ăn ngày tháng qua”.

Từ đó, bước chân của Ngài đi đến đâu được mọi người theo 
tu, nghe pháp đông đến đó, Phật tử khắp miền Nam nước Việt đều 
ngưỡng mộ một tu sĩ thanh xuân, giới hạnh sáng ngời, tướng hảo 
trang nghiêm đang thực hành hạnh Phật Tăng xưa. Ngài không 
khác gì một vị đứng trên thí trường chỉnh đốn Tăng-già. Trong thời 
gian này, Ngài thâu nhận đệ tử, người đầu tiên là thầy Từ Huệ, rồi 
tiếp đến là chư vị xuất gia thanh niên, trung niên, Tăng đoàn hành 
trì giới luật tinh tấn tu hành, làm sống lại hình ảnh Phật và Thánh 
chúng ngày xưa. Ngài dạy Tăng chúng: “Nên tập sống chung tu học”. 
Ngài tạo cho hàng xuất gia và tại gia cuộc sống an lạc đạo đức, hạnh 
phúc thật sự.

Ngài đã viết bộ Chơn lý gồm 69 quyển, dẫn dụ rõ ràng về sự 
hình thành cuộc sống của con người và vạn vật, nhân sinh quan ra 
sao, con đường tu tập bắt đầu từ đâu, lấy gì để làm giềng mối hướng 
đến, sự vô nghĩa trong phân biệt tín ngưỡng tôn giáo – tông phái, 
và con đường đưa đến đạo quả. Bộ Chơn lý của Đức Tổ sư chính là 
kho tàng Pháp bảo vi diệu cho hàng đệ tử và chúng sanh trong hiện 
tại và tương lai.

Vào năm 1954, chiều 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tại Tịnh 
xá Ngọc Quang (Sa Đéc), Ngài tập trung đệ tử dặn dò sách tấn, phải 
tinh tấn tu học, phải mở mang mối đạo, truyền bá giáo pháp khắp 
nơi, và nhất là phải giữ gìn oai nghi giới luật tinh nghiêm.

Sáng mùng 01 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), Ngài từ giã chư đệ 
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tử, cùng với 3 vị đệ tử là Trưởng lão Giác Thủy 80 tuổi, sa-di Giác 
Pháp 14 tuổi và sư Giác Nghĩa lái xe lên đường về Tịnh xá Ngọc 
Viên, Vĩnh Long.

Ngài đi đến Cần Thơ qua bắc Bình Minh, Cái Vồn thì có lệnh 
của Trung tướng Trần Văn Soái (Năm Lửa), Tổng Tư lệnh giữ đoàn 
lại và đưa vào Tổng hành dinh làm việc. Từ đó, Ngài vắng bóng cho 
đến nay tròn 60 năm (mùng 1/2 Giáp Ngọ 1954 - mùng 1/2 Giáp 
Ngọ 2014).

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam được gắn liền với cuộc đời hành 
đạo, truyền giáo của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài là một vị 
dám khẳng định lập trường tư tưởng của mình “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”, và nhờ đạo chánh cho nên đường lối đó được duy trì 
đến ngày nay. Tuy thời gian hành đạo truyền giáo ít ỏi, nhưng được 
coi như là thời nguyên thủy của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Tuy sơ 
khai nhưng vững chắc và sáng ngời bởi hạnh nguyện “xả kỷ lợi tha, 
trì bình khất thực, hóa độ chúng sanh”.

Tuy Ngài đã vắng bóng 60 năm nhưng giáo pháp của Ngài vẫn 
tỏa rạng khắp 2 miền Nam-Trung nước Việt, giờ đây Hệ phái còn 
hiện diện cả miền Bắc Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Những cao đệ của Ngài, chư Tôn đức Tăng Ni đem giáo pháp 
của Ngài xuôi ngược từ thành thị đến thôn quê. Ánh đạo vàng Khất 
sĩ đi đến đâu cũng được người dân chấp nhận, vì Tăng Ni đem được 
ý của Phật, lời của Phật bằng Việt ngữ – tiếng nói của Việt Nam đến 
cho người dân Việt Nam. Các Ngài đã biết vận dụng vốn ngôn ngữ 
tiếng Việt phong phú để truyền tải tư tưởng của Phật giáo trong hai 
hệ Hán tạng và Pāli tạng bằng văn vần, văn xuôi dễ hiểu, nên dễ 
thâm nhập vào tâm thức của người Phật tử. Kinh văn Việt dịch của 
Hệ phái Khất sĩ không hoa mĩ mơ hồ, mà mộc mạc dễ hiểu, thấm 
sâu vào lòng người, giúp con người hiểu được sự làm lành lánh dữ, 
quả báo luân hồi.

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam được phát triển mạnh đến ngày nay 
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là nhờ vào sự giáo hóa của Ngài. Ngài đã chấn hưng Phật giáo bằng 
sự thực hành trải nghiệm của bản thân, bằng thân giáo nghiêm túc 
cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Ngài giúp chúng sinh thời nay thấy 
rõ Phật giáo qua nếp sống Tăng đoàn Khất sĩ hiện tại và thời Đức 
Phật hiện về trong thực tại, không còn hình dung qua kinh điển và 
sử sách. Ngài hướng dẫn mọi người quay về thực tập, tu sửa nơi tự 
thân, phải thực hành giáo pháp miên mật chứ không chỉ nguyện cầu 
tụng niệm, để có được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.

Tóm lại, cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang là một trang sử chói lọi trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. 
Ngài là người Việt Nam, sở hành sở đắc cũng tại Việt Nam, độ chúng 
sanh giúp đời cũng tại Việt Nam. Ngài trải nghiệm sự tu học, đem lối 
hành trì của Phật Tăng xưa, thương tưởng, dạy dỗ đồ chúng.

Kính lạy Ngài! Chúng con thành kính ghi nhớ công đức của 
Ngài suốt đời.

Vun trồng một cội Bồ-đề,

Để cho trăm họ trở về nương thân.

Mà người hóa kiếp cố nhân,

Tìm đâu cho thấy vết chân phi phàm.
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CUOÄC ÑÔØI VAØ ÑAÏO NGHIEÄP 
CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

TKN. Hương Liên

Dẫn nhập 

Trải qua hơn 25 thế kỷ, đạo Phật tồn tại đến ngày nay bởi do sự 
truyền thừa từ Đức Phật đến chư Tổ, “Tổ tổ tương truyền” tiếp diễn từ 
đời này sang đời khác. Sự truyền thừa được thể hiện qua hai phương 
diện giáo lý và thực hành. Về phần giáo lý thì mỗi tông phái đều sáng 
lập giáo nghĩa, tông chỉ riêng biệt và đều lấy kinh điển của Phật làm 
nền tảng căn bản. Về phần thực hành hay phận sự có khác nhau là 
tùy theo sự giải thích giáo nghĩa và tư tưởng của mỗi tông phái. Mỗi 
tông phái đều có sự truyền bá và xiển dương pháp môn trọng điểm 
của mình trong tông môn và quần chúng Phật tử. Mỗi tông phái của 
đạo Phật được ví như mỗi loài hoa trong vườn hoa Phật pháp. Mỗi 
loài hoa có nét đẹp và hương thơm riêng biệt, để tỏa hương khoe sắc 
cho đời, nhưng tất cả nằm trong vườn hoa đại thể. Giáo lý Hệ phái 
Khất sĩ cũng không ngoài ý nghĩa ấy. Đạo Phật Khất Sĩ bắt nguồn từ 
miền Tây Nam Bộ, vùng đất thiêng đã nuôi nấng bậc vĩ nhân kỳ tài. 
Với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Phật giáo Khất sĩ đã 
ảnh hưởng sâu đậm trong nếp sống tình cảm và tư tưởng của người 
dân miền Tây Nam Bộ. Từ đó, Phật giáo Khất sĩ đã phát triển một 
cách mau lẹ, trở thành một Hệ phái mang bản sắc riêng của người 
dân Việt. Đây cũng chính là mốc son lịch sử đáng ghi nhớ. 

 Thật vậy, Phật giáo Khất sĩ không chỉ hình thành và phát triển 
ở nội địa, mà còn truyền bá ra các nước trên thế giới. Giáo lý Khất sĩ 
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tuy chưa được xem là một kho tàng phong phú nhất của nền tư tưởng 
Phật giáo Á Đông, nhưng đã đóng góp một phần tài bảo vô cùng 
quý giá, đã thắp lên ngọn đèn chân lý chánh pháp tại quê hương Việt 
Nam, do một bậc Đạo sư người Việt khai sáng. Bởi lẽ, kho tàng giáo 
lý ấy được kết tinh bởi sự dung hòa giữa hai nguồn giáo lý Nam Bắc 
truyền đúc kết nên bộ Chơn lý với ngôn ngữ thuần Việt, giải thích 
rõ ràng. Nhưng muốn hiểu về Phật giáo Khất sĩ, trước hết chúng ta 
cần phải tìm hiểu qua cuộc đời hoằng pháp và tư tưởng Phật học của 
Ngài. Chính vì thế, phạm vi bài viết này xin trình bày về “Cuộc đời 
và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang” để giới thiệu về một vị 
Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ ở miền Tây Nam Bộ.

I. SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ CỦA TỔ SƯ

Về thân thế Tổ sư xin được trích dẫn sơ lược như sau: Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt 
Nam, thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh ngày 26 tháng 
9 năm Quý Hợi (tức ngày 4 tháng 11 năm 1923), tại làng Phú Hậu, tổng 
Bình Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngài xuất thân từ gia đình 
có truyền thống trọng Nho kính Phật. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Tồn 
Hiếu và cụ bà Phạm Thị Tỵ (tự Nhàn). Khi Ngài tròn 10 tháng tuổi, cụ 
bà lâm trọng bệnh và lìa đời, được người cô và bà nội nuôi dưỡng, sau 
đến kế mẫu Hà Thị Song giáo dưỡng cho ăn học đến lúc trưởng thành. 

Vốn có căn lành gieo trồng nhiều kiếp, nhiều lần Ngài tha thiết xin 
phép thân phụ xuất gia học đạo nhưng thân phụ nhất định không cho. 
Cuối cùng, Ngài đành quyết chí cắt đứt tình thân, rời bỏ quê hương lên 
đường học đạo, đến Campuchia vào năm 15 tuổi. Nơi xứ lạ quê người, 
Ngài đã ngày đêm tinh tấn thọ học và vượt qua những thử thách của 
thầy Lục Tà Keo và được thầy hết lời khen ngợi, tin tưởng giao hết gia 
sản cho Ngài trông nom. Trong thời gian 4 năm, Ngài vừa trông nom 
công việc vừa nghiên cứu Kinh tạng và đường lối Y bát chơn truyền 
của Phật Tăng xưa. Sau đó, vì không tìm được lẽ đạo sau những ngày 
tháng khổ công, Ngài về lại Việt Nam. Năm 1942, Ngài vì chữ hiếu, lập 
gia đình với cô Kim Huê và một năm sau, Kim Huê hạ sanh một bé 
gái, nhưng vô thường đã cướp đi sanh mạng của cả hai người. Bấy giờ, 



CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG  79

Thành Đạt không còn là một cậu thanh niên tầm thường, chỉ biết tìm 
vui tận hưởng những khoái lạc trần gian, mà đã trở thành một người 
có nguyện vọng tầm cầu chơn lý, cứu khổ nhân sanh. 

Sau bảy ngày đêm tham thiền tĩnh tọa nơi cảnh biển núi vắng lặng, 
trước cảnh yên tịnh, Ngài suy nghiệm về bao nỗi thăng trầm của kiếp 
sống nhân sinh và bừng sáng con đường thoát ly khổ hải. Năm 1944, 
Ngài chứng ngộ lý pháp nhiệm mầu: “Thuyền Bát-nhã” ngược dòng rẽ 
sóng cứu vớt chúng sanh. Ngài đã tỏ sáng dấu chân Chánh pháp của ba 
đời chư Phật, liễu ngộ Chánh pháp Phật-đà và phát nguyện“Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”. Từ đó, Ngài trở thành Tổ sư khai sáng Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam với pháp hiệu “Minh Đăng Quang” và cũng từ đó, bước 
chân của Ngài đi đến đâu, nơi đó người người thấm nhuần dòng sữa 
pháp thanh lương ngọt ngào như cam lồ pháp vị tưới khắp thế gian. Ngài 
đi đến đâu, nơi ấy mọc lên những ngôi đạo tràng tịnh xá; Tăng Ni cùng 
thiện nam tín nữ quy y và xuất gia tu học theo Ngài ngày càng đông. 

Muôn sự vạn vật có hợp tất phải có tan là lẽ thường tình. Ngày 
30 tháng Giêng năm 1954, Ngài tập hợp chúng Tỳ-kheo, thuyết pháp 
khuyến tu như thường lệ. Trước khi ra đi, Ngài dặn dò những điều tâm 
huyết về chuyến đi tu tịnh của Ngài tại “núi lửa”. Hôm sau, Tổ sư thọ 
nạn và vắng bóng tới nay. Năm ấy, Ngài vừa tròn 32 tuổi. Sự ra đi của 
Đức Tổ sư đã để lại trong lòng đệ tử xuất gia Tăng Ni và nam nữ cư sĩ 
chịu ơn đức giáo hóa của Ngài cảm xúc đau buồn vô hạn (lược trích 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam khảo cứu, tr. 23 - 30).

II.  TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO 

1. Nối truyền Thích-ca Chánh pháp 

Trong bộ Chơn lý, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khẳng định: 
“Khất sĩ chúng tôi nối truyền Chánh pháp của Phật Thích-ca Mưu-ni, 
xuất hiện nơi xứ Việt Nam này, với mục đích cố gắng noi y gương Phật, 
thay Phật đền ơn và để đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một...”. Tự 
thân Tổ sư tu học nương tựa nơi con thuyền Chánh pháp của đấng 
Như Lai để thành tựu đạo quả. Ngài từng tham vấn nhiều nhà sư lỗi 
lạc đương thời để học đạo. Với trí tuệ siêu việt, Ngài đã đúc kết những 
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tinh hoa bí yếu của hai nguồn tư tưởng Nam và Bắc truyền lập nên một 
lối đi riêng, trên con đường Trung đạo không thái quá, không bất cập, y 
vào tư tưởng Phật-đà hoằng dương giáo pháp. Tổ sư muốn mở ra cánh 
cửa giải thoát, để cho ánh sáng Chánh pháp được lan tỏa khắp chốn 
cùng nơi nên Tổ sư cố công khai sáng, mở mang mối đạo, với tông chỉ 
là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

2. Tu Giới - Định - Tuệ, hành Tứ y pháp Trung đạo

Tư tưởng chủ đạo của Tổ không ngoài Tam vô lậu học làm nơi y cứ 
tu hành. Ngày nay do vì cách Phật, xa Tổ, không ai tìm thấy chơn đạo, 
mà vật chất thì mỗi ngày một thạnh hành. Do vậy, con người càng lún 
sâu vào hố tội lỗi, bị cuốn hút vào mùi danh bả lợi ngũ dục của thế gian. 
Đối với người tu cũng thế, pháp thế gian lúc nào cũng làm cho tâm tham 
ái dấy khởi quên mất ý chí, nghị lực, hùng dũng. Thực hành nơi giáo lý 
của Tổ giúp chúng ta trở về bản tánh thanh tịnh, chơn tâm sáng suốt, 
thấu triệt lẽ vô thường của thế gian. Tam vô lậu học gọi đủ là Giới học, 
Định học và Tuệ học, tức là ba môn học về giới luật, thiền định và trí tuệ. 
Ba môn học này giúp người tu tập vượt khỏi sự trói buộc của phiền não, 
giải thoát mọi lậu hoặc, không còn rơi rớt trong ba cõi mà còn chứng 
nhập quả vị giải thoát hoàn toàn nên gọi là Vô lậu. Theo quan niệm trên, 
chúng ta thấy Tam vô lậu học là“nhân Giới sanh Định, nhân Định phát 
Tuệ”. Cũng vậy, dầu có người tu hành muốn được đắc Định, đắc Tuệ mà 
không có Giới thì cũng chỉ là hoài công vô ích mà thôi.

Ngoài ra, Ngài còn chủ trương thực hành Tứ y pháp là pháp hành 
không thể thiếu của người Khất sĩ. Theo cái nhìn của Tổ sư: “Ai hành 
đúng Tứ y pháp là đúng Chánh pháp của chư Phật mười phương ba 
đời, là giáo lý y bát chơn truyền” (Chơn lý “Chánh pháp” số 25). Trong 
Chơn lý “Chánh đẳng Chánh giác”, Tổ cũng bảo: “Khi xưa chư A-la-hán 
có vị đắc quả bằng Tứ y pháp, mà trọn đời không nghe Phật thuyết pháp, 
giảng dạy một câu. Ấy vậy, ai hành đúng theo Tứ y pháp tức là đúng theo 
Chánh pháp của chư Phật ba đời, là giáo lý y bát chơn truyền vậy”. Thế 
nên, Tổ tán thán hạnh trì bình khất thực, đời sống du phương, hành trì 
Tứ y pháp để làm gương giáo hóa chúng sinh, để cho người tập hạnh 
bố thí, vừa diệt trừ bản ngã, tham sân si của chính mình, gieo duyên 
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cùng mọi người, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha. Đây là một hạnh cao 
quý, là truyền thống của chư Phật ba đời, cần phải duy trì và phát huy. 
Rồi Ngài khai mở con đường Chánh pháp đó lan tỏa khắp nơi cùng 
chốn đều được thấm nhuần, biết được lối sống của Phật Tăng xưa như 
thế nào là đúng Chánh pháp. Tứ y pháp là pháp Chánh đẳng Chánh 
giác, không thái quá bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn 
thành Phật. Tổ đã trải thân nghiên cứu giữa hai hệ tư tưởng rồi Ngài 
rút ra một pháp tu riêng cho mình, khai mở mối đạo là “Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam” dung hợp tất cả chỉ còn có một Phật thừa, đi thật sát đúng 
với con đường Trung đạo mà Đức Phật đã đi qua.

III. ĐẠO NGHIỆP HOẰNG PHÁP 

1. Giáo lý căn bản

Hệ thống giáo lý được Tổ sư Minh Đăng Quang xây dựng trên nền 
tảng Kinh-Luật-Luận, kết hợp với sự chứng đắc của bản thân trong 
quá trình tu tập. Bộ Chơn lý gồm cả Kinh-Luật-Luận được xem là Pháp 
bảo của Hệ phái gồm 69 đề tài (hay 69 bài giảng). Trong đó, có 9 quyển 
thuộc phần Luật kết tập thành quyển Luật nghi Khất sĩ. 

Về tu tập, Tổ sư chủ trương hành trì thiền định, giảng Chơn lý 
mỗi buổi chiều, lấy đó làm kinh pháp giảng dạy cho Phật tử. Tư tưởng 
xuyên suốt của Chơn lý là đề cao vai trò của người xuất gia giải thoát. 
Đây là con đường duy nhất đến với quả vị Phật.

Ngài dung hợp Nam truyền và Bắc truyền, ứng dụng vào lĩnh vực 
pháp hành cũng như hệ thống học thuyết.

Về Kinh, Tổ dạy về Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị Nhân duyên, Bát 
chánh đạo, Khất sĩ, Y bát chơn truyền, Phật tánh, Pháp Tạng, Quan 
Thế Âm, Địa Tạng, Pháp Hoa, Chơn như… Như vậy, Tổ đã kế thừa có 
chọn lọc kinh điển của hai trường phái Bắc tông và Nam tông. Bên 
cạnh đó là những kiến giải rất đặc biệt, như qua bài Võ trụ quan “Con 
đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp đến cao”. 

Bắc truyền: Tiếp thu và hành trì theo Giới bổn Tỳ-kheo 250 giới, 
Tỳ-kheo-ni 348 giới. Thọ dụng thức ăn chay theo truyền thống Phật 
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giáo Bắc truyền. Đây là điểm ưu việt của truyền thống Phật giáo này. 

Về giáo lý, giảng Chơn như, Phật tánh: Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa 
Nghiêm; về Tây phương Tịnh độ: Kinh A-di-đà; về tinh thần nhập thế: 
Tư tưởng Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam truyền: Chủ trương hành trì giống y như thời Phật tại thế, 
qua việc: 

- Duy trì hạnh trì bình khất thực, đắp y, mang bát. 

- Sống tập thể thành đoàn du Tăng qua thực hành Tứ y pháp “ngủ 
dưới gốc cây, ăn ngày một buổi, đắp y phấn tảo, dùng lá cây làm thuốc”.

- Tin tưởng và hành trì con đường Giới - Định - Huệ theo lời 
Phật dạy trong Pali tạng đã được Phật giáo Nam truyền gìn giữ và lưu 
truyền cho đến ngày hôm nay. 

Nội dung giáo lý không ngoài: “Giáo lý Khất sĩ, một là dứt các 
điều ác, hai là làm các điều lành tùy theo nhân duyên cảnh ngộ, không 
cố chấp, vì lẽ không có thì giờ dư dả, cũng biết rằng: các việc lành là để 
trau dồi tâm, vì tâm mà làm sự phải, chớ không ngó xem nơi việc làm kết 
quả, ba là cốt yếu giữ lòng trong sạch” (Chơn lý, tr. 880). Điểm đặc biệt 
là nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ được Việt hóa dưới dạng 
thi kệ, lời văn giản dị, dễ hiểu.

2.  Giảng pháp, độ chúng 

Sau khi tự thân học hỏi và tu chứng, Ngài đắp y mang bát vào làng 
trì bình khất thực hóa duyên. Vào buổi chiều, Ngài giảng kinh thuyết 
pháp, khuyên Phật tử tu tập. Với hạnh tu vô cùng giản dị và gần gũi 
này, không bao lâu, Ngài đã gây tiếng vang đến dân làng Phú Mỹ và lan 
dần rộng khắp mọi nơi, khiến nhiều người sanh lòng quy ngưỡng. Vào 
đầu năm 1947, Ngài đã tiếp độ cả hai chúng thiện nam tín nữ cư sĩ và 
hai chúng xuất gia Tăng Ni Khất sĩ. Những thời pháp của Ngài thuyết 
còn ghi lại trong bộ Chơn lý. Ngài đã khéo léo vận dụng và dung hợp tư 
tưởng giáo lý của hai truyền thống Phật giáo đưa ra con đường Trung 
đạo, Chánh đẳng Chánh giác, giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội nhận 
được chân giá trị của đạo Phật. Cũng trong thời gian này, Ngài soạn thảo 
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nghi thức tụng niệm, lễ cúng, chương trình tu học, hành đạo cơ bản 
cho Tăng Ni và cư sĩ. Ngài quan tâm đến việc giáo dưỡng, xây dựng cơ 
bản cho hai chúng Tăng Ni, chủ yếu về đạo hạnh và nắm bắt vững vàng 
Phật pháp. Đầu năm 1948, nhân duyên hội đủ, Đức Tổ sư rời làng Phú 
Mỹ, bắt đầu chuyến du hành do Ngài hướng dẫn có hơn 10 Tăng Ni trực 
chỉ vùng Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Cũng với phương tiện khất thực 
hóa duyên và thuyết giảng kinh pháp khuyến tu nêu trên, đoàn Du tăng 
Khất sĩ do Ngài hướng dẫn đã đi sâu vào lòng đại đa số quần chúng trong 
vùng, nhiều người đã phát tâm hiến cúng cơ sở cho Ngài thành lập tịnh 
xá để cho đoàn có nơi nương ở tu học. Sau đó, đoàn xoay hướng hành 
đạo về vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ánh Đạo Vàng do Đức Tổ sư 
nối truyền đã nhanh chóng lan tỏa khắp các tỉnh sông Tiền, sông Hậu. 
Chỉ trong vòng những tháng cuối năm 1948, các đạo tràng tịnh xá như 
Pháp Vân, Trúc Viên (ngày nay đổi thành “Ngọc Thuận”) và Ngọc Viên 
tại trung tâm thị xã Vĩnh Long được thành lập. Cũng với hạnh nguyện 
này, nền đạo Khất sĩ lan rộng đến các tỉnh miền Đông, nhất là vùng Sài 
Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Những thành tựu đáng kể nêu trên đều nhờ ân 
đức cao trọng và tôn chỉ mục đích theo đúng Chơn lý “Chánh pháp” của 
Tổ. Ngoài ra, Ngài còn khéo léo ứng dụng phương tiện truyền thông và 
cơ giới hiện đại đương thời vào công việc hoằng pháp.

IV.  CẢM NHẬN CỦA HẬU SANH

Để nhận định một vấn đề, trước tiên chúng ta cần đứng trên quan 
điểm lập trường khách quan để nhìn nhận. Cũng thế, Đạo Phật Khất 
Sĩ là một trong những Hệ phái rất được nhiều người dân trí thức lẫn 
bình dân quan tâm. Đây cũng là bước ngoặt chứng minh sự tồn vong, 
hưng thịnh theo thời gian, làm cho Hệ phái này càng được nâng cao giá 
trị đích thực của mình. Riêng về cảm nhận của người viết, thì bất luận 
một tôn giáo nào, hay một hệ phái nào, hình thành rồi phát triển, được 
quần chúng công nhận và tồn tại lâu dài, tất nhiên tôn giáo hay hệ phái 
ấy phải thực sự đem lại lợi ích cho nhân sanh. Giá trị tư tưởng ấy phải 
được nghiệm chứng qua trí tuệ siêu việt. Chỉ 10 năm hành đạo, một thời 
gian khá ngắn ngủi nhưng Ngài đã để lại cho hậu thế gia tài pháp bảo to 
lớn. Thế mới biết, chỉ có bậc vĩ nhân thượng sĩ mới có thể hoàn thành sứ 
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mạng một cách trọn vẹn lớn lao như thế. Hiện nay, các ngôi đạo tràng 
tịnh xá khắp nơi trên mọi miền đất nước đã được xây dựng quy mô, số 
lượng Tăng Ni Phật tử ngày càng gia tăng đáng được ghi nhận.

Qua cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang, chúng 
ta cảm nhận được rằng người Khất sĩ không phải là người tầm thường 
mà đòi hỏi phải là người thực học, thực tu, đầy đủ đức hạnh, có chơn 
tâm mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ. Do đó, là tu sĩ, người mang 
hình thức thay Phật tuyên dương Chánh pháp, chúng ta không sống 
cầu kỳ xa hoa, ăn mặc thanh bần đơn giản mới xứng đáng người tu giải 
thoát, hiển lộ đạo hạnh thanh khiết, khiến cho tín đồ nhìn vào người tu 
sĩ, họ sanh tâm tùy hỷ. Trong Chơn lý, Tổ đã dạy rằng: “Cái sống là phải 
sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung”.  

Đồng thời là tu sĩ cần phải có ý chí cương quyết, dám nói dám 
làm như Tổ. Đức Tổ sư với trí tuệ cao siêu đã chắt lọc những điểm 
tinh yếu trong Phật pháp, hướng dẫn người có duyên cùng tu học. 
Người xuất gia tinh tấn thực tập không ngoài mục đích mong cầu 
hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của người xuất gia là loại hạnh phúc 
vĩnh cửu trong sự thanh tịnh và giải thoát, không còn các cấu nhiễm 
thế gian. Muốn được giải thoát giác ngộ, chúng ta không thể không 
hành trì Giới - Định - Tuệ. Tiến trình này có thể nói là con đường độc 
nhất để đi đến Niết-bàn. Qua đó, chúng ta thấy tinh thần giải thoát 
của Tổ rất gần gũi, rất cần thiết đối với người tại gia hay xuất gia. Nếu 
chúng ta thực hành đúng theo lời Đức Phật dạy: “Người học đạo phải 
nên kiên tâm, trì chí, tinh tấn, dũng mãnh, không sợ cảnh khổ trước 
mắt, phá diệt tà tâm, đạt thành đạo quả” (Kinh Trung Bộ, 129), thì 
chắc hẳn sẽ được an vui giải thoát ngay cuộc đời này. 

Cuộc đời của Tổ sư là tấm gương sáng, Ngài đã tận hiến cuộc đời 
mình cho sự nghiệp hoằng pháp làm lợi ích quần sinh. Tấm lòng ấy, tấm 
gương ấy đáng kính biết bao và đáng noi gương biết bao. Công lao của 
Ngài đối với Phật giáo Việt Nam rất xứng đáng được trân trọng ghi nhớ.

Kết luận 

Với sự truyền thừa mạng mạch Phật pháp qua bước chân Tổ sư, 
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chúng ta thấy Tổ đi đến đâu, Phật pháp nở hoa đến đó; nơi đâu có bước 
chân Tổ đến, nơi đó có đạo tràng tịnh xá mọc lên... Ngài đã hoằng dương 
Chánh pháp âm thầm nhưng sâu lắng, đã đánh thức bao tâm hồn đang 
chìm đắm trong bể ái trầm luân. Qua giáo huấn của Ngài, họ đã thoát ly 
mọi khổ ải. Ngài đã giúp đỡ tinh thần cho những người dân chưa hiểu 
đạo. Tổ đã thực hiện đúng y lời Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, hãy ra đi vì 
hạnh phúc của số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc, hạnh phúc 
của chư thiên và loài người” (Kinh Tương Ưng, tập I, 129). Với sứ mạng 
cao cả đó, Ngài đã vân du hoằng hóa để hướng dẫn mọi người kiến 
tạo một đời sống an lạc trên nền tảng của trí tuệ và từ bi tiến đến chân 
thiện mỹ. Ngài phụng hành Phật pháp, từ bi giáo hóa, bên ngoài  tướng 
mạo đoan nghiêm, bên trong ẩn chứa lòng từ bi vô lượng và trí tuệ siêu 
việt đáng được xếp vào hàng kiệt xuất danh Tăng Việt Nam. Những bài 
thuyết pháp của Ngài đã ghi lại thành bộ Chơn lý nổi tiếng lưu hành đến 
ngày nay; ý pháp vẫn luôn tỏa sáng được nhiều học giả công nhận trí 
tuệ tu chứng của Ngài. Bộ Chơn lý này còn làm cho đạo mạch Phật giáo 
Khất sĩ được trường lưu. Tìm hiểu về Ngài là tìm hiểu về con người và 
sự nghiệp tu hành hoằng truyền Chánh pháp của Ngài. Giá trị lịch sử 
của Ngài còn ảnh hưởng trực tiếp đến muôn người khác đúng lời Phật 
dạy: “Nếu người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, làm 
lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa lý, lợi ích, an ổn và 
khoái lạc cho trời và người, người ấy là bậc nhất, là tuyệt diệu giữa mọi 
người” (Trung A-hàm, tr.17). Thật vậy, Ngài là một bậc Thầy sáng ngời 
đạo hạnh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thật hy hữu! Ngài là một vị 
Tổ sư đã khai hóa một tông phái mang sắc thái riêng, đã làm cho chúng 
sinh nhận chân những giá trị tâm linh bất diệt của đạo Phật. 

Như vậy, tìm hiểu về Đức Tổ sư là để chúng ta trở về với nguồn 
gốc của chính mình và cũng hiểu được một con người dâng trọn cuộc 
đời mình cho đạo pháp, sống quên mình vì đạo. Qua đó, chúng ta định 
hướng lại mục đích tu tập của chính mình, đồng thời làm cho Phật 
giáo ngày một phát triển hơn. Ngọn đuốc Chánh pháp hoàn toàn trao 
về tay hàng Tăng bảo thường trụ, nếu Tăng Ni chúng ta không còn giữ 
hạnh thanh tịnh, không trở thành một hình tượng mẫu mực, thì làm 
sao chúng sanh lạc lầm trong đêm tối dám tin tưởng ngọn đuốc ấy sẽ 
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dẫn dắt họ ra tới con đường sáng trở về nhà. Con thuyền phải vững 
chắc lành lặn, người lái thuyền phải biết rõ hướng đi và thật sự khỏe 
mạnh thì người đang lênh đênh trong biển mê kia mới tin tưởng phó 
thác sanh mạng nương thuyền trở về bến giác. Thế nên, để hoàn thành 
sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp, Tăng Ni cần hoàn thiện chính 
mình, đồng thời cũng cần có phương hướng hoằng pháp hữu hiệu. 
Được như vậy đạo Phật mới phát triển vững mạnh, đi sâu vào cuộc đời, 
mang lợi ích và niềm vui đến với mọi loài nhiều hơn nữa.

Tìm hiểu về cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang, chúng ta thật kính ngưỡng trước công hạnh của Ngài. Chánh 
pháp của chư Phật được Ngài thể ngộ, giảng giải, hướng dẫn cho hậu 
thế thật uyển chuyển vi diệu. Người đời sau đều kính phục và ca ngợi 
ý chí cầu pháp, xiển dương giáo pháp thiện xảo của Ngài. Bất cứ ai tín 
thành thực tập áp dụng lời Ngài dạy đều xa lìa điều ác, không còn trôi 
lăn trong cuộc sống khổ đau, dần bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử 
hướng về quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

***
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CAÀN COÙ MOÄT TIEÅU SÖÛ HOAØN CHÆNH 
VEÀ ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

Hành Vân

I. VÀI ĐIỀU DẪN NHẬP

Mỗi bậc Đạo sư ra đời là một nguồn ân phước to lớn của chúng 
sanh, nói lên rằng duyên lành đã hội đủ, thời cơ đã đến nên bậc Đại 
sĩ ấy xuất thế. Đối với Tổ sư Minh Đăng Quang, sự xuất hiện của Ngài 
đã được ca ngợi là:

Minh thiên huệ nhật xuất Đông phương,
Đăng chí cao sơn triệu kiết tường,
Quang chiếu thế âm hàm vạn vật,

Hiện lai ẩn khứ chuyển luân vương.

Trời mai mặt nhật hiện phương Đông, 
Vượt khỏi non cao chiếu sắc hồng, 

Phóng ánh hào quang soi thế giới, 

Đến đi qua lại biết bao vòng.

Minh như hồng nhật lệ trung thiên,

Đăng nguyệt huỳnh huê chiếu diệu huyền,

Quang huệ tuyên lưu toàn thế giới,

Hiện thân thuyết pháp độ chân nguyên.
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Sáng như mặt nhật giữa trời thanh,

Tỏ tựa đèn trăng chiếu sắc huỳnh,

Phổ ánh hào quang soi vạn vật,

Hiện thân thuyết pháp độ nhân sinh.

    (Kệ “Tán tụng công đức Giáo chủ”)  

Những lời tán thán trên hàm ý rằng Đức Tổ sư là mặt trời trí tuệ 
rực rỡ, xuất hiện và soi sáng cuộc đời tối tăm. Các chữ “Minh Đăng 
Quang” trong bài kệ âm Hán Việt ở đầu ba câu thơ là nhắc đến pháp 
hiệu đặc biệt của Đức Tổ sư. Đồng thời, chúng cũng đã gợi lên những 
ẩn ý phi thường khi đề cập đến mặt trời, mặt trăng và trí tuệ siêu 
tuyệt của chư Phật. Từ thuở nào, “Minh đăng” đã thường soi sáng 
cho cuộc đời và hôm nay “Minh đăng” lại hiện thân thật sự, trong 
hình thức một con người, tỏa hào quang rực rỡ!… Chúng ta sẽ tìm 
lại nguồn cội, để cùng chiêm ngưỡng sự vĩ đại của những bậc Đạo sư, 
đặc biệt là Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, bậc Đạo sư khai sáng Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã hình thành và phát triển hơn 
60 năm nay, thế nhưng, Hệ phái chưa có được một bản tiểu sử đầy 
đủ và rõ ràng về Đức Tổ sư khai sơn. Mỗi năm, nhân dịp lễ Tưởng 
niệm Tổ sư vắng bóng, đại chúng Khất sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm 
– trụ sở Hệ phái lại cung tuyên tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang 
như trong quyển Ánh Minh Quang. Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại TP. Hồ Chí Minh năm 2009, trong hai môn Quản lý tự viện 
Phật giáo (phần Phật giáo Khất sĩ, do HT. Giác Toàn phụ trách) và 
Danh Tăng Việt Nam (do NS. Tín Liên phụ trách), tiểu sử Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã được đưa vào giảng dạy và có cung cấp tài 
liệu cho các sinh viên khóa VI (bài của Ni sư Tín Liên chỉ là dàn 
bài chi tiết). Trong tác phẩm Tiểu sử danh Tăng Việt Nam thế kỷ 
XX do thầy Đồng Bổn chủ biên, bài giới thiệu về Tổ sư Minh Đăng 
Quang có phần hạn chế. Còn trong tập văn về Đại lễ Tưởng niệm 
53 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, bài “Lược sử Đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang…” do Tịnh xá Ngọc Cẩm biên tập có phần 
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đặc sắc, nhưng không hay bằng bài trong Ánh Minh Quang và vẫn 
chưa phải là một bài tiểu sử hoàn chỉnh. Công tâm mà nói, cả năm 
bài tiểu sử trên đều không đầy đủ so với những gì Hàn Ôn cung 
cấp trong Minh Đăng Quang pháp giáo. Từ năm 1956, Hàn Ôn đã 
có thiện chí ghi khắc lại giai đoạn đầu tiên của Đạo Phật Khất Sĩ 
trong tác phẩm Minh Đăng Quang pháp giáo cho mọi người tham 
khảo. Trong tác phẩm đó, Hàn Ôn đã cho ta nhiều chi tiết, nhưng 
lại mang nét tạp, thiếu sự sáng tỏ.

Đồng thời, có ít nhất ba công trình nghiên cứu về Phật giáo 
Khất sĩ của ba vị Cử nhân Phật học ở Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Thành phố Hồ Chí Minh: Sư Giác Trí viết luận văn tốt nghiệp 
Sự hình thành và phát triển của Hệ phái Khất sĩ vào năm 2001, thầy 
Hạnh Thành viết sách Tìm hiểu Phật giáo Khất sĩ ở Nam Bộ Việt 
Nam (trong thế kỷ XX) vào năm 2005 và Sư cô Thánh Hưng viết 
luận văn tốt nghiệp “Hệ phái Khất sĩ và Văn hóa Nam Bộ” cũng vào 
năm 2005. Trong ba công trình này, phần tiểu sử Tổ sư Minh Đăng 
Quang vẫn chưa thuyết phục lắm, về sự chính xác của những sự 
kiện và những nhận định tóm tắt về Tổ sư. 

Nhận ra những hạn chế trên, chúng tôi cố gắng viết một bài 
thật đầy đủ và rõ ràng về cuộc đời và hành trạng của Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang, ước mong phần nào xứng với công đức khai 
tông lập Đạo của Ngài. Với hai phạm vi cuộc đời và hành trạng, bài 
viết sẽ mang tính cách một bài tiểu sử, nên thật không tiện để đưa 
ra những chứng minh nhằm làm sáng tỏ các sự kiện, vì thế sẽ có 
một vài bài riêng cho phần sử luận.

Với sự cố gắng của người viết, mong sao mọi người có thể 
hiểu nhiều và đúng hơn về Tổ sư Minh Đăng Quang. Với sự thừa 
kế tất yếu, chắc rằng bài viết này sẽ hoàn chỉnh hơn những bài tiểu 
sử về Tổ sư hiện đang có. Tuy có phần lạc quan, nhưng chúng tôi 
vẫn không dám chủ quan. Xin các bậc thức giả niệm tình chỉ giáo 
những điều chưa đúng nào mà bài viết này còn vấp phải. Chúng 
tôi xin thành thật tri ân.
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II. CUỘC ĐỜI VÀ HÀNH TRẠNG CỦA ĐỨC TỔ SƯ MINH 
ĐĂNG QUANG

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại thế chỉ có 30 năm rưỡi, từ tháng 
11/1923 – tháng 5/1954, nên cách hay nhất để trình bày về cuộc đời 
và hành trạng của Ngài là nói theo mốc thời gian hơn là nói theo các 
giai đoạn cuộc đời.

1. Sơ lược cuộc đời Tổ sư Minh Đăng Quang từ năm 1923 đến 
năm 1947

Tổ sư Minh Đăng Quang có tục danh là Nguyễn Thành Đạt. Ngài 
sanh ngày 4 tháng 11 năm 1923 (nhằm ngày 26 tháng 9 năm Quý 
Hợi)1. Cha Ngài là cụ Nguyễn Tồn Hiếu (1894 - 1968) và mẹ là bà 
Phạm Thị Tỵ (còn gọi là Nhàn, 1892 - 1924). Ngài là con út, trên Ngài 
còn có bốn anh chị. Gia đình Ngài cư ngụ tại làng Phú Hậu, tổng 
Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 1929, gia đình 
Ngài chuyển lên sống tại xóm cầu Kinh Cụt, thị xã Vĩnh Long.

Sau khi lên thị xã, Ngài được gởi vào học trường Tống Phước 
Hiệp (nay là trường Lưu Văn Liệt). Chăm chỉ học tập đến năm 13 
tuổi, Ngài tốt nghiệp bằng Sơ học của Pháp (nay là Tiểu học)2 với giấy 
khai sanh tạm mượn của chú bé Lý Huờn người Hoa vừa mất3. Trong 
giai đoạn này, Ngài theo gương cha mỗi tối niệm hương cúng Phật và 
ăn chay một tháng 10 ngày. Dưới ảnh hưởng của sự tu tập này, lại do 
ơn trên đã một lần hiển mộng nhắc nhở, nên Ngài đã quyết tâm từ bỏ 
sự học của thế gian để chuyên tâm học đạo giải thoát của chư Phật, 
mặc dù gia đình đã ép buộc Ngài phải học tiếp...

1. Về ngày sanh và ngày vắng bóng của Đức Tổ sư, người viết đã tra cứu Lịch 
vạn niên để lấy theo lịch Tây cho dễ phổ biến.

2. Thuở ấy trẻ em Việt Nam 7 tuổi mới được vào học lớp đầu tiên của bậc 
Tiểu học. Lớp này tên là lớp Đồng ấu, trong bậc Tiểu học có 6 lớp. Như vậy 7 tuổi 
đến trường, cấn qua 8 tuổi thì xong lớp đầu. Đến lớp cuối là 12 – 13 tuổi. Tính 
theo dương lịch là 13 tuổi, âm lịch là 14 tuổi, đúng như lời ông Nguyễn Tồn Hiếu 
đã kể lại và Hàn Ôn ghi vào sách Minh Đăng Quang pháp giáo. 

3. Năm trước, anh kế của Thành Đạt thi rớt Tiểu học, nên gia đình cho lấy 
khai sanh của anh Ngài để đi học lại. Phải nêu thông tin này ra để giải thích được 
vì sao trong các đơn từ, chứng điệp… Ngài Minh Đăng Quang ký tên là Lý Huờn 
chứ không phải là Nguyễn Thành Đạt.
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Sau vài lần xin phép đi tu mà không được, năm 1937, Ngài đã 
trốn thân phụ và gia đình, rời quê hương sang chỗ ông Keo ở vùng 
Sóc Mẹt4, thuộc xứ Cao Miên, để học đạo cứu nhân độ thế. Trước đó, 
Ngài đã từng biết ông Keo qua mấy lần ông đến nhà cha Ngài quyên 
góp làm tượng Phật. Ông Keo là một người mang hai dòng máu Hoa 
– Miên, họ Dương, thuở nhỏ từng xuất gia trong chùa Miên, sau 
hoàn tục nên gọi là “Lục Tà Keo”. Ông Keo nổi danh có nhiều bùa 
phép linh dị, được rất nhiều người Việt tín ngưỡng và kính gọi là “Sư 
Ông”, dù ông có vợ con5, ngay cả hàng Hoàng thân của Miên cũng 
quỳ lạy mỗi khi gặp ông Keo.

Tại Sóc Mẹt, ông được chính quyền Pháp cho khai thác các núi 
đá vôi để làm vôi. Đây là một vùng rừng thiêng nước độc, người Pháp 
đã từng xây 10 lò vôi lớn mà không đưa người vào ở được. Khi Pháp 
để lại các lò vôi và cho khai thác, ông Keo đã huy động những tín đồ 
của mình đến ở, theo ông tập tu và khai thác vôi. Cũng có rất đông 
nam nữ thanh niên ở miền Nam Việt Nam tìm đến đây để trốn lính. 
Không bao lâu, lò vôi của ông Keo đã hoạt động mạnh.

Có lẽ đoán biết mạng của người học trò nhỏ nên ông Keo không 
dạy gì, chỉ sai Thành Đạt bửa củi, coi rẫy, đào giếng… và sắp xếp cho 
vô chùa các sư học kinh Phật mỗi ngày. Ở Sóc Mẹt, Thành Đạt có quen 
biết cô Kim Huê, con gái nuôi của ông Hội đồng Võ Văn Nhiều ở Chợ 
Lớn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), đến lò vôi làm thư ký cho ông 
Keo theo đề nghị của ông. Mấy năm trôi qua mà mộng cứu nhân độ 
thế chưa thành, Thành Đạt tạm biệt thầy về lại quê hương.

Năm 1941, Thành Đạt về lại Việt Nam. Rời gia đình, Ngài lên Sài 
Gòn sống và làm thư ký cho nhà hàng Nguyễn Văn Trận, sau đó làm cho 
hãng xà bông của ông Hội đồng Nhiều. Bấy giờ, ông Nhiều đang lo lắng 
cho Kim Huê đang bị một người đàn ông lớn tuổi đã có nhiều vợ chú ý. 
Biết Thành Đạt và Kim Huê đã quen nhau từ bên Miên, ông đề nghị gả 
con cho Thành Đạt, một chàng trai trẻ tuổi, thông minh, trung hậu.

4. Người Miên gọi là xã Tuk Meas (đọc là Tục-mia), thuộc tỉnh Kampot ở 
miền Nam Campuchia ngày nay, cách cửa khẩu Tịnh Biên khoảng 60km.

5. Người vợ thứ và người con trai, con dâu, cháu nội… của ông đang sống tại 
Quận 6, TP. HCM; ở Phú Mỹ cũng còn một số tín đồ của ông.
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Ngày 27 tháng 2 năm 1943, Thành Đạt và Kim Huê có một con 
gái đầu lòng, đặt tên là Kim Liên. Đứa bé khó nuôi nên được một 
tháng tuổi đã phải mang về quê gởi cho bên nội chăm sóc. Mấy tháng 
sau, Kim Huê mất. Trước nỗi mất mát này, Ngài thôi việc trở về quê. 
Quãng đường dài sáu năm kể từ khi Ngài rời khỏi sự bảo bọc của gia 
đình để dấn bước vào cuộc đời, đến lúc này ắt đã chất chứa vào lòng 
Ngài nhiều kinh nghiệm sâu sắc về hai chữ “Nhân sanh”…

Mùa hè năm 1943, Ngài lên lại Chợ Lớn, xin phép gia đình bên 
vợ cho được tập tu bá nhật tịnh khẩu6 ngay tại ngôi nhà nơi đất thổ 
mộ của gia đình cha vợ ở Bình Thới (TP. HCM) mà hai vợ chồng đã 
ở. Tuy e rằng con rể nhất thời nông nổi nhưng ông Hội đồng Nhiều 
vẫn đồng ý, dặn các con nhỏ không được quấy rầy “anh Bảy lớn”, để 
xem Ngài tu có nổi không.

Đến hơn một năm sau thì Kim Liên cũng từ giã cuộc đời (ba tuổi 
ta, 13 tháng tuổi trở lên). Vợ con đều đã mất, duyên đời như thế âu 
cũng phải lúc cho Đại sĩ nhẹ bước xuất trần, gánh vác những sứ mạng 
lớn lao cho chúng sanh vạn loại. 

Ấy ai gan thép chí đồng,

Lửa thiêng tam-muội cháy hồng tim ta!

Siêu nhiên quyết vượt ái hà,

Một đi, lìa cửa lìa nhà lên non…

 (Trụ Vũ, “Thi hóa tiểu sử Tổ sư”)

Năm 1944, Ngài cất cốc ở chòm mả gần nhà thân phụ để tu. Lúc 
này, giặc Pháp hay ruồng bố bắt người, khó ở tu nên Ngài muốn đi 
nơi khác. Ngài nói với chị Ba là định đi Phú Quốc, chừng nào đắc đạo 
mới về. Lo lắng con đi không về nữa nên thân phụ cùng kế mẫu Hà 
Thị Song theo xuống ghe bắt lại, năm lần bảy lượt đi không được. Kế 
mẫu bảo: “Nhà mình không phải nghèo, con ở nhà muốn gì được nấy, 
muốn ăn chay, Năm cũng lo cho con đầy đủ, con đi làm gì cho cực khổ 
cái thân?”. Ngài thưa: “Năm thương con nói vậy, chớ Năm nuôi cho con 

6. Tu 100 ngày và không nói, một dạng nhập thất chuyên tu.
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ăn đầy đủ rồi nằm một chỗ có khác gì con heo, không có ích lợi gì cho 
ai. Chi bằng Năm để con ra đi tìm phương cứu khổ cho chúng sanh thì 
cuộc sống của con mới có ý nghĩa!”. Ngài phân tích phải trái mãi rồi 
ông bà cụ cũng xiêu lòng cho đi.

Rời Vĩnh Long, Ngài đi tu, tìm học theo 2 nền giáo lý của Phật 
giáo Cao Miên và Việt Nam. Ít lâu sau, Ngài ra Hà Tiên, định đi Phú 
Quốc rồi đi luôn ra nước ngoài hành đạo, nhưng gặp lúc không có 
chuyến tàu nào nên Ngài tìm nơi thanh vắng ở bờ biển Hà Tiên để 
tu thiền định. Trải qua bảy ngày tham thiền nhập định ở Mũi Nai, 
vào một buổi chiều, Ngài đã ngộ đạo ngay sau khi thấy những chiếc 
thuyền đánh cá băng vượt trên muôn ngàn sóng biển. Sau này, khi 
thuyết pháp cho tín đồ, Ngài đã gợi lại hình ảnh những chiếc thuyền 
giữa biển cả cuộc đời qua pháp thoại Thuyền trí huệ:

Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng,

Đèn quang minh rạng bóng soi đời,

Ai người trồi hụp chơi vơi,

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!

Biển trần thế đục nhơ đã lắm…

   (Kệ “Thuyền trí huệ”) 

Cũng trong năm 1944 đó, trong hình thức một ông đạo, cạo tóc 
và mặc đồ nâu sồng, Ngài đã về nhà thăm phụ thân. Đến nhà, Ngài 
chắp tay chào vị đại thí chủ của mình rồi thông báo cho ông cụ tin 
vui: “Tôi đã đắc đạo rồi!”. Qua mấy hôm tạm trú tại nhà, Ngài lại lên 
đường về miền Thất Sơn. 

Đầu năm 1946, Ngài theo ghe ông Bảy Tam và ghe ông Tư Nhu 
về làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Nguyên các nhà thiện tâm này đều là 
hàng tín đồ của ông Keo, họ làm nghề buôn tấm đệm, một đặc sản 
của Phú Mỹ, vùng đất phèn có nhiều cây bàng, cây lát mọc khắp nơi. 
Mỗi năm nhiều lần họ chở đệm qua Sóc Mẹt bán, sau đó vào thăm Sư 
Ông và ở lại tập tu. 
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Ngài về Phú Mỹ trong hình thức một ông đạo, đội nón lá, mặc 
đồ đen bình dân. Quý trọng Ngài là đệ tử của Sư Ông7, ông Tư Nhu 
mời Ngài ở tạm sau vườn nhà, nay ở sát phía sau Tịnh xá Mộc Chơn 
cũ. Buổi đầu, mọi người gọi Ngài là chú Sáu, sau trọng là người tu nên 
gọi là Thầy Sáu. Ở đây không lâu, Thầy Sáu đã xin bà con tìm cho ít 
vải trắng để nhuộm làm y, và hái cho một trái dừa già thật lớn để cắt 
ra làm bát, thực hành Tứ y pháp, ngày ăn một bữa8... Thầy Sáu hay 
nói chuyện đạo cho bà con nghe. Đến khi Ngài giảng những bài Võ 
trụ quan, Lục căn, Ngũ uẩn… thì thật ít ai hiểu hết, chỉ có cảm nhận 
chung là hay quá! Từ khi Thầy về đó, nhà ông bà Tư Nhu lúc nào 
cũng có khách đến nghe chuyện đạo.

Bấy giờ ở Phú Mỹ có chùa Linh Bửu do ông Đoàn Ngọc Đê lập 
vào năm 1929 và làm Thủ tọa. Ông Đoàn Ngọc Đê tu Tịnh Độ theo 
thầy giáo Trần Phong Sắc ở Tân An. Thầy Trần Phong Sắc là một 
nhà giáo mẫu mực, một nhà dịch thuật và sáng tác tài ba, đồng thời 
cũng là một Phật tử thuần thành đã tu đắc pháp niệm Phật, lưu lại 
đời tác phẩm Lão nhơn đắc ngộ. Chùa Linh Bửu được ông Đoàn 
Ngọc Đê kiến thiết đầy đủ theo phong cách Nam Bộ, được dùng 
làm nơi tụng niệm, bái sám và cúng kiến cho Phật tử trong xã. Chùa 
ở bìa rừng, hơi xa nhà dân. Hay tin Thầy Sáu giỏi nói chuyện đạo, 
ông Thủ tọa Đê đã nhờ người mời Thầy lên chùa trao đổi mấy lần. 
Và ông cố ý giữ Thầy Sáu ở lại quá 12 giờ trưa, để bà Tư Nhu theo 
dõi xem Thầy có ăn gì nữa không!9

Tháng 2 âm lịch năm 1946, ông Đê bị một cơn bệnh lạ, đến 

7. Mối quan hệ thầy trò của ông Keo và thầy Sáu thật tế nhị. Xưng theo thế 
gian thì ông Keo là thầy, còn trong đường đạo đức thì không hẳn vậy.

8. Thời đó Việt Nam nghèo khổ, vải phải mua theo tem phiếu. Lúc đầu Ngài 
xin, bà Tư Nhu bảo giữ con giúp để bà đi chợ mua cho, nhưng rồi bà đã thất hứa, 
về sau cứ ân hận mãi… Chính 2 mẩu chuyện xin y bát này giúp chúng ta xác định 
được Tổ sư Minh Đăng Quang bắt đầu hành Y bát từ lúc nào khi đã về Phú Mỹ. 
Như vậy, Hàn Ôn bảo Tổ sư Minh Đăng Quang phát nguyện thọ giới tại Linh Bửu 
tự là hoàn toàn không đúng.

9. Việc này diễn ra suốt 3, 4 ngày, thầy Sáu phải nhịn đói. Có lẽ vì xúc phạm 
một bậc đạt đạo mà ông Đê phải ra đi sớm. Riêng bà Tư Nhu sau quy y Tổ sư 
Minh Đăng Quang, được pháp danh là Chơn Ngọc. Bà Chơn Ngọc đã rất ăn năn 
mỗi khi kể lại chuyện này.
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ngày 29 ông tạ thế, hưởng lộc trời 52 năm. Sau khi Thủ tọa Đê mất, 
gia đình và bà con trong đạo mới bàn nhau đưa Thầy Sáu lên trụ 
trì Linh Bửu tự. Đáp lời bà con, Thầy Sáu nói: “Tôi phải hoằng hóa 
chúng sanh, cần ở chỗ có người. Trên đó không có ai, tôi ở làm gì?”. 
Tuy không nhận trách nhiệm trụ trì nhưng Tổ vẫn lên Linh Bửu 
tự thuyết pháp khi có người mời, và ở một thời gian khi đã có đệ 
tử xuất gia10.

Thấy Thầy Sáu từ chối trụ trì Linh Bửu tự, bà con mộ đạo mới 
cất cốc thỉnh Thầy đến tu. Lần lượt ở các xã Tân Hòa Thành, Tân 
Hội Đông và Tân Lý Đông kế bên xã Phú Mỹ, hướng ra Tân Hiệp, 
đã cất lên 3 cốc lá cúng dường Ngài. Cảm niệm công đức của người 
mộ đạo, mỗi cốc Thầy Sáu đều đến ở một vài tháng, hàng ngày đi 
trì bình, tọa thiền, hễ có dịp lại thuyết pháp cho bà con địa phương 
nghe.

Tại Phú Mỹ, Thầy Sáu nghiêm trì đời sống Tứ y pháp như Giới 
bổn Tỳ-kheo đã quy định11. Thỉnh thoảng Ngài cũng vân du đây đó 
như hạc nội mây ngàn. Bấy giờ, miền làng quê nghèo Phú Mỹ đã trở 
nên đẹp hơn vì sự xuất hiện của một vị Khất sĩ với nếp sống Tứ y 
pháp, một nếp sống truyền thống của ba đời chư Phật.

Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương.

Đầu tiên trên bước du phương,

Lẻ loi chỉ có một mình, đường xa…

Cuối năm 1946, Thầy Sáu nhập tịnh 100 ngày trong một cốc lá 
bà con đã cất lên cúng dường Ngài12. Bà con tò mò xem Thầy tu như 

10. Ông Sáu Tầm, con ông Đoàn Ngọc Đê kể: khi Tổ sư Minh Đăng Quang 
lên Linh Bửu ở, Ngài có dẫn theo 2 đệ tử…

11. Bậc Thánh nhân mặc nhiên đã có giới thể, chỉ vì độ sanh nên thọ giới 
pháp của chư Phật để làm gương.

12. Chuyện Tổ sư Minh Đăng Quang nhập tịnh 100 ngày chỉ có các đệ tử 
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thế nào, lén nhìn qua vách lá, họ thấy Ngài ngày đêm đều ngồi trên 
một cái ghế vuông, trong một cái mùng trùm lên ghế. Đến rằm tháng 
Giêng năm 1947, khi anh thợ mộc Tạ Văn Phụng (sau này là Đức 
Thầy Từ Huệ) từ xã Tân Hương vô Phú Mỹ tìm Thầy Sáu lần đầu tiên, 
lúc đó Thầy Sáu vừa ra tịnh mấy ngày. So với 7 ngày tham thiền nhập 
định tại Mũi Nai – Hà Tiên vào năm 1944, thì 100 ngày nhập tịnh này 
của Ngài thật là khó lường. Hậu thế chí thành kính ngưỡng:

Mãn khai vô thượng liên đài,

Trang nghiêm thị hiện Như Lai tọa thiền!

  (Thi hóa tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang, Trụ Vũ) 

Đầu năm 1947, Thầy Sáu bắt đầu lấy pháp danh Minh Đăng 
Quang do Đức Phật A-di-đà ban cho13, gánh vác sứ mạng Tổ sư, 
tham gia chấn hưng Phật giáo, chỉnh đốn Tăng-già theo xu hướng 
của thời đại.

2. Bảy năm hoằng pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang 
(1947 – 1954)

Qua năm 1947, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thâu nhận đệ tử 
Tăng, Ni và bắt đầu sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Nêu cao tôn 
chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Tổ sư đã dung hợp mọi tinh 
hoa của Nam tông và Bắc tông Phật giáo, phá vỡ sự đối lập của hai 
nền tư tưởng Phật giáo căn bản trên thế giới. Sự dung hợp của Tổ sư 

thầy Từ Huệ kể lại, cánh Phật tử ở gần Mộc Chơn không nhắc đến, còn con ông 
Đoàn Ngọc Đê chỉ kể khi Tổ sư Minh Đăng Quang lên chùa ở thì có 2 đệ tử đi 
theo, thầy ở một bên ông Hộ pháp, 2 trò ở một bên kia. Vậy chúng ta xác định 
được là Ngài nhập tịnh tại một trong 3 cốc lá ở các xã Tân Hòa Thành, Tân Hội 
Đông và Tân Lý Đông ở kế bên xã Phú Mỹ, hướng ra Tân Hiệp.

13. Về sau Tổ sư có kể với các đệ tử xuất gia việc Phật A-di-đà ban cho Ngài 
pháp danh Minh Đăng Quang. Còn người ở Phú Mỹ mãi đến khi Ngài quay về 
làm đơn xin cất Tịnh xá Mộc Chơn mới biết pháp danh của Ngài do tên ký ở 
cuối đơn là “Đại đức Minh Đăng Quang”. Trong chứng điệp cấp cho người đệ tử 
thứ 2 là Sư Nhựt Quang, được Tổ sư ký ngày 30 tháng 2 năm Đinh Hợi 1947 tại 
Ngọc Lâm tự ở Phú Lâm, Chợ Lớn, có đóng dấu tròn đỏ to “KHẤT SĨ Minh Đăng 
Quang PHẬT ĐẠO”. Đây là bằng chứng xưa nhất xác định thời điểm Tổ sư bắt 
đầu dùng pháp danh Minh Đăng Quang.
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thật khéo léo, lại thêm được thuyết minh bởi tư tưởng Khất sĩ uyên 
thâm, thấu đạt chánh lý, nên nền Đạo Phật Khất Sĩ chẳng mấy chốc 
đã được tô đắp vững chãi và rộng lớn.

Đầu tiên, Ngài nhận đệ tử bên Tăng gồm chú Huệ Ngạn 
(khoảng 10 tuổi), các Sư Nhựt Quang, Nguyệt Minh, Từ Huệ, Giác 
Tịnh (lúc đầu tên Huệ Tịnh); kế đến nhận bên Ni gồm các vị Huỳnh 
Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Bửu Liên (mất năm 1952), Kim Liên, 
Ngân Liên. Từ năm 1948 trở đi, Tổ sư Minh Đăng Quang thâu 
nhận nhiều đệ tử xuất gia như các vị Giác Tánh (lúc đầu tên Huệ 
Tánh), Giác Chánh, Giác Như, Giác Hải, Giác Nhơn, Giác Thần, 
Giác Hòa… và Chơn Liên, Quang Liên, Tạng Liên, Trí Liên, Đức 
Liên, Thiện Liên…

Năm đầu lập đạo, thầy trò Ngài an cư tại Phú Mỹ, có ông Sáu 
Dành phát tâm cúng dường suốt mùa An cư. Ngài và chư Tăng ở tại 
Linh Bửu tự, chư Ni ở tạm tại vườn nhà người dì của Sư cô Huỳnh 
Liên, đến ngày sám hối lại về Linh Bửu tự để Tổ sư nhắc nhở, chỉ dạy. 
Qua mùa An cư đầu tiên, Ngài bắt đầu dẫn các đệ tử đi du phương 
hành đạo, đi lần ra Tân An rồi đến các nơi. Kể từ đó:

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….

  (Trụ Vũ, Thi hóa tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang) 

Theo bước chân Tổ sư, chư Tăng Ni Khất sĩ đã du phương hành 
đạo từ làng này sang làng khác trong khắp vùng Nam Bộ. Hạnh tam 
y nhất bát được thực hành hài hòa theo Niết-bàn thời khắc biểu:

Mỗi người áo vá một manh,

Một bình bát đất du hành khắp nơi.

Sáng ra khuyến giáo độ đời,
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Trưa về thọ thực, xế thời thuyết kinh.

Chiều, khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.

Người tự giác ngộ độ thân,

Giác tha, độ thế dạy dân tu trì…

Hình ảnh những vị Khất sĩ khiêm cung xin ăn tu học đã khắc sâu 
vào lòng dân chúng niềm kính phục và quy ngưỡng. Do đó, những 
ngôi tịnh xá hình bát giác lần lượt được bá tánh góp công góp của 
dựng lên cho chư Tăng Ni Khất sĩ tạm trú hành đạo ở khắp các tỉnh 
thành Nam Bộ. Đầu tiên là Tịnh xá Pháp Vân ở thị xã Vĩnh Long, kế 
đến là Tịnh xá Trúc Viên (sau đổi tên Ngọc Thuận), và Tịnh xá Ngọc 
Viên. Từ Ngọc Viên, các tịnh xá sau đều lót chữ Ngọc. Riêng tại xã 
Phú Mỹ, nơi kỷ niệm Tổ sư Minh Đăng Quang lập Đạo Phật Khất 
Sĩ, giữa năm 1952 các Phật tử đã cất lên Tịnh xá Mộc Chơn ngay kế 
miếng đất ban đầu Ngài đã ở. Danh hiệu Mộc Chơn được Tổ sư định 
nghĩa là “Gốc cây Đạo”, gốc cây Đạo của Ngài được trồng tại đây, 
không phải ở Linh Bửu tự.

Pháp âm của Đạo Phật Khất Sĩ vang vọng khắp các giới quần 
chúng Phật tử, lại thêm gương sáng chân tu thật học của chư Tăng 
Ni Khất sĩ, nên rất nhiều người đã phát tâm xuất gia, theo chân Tổ 
sư Minh Đăng Quang tiến bước trên con đường giải thoát. Theo con 
đường đó, có ba giáo pháp Khất sĩ Thanh Văn, Khất sĩ Duyên Giác 
và Khất sĩ Bồ-tát cho mỗi người lựa chọn. Thế nên, mọi căn cơ đều 
được Tổ sư Minh Đăng Quang tiếp độ, làm cho Giáo hội Khất sĩ của 
Ngài trở thành một nơi ngọa hổ tàng long.

Qua mỗi tỉnh thành, Tổ sư Minh Đăng Quang đều gặp gỡ giới 
trí thức Phật giáo đương thời tại địa phương ấy, để trao đổi và bổ 
sung về sở học, sở tu cho nhau. Việc làm này đã để lại nhiều thiện 
cảm trong các tổ chức tôn giáo đương thời. Cũng trong tinh thần 
xây dựng Tăng-già, không phân chia tông phái, Tổ sư Minh Đăng 
Quang thường kêu gọi Tăng chúng hãy tập sống chung tu học theo 
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Pháp bảo của chư Phật. 

Tuy Tổ sư cũng cho phép đệ tử tu hạnh Độc giác:

Nhất bát thiên gia phạn                 Một bát cơm ngàn nhà

Cô thân vạn lý du                           Một mình muôn dặm qua

Dục cùng sanh tử lộ                      Muốn hết đường sanh tử

Khất hóa độ xuân thu.                  Khất thực tháng ngày qua…

Nhưng đây không phải tinh thần phổ biến mà Ngài khuyến cáo 
đến toàn thể đại chúng Khất sĩ. Tổ sư thường cảnh giác người xuất 
gia không nên lìa đoàn thể và Ngài yêu cầu Giáo hội phải xem xét kỹ 
lưỡng rồi mới cho phép những ai muốn tách riêng tìm chỗ vắng tu 
tịnh. Đối với quần chúng, những người còn mang nặng nhiều trách 
nhiệm thế tục, Ngài khuyến dạy họ rằng:

Mỗi người phải biết chữ.

Mỗi người phải thuộc giới.

Mỗi người phải tránh ác.

Mỗi người phải học đạo.14

Tổ sư thường nhấn mạnh về mục đích giải thoát sanh tử đối 
với mọi giới Phật tử xuất gia và tại gia. Ngài phá bỏ những rào cản 
tông, phái, giáo, vật sở hữu… cho những ai đang muốn đi theo chân 
chư Phật về chốn an vui. Một điều đặc biệt là Ngài đã lưu ý mà mọi 
người ít quan tâm là “Việt Nam đạo Phật không có phân thừa”. Quả 
thật, phải là bậc thấu triệt chân lý, giác ngộ sâu xa rằng chỉ có một 
pháp giới chân thật trùm khắp mười phương ba cõi, mới hiểu được 
cái lẽ “Một” của vũ trụ nhân sanh… Chính cái Một đó đã thành 
tất cả những gì Đức Tổ sư đã làm: Khai sáng dòng đạo Khất sĩ, 
tiếp Tăng độ chúng, hoằng pháp lợi sanh, kiến lập đạo tràng, trùng 
hưng giới luật, cho đến lập nhà in Pháp Ấn để in ấn Chơn lý, lái xe 
phục vụ cho Tăng đoàn…

14. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 
1993, tr.249.
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Rằm tháng 7 năm 1953, Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập đoàn 
Du tăng Khất sĩ đầu tiên, gồm 21 vị sư, xuất phát từ Vĩnh Long đi 
hành đạo lên vùng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) 
và miền Đông Nam Bộ. Chuyến hành đạo này đã để lại nhiều dấu ấn 
tốt đẹp trong lòng người ở các nơi mà đoàn Du tăng Khất sĩ đi qua. 
Thiền sư Minh Trực ở chùa Phật Bửu, ông Mai Thọ Truyền, chư Hòa 
thượng ở Giác Nguyên Phật học đường, chư Hòa thượng ở chùa Ấn 
Quang, Ngài Hộ pháp Phạm Công Tắc ở Tòa Thánh Tây Ninh… đều 
tán dương sự tinh tấn hoằng pháp của phái đoàn.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch 
sử Phật giáo Việt Nam, đoàn Du tăng Khất sĩ là một đường lối hoằng 
pháp độc đáo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Đồng thời, mô hình này 
cũng là một bản sao của đoàn Du tăng thời Đức Phật. Đến mùa xuân 
năm 1954, đoàn Du tăng Khất sĩ đã trở lại miền Tây Nam Bộ. Những 
năm sau đó, đoàn lại khởi hành ra miền Trung Việt Nam…

Từ ngày rằm tháng Giêng năm 1954, tại Tịnh xá Ngọc Quang 
ở Sa Đéc, Tổ sư Minh Đăng Quang đã tập trung chúng Tăng về để 
chỉ dạy thêm sự tu tập. Sau đó, Tổ sư lên đường đi viếng hết các 
tịnh xá ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ, ghé thăm Núi Cấm lần 
cuối rồi về lại Tịnh xá Ngọc Quang tụng giới và cúng hội vào ngày 
30 tháng Giêng. Hôm sau, Tổ sư lên đường sang Cần Thơ để trả 
nghiệp và để bảo vệ Giáo hội non trẻ của Ngài trước sự chú ý của 
chính quyền Pháp ở Đông Dương. Sự ra đi này đã được Ngài nói 
trước với các đệ tử kề cận trong những ngày cuối là Ngài “đi tu tịnh 
ở núi lửa một thời gian”.

Sáng thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đi Vĩnh Long và Cần Thơ trên một chiếc xe 4 chỗ, hiệu 
Rờ-nôn do một thiện nam (sau này là Sư Giác Nghĩa) lái. Lúc xe ghé 
Tịnh xá Ngọc Viên lấy Chơn lý có Sư cụ Giác Thủy (79 tuổi) xin đi 
nhờ xe về Cần Thơ và chú tập sự Giác Pháp (14 tuổi) theo hầu Tổ 
sư. Cùng đi còn có một xe nhỏ khác của các thiện tín ở Sài Gòn. Khi 
đến bến phà Cái Vồn để sang Cần Thơ, cả hai xe đã được mời về căn 
cứ Cái Vồn để gặp Tổng Tư lệnh Trần Văn Soái có việc. Đương thời, 
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mọi người thường gọi vị Tổng Tư lệnh này là ông Năm Lửa. Khi đến 
nơi, Tổ sư đã bị bắt giam hơn 2 tháng và từ đấy hàng đệ tử cùng tín 
đồ không còn được gặp Ngài nữa. Từ khi bị bắt đến bốn ngày sau, 
hai xe và các cư sĩ lần lượt được thả ra. Riêng Sư Giác Thủy và Giác 
Pháp thì hai tháng sau, ngày 30 tháng 3 âm lịch mới được thả. Còn 
8 vị Sư đi tìm thầy: Giác Tôn, Giác Hoằng, Giác Lập, Giác Nguyên, 
Giác An, Giác Thường, Giác Duyên, Giác Giới đã bị bắt giam chung 
trong trại, hàng ngày làm lao công, đến mùng 8 tháng 5 âm lịch mới 
được cho về.15

Sau 7 năm hoằng đạo (nếu kể cả thời gian tu học là 10 năm hành 
đạo), ngày 5 tháng 3 năm 1954 (nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp 
Ngọ) Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Về 
sau, hàng môn đồ đã chọn ngày mùng 1 tháng 2 để làm ngày tưởng 
niệm Tổ sư vắng bóng. Giáo pháp Khất sĩ do Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang triển khai đã được Ngài viết thành bộ Chơn lý. Bộ Chơn lý 
gồm có 69 bài, thuyết minh rộng và sâu sắc về tư tưởng Khất sĩ, về 
mọi mặt tôn giáo, xã hội, tín ngưỡng, Phật pháp… Đến đầu thập niên 
1970, bộ sách này đã được tách ra thành hai là Chơn lý gồm 60 bài và 
Luật nghi Khất sĩ gồm có 9 bài thiết yếu cho sự hành trì hàng ngày 
của chư Tăng Ni Khất sĩ.

Vào thời điểm Tổ sư vắng bóng, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam có số 
Tăng Ni khoảng 100 vị, tịnh xá có hơn 20 ngôi. Đến khoảng 20 năm 
sau, mối đạo này đã mau chóng phát triển thành cả chục Giáo đoàn, 
phân hóa thành mấy Giáo hội, truyền bá khắp các tỉnh thành trong 2 
miền Nam và Trung Bộ. Hiện nay, pháp nhân của Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam là Hệ phái Khất sĩ, một trong 3 hệ phái Phật giáo lớn trực 
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Ngưỡng vọng người xưa

Mượn lốt nhân sanh xuống cõi trần,

Học hạnh Sĩ Đạt dứt tình thân,

15. Các Sư đều về đến Ngọc Viên vào đúng ngày cúng hội. Nay sư Giác Tôn 
và sư Giác Pháp còn sống. Sư Giác Tôn ở TX. Lộc Uyển – Q.6 – TP. HCM, sư Giác 
Pháp ở California – nước Mỹ.
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Linh căn Thích đạo duyên ngàn trước,

Noi dấu Ta-bà giáo hóa dân.

Hơn 30 năm xuất hiện trong cuộc đời, Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã làm nên một sự nghiệp vẻ vang và kỳ diệu là dựng lập thành công 
nền Đạo Phật Khất Sĩ. Dấu xương Ngài để lại cho đời là bộ Chơn lý. 
Cảnh huy hoàng của thời Chánh pháp do Ngài mang lại là Giáo hội 
Tăng-già Khất sĩ. Cực lạc Tịnh độ là Giới luật Tăng-già. Tháp vàng 
núi báu xuất hiện khắp nơi là đạo tràng tịnh xá. Và các đoàn Du tăng 
Khất sĩ chính là những chiếc thuyền trí huệ ngược dòng đời cứu độ 
chúng sanh…

Sanh trong đời mạt pháp, thật hữu duyên đa phước cho những ai 
gặp được Giáo pháp Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, 
tắm mình trong dòng Chánh pháp mà Đức Tổ sư đã khơi nguồn, 
được thừa hưởng những đạo vị thanh cao từ ân đức của Pháp bảo, 
người con Phật sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm những niềm tri ân sâu 
xa. Thấm nhuần ân đức ấy, mỗi Phật tử sẽ nhận ra rằng: Đức Minh 
Đăng Quang chính là hiện thân của Chánh pháp!

Minh Đăng Quang bóng an bình,

Minh Đăng Quang ngọn đèn linh ta-bà!

Noi gương Đức Tổ sư và các bậc Thầy, chúng ta gìn giữ giáo 
pháp của Tổ Thầy, để tô điểm cho tâm hồn, để giúp bao kẻ hữu duyên 
đều được giải thoát. Bóng y vàng làm đẹp cho những nẻo đường quê 
hương, lại càng đẹp hơn do chính sự thanh tịnh và trang nghiêm của 
người khoác tấm y đó. Bình bát đất nối liền những khoảng cách của 
lòng người, sẽ đem đến sự khiêm cung và thân thiện cho cả chính 
người cho và kẻ nhận, mà như thế, Tổ sư sẽ sống mãi trong đạo hạnh 
của mỗi vị Khất sĩ…

Từ ngàn trước bao người dong ruổi,

Nay chốn này đến buổi chúng ta,

Con dòng hưởng lấy tài gia,
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Đoái nhìn sự nghiệp, thương cha công trình…

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp trong một đời hoằng pháp độ sanh của Ngài, chư Khất sĩ thừa 
kế sự nghiệp của Tổ Thầy, ngày nay lại tiếp bước con đường mà chư 
Phật mười phương ba đời đã đi. Đây là điều cuối cùng cho chúng ta 
ghi nhận, sau khi đã tìm hiểu về cuộc đời và hành trạng của Đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang.

III. KẾT LUẬN

Kính thưa đại chúng,

Công trình viết sử cho Phật giáo Khất sĩ thật không phải là đơn 
giản, mà hiện nay, vấn đề này đang trở thành khẩn thiết để góp phần 
làm trong sáng cho giáo pháp Khất sĩ, một khi Hệ phái này đang phát 
triển mạnh về lượng song có phần thiếu hụt về chất.

Qua bài viết này, có những vấn đề mới nêu ra hoặc đã được đính 
chính so với những bài trước:

– Ông Keo không phải là Bổn sư của Đức Minh Đăng Quang. 
Ông có cha người Hoa, mẹ người Campuchia, sinh năm 1910, tử năm 
1970, giỏi bùa phép, có vợ con.

– Đức Minh Đăng Quang từ Sóc Mẹt về Phú Mỹ trên chuyến đò 
của ông Bảy Tam. Lúc đó chẳng có trang hiền nhân nào lên Thất Sơn 
thỉnh Ngài về trụ trì Linh Bửu tự gì cả.

– Đức Minh Đăng Quang đi Campuchia ít nhất là 2 lần.

– Giữa Thành Đạt và Kim Huê thật không có chuyện cứu tử, đây 
là Hàn Ôn tiểu thuyết hóa để thần tượng thầy mình, vô tình làm giảm 
giá trị lịch sử của Minh Đăng Quang pháp giáo.

– Thầy Sáu không có phát nguyện thọ giới (Sa-di và Tỳ-kheo) tại 
Linh Bửu tự.

– Linh Bửu tự là nơi kỷ niệm xuất gia và theo Thầy buổi đầu của 
một nhóm đệ tử của Tổ sư. 
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– Thành Đạt tập tu 100 ngày không nói ở khu mộ của nhà ông 
Hội đồng Võ Văn Nhiều vào năm 1943.

– Đức Tổ sư nhập tịnh 100 ngày trước khi thâu nhận đệ tử và 
dùng pháp danh Minh Đăng Quang. Nếu xác định được nơi đó, có 
nên chăng về xây một bảo tháp để kỷ niệm?

– Giải thích được lý do Tổ sư dùng tên Lý Huờn khi ký tên.

– Mùa An cư đầu tiên của thầy trò Tổ sư Minh Đăng Quang diễn 
ra tại Phú Mỹ, không phải tại Kỳ Viên tự ở TP. Hồ Chí Minh. Người 
hộ pháp trong mùa An cư đó là ông Sáu Dành.

– Xác định bài “Nhất bát thiên gia phạn / Cô thân vạn lý du…” 
không phải là tư tưởng căn bản của Đức Tổ sư. Tổ sư xem trọng tinh 
thần sống chung tu học của Tăng-già hơn là cô thân hành đạo.

– Mộc Chơn được Tổ sư định nghĩa là “Gốc cây Đạo”, Linh Bửu 
tự không thể được xem là nơi trồng cây Đạo của Ngài.

… Và còn nhiều điều nữa, mong mọi người ghi nhận khách 
quan, với tinh thần “Tham luận là tham cứu luận bàn để khẳng định 
một cái gì đó”. Chúng tôi mạnh dạn viết bản tiểu sử này từ những cơ 
sở mới tìm hiểu được, để tập thể xem xét khảo duyệt. Cuối cùng, xin 
chân thành cám ơn đại chúng đã lắng nghe và thảo luận. Qua cuộc 
hội thảo, bài tiểu sử hoàn chỉnh về Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sẽ 
là công trình chung của tất cả mọi người.
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Quang vắng bóng và khánh thành Tịnh xá Ngọc Cẩm, tập văn lưu 
hành nội bộ, 2007.
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CHỦ ĐỀ 2 

TÖ TÖÔÛNG PHAÄT HOÏC CUÛA 
TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

TRONG BOÄ “CHÔN LYÙ” 
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YÙ NGHÓA BAØI THUYEÁT PHAÙP ÑAÀU TIEÂN 
“THUYEÀN BAÙT NHAÕ” CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ

MINH ÑAÊNG QUANG SAÙNG LAÄP 
HEÄ PHAÙI PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ VIEÄT NAM

HT.TS. Thích Đức Nghiệp 
Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Doctor of Philosophy, Yale University, New Haven, Connecticut; 
Columbia University, New York, USA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Hệ phái Khất sĩ 
Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội 
đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố 
Hồ Chí Minh,

Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự GHPGVN, trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, thuộc Hệ phái Khất sĩ 
Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử trong và 
ngoài nước,

Kính thưa quý vị khách quí, đại diện Đảng, chính quyền trung 
ương, Thành phố Hồ Chí Minh và quận sở tại, 

Kính thưa quý vị viện trưởng, giáo sư, tiến sĩ và quý vị học giả,
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Thưa liệt quí vị!

Hôm nay, ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức ngày 25 tháng 
2 năm 2014, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên 
cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
Hội thảo khoa học nhằm Tưởng niệm 60 năm ngày Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2014). 

Nhân dịp này, chúng tôi đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
thành kính góp phần tham luận hội thảo khoa học với chủ đề: “Ý 
nghĩa bài thuyết pháp đầu tiên ‘Thuyền Bát-nhã’ của Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang sáng lập Hệ phái Khất sĩ Việt Nam”. 

Thưa liệt quý vị!

Qua đời sống và đạo nghiệp cao đẹp của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang, vị sáng lập ra Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, chúng tôi 
nhận thấy khái quát như sau:

Năm 1923, Ngài xuất thân từ một gia đình Nho phong mộ Phật 
tại tỉnh Vĩnh Long, miền Nam Việt Nam. Sau khi đậu bằng Cao đẳng 
Tiểu học Pháp (Certificat d’études primaires francaises), Ngài nghiên 
cứu Tam giáo (Phật, Lão, Khổng), kể cả Công giáo và Thông Thiên 
học (Le Catholicisme et la Théosophie).

Năm 15 tuổi, Ngài sang Cao Miên tu học 4 năm. Sau đó, Ngài hồi 
hương, tiếp tục tu dưỡng thân tâm, thực hành giới luật nghiêm minh 
và tham thiền, khất thực. 

Suốt 7 năm trời, khi tu tập ở vùng Thất Sơn, núi cao huyền bí; khi 
hạ sơn, ra bãi biển Hà Tiên, Phú Quốc, Ngài đã ngộ đạo, chứng được 
lý Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã. Lúc ấy là vào năm 1944, Ngài tròn 
22 tuổi. Thế rồi, Ngài lên đường hoằng dương Phật pháp, tế độ nhân 
sinh. Bài pháp đầu tiên của Ngài là “Thuyền Bát-nhã”, thuyết tại chùa 
Linh Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Từ đó, Ngài sáng lập Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam (Hệ phái Khất sĩ hiện nay) với pháp danh Minh 
Đăng Quang, và đi hành đạo, thuyết pháp khắp các tỉnh tại Nam Bộ. 
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Rồi bất hạnh thay! Vào sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 
(1954), Tổ sư Minh Đăng Quang bị một số người ngoại đạo bắt đi và 
mất tích tại vùng Cái Vồn, Bình Minh, Cần Thơ. Biến cố này xảy ra 
tới nay, từ 1954 đến 2014, vừa đúng 60 năm.

Tuy nhiên, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển vững mạnh, và hơn thế nữa, là một trong 9 tổ chức Phật giáo 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay và hội nhập Phật 
giáo Thế giới đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận tại trụ 
sở New York, năm 1999.

Thưa liệt quý vị!

Tới đây, nhân dịp Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng 60 năm (1954 – 2014), chúng tôi thành kính giải thích 
ý nghĩa bài thuyết pháp đầu tiên “Thuyền Bát-nhã” của Ngài nhằm 
cúng dường Đại lễ và góp phần tham luận trong buổi Hội thảo khoa 
học này.

Chúng sinh bể khổ sông mê,

Chèo thuyền Bát-nhã mang về an vui.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện và sáng lập Hệ phái Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam nhằm cứu khổ, độ mê cho mọi người trên đời 
này và mang lại hạnh phúc, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Trong vòng nhân sinh luân hồi, khổ não cơ bản gồm có: 

 – Về mặt tinh thần, do tham dục ích kỷ, sân hận, si mê làm động 
cơ cho hành động sai trái, vì hành động sai trái tạo ra kết quả khổ đau 
cho mình và người, theo lý nhân duyên Hoặc - Nghiệp - Khổ. Cũng 
như người lái xe ô tô say rượu, lái xe không chuẩn, gây ra tai nạn khổ 
đau cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông.

– Về mặt vật chất, nghèo đói, bệnh tật, thất học là nguyên nhân 
chính tạo ra khổ đau, mê muội.

Vậy, muốn hóa giải nỗi khổ tâm hồn nơi tự thân và mọi người, 
đức Ngài Minh Đăng Quang khuyên chúng ta cần phải có trí tuệ 
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giác ngộ (Thuyền Bát-nhã), hành động chân chính, nhằm đạt tới giải 
thoát, hạnh phúc, an vui (vượt qua biển khổ, sông mê tới bờ giải 
thoát). Cũng như người lái xe có trí tuệ trong sáng (Thuyền Bát-nhã), 
lái xe đúng chuẩn mực, thì sẽ đi tới mục đích an vui. Nghĩa là, chúng 
ta đạt tới hệ quả: Trí giác, Đạo hành và Giải thoát.

Và nhằm góp phần giải quyết nỗi khổ của xã hội về vật chất như 
nghèo đói, bệnh tật và thất học, các Tăng Ni và Phật tử chúng ta cần 
phải thực hiện cụ thể giáo lý Tài thí, Vô Úy thí và Pháp thí; nghĩa là, 
chúng ta phải thực hiện an sinh xã hội, y tế và giáo dục bằng những 
việc làm xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam 
văn minh tiến bộ.

Đấy là tất cả ý nghĩa về bài thuyết pháp đầu tiên “Thuyền Bát-
nhã” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng Hệ phái Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam. Thuyền Bát-nhã là thuyền trí tuệ trong sáng 
nhiệm mầu, soi đường, chỉ lối và chuyên chở mọi người qua sông mê, 
biển khổ, đạt tới bờ hạnh phúc, tự do.

Nam-mô Tổ sư Minh Đăng Quang tác đại chứng minh!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ

Tổ đình Vĩnh Nghiêm

***
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chơn lý, Luật nghi Khất sĩ.

2. Minh Đăng Quang Pháp giáo.

3. Ánh Minh Quang.



NHÖÕNG ÑIEÅM NOÅI BAÄT CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ

HT. Thích Như Niệm 
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

Trụ trì chùa Pháp Hoa, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Đức Thế Tôn thành đạo, ánh sáng vi diệu từ giáo lý từ bi của 
Ngài đã lan tỏa khắp chốn nhân gian, chúng sanh thấu hiểu thâm 
sâu lẽ nhiệm mầu giáo pháp giải thoát và dần bước theo lộ trình 
tâm linh của bậc Giác ngộ. Nhân duyên hoằng dương hóa độ tam 
thừa hướng về nhất chơn pháp tánh, từ phố xá thị thành cho đến 
thâm sơn cùng cốc, nơi nơi đều được gội nhuần Chánh pháp. Bậc 
thức giả đời sau cơ duyên hội đủ, nối tiếp ngọn đèn triển chuyển 
pháp môn, quay bánh xe pháp nhiệm mầu, chấn động cả tam thiên, 
mở mang dòng thiền giải thoát.

Việt Nam ta tiếp giáp biển Đông, thuận buồm hải lý, dòng thiền 
được truyền vào miền Bắc từ Ấn Độ sang; và dải đất nối dài trên 
thềm lục địa văn minh xứ Ấn Hà của dòng sông Dương Tử, Phật 
giáo từ Trung Quốc bằng đường bộ được truyền vào miền Trung 
đất Việt thân thương như khúc ruột mềm nối liền hai miền đất 
nước. Từ đó, Tổ Tổ tương truyền nối dòng pháp tánh Lâm Tế chánh 
tông. Ở miền Trung, ba dòng kệ chính truyền là Nguyên Thiều – 
Minh Hải – Liễu Quán đều nỗ lực hoằng dương giáo pháp. Các bậc 
phi phàm lần lần xuất hiện nhiều không kể xiết, làm cho Phật giáo 
thịnh hành từ Bắc vào Nam.

Lịch sử ghi nhận, bậc đời sau cúi đầu đảnh lễ hàng niên cao 
trưởng thượng với tầm nhìn vượt cả không gian và thời gian bằng 
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phong trào chấn hưng Phật giáo những năm 30 - 45 của thế kỷ XX. 
Giáo pháp được truyền thừa vần vũ trên bầu trời văn hóa Phật giáo 
Việt Nam như mùa xuân trăm hoa đua nở, khoe sắc màu dưới ánh 
nắng ban mai. Chín hệ phái truyền thừa lần lượt xuất hiện như gió 
mây tập hội, các bậc thầy tâm linh ra sức hoằng truyền diệu pháp lôi 
âm và đi đến thống nhất ý chí hành động (năm 1981), biệt hệ truyền 
thừa của mỗi dòng tông phong qua từng hệ phái, trong đó có Hệ phái 
Khất sĩ ra đời năm 1944.

Năm 1944, theo tôi cần phải gặp các bậc Trưởng lão của Hệ 
phái Khất sĩ xác nhận cho thỏa đáng, vì ngài Minh Đăng Quang 
sinh năm 1923, Ngài rời quê hương Vĩnh Long, qua xứ Phnôm Pênh 
(Campuchia) tìm học Phật pháp năm 15 tuổi. Năm 19 tuổi, Ngài trở 
về nhà, kết tình gia thất theo giáo huấn của song đường. Năm 21 tuổi, 
Ngài mới bước vào lộ trình tâm linh giải thoát của người cắt ái từ 
thân, quyết trạch minh sư, báo Phật ân đức. Theo quyển “Minh Đăng 
Quang pháp giáo” trang 29 nói Ngài thực hành 10 hạnh Sa-di, năm 
1946 thọ Cụ túc giới. Như vậy, Ngài vừa trên lộ trình thực tập tu học 
vừa thành lập giáo đoàn trong khi còn nương theo thầy tổ tu thân, 
nếu đúng như vậy, quả thật là điều hy hữu.

Chúng ta biết khi xưa Đức Lục Tổ ngộ đạo trong pháp đường của 
Ngũ Tổ, tại sao Ngũ Tổ không truyền giới Cụ túc cho Lục Tổ luôn? Vì 
ngộ đạo là một việc mà dự vào hàng Tam Bảo là một việc khác. Do 
đó, Lục Tổ là bậc thánh, nhận giới Cụ túc để dự vào hàng Tam Bảo từ 
các vị phàm Tăng nhưng đúng pháp. Như vậy là muốn dự vào hàng 
Tam Bảo thì phải là những vị đã thọ Cụ túc giới. Khất sĩ là danh từ 
chung chỉ cho giới xuất gia thọ Cụ túc giới trong giáo pháp nhà Phật, 
chứ không phải danh từ riêng chỉ cho Khất sĩ là bậc trì bình khất 
thực. Nếu Khất sĩ là trì bình khất thực thì tự nó đã đi vào dĩ vãng, bởi 
thời nay khất thực không còn phù hợp với thời đại. 

Phật giáo mang tính chất truyền thừa, Tổ sư Minh Đăng Quang 
cũng không ra ngoài thông lệ đó. Trước đó, tại miền Nam cũng có 
Huệ Nhật Đại sư hành trì hạnh y bát khất thực nhưng thành tựu ở 
mức độ giới hạn, đến ngài Minh Đăng Quang được ân hưởng Phật 
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pháp từ hình ảnh y bát giới luật uy nghiêm của Tăng-già xứ Chùa 
Tháp. Sau khi về lại quê hương để báo hiếu và trả nghiệp thế trần 
xong, Ngài dõng mãnh lên đường vào núi Thất Sơn hành thiền tu 
đạo, xiển dương giáo pháp Như Lai theo lối văn vần lục bát để in sâu 
vào lòng dân chúng; cách tân văn hóa mà bao thức giả cũng đã nghĩ 
qua, để cho lớp bình dân có thể thấu hiểu Phật pháp qua lời văn giản 
dị mộc mạc, dễ hiểu khó quên.

Một điểm sáng của Tổ sư Minh Đăng Quang là chiếc y cách thể, 
tuy mang màu giống Bắc tông nhưng đắp y theo kiểu Nam tông, do 
vậy làm cho không gần mà cũng không xa với dân chúng để họ nhìn 
ra và cảm thông đây là vị tu hành theo Phật giáo xưa nay. Khất thực 
theo lối Nam tông nhưng nhận thực phẩm không phải tùy thí tùy 
thực, mà nhận toàn thực phẩm chay tịnh. Đây là nét rất riêng của 
Hệ phái Khất sĩ.

Cách hành đạo thì đơn giản, chỉ cần một sư Tăng, đôi vị sư Ni 
hay tập thể chư Sư lặng lẽ trì bình vào trong dân làng, rồi ngụ một 
nơi nào đó gần hay xa dân chúng cũng được; cất cái am, cái thất hợp 
pháp hay không hợp pháp cũng được, chỉ cần một cái cốc nhỏ để trú 
ngụ qua ngày, ở lâu cũng được hay không ở cũng xong, lâu ngày đủ 
duyên thì phát triển thành tịnh xá; ban đầu không cần giấy tờ chi cả, 
phù hợp nơi nào thì cất cốc nơi đó, miễn sao dân chúng đồng tình, 
không tranh chấp là hợp lệ. Tụng kinh thì không cần chuông mõ, chỉ 
im lặng mà ngồi. Bây giờ cách tân cho hợp thời nên có một số nơi dần 
dần sử dụng chuông mõ. Phật thì một tượng không cần nhiều. Ăn thì 
một bữa, sáng sáng ôm bát trì bình, đến giờ thọ trai đọc bài kinh chú 
nguyện hồi hướng công đức cho tín chủ cúng dường.

Phật pháp truyền thống, khi Bố-tát, Tự Tứ, chư Tăng Ni phải 
tập trung nhưng do phát triển chiều hướng tông phong pháp phái 
quá nhiều thành ra phân chia hệ thống. Tổ sư Minh Đăng Quang 
biết cách quy tụ theo tông phái của mình, quy định pháp quy hợp 
lệ thành ra một tông phái phát triển mạnh trong thế kỷ XX. Mỗi 
năm Tự Tứ tập trung một điểm, tạo thành sức mạnh tập thể mà dân 
chúng ngày nay đang hướng về.
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Khi xưa, đất miền Nam khai hóa thuận lợi, mưa hòa gió thuận, 
cây cối tốt tươi, thiên nhiên ban tặng rất nhiều thứ quý, không cần 
làm nhiều vẫn kiếm sống bình thường, cũng từ đó sản sinh rất nhiều 
tôn giáo trong dân gian như một nhu cầu tín ngưỡng của xã hội, 
được giới bình dân hay trí thức đều đồng tình và núi Thất Sơn là bến 
đỗ tâm linh, xuất hiện nhiều bậc kỳ tài thuận hóa lòng dân như: Bửu 
Sơn Kỳ Hương, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 
đạo Dừa v.v… Mỗi giáo phái đều ít nhiều chịu ảnh hưởng Phật giáo, 
nhưng không phải là Phật giáo chính thống vì họ không thọ giới Cụ 
túc của nhà Phật. Ngài Minh Đăng Quang cũng thường lui tới đàm 
đạo với chư vị bậc thầy tâm linh trong chốn dân gian như nguồn thơ 
cảm hứng, truyền âm điệu cho thi sĩ thả hồn thơ. Dù sức ảnh hưởng 
của Ngài lớn nhanh mà không có quân đội bảo vệ, hay vệ sĩ cận kề để 
bảo đảm an ninh cho bản thân trong cuộc sống, nhưng Ngài lại nhận 
ra tinh hoa y bát giới luật, lập hạnh nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp” sống đúng theo tinh thần Tăng-già giải thoát của nhà 
Phật “sắc sắc không không”, đó là chỗ độc đáo của Ngài. 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hệ phái Khất sĩ Việt Nam 
và tưởng niệm 60 năm ngày vắng bóng của bậc Xuất trần Thượng sĩ, 
tôi xin kính cẩn ghi lại vài dòng thể hiện tấm lòng trân trọng đạo tình 
“pháp lữ Linh Sơn”. 



NEÙT THUAÀN VIEÄT ÔÛ MOÄT 
HEÄ PHAÙI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

TT.TS. Thích Đồng Bổn 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học PG Việt Nam 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Phật giáo Việt Nam được bắt nguồn hơn 2.000 năm từ Ấn Độ 
truyền vào, rồi từ phương Bắc truyền sang, theo Hệ phái Bắc truyền 
Đại thừa. Từ đó, phát triển theo con đường mở mang bờ cõi lần 
xuống phương Nam. Trải qua hơn 2.000 năm, đất nước mở rộng 
đến tận mũi Cà Mau, Phật giáo cũng theo bước chân những người 
di dân mà lan tỏa khắp chốn.

Bước đường di chuyển ấy, dân tộc ta hòa nhập với thổ nhưỡng, 
giao thoa với những sắc thái văn hóa địa phương. Tuy tính cách, 
giọng nói, sinh hoạt có thay đổi theo phong thổ, nhưng ý chí, tinh 
thần dân tộc vẫn không khác nhau. Đó là điểm đặc biệt của người 
Việt, cho dù họ chu du năm châu bốn biển, bản chất Việt vẫn không 
bị mài mòn trong con người họ.

Phật giáo Việt Nam cũng thế, từ phương Bắc theo chân người 
mở cõi, Phật giáo đã lan vào đất ngũ Quảng với một sắc thái khác 
hẳn Phật giáo miền Bắc. Rồi Phật giáo tiếp tục cùng những đoàn 
di dân vào Nam Kỳ lục tỉnh. Khi Phật giáo miền Trung lan đến xứ 
này, giao thoa với người Khmer bản địa với sắc thái Phật giáo Nam 
truyền Theravada, đã phát sinh ra những hình thái Phật giáo mới, 
trong đó, nổi bật lên một hình thái giao thoa, hòa quyện tính cách 
của cả hai hệ phái chính Bắc tông và Nam tông, đó là Hệ phái Khất 
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sĩ Việt Nam, một Hệ phái mang hình thức Nam truyền Theravāda, 
nhưng sự hành trì lại thuần chất Việt và mang tính chất của Đại 
thừa Phật giáo Bắc truyền.

Qua khảo sát, chúng ta có thể thấy được giai đoạn lịch sử ra đời 
của Hệ phái này bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của người dân Việt 
thuần phác ở mảnh đất phương Nam, mong muốn độc lập tự chủ về 
tư tưởng, không lệ thuộc vào văn tự Hán truyền của tầng lớp phong 
kiến triều đình, cũng không muốn bản địa hóa bởi Phật giáo Nam 
truyền sử dụng văn tự Pāli, hay vướng mắc vào thời thế bởi tiếng 
Pháp của thực dân đô hộ. Họ đã có một sáng tạo tuyệt vời dựa trên 
cơ sở tiếng Việt, diễn đạt bằng chữ Quốc ngữ để phổ biến giáo lý 
căn bản của Phật giáo vào cộng đồng dân Việt đang có xu thế phản 
kháng những nền văn hóa ngoại làm lu mờ bản chất Việt. Đó là một 
cuộc cách mạng tư tưởng trong trào lưu dùng chữ Quốc ngữ thuần 
Việt, nhằm mở đường cho một nền văn hóa thuần Việt, thoát khỏi 
những ách lệ thuộc của thực dân phong kiến.

Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng ra Hệ phái đã nhìn 
thấy người dân Việt thuần phác bấy giờ không thể có đủ điều kiện 
đến trường lớp để học tập cái chữ, mà có cái chữ, chắc gì đã học 
hỏi nghiên cứu được kinh Phật vốn là một nền tảng triết lý thâm 
diệu sâu sắc. Vả lại, triết lý ấy lại nằm trong các cổ ngữ Pāli, Hán, 
và ngoại ngữ Pháp, Anh, còn chữ Quốc ngữ là một ngôn ngữ mới, 
đâu phải ai cũng có điều kiện đến trường lớp của Thực dân mà học. 
Mang tâm niệm hoài bão phải làm thế nào để giáo lý Đức Phật đến 
gần hơn với nhân dân lao động, cũng là cách mà người tu sĩ Phật 
giáo Khất sĩ tiếp cận quần chúng bằng ngôn ngữ bình dân, ngôn 
ngữ của người dân lao động, ngôn ngữ mà họ đang sử dụng sinh 
hoạt hằng ngày. Đây là điều kiện trưởng thành của một Hệ phái mới 
phát xuất từ tầng lớp bình dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ thời ấy, bởi 
vì ứng hợp với hoàn cảnh, điều kiện của nhân dân  muốn tìm đến 
với một nền giáo lý dễ hiểu của đạo Phật.

Một đặc điểm nữa của hệ thống giáo lý Khất sĩ, đó là tính khế 
hợp dân gian về thể loại văn vần. Hầu hết giáo lý căn bản của Hệ 
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phái nằm trong bộ Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang soạn, ngắn 
gọn và dễ hiểu. Nghi thức tụng niệm và các bài kệ diễn đạt các giáo 
lý căn bản đều sử dụng tiếng Việt thuần túy, lại gần gũi và dễ nằm 
lòng nhờ thể loại văn vần. Thể loại này phù hợp người dân Nam 
Bộ, vừa lao động, vừa ngâm nga kinh kệ nằm lòng ấy, giống như họ 
thường ngâm nga thơ Lục Vân Tiên, Truyện Kiều mà tự răn mình, 
răn đời. Thể loại văn vần này còn được sử dụng rộng rãi ở Nam Bộ 
trong các giáo phái khác như Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa 
Hảo, Cao Đài. 

Chiếc y bá nạp mà Tổ sư Minh Đăng Quang đắp trên người 
cũng là một đặc điểm riêng của Hệ phái Khất sĩ. Thời ấy, ngoại trừ 
các vị Sư sãi Khmer tiêu biểu cho Phật giáo Nam truyền, còn lại là 
chùa chiền và Tăng sư đều là Hệ phái Bắc truyền, đa phần thiên về 
cúng bái lễ nhạc với sắc phục mang tính cung đình. Bản chất người 
dân Nam Bộ thật thà, đơn giản, tâm nghĩ thế nào thì bề ngoài của 
họ cũng thể hiện như thế ấy, nên họ mong chờ nhìn thấy hình bóng 
một nhà Sư dân dã hơn, gần gũi với họ hơn. Hình bóng vị Sư với 
chiếc y bá nạp không phải Nam tông cũng chẳng giống Bắc tông, 
giảng thuyết giáo lý Phật giáo bằng thi kệ văn vần tiếng Việt, hằng 
ngày đi bộ chân đất khất thực, đã làm xúc động tâm hồn dân dã của 
họ, và thế là Đạo Phật Khất Sĩ ra đời đã chiếm được cảm tình của đa 
số tầng lớp bình dân ở vùng đất này. 

Thêm vào đó, trụ xứ sinh hoạt của Hệ phái Khất sĩ là một đặc 
điểm khác với chùa chiền truyền thống Việt Nam, nhưng là một nét 
rất Việt Nam, bởi tịnh xá không mang sắc thái thuần túy như chùa 
Khmer hay cổ kính phong kiến như chùa Bắc tông. Đó là điểm thu 
hút quần chúng đến với hệ phái mà không có một kiểu cách bắt buộc 
nào. Kiến trúc ngôi tịnh xá ban đầu đơn sơ tre lá mộc mạc với hình 
trụ tám cạnh, là chỗ để tập hợp giảng đạo tụng kinh, không chuông 
mõ nhạc khí, các nhà Sư giảng đạo không ở cố định một tịnh xá nào, 
cũng làm cho tín đồ không ràng buộc lệ thuộc vào một ai. Đó là tính 
chất đặc thù của chư Tăng thời Phật tại thế được thể hiện qua hình 
bóng các nhà sư Khất sĩ thuần Việt, đã dễ dàng đi vào lòng người và 
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Hệ phái nhanh chóng lan tỏa theo chân các nhà sư Khất sĩ ra đến 
miền Trung nước Việt.

Với ba đặc điểm trên đây, Hệ phái Khất sĩ đã tạo nên chỗ đứng 
vững chãi trong quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam thời 
cận đại. Một hệ phái dù mới phát triển thời cận đại, chưa có lịch sử 
dài lâu, nhưng là một hệ phái Phật giáo có xuất phát điểm từ Việt 
Nam, mang tính cách Việt Nam, đã hòa cùng bao thăng trầm của 
dân Việt trong những cuộc đấu tranh chống áp bức bất công. Bằng 
giáo lý văn vần thuần Việt, Tổ sư Minh Đăng Quang và các đệ tử 
của Ngài đã đi chung con đường lịch sử với Phật giáo, góp phần 
cùng Phật giáo Việt Nam chung tay hóa giải nỗi đau nhân loại, xây 
dựng một xã hội nhân văn bằng từ bi và trí tuệ của người con Phật, 
xứng đáng là một hệ phái chính danh trong ngôi nhà chung Phật 
giáo Việt Nam vậy.

     Chùa Xá Lợi, ngày 18. 02. 2014



SÖÙC HAÁP DAÃN CUÛA ÑAÏO PHAÄT KHAÁT SÓ VIEÄT NAM 

PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 

Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM 
Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, về sau là Giáo hội Tăng-già Khất 
sĩ Việt Nam, ngày nay là Hệ phái Khất sĩ (1981), là một trong 9 tổ 
chức thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có nhiều đóng 
góp đáng kể vào sự thống nhất và phát triển bền vững của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam ngày nay. 

Đạo Phật Khất Sĩ là một sáng tạo độc đáo của Việt Nam, xuất 
phát từ Việt Nam, chỉ riêng ở Việt Nam mới có. Đây là một hệ phái 
Phật giáo biệt truyền do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, mở 
đạo vào giữa năm 1944 ở Nam Bộ với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”.

Nếu so với nhiều tông phái, hệ phái khác của Phật giáo thì Hệ 
phái Khất sĩ tính đến nay chỉ mới tồn tại vừa đúng 70 năm (1944 – 
2014). Quãng thời gian này quá ngắn so với trường kỳ lịch sử Phật 
giáo nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, nhưng Đạo 
Phật Khất Sĩ lại có một sức sống, sức lan toả, ảnh hưởng và phát triển 
có thể nói là nhanh chóng. Lúc mới thành lập, Hệ phái này chỉ truyền 
thừa ở miền Tây Nam Bộ, bấy giờ Giáo đoàn Du Tăng chỉ có khoảng 
vài mươi người. Không lâu sau, Đạo Phật Khất Sĩ đã lớn mạnh, nhiều 
đoàn Du Tăng được thành lập, mang y bát chân truyền và đem giáo 
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lý từ bi của Đức Từ Phụ phổ độ, hoằng hoá ở Sài Gòn – Gia Định và 
khắp các tỉnh thuộc Tây và Đông Nam Bộ. Từ sau năm 1954 đến trước 
năm 1975, Đạo Phật Khất Sĩ đã được truyền bá rộng rãi đến các tỉnh 
ở khu vực Trung Bộ (từ Huế, Quảng Trị trở vào), rồi đến hôm nay, hệ 
phái Phật giáo này đã hiện diện trên toàn cõi Việt Nam và đang truyền 
bá ở một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc,... 

Điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn để hệ phái Phật giáo này phát 
triển nhanh chóng đến thế? Theo chủ quan của tôi, cái làm nên sức 
hấp dẫn cùng niềm kính tin tâm linh đối với thế nhân giúp cho Đạo 
Phật Khất Sĩ phát triển lớn mạnh là nhờ Đức Tổ sư khai sáng và các 
hàng đệ tử kế tục đã biết vận dụng giáo lý khế cơ, khế thời, khế xứ, 
khế lý của Đức Thế Tôn một cách uyển chuyển vào thực tế đời sống 
xã hội Việt Nam và một số nước khác, với sự dung hợp đặc trưng của 
hai truyền thống Phật giáo đã tồn tại và phát triển lâu đời là Phật giáo 
Nguyên thuỷ và Phật giáo Đại thừa (Phật giáo Nam truyền và Phật 
giáo Bắc truyền). Sự dung hợp này thể hiện ở nhiều phương diện, 
nhiều khía cạnh khác nhau, mà ở đây bước đầu chúng tôi chỉ xin nêu 
những điểm nổi bật và dễ nhận thấy mà thôi.

Từ thực tiễn hoạt động hoằng dương Chánh pháp của Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam, có thể rút ra một số đặc điểm, chúng tôi tạm cho 
đó là sự hấp dẫn của Hệ phái Phật giáo này như sau: 

Một là, hình ảnh của đoàn Du Tăng khất thực hoá duyên, sống 
đời phạm hạnh

Đây là yếu tố đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn của Hệ phái. Về vật 
dụng tuỳ thân, Tổ sư Minh Đăng Quang đã chọn hình thức tam y 
nhất bát. Hình thức pháp phục và bình bát của đoàn Du tăng Khất 
sĩ Việt Nam giống như hình ảnh Tăng đoàn đi khất thực hoá duyên 
thời Đức Phật còn tại thế. Chính Tổ sư đã tự mình phát nguyện thọ 
giới Tỳ-kheo, giữ gìn và thực hành 250 giới cấm theo quy định về giới 
luật của Phật giáo Bắc truyền trong bộ luật Đàm-vô-đức và lấy pháp 
hiệu Minh Đăng Quang mà không phải do một vị thầy Nam truyền 
hay Bắc truyền nào đặt pháp hiệu, dù trước đó, lúc còn niên thiếu, 
Ngài đã từng qua Campuchia tầm thầy học đạo. 
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Hình ảnh các vị Khất sĩ ôm bình bát đi khất thực với dáng hạnh 
trang nghiêm, nhiếp tâm, nguyện cầu và hoá độ chúng sinh vào mỗi 
buổi sáng và mỗi ngày chỉ ăn một bữa, tức thọ thực vào giờ ngọ là 
một đặc trưng của Phật giáo Nguyên thuỷ thời Đức Thế Tôn còn tại 
thế, Ngài đã quy định trong giới luật mà các vị Khất sĩ trong Tăng 
đoàn phải thực hiện. Quy định này hiện nay Phật giáo Nam truyền 
(Nam tông Theravàda) vẫn thực hành. Nhưng khác với Phật giáo 
Nam truyền ở chỗ là nếu Phật giáo Nguyên thuỷ khi xưa và Phật giáo 
Nam truyền hôm nay, tín đồ Phật tử dâng cúng thức ăn gì thì độ thức 
ăn đó, không phân biệt chay mặn, trong khi đó giới luật của Hệ phái 
Khất sĩ quy định tu sĩ phải ăn chay. Đây là cách tiếp thu giới luật của 
Phật giáo Bắc truyền. 

Về nguồn gốc, thuật ngữ Bhikkhu (Pāli) hay Bhiksu (Sanskrit) 
được phiên âm là Tỳ-kheo, Tỷ-kheo, Tỳ-khưu, Tỳ-khâu, Tỷ-khâu 
v.v… là khái niệm của Bà-la-môn giáo, dùng để chỉ cho giai đoạn 
thứ tư tức “du hành kỳ” trong cuộc đời của tu sĩ  Bà-la-môn, trong 
đó người chủ gia đình rời bỏ đời sống gia đình, sống bằng hạnh khất 
thực và tìm cầu chân lý giải thoát. Trong Phật giáo, thuật ngữ này 
dùng để chỉ Tăng sĩ Phật giáo, người từ bỏ cuộc sống thế tục, thụ lĩnh 
giới luật, tương đương với thuật ngữ Sa-môn (thuật ngữ này cũng của 
Bà-la-môn giáo).

Đúng ra thuật ngữ Bhikkhu hay Bhiksu nên định danh là Khất sĩ. 
Gọi là Khất sĩ bởi vì theo quan niệm của Đức Thế Tôn, với người xuất 
gia, trên thì khất pháp (xin pháp) từ Đức Phật để tu tâm dưỡng trí, 
dưới thì đến chỗ nhân gian thế tục để khất thực (xin ăn) nuôi thân. 
Cũng cần lưu ý là người hành khất (người ăn xin, ăn mày) ở thế gian 
chỉ xin cơm áo nuôi sống bản thân, không xin pháp và không hoá độ 
ai cả nên không được gọi là Tỳ-kheo (Khất sĩ). 

Khi Đức Phật Thích-ca còn tại thế, Tăng Ni đạo Phật đều sống 
bằng khất thực hằng ngày. 

Hạnh khất thực hiện nay được duy trì ở các nước Phật giáo Nam 
truyền như: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt 
Nam... Mục đích của việc khất thực là tạo ra mối liên hệ thân thiết 
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giữa tu sĩ và dân chúng, tạo cơ hội cho tu sĩ hướng dẫn Phật tử về 
mặt đạo đức và tâm linh, còn dân chúng thì có cơ hội cúng dường tu 
sĩ, tạo được phước đức cho bản thân mình, hay kết duyên lành với 
việc tu hành. Người xuất gia khi đã thọ Cụ túc giới (250 giới đối với 
nam, 348 giới đối với nữ) thì phải nương theo Tứ y pháp, trong đó có 
Y theo pháp, nghĩa là Tỳ-kheo (Khất sĩ) phải bỏ nhà cửa gia sản, đi 
du hóa trong nhân gian, xin ăn nuôi thân, tùy nơi giáo hóa, độ kẻ có 
duyên phúc và độ người chưa tin, giúp họ có được chánh tín với Phật 
pháp. Đó là xin ăn để nuôi thân xác và có dịp để độ người. Còn xin 
pháp để nuôi huệ mạng, nghĩa là cầu xin pháp Phật, nối liền trí tuệ 
công đức thành tựu của Phật với tâm của mình, ấy là độ mình. Đủ hai 
điều kiện này mới được gọi là Tỳ-kheo (Khất sĩ).

Hai là, tôn chỉ và chí nguyện của Hệ phái

Tôn chỉ và chí nguyện của Hệ phái do Đức Tổ sư khai sáng đã nêu 
ra, theo thiển ý, đây là yếu tố quan trọng thứ hai để tạo nên sức hấp 
dẫn lớn của Đạo Phật Khất Sĩ. Tôn chỉ và chí nguyện này cũng chính 
là giáo lý căn bản của Đạo Phật Khất Sĩ thể hiện trong các bài giảng 
pháp của Đức Tổ sư, sau này được ghi lại đầy đủ trong bộ Chơn lý. 

Khi mới mở đạo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã nêu lên tôn chỉ và 
chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Tư tưởng này có được 
là nhờ sau nhiều năm tu học tại Campuchia và tự nghiên cứu Tam 
tạng kinh điển của hai hệ Nam truyền và Bắc truyền tại Việt Nam, 
cùng sau này nhờ Thiền quán mà Ngài đã đắc pháp, và từ đó Ngài đã 
chắt lọc các tư tưởng chính yếu trong giáo pháp của hai truyền thống 
Phật giáo để nêu lên phương pháp hành trì tu tập của Hệ phái. Tôn 
chỉ và chí nguyện này đã góp phần làm sống lại những hình ảnh đoàn 
Du Tăng khất thực, sống đời phạm hạnh, tầm cầu giải thoát thời Đức 
Phật còn tại thế. Bài thi kệ sau đây có thể nói lên tinh thần của người 
Khất sĩ đã được các nhà sư Khất sĩ đưa vào trong tiểu sử của Tổ sư 
như là phản ánh tinh thần của người Khất sĩ: 

Nhất bát thiên gia phạn, 

Cô thân vạn lý du. 
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Dục cùng sanh tử lộ, 

Khất hoá độ xuân thu. 

Tạm dịch: Một bát cơm ngàn nhà,

Một mình muôn dặm xa.

Muốn dứt đường sanh tử,

Xin pháp, độ ngày qua.

                            (Nguyễn Công Lý dịch)

Bộ Chơn lý tập hợp 69 bài thuyết giảng của Ngài cho hàng đệ tử 
chứa đựng nội dung về kinh, luật và luận. Những bài giảng này vừa 
tóm gọn được tinh hoa của tư tưởng triết lý đạo Phật, rút ra cách 
nhìn nhận của Ngài về vũ trụ quan, công lý vũ trụ, nhân sinh quan, 
lại vừa chứa đựng những giáo pháp cao siêu, huyền diệu của Đức 
Phật. Trên cơ sở đó, Ngài đề ra những phương pháp tu tập như du 
hoá, khất thực, thiền định, trên nền tảng giáo lý Tứ diệu đế, Thập 
nhị nhân duyên, Tam vô lậu học, Bát chánh đạo… Những bài thuyết 
giảng của Ngài được giảng bằng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, rõ ràng, 
cụ thể, không dùng ẩn ngữ, với phương pháp diễn giải trực tiếp và lập 
luận rõ ràng vững chắc theo kiểu Tam đoạn luận, phù hợp với tâm lý 
và tính cách mộc mạc, giản dị của người dân Nam Bộ nói riêng, của 
người Việt Nam nói chung.

Trong những bài pháp, Ngài đã kế thừa tư tưởng phá mê khai ngộ, 
đoạn trừ tà kiến, phủ nhận uy quyền, thế lực của đấng Phạm Thiên, 
Đế Thích hay bất kỳ thần thánh nào, như lời Đức Phật đã dạy. Tư 
tưởng đó đề cao vai trò của mỗi cá nhân con người. Tất cả mỗi người 
phải tự mình nỗ lực tinh cần tu tập, “tự mình thắp đuốc mà đi”, tức 
mỗi người là ngọn đèn của chính mình, tự mình quyết định sự sống 
của mình bằng con đường Chánh đạo như lời Đức Phật đã dạy.

Chính sự giản dị, mộc mạc trong cách giảng thuyết cho đệ tử, cho 
tín đồ Phật tử nên ai nghe cũng hiểu được Phật pháp và thanh tịnh 
trong phương pháp tu hành, đạt sở đắc. Chỉ trong một thời gian rất 
ngắn, từ lúc khai lập Hệ phái (1944) đến lúc Ngài vắng bóng (1954), 
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tức chỉ trong 10 năm, Ngài đã để lại cho môn đồ kho tàng tri thức 
tâm linh cao vời, tạo được gốc rễ vững vàng mà bao thế hệ truyền 
thừa sau này phải thầm cảm phục, tri ân, tưởng nhớ. Đây là một đặc 
điểm nổi bật nhất, đáng tôn vinh nhất và cũng là niềm tự hào của cả 
Hệ phái. Đây cũng chính là cơ sở để sau khi Ngài vắng bóng, các hàng 
đệ tử kế tục nối truyền, và nhất là đến hôm nay, Đạo Phật Khất Sĩ đã 
hiện diện ở nhiều châu lục trên thế giới.

Ba là, về phương pháp tu tập 

Đạo Phật Khất Sĩ nêu ra một số chủ trương về phương pháp tu 
tập như: Hành trì tu tập Giới - Định - Tuệ theo Bát chánh đạo; Thực 
hành Tứ y pháp; Áp dụng tinh thần Lục hoà của Phật giáo Nguyên 
thuỷ và Đại thừa trong đời sống Tăng đoàn. Với chủ trương sống 
chung, học chung, tu chung, Ngài đã dạy: “Nên tập sống chung tu học: 
Cái sống là phải sống chung. Cái biết là phải học chung. Cái linh là phải 
tu chung” (Chơn lý “Hòa bình”). Chủ trương Tự tứ cả giáo đoàn, tức 
sau ba tháng An cư kiết hạ, đến ngày Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, 
tất cả thành viên của giáo đoàn tập trung Tự tứ tại một tịnh xá nào 
đó được thống nhất lựa chọn và chỉ định. Điểm đặc biệt là Đạo Phật 
Khất Sĩ lấy Giới - Định - Tuệ làm trung tâm để tu tập và đã dung hoà 
tinh hoa tư tưởng giáo lý của Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc 
truyền một cách tuyệt vời nhất.

Bốn là, tên gọi trú xứ 

Trú xứ của Hệ phái được gọi là tịnh xá, chứ không gọi là chùa, 
tự viện, thiền viện… như Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền đã 
gọi. Cách định danh này là gọi theo Phật giáo Nguyên thuỷ từ thời 
Đức Phật còn tại thế. Và hồi bấy giờ, các vị Khất sĩ không ở một nơi 
nào cố định trong một thời gian dài vài ba tháng. Tiếp thu cách tổ 
chức này của Phật giáo Nguyên thuỷ, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
quy định trong giới luật của Hệ phái là các tu sĩ xuất gia không được 
ở một trú xứ nào đó quá ba tháng. Trước năm 1975, các giáo đoàn 
của Hệ phái tuân thủ quy định này một cách nghiêm cẩn, nhưng 
sau 1975 đến nay, bởi phải chấp hành sự quản lý hành chính của 
nhà nước nên quy định này không duy trì. Đây cũng là một cách 
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ứng xử linh hoạt mềm dẻo theo tinh thần khế thời, khế xứ, khế cơ 
mà Đức Thế Tôn từng giảng dạy.

Năm là, kiến trúc Chánh điện và Bảo tháp nơi tịnh xá 

Đây là nét kiến trúc rất đặc trưng của Hệ phái. Hồi mới mở đạo, 
Tổ sư đã cho thiết kế xây dựng Chánh điện của tịnh xá theo hình bát 
giác để biểu trưng cho Bát chánh đạo (Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mệnh, Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định). Nóc dưới của Chánh điện có 8 mái, nóc trên có 
4 mái, trên cùng là hình tượng ngọn đuốc đặt trên hoa sen, để biểu 
trưng cho ngọn đèn trí tuệ soi sáng chân lý. 

Bên trong Chánh điện có 4 trụ cột lớn để chống đỡ mái hình 
bát giác. Bốn trụ này là biểu trưng cho tứ chúng thuộc Giáo hội (Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di). Chính giữa Chánh điện là 
ngôi bảo tháp 3 cấp biểu trưng cho Giới, Định, Tuệ. Mặt trên cao, an 
vị tượng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni với khung bằng gỗ bên ngoài và 
bao kính chung quanh. Trên cùng tháp thường làm bằng gỗ với 13 
tầng, tượng trưng cho 13 tầng mức tiến hóa: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a-tu-la, nhân, thiên, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-
hán, Bích-chi, Bồ-tát, Như Lai. Thiết kế các mặt của Chánh điện đều 
có cửa và tháp 13 tầng là Tổ sư đã căn cứ theo kinh Đại Bát Niết Bàn, 
phẩm Di Giáo thứ 26. Có thể thấy, mô hình kiến trúc này của Hệ 
phái đã thể hiện sự viên dung của giáo lý tư tưởng Đạo Phật. Phía sau 
bảo tháp là bàn thờ Tổ sư Minh Đăng Quang. Phía sau Chánh điện, 
các tịnh xá thường thiết lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Nơi này, ở 
chính giữa là tôn tượng ngài Địa Tạng Bồ-tát – một vị Bồ-tát tay cầm 
tích trượng phá địa ngục để dẫn dắt, tế độ tất cả sinh linh thoát khỏi 
cảnh địa ngục; bên trái là thờ chư vị hương linh nam giới; bên phải 
thờ chư vị hương linh nữ giới. 

Cách thiết kế nơi không gian thiêng liêng như trên đã cho thấy 
nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ có khác với Chánh điện của Phật giáo 
Nam truyền hay Phật giáo Bắc truyền. Tất cả các tịnh xá, tại Chánh 
điện chỉ tôn thờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nơi trung tâm điện thờ. 
Đây là điểm giống với Phật giáo Nam truyền, bởi Phật giáo Nam 
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truyền (Nguyên thuỷ) cũng chỉ thờ phụng độc nhất Phật Thích Ca 
nơi chánh điện. Nhưng cách bài trí điện thờ Phật của Đạo Phật Khất 
Sĩ có khác với điện thờ của Phật giáo Nam tông. Đạo Phật Khất Sĩ xây 
bệ thờ hình bát giác, biểu tượng cho Bát chánh đạo và bảo tháp như 
trên có nêu. Ngoài ra, ở một không gian thiêng liêng khác, Đạo Phật 
Khất Sĩ còn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, Phật Di-lặc. Điểm này thì Đạo 
Phật Khất Sĩ có khác với Phật giáo Nam truyền, và lại có nét giống với 
Phật giáo Bắc truyền (Đại thừa), nhưng nơi Chánh điện của Phật giáo 
Bắc truyền thờ nhiều hơn, bởi các chùa của Phật giáo Bắc truyền bên 
cạnh thờ Tam thế chư Phật, còn thờ nhiều vị Bồ-tát khác như Quán 
Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Địa Tạng... 

Về biểu tượng hoa sen và ngọn đèn chân lý. Hình ảnh hoa sen 
rất quen thuộc trong đời sống của người Việt Nam. Từ phẩm chất 
của hoa sen, sống “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” (Ca dao 
Việt Nam), Đức Tổ sư đã rút ra bài học để giảng dạy cho hàng đệ 
tử: “Đời sống của hoa sen, lá sen, quả sen thật là từ bi và trí huệ, sống 
trong khoảng không trung bao quát mà không thiếu phần lợi ích cho cả 
chúng sanh phía dưới. Thế sao chúng ta lại chẳng noi gương theo, tuy 
cái sống không mùi vị mà được lắm sự thanh cao, ý nghĩa quý báu” 1. 
Hình ảnh ngọn đèn chân lý còn được gọi là “Đuốc tuệ” hay “Đuốc trí 
tuệ” là biểu tượng cho “Ngọn đuốc soi sáng chân lý”. Chân lý là lẽ thật 
của sự vật hiện tượng. Theo nhà Phật, có ba chân lý mà người tu theo 
Phật thường khắc ghi trong tâm trí của mình, nhà Phật gọi đó là Tam 
pháp ấn: “Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tịnh”. 
Người học Phật nếu thông tỏ được các pháp hữu vi đều vô thường, 
tức không thường trụ tồn tại vĩnh hằng, tất cả đều phải theo quy luật: 
thành trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử; hiểu rõ các sự vật đều chẳng có 
tự ngã, tất cả do nhân duyên sinh ra và cũng do nhân duyên diệt; thì 
từ đó mới đạt được cảnh giới tâm tự tại, trống rỗng, lặng lẽ, hư tịch, 
an tịnh, sống an nhiên tự tại trong cõi trần thế. Đó chính là Niết-bàn, 
là “Phật tại tâm”, là “Bụt làm lòng”. Chính Hòa thượng Giác Toàn, 
một vị Tôn túc giáo phẩm của Hệ phái đã đúc kết ý nghĩa hai hình 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Trên mặt nước”, Nxb. Tôn giáo, 2009, 
tr.491.
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ảnh này như sau: “Tổ sư Minh Đăng Quang chọn Hoa sen và Ngọn 
đèn chơn lý làm biểu tượng cho dòng pháp ‘Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam’ (hiện nay là Hệ phái Khất sĩ). Tổ sư 
đã bày tỏ hướng đem Chánh pháp thanh tịnh của chư Phật (hoa sen) 
soi dẫn lối cho người hữu duyên (ngọn đèn chơn lý). Đó là phụng thờ 
Chánh pháp một cách tốt đẹp nhất”. (…) “Như vậy, biểu tượng Hoa sen 
và Ngọn đèn chơn lý chính là lý tưởng, chính là hoài bão của Tổ sư về 
một quốc độ, một cuộc sống an vui, thuần thiện của tất cả mọi người. 
Trong đó, người tu phải thể hiện một đời sống tu tập trong sáng, thanh 
thoát, thắp lên ngọn đèn chơn lý phụng hiến cho đời” 2. Theo Tổ sư khai 
sáng Hệ phái, tất cả mỗi người phải tự là ngọn đèn của chính mình, 
tự mình tìm đến chân lý, và sau khi giác ngộ đủ đầy mới giáo hoá cho 
người khác: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn” như lời Đức Phật 
đã từng dạy. 

Sáu là, nghi thức hành lễ, kinh văn đọc tụng

Nếu Phật giáo Nam truyền đọc kinh văn bằng tiếng Pali; Phật 
giáo Bắc truyền đọc kinh văn Hán tạng (qua phiên âm Hán Việt), 
thì Phật giáo Khất sĩ chủ trương đọc kinh văn bằng tiếng Việt. Kinh 
văn được dịch sang tiếng Việt bằng văn vần chủ yếu là theo thể thơ 
song thất lục bát, rất phù hợp với dân tộc nên dễ đọc, dễ tụng, dễ 
nhớ, dễ thuộc. Điều này là Tổ sư đã học tập lời dạy của Đức Thế Tôn 
khi còn tại thế. Ngài đã khuyên các đệ tử nên dùng ngôn ngữ bản xứ 
để truyền giảng giáo pháp, một dạng thức bản địa hoá ngôn ngữ, tức 
vận dụng tinh thần khế xứ, khế thời để truyền bá Phật pháp. Ngay từ 
lúc mới khai đạo, nghĩa là những năm 40 của thế kỷ XX, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã tự biên soạn kinh văn bằng chữ Quốc ngữ. Đây là 
một điểm rất tiến bộ, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Tổ sư. 
Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có chủ trương dịch toàn 
bộ kinh văn Pali tạng, Hán tạng sang tiếng Việt  để tất cả mọi người 
đọc tụng, tuỳ theo trình độ và căn cơ, ai ai cũng có thể lĩnh hội Phật 
pháp được dễ dàng.

2. HT. Thích Giác Toàn, Tham luận in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học 300 
năm Phật giáo Gia Định – Sài Gòn, Nxb. TP. HCM, 2002, tr.44 – 46.
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Về nghi thức hành lễ và trì tụng, khi mới mở đạo, Đức Tổ sư đã 
đề ra một nghi thức rất giản đơn, nhằm thuận tiện cho người tu học. 
Bên cạnh đọc tụng kinh văn bằng tiếng Việt mà Ngài đã tự dịch sang 
thể thơ, thường là thơ song thất lục bát, khi hành lễ, trì tụng kinh 
văn, Hệ phái này có chủ trương chỉ thỉnh chuông, chứ không gõ mõ, 
cũng không dùng trống, kèn, tang nhịp như thường thấy trong nghi 
lễ của Phật giáo Bắc truyền. Đây cũng là một biểu hiện làm nên nét 
đặc trưng của Đạo Phật Khất Sĩ. 

Tất cả, theo thiển nghĩ, đã tạo nên sức hấp dẫn của Phật giáo 
Khất sĩ đối với mọi người. Điều đó đã lý giải tại sao Hệ phái này chỉ 
mới ra đời khoảng 70 năm, nếu so với hàng ngàn năm của lịch sử 
Phật giáo, lại được truyền thừa rộng rãi và có mặt trên khắp các châu 
lục như hiện nay.

***
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YÙ NGHÓA CUÛA “SOÁNG CHUNG”  
TRONG GIAÙO LYÙ CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

TT.TS. Thích Nguyên Thành 
Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW 

Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế

Từ “chung” của tiếng Việt có nghĩa là cùng nhau, là hòa hợp, 
chung góp, trao đổi, chia sẻ với nhau. Từ “chung” còn mang ý nghĩa 
bình đẳng, dân chủ… Trong đạo Phật, từ “chung” được thể hiện qua 
các giáo lý “nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết”, “bất nhị”, “vô phân 
biệt, “bình đẳng”, “hòa hợp”, “tứ nhiếp”, “từ bi”…

Năm 1944, tại miền Nam Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang sáng 
lập “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, nay là Hệ phái Khất sĩ, với chí nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”; qua đó, giáo lý của Đức Phật được 
triển khai, phù hợp với tính chất của người Nam Bộ và nay lan truyền 
khắp cả nước. Ở đây, chúng tôi chỉ bàn về ý nghĩa “sống chung” theo 
lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang được triển khai từ giáo lý của Đức 
Phật Thích-ca. Tổ nêu phương châm và kêu gọi mọi người “nên tập 
sống chung tu học”.

Trước hết là ý nghĩa của từ “chung” được nhìn từ vũ trụ quan 
duyên khởi. Tất cả đều do duyên sanh nên mọi hiện hữu đều do nhân 
duyên, kết nối trùng trùng, khiến tất cả đều liên hệ mật thiết với nhau. 
Chúng sanh liên hệ với vũ trụ, thiên nhiên, môi trường… và nhất là 
liên hệ với nhau. Tổ sư giảng:

“Tất cả với ta, ta cùng tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau bằng 
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một lẽ sống”.

“Ta là tất cả, tất cả là ta; ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta; tiếng 
ta đây là tất cả, đó tức là chơn lý võ trụ” (Chơn lý “Hòa bình”).

“Võ trụ giống như bà mẹ, chúng ta là những kẻ sống chung, chúng 
sanh tất cả là con chung của võ trụ”.

“Hãy sống với võ trụ! Hãy học hiểu thấu rõ chơn lý, ta sẽ thấy ta 
không còn cách biệt với vạn vật nữa” (Chơn lý  “Võ trụ quan”). 

Vũ trụ hay thiên nhiên hiện hữu bằng sự tập hợp các mối liên hệ. 
Sự sống cũng vậy, là sự vay-trả, xin-cho. Chúng sanh cũng thế, có loài 
sống thở bằng không khí, ánh sáng, nước; có loài sống nhờ cây cỏ, hoa 
trái; có loài sống nhờ việc ăn thịt các chúng sanh khác; loài cây cỏ sống 
nhờ các chất dinh dưỡng trong đất, kể cả các xác sinh vật thảo mộc khác 
chết đi, bị phân rã… Loài người cũng sống nhờ vào các thứ loại như 
trên và nhất là nhờ vào nhau. Tất cả đều theo lý trao đổi, xin cho… Từ 
đó Tổ sư Minh Đăng Quang đưa ra một định nghĩa rất hay về Khất sĩ:

“Khất ấy là xin. Sĩ đây là học. Xin ấy rồi lại cho, học đây rồi lại 
dạy. Xin phẩm thực để nuôi thân giả tạm, cho sự thiện lành phước 
đức để bảo giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách lượm lặt phương pháp 
khắp nơi, rút nhiều kinh nghiệm. Dạy là đem kết quả thật hành đặc 
điểm chỉ lại cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, các pháp 
nương sanh, mở ra con đường xán lạn cho tất cả về sau tiến bước. 
Con đường ấy kêu là Đạo. Đạo của Sống là xin nhau sống chung, đạo 
của Biết là học chung, đạo của Linh là tu chung” (Chơn lý “Hòa bình”).

Khi Giáo đoàn hay Tăng-già (Sangha) được Đức Phật thành lập và 
vào thời gian đầu, khi Tăng-già gồm sáu mươi vị A-la-hán, Đức Phật 
đã dạy: “Này các Tỳ-kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì lợi lạc, vì hạnh phúc 
của số đông, do lòng từ bi đối với cuộc đời, vì lợi lạc, hạnh phúc của trời 
và người…” (Mahavagga, I, 11). Đây là ý nghĩa dấn thân vào đời của 
chư Thánh đệ tử. Sa-môn (Samana) hay Tỳ-kheo (Bhikkhu) hay Bật-sô 
(Bí-sô, Bhiksu) là từ chung chỉ các vị Khất sĩ ở Ấn Độ thời Đức Phật, 
sống đời không nhà, du hành đây đó, khất thực, đạm bạc, nghèo khổ, 
đức độ. Khi chư đệ tử Phật được phép tập hợp theo từng nhóm, rồi 
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từng Tăng-già lớn, tại các tịnh xá lớn, vấn đề tu chung được đặt ra trên 
nguyên tắc tu tập, nghe giảng, học hỏi lẫn nhau trong hòa hợp. Đặc 
biệt, thời trước, mùa an cư là mùa mưa, việc đi lại khó khăn, các giáo 
phái bấy giờ đều chia từng nhóm nghỉ ngơi sinh hoạt tại các trú xứ; chỉ 
riêng các Tỳ-kheo đệ tử Phật là sống trong tu tập, học hỏi lẫn nhau, và 
mùa an cư là mùa tu tập tích cực nhất của các vị Tỳ-kheo trong Tăng-
già của Đức Phật. Tứ nhiếp, Lục hòa không chỉ được áp dụng trong các 
tịnh xá mà cũng là giáo lý dạy cho các Phật tử tại gia cho mọi người 
sống chung, hòa hợp, đoàn kết với nhau. Giáo lý Tứ ân của Đức Phật 
có phần nhớ ơn, đền ơn chúng sanh. Đây cũng là ý nghĩa của “xin” 
trong giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang vậy. Và trong ý nghĩa này, ai 
cũng xin người khác cả; do đó, ai cũng là Khất sĩ.

“Tiếng ‘Khất’ nghĩa là xin, lẽ xin là chơn lý của võ trụ, mà chúng 
sanh kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí. 
Ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”.

“Đạo Khất sĩ không phải là mới; nói cho đúng, ai ai cũng là khất sĩ 
cả thảy” (Chơn lý “Khất sĩ”).

Vì mọi người đều xin nhau, ai cũng là khất sĩ nên tất cả đều bình 
đẳng, không phân biệt, sống chung hòa bình, yêu thương, giúp đỡ lẫn 
nhau. Tổ sư dạy: “Thế giới là sự sống chung, gồm cả những xã hội, cũng 
như xã hội là gồm những gia đình, gia đình là gồm những kẻ lẻ loi vậy. 
Giáo lý thế giới sống chung kêu là Đạo” (Chơn lý “Nguồn đạo lý”).

Mỗi cá nhân trong gia đình có liên hệ với nhau, mở rộng đến liên 
hệ láng giềng, xã hội, quốc gia, thế giới, vũ trụ… Sự sống chung được 
mở rộng và sự sống chung của mọi người là sống chung của thế giới, là 
thế giới, là Đạo, là con đường của hòa bình, bình đẳng, yêu thương… 
là con đường đến chân lý tối hậu. 

Trong ý nghĩa sống chung, con người là một thành phần của thiên 
nhiên chứ không phải là chủ của thiên nhiên. Quyền sống, quyền phát 
triển tốt đẹp là của chung cho các loài chúng sanh; do đó, con người có 
bổn phận phải gìn giữ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ muông thú, bảo vệ thảo 
mộc, tức là bảo vệ mình vậy. Sống chung, con người phải bảo vệ nhau, 
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tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau; và trong ý nghĩa tiến đến sự tốt đẹp, hoàn 
hảo, mỗi người phải tu sửa thân tâm mình và cùng giúp đỡ nhau để có 
một cuộc sống hạnh phúc, tiến đến mục tiêu tối hậu, vĩnh cửu, Niết-bàn. 

Sống chung là tu chung, tạo một môi trường, một sinh thái lành 
mạnh, nhất là sự lành mạnh về tâm linh. Tu chung là tu trong tinh thần 
Lục hòa, Tứ nhiếp. Lục hòa là sáu sự hòa kính đối với nhau trong một 
nhóm, một tập thể: Sống trong hòa hợp, kính trọng nhau (thân hòa), 
lời nói êm dịu, làm vừa lòng nhau (khẩu hòa), hòa hợp nhau trong ý 
tưởng, niềm tin (ý hòa), cùng nhau giữ gìn các giới luật (giới hòa), hòa 
hợp trong kiến giải (kiến hòa), chia sẻ các lợi dưỡng với nhau (lợi hòa). 
Tứ nhiếp là bốn cách để gần gũi thân cận với mọi người: Ban phát tài 
vật, giáo lý của Đức Phật cho người khác (bố thí nhiếp); dùng lời nhu 
hòa để dẫn dắt, an ủi, khuyến dụ người khác (ái ngữ nhiếp); làm việc, 
nói năng, ý nghĩ tốt lành, vì lợi ích của người khác, giúp họ mến mộ mà 
học đạo (lợi hành nhiếp); gần gũi, chia sẻ vui buồn, giúp người khác 
tu học (đồng sự nhiếp). Đây là ý nghĩa căn bản mà Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã kêu gọi trước khi Ngài vắng bóng từ sáu mươi năm qua: 
“Nên tập sống chung tu học”.

***
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SÖÏ TÍCH HÔÏP NAM TOÂNG VAØ BAÉC TOÂNG 
TRONG GIAÙO LYÙ CUÛA PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ 

QUA BOÄ CHÔN LYÙ CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền 
Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học 

Trường ĐHKHXH & NV – ĐH Quốc gia TP. HCM

Trong số nhiều tôn giáo địa phương của Việt Nam như Cao Đài, 
Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo,… Phật 
giáo Khất sĩ là một trường hợp khá độc đáo.

Phật giáo Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng năm 
1944 ở miền Nam Việt Nam với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Dù Tổ sư vắng bóng từ năm 
1954, các thế hệ đệ tử vẫn tiếp tục duy trì, phát triển Hệ phái. 

Trước năm 1975, Phật giáo Khất sĩ có khoảng trên 250 ngôi tịnh 
xá ở miền Nam Việt Nam. Từ năm 1981, Phật giáo Khất sĩ được 
chính thức công nhận là một trong chín tổ chức của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. Trong dân tộc Kinh / Việt, Phật giáo Khất sĩ là tông 
phái Phật giáo đông tín đồ thứ hai1 (chỉ sau Phật giáo Bắc tông), 

1. Theo Diễn văn khai mạc Hòa thượng Thích Giác Toàn đọc trong Đại lễ 
Tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng,  ngày 24/2/2009, Hệ phái 
Khất sĩ có “hơn 2.500 Tăng Ni, 500 ngôi tịnh xá, tịnh thất và còn nhân rộng ra ở 
nhiều nước trên thế giới với hơn 30 ngôi tịnh xá, tự viện, thiền viện”. Theo báo cáo 
của bà Minh Anh, Phó Ban Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2010, 
cả nước có 44.498 Tăng Ni, trong đó, 32.165 Tăng Ni thuộc Phật giáo Bắc tông, 
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phát triển ở miền Nam Việt Nam và mở rộng cả ở nước ngoài (Mỹ, 
Canada, Pháp, Úc...).   

Với bộ Chơn lý (gồm 69 bài giảng liên quan đến Kinh, Luận, 
Luật) của Tổ sư Minh Đăng Quang, Phật giáo Khất sĩ là hệ phái 
có hệ thống kinh điển bằng tiếng Việt, không sử dụng kinh điển 
Ấn Độ trong nguyên bản tiếng Pali, tiếng Sanskrit hay qua các 
bản dịch. 

Nghiên cứu Phật giáo Khất sĩ là cần thiết và có ý nghĩa, góp phần 
tìm hiểu sự tiếp biến của Phật giáo ở Việt Nam. 

Tuy nhiên cho đến nay, Phật giáo Khất sĩ hầu như chưa được 
nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống. Ở Việt Nam mới chỉ có 
một số bài viết giới thiệu khái quát về Phật giáo Khất sĩ, chủ yếu 
của các học giả tu sĩ. Về các học giả nước ngoài, theo chúng tôi 
biết, mới chỉ có bài báo của McLeod, Mark W. (2009): “Đạo Khất 
sĩ: Lịch sử, triết học và thực hành ở Tịnh xá Trung Tâm tại TP. 
HCM”. Dựa trên phương pháp điền dã là chính, Mac Leod chú 
tâm tìm hiểu phương diện nghi lễ, cụ thể là nghi lễ  Bát quan trai 
giới ở Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh - TP. HCM), để minh 
họa “sự tái sinh của tôn giáo” qua trường hợp nghiên cứu Khất sĩ 
như một hệ phái có khuynh hướng trở về Phật giáo Nguyên thủy2 
trong bối cảnh Phật giáo của người Việt ở Nam Bộ mà Phật giáo 
Bắc tông giữ vai trò thống lĩnh.

Báo cáo này của chúng tôi sử dụng phương pháp hệ thống, 
phương pháp phân tích văn bản và phương pháp so sánh, tìm hiểu 

9.379 vị Tăng thuộc Phật giáo Nam tông (phần lớn là người Khmer), 2.954 Tăng 
Ni thuộc Phật giáo Khất sĩ.

2. “Phật giáo Nguyên thủy”, trong thuật ngữ tiếng Anh là “Primitive 
Buddhism”, chỉ Phật giáo thời ban đầu khi Đức Phật còn tại thế và chừng trăm 
năm sau khi Ngài tịch diệt, hàm ý sự trung thành với chánh pháp được trao truyền 
trực tiếp từ Phật Thích-ca. Một số học giả không thích cách dùng “primitive” có 
thể hàm ý “nguyên thủy”, sơ khai, chưa phát triển hoàn thiện, đã đề nghị cách 
dùng “Basic Buddhism” (Phật giáo cơ bản / cốt lõi).  
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đặc điểm tích hợp trong giáo lý qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng 
Quang nhằm làm sáng tỏ bản sắc dân tộc và sắc thái văn hóa vùng 
của Phật giáo Khất sĩ như một hệ phái Phật giáo của Nam Bộ, Việt 
Nam. Tư liệu khảo sát chủ yếu tập trung vào các tiểu luận liên quan 
trong bộ Chơn lý, như: “Tam giáo”, “Tông giáo”, “Đại thừa giáo”, “Đạo 
Phật”, “Pháp Tạng”, “Vô Lượng Cam Lộ”, “Quan Thế Âm”, “Đại Thái 
Thức”, “Địa Tạng”, “Pháp Hoa”...   

1. Hoàn cảnh và điều kiện cho sự tích hợp Nam tông và Bắc tông 
trong Phật giáo Khất sĩ

Phật giáo Khất sĩ ra đời khoảng nửa đầu của thế kỷ XX trong 
hoàn cảnh đất nước nằm dưới ách thực dân. Qua quá trình xâm lăng 
và công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp mà Việt Nam tiếp xúc 
mạnh mẽ với ảnh hưởng của văn minh phương Tây, được và bị “khai 
hóa”, đồng thời từ tự phát đến tự giác, ngày càng ý thức nhu cầu học 
tập những tiến bộ tư tưởng, khoa học, công nghệ của phương Tây. 
Hoàn cảnh như vậy đặt ra những đòi hỏi canh tân đất nước và tôn 
giáo cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.  

Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, triều Nguyễn tôn sùng Nho giáo, thực 
dân Pháp bảo trợ cho Thiên Chúa giáo, do đó, Phật giáo gặp nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, trong nỗ lực trở về với những giá trị truyền thống 
phương Đông, Phật giáo lại có sức mạnh thu hút. Nhiều trường hợp 
các Nho sĩ cùng với Tăng sĩ Phật giáo góp sức chống kẻ thù chung là 
thực dân phương Tây. Không hiếm người tin tưởng rằng Phật giáo 
có thể huy động sức mạnh tinh thần và khối đoàn kết của dân tộc để 
chống giặc ngoại xâm3. 

3. Phan Chu Trinh tin tưởng chấn hưng Phật giáo sẽ tăng cường sức mạnh 
chiến thắng ngoại xâm: “Nước Đại Nam chúng ta ngày nay sở dĩ yếu hèn là vì thiếu 
tinh thần tôn giáo, chúng ta không biết cương cường xả thân vì nghĩa, chỉ bo bo giữ 
cái lối riêng của mình. Nay bà con thử xét, đời Trần sao dân tộc ta hùng dũng như 
vậy? Quân Nguyên thắng cả Á cả Âu, nuốt trọn Trung Hoa mà qua đến nước ta thì 
bại tẩu; nào bị cướp sáo ở Chương Dương độ, nào bị bắt trói ở Bạch Đằng, như vậy 
chẳng phải là nhờ đạo Phật ở ta thời đó rất thịnh ư? Nhờ cái tinh thần tôn giáo của 
ta ư?” [Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục, Lá Bối, Sài Gòn, 1974. Dẫn lại theo 
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Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới đã bắt đầu ở Ấn Độ 
từ những năm 1900, ở Trung Quốc từ những năm 1910, tiếp tục lan 
rộng qua các nước theo Phật giáo Nam tông (Sri Lanka, Myanmar, 
Thailand, Campuchia), Bắc tông (Nhật Bản) ở châu Á cũng như trên 
thế giới. Phong trào này đã ảnh hưởng tới Việt Nam.   

Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam được khởi xướng ở 
Nam Kỳ năm 1931 với Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, ở Trung 
Kỳ năm 1932 với Hội An Nam Phật học và ở Bắc Kỳ năm 1934 với 
Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Các hội Phật học này đều góp phần tập hợp lực 
lượng của Phật giáo (khi đó đang phân tán) và chỉnh đốn Tăng-già. 
Các hội đều mở đạo tràng, xuất bản kinh sách, báo chí để bồi bổ đội 
ngũ tu sĩ hữu học, hoằng dương Chánh pháp. 

Tổ sư Minh Đăng Quang (1923 - ?) lớn lên khi phong trào chấn 
hưng Phật giáo hình thành và bắt đầu phát triển. Năm 1938, 15 
tuổi, Ngài qua Campuchia tu học theo Phật giáo Nam tông. Ba năm 
sau, trở về, lại tự nghiên cứu kinh điển của Phật giáo Bắc tông. 
Vấn đề cơ bản khiến Ngài trăn trở là sự phân chia giữa hai trường 
phái, những sự hiểu lầm, những biểu hiện niềm tin và thực hành 
đương thời xa chệch với Phật giáo chính gốc4 như Đức Phật Thích-
ca truyền dạy. Hơn 10 năm sau các hội Phật học ở Sài Gòn, Huế, 
Hà Nội, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng Hệ phái Khất sĩ, tích 

Nguyễn Lang]. Phan Khôi cũng “biểu đồng tình” với chấn hưng Phật giáo theo 
cách như vậy: “Ở nước ta cũng vậy: vào thuở nhà Lý, nhà Trần, đạo Phật tràn ngập 
cả nước, chùa chiền khắp nơi, thầy tu làm dân tráng, nhưng nước nhà chưa hề có 
cái vẻ tích nhược như hồi Lê trung hưng hay Nguyễn thống nhất là cai thời đại Nho 
học thịnh hành. Trái lại, nhà Lý, nhà Trần mạnh lắm, dân khí còn hăng lắm: mấy 
phen giặc Tàu sang chúng ta đuổi đi như đuổi vịt. Lịch sử là cái chứng mạnh lắm, 
không ai cãi được. Nó đã làm bằng chứng cho Phật giáo; không phải là một thứ như 
thuốc phiện làm mòn yếu con người” [Tiếng chuông sớm số 9, ra ngày 12.10.1935. 
Dẫn lại theo Nguyễn Lang].

4. Chúng tôi muốn dùng khái niệm “Phật giáo chính gốc” (Original 
Buddhism).  Trong diễn đạt, Tổ sư cũng dùng hình tượng “cội cây”, “gốc cái”, “thân 
cây mẹ”… (như ta thấy ở trang tiếp theo).  
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hợp Phật giáo Nam tông và Phật giáo Bắc tông với tôn chỉ “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp”.   

1.1 Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong nội dung giáo lý của 
bộ Chơn lý

Trong diễn đạt của chính Tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài dùng 
từ “hiệp chung” chứ không phải “tích hợp”, nghĩa là hiệp chung Phật 
giáo Nam tông và Phật giáo Bắc tông. “Tích hợp” vẫn dựa trên tư 
tưởng nhị nguyên A-B, trong khi “hiệp chung” thì hướng tới nhất 
nguyên, đúng hơn là tìm lại cái nhất nguyên vốn có từ “thời pháp lý”, 
“thời chánh pháp” của Phật giáo chính gốc. 

Chơn lý “Tông giáo” nhấn mạnh: “Khi xưa Đức Phật sanh tiền, 
Ngài chỉ dạy đạo lý cho chúng sanh tu. Bấy giờ đạo Phật còn là thời 
pháp lý, giáo lý hay là triết lý.  Cũng như một cội cây, gốc cái còn và 
các cành nhánh đều sống nương theo mình mẹ; Tăng chúng tuy chia 
ra đông nhiều giáo hội mà vẫn quy hợp về theo Phật, nên cách tu học 
không có sửa đổi chi cả. Người ta gọi đó là thời chánh pháp”5. Tổ sư 
Minh Đăng Quang chỉ rõ sự hiệp chung Bắc tông - Nam tông làm 
lợi lạc, trong khi sự chia rẽ làm suy yếu Phật giáo: “Phải chi các sư 
đời nay chỉ cứ lo tu là tốt hơn, dứt lòng tư kỷ ngã ái, dung hòa hiệp 
một lại (…) thì chắc là chánh pháp của Phật hưng thạnh trở lại (…) 
còn nếu các sư mà chia rẽ thì có khác nào xé hai thân hình Phật, giết 
đạo Phật…” 6. 

Chơn lý “Đạo Phật” có đoạn vấn đáp như sau: “Vấn: Phải chăng 
đạo Phật có nhiều pháp, nhiều thừa? Đáp: Một thừa, một pháp, trong 
tự nhiên còn chẳng có, huống hồ dốt nát gì mà tìm đặt tên lộn xộn”7. 
Nói cách khác, “Tiểu thừa”, “Đại thừa” là những tên gọi hình thức sai 
lầm, thực sự chỉ có “Phật thừa”, không phân biệt. 

Mà nói đến cùng, thì “chỉ có giới, định, huệ là phải tu học, chớ 

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập II “Tông giáo”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.85.

6. Sđd, “Tông giáo”, tr.101.
7. Sđd, tập III “Đạo Phật”, tr.61.
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không có thừa gì cả”8. Trong Tam Bảo, Tổ sư Minh Đăng Quang chủ 
yếu dựa vào Pháp. Chơn lý “Pháp Tạng” giảng giải: “Pháp bảo có ra 
là do chư Phật quá khứ. Pháp bảo là thầy của chư Phật hiện tại và 
vị lai, thay thế cho chư Phật quá khứ. Vậy thì, nhất là trong những 
thời kỳ xa Phật, chúng ta phải nên thờ Pháp tạng hơn là thờ cốt 
tượng Phật, vì cốt tượng Phật không có dạy dỗ quý báu bằng Pháp 
tạng. Vả lại, chư Phật xưa kia, được thành Phật là bởi cả thảy đều 
do nơi Pháp tạng”9. Chơn lý “Có và không” khẳng định: “Pháp bảo 
là thầy của Phật, là thầy của Tăng và chúng sinh. Vậy nên chúng 
ta mau mở trí ra mà chứa đựng Pháp bảo. Vì trong đời, Pháp bảo là 
quý hơn hết”10. 

Tổ sư Minh Đăng Quang thấy biết bản chất của Phật giáo là 
chân lý Đạo: “Đạo là con đường của tất cả chúng sinh, mỗi người 
tự đi chứ không có tên đạo gì cả; Giáo là sự dạy học để tu hành, chớ 
không phải tôn giáo gì cả và phái là sự làm việc giúp ích lợi chung cho 
nhau, chứ không phải phái gì cả. Những sự việc lý lẽ của đạo giáo phái 
là để sống chung tu học, học cho được sáng suốt yên lặng, và trong 
sạch mà thôi”11. 

“Đạo là con đường”, “Tôn giáo là dạy học để tu”, “giáo phái là sống 
chung tu học” – Những đúc kết giản dị mà sâu sắc như vậy thực sự đã 
trở về bản chất của Phật giáo chính gốc với tư cách một triết học đạo 
đức hơn là một tôn giáo. 

Tâm đắc với lời dạy của Phật Thích-ca: “Ta đến đây không phải để 
cứu độ các con. Ta đến đây là để chỉ đường đi cho các con. Các con hãy 
noi theo đó mà tiến tới, để tự độ lấy mình”, Tổ sư Minh Đăng Quang 
đặt trọng tâm tu tập ở Tự giác. Theo Chơn lý “Tông giáo”, tự giác là 
phương tiện cho giác tha: “Phật xưa kia thuyết pháp giảng đạo dạy tu, 
là siêu độ cả chúng sanh, và muốn cho người siêu độ, là tự mình phải 

8. Sđd, tr.368.
9. Sđd, tập III “Pháp Tạng”, tr.110.
10. Sđd, tập I “Có và không”, tr.143.
11. Sđd, tập II “Trường đạo lý”, tr.363.
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siêu độ trước (…). “vì chúng sanh mà ta đi tu hành đạo; cắt đứt tham 
ái của ta, thì tham ái của người mới mong diệt được”12. Theo Chơn 
lý “Ăn và sống”, tự giác là tuyệt đích đối với tất cả: “Trời Phật cứu độ 
ta là bằng Pháp bảo, ta mà được cứu độ hay chăng, là bởi tự nơi mình, 
xét lại hành vi của mình”13. 

Với khái niệm “Niết-bàn”, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng trở 
về ý nghĩa đích thực như Phật Thích-ca đã giảng giải: “Niết-bàn 
không phải một địa điểm, mà đúng hơn là cảnh giới thành tựu của 
tinh thần, khi tâm ta đang tối mà hóa sáng, dập tắt tham - sân - si 
mà được an lành, mát mẻ, yên bình”. Chơn lý “Vô Lượng Cam Lộ” 
nói: “Thân giới là xứ Cực lạc Tịnh độ, còn tâm định là Phật A-di-
đà”14. Chơn lý “Giác ngộ” giảng giải: “Tâm Niết-bàn yên hơn cảnh 
Niết-bàn, trí thiên đường vui hơn cảnh thiên đường, thân địa ngục 
khổ hơn cảnh địa ngục, vì cảnh ngoài dễ mau dời đổi, chứ cảnh trong 
thì khó lâu dời đổi đặng”15. Chơn lý “Tam giáo” cắt nghĩa thêm: “Cõi 
Niết-bàn là lòng từ bi bình đẳng, tất cả chúng sinh chung, là sự 
trong sạch không nhơ uế, là sự sáng láng của trí tuệ, là sự yên lặng 
của tâm chơn, chứ không phải ở đâu cả”16. 

Không chỉ thuyết giảng giáo lý chung chung, Tổ sư Minh 
Đăng Quang phân tích những niềm tin và thực hành cụ thể trong 
thực tế. Ngài không khi nào đặt đối lập Nam tông – Bắc tông 
để chia rẽ các hệ phái. Ngài thường xuyên nhấn mạnh sự tương 
phản đạo Phật xưa (thời Đức Phật) và đạo Phật nay (hiện tại) 
nhằm làm rõ những cách thức tu hành xa rời Chánh pháp. Như 
Ngài nói ở Chơn lý “Đạo Phật”: “Đạo Phật Thích-ca xưa và giáo 
pháp của tượng cốt ngày nay đã khác xa nhau lắm”17 hay ở Chơn lý 
“Tông giáo”: “Ngày xưa ít học mà nên nhiều, ngày nay học nhiều 

12. Sđd, tập II “Tông giáo”, tr.110.
13. Sđd, tập II “Ăn và sống”, tr.245.
14. Sđd, tập III “Vô Lượng Cam Lộ”, tr.132. 
15. Sđd, tập II “Giác ngộ”, tr.163.
16. Sđd, tập II “Tam giáo”, tr.78.
17. Sđd, tập III “Đạo Phật”, tr.57.
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mà nên ít, là cũng bởi trọng học tài, quên tu đức”18.

Tiếp đó, Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ con đường của Phật giáo 
Khất sĩ như sự “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.  Chơn lý “Khất 
sĩ” trình bày: “Chính Phật là Vô thượng sĩ, là ông thầy có sự học 
không ai hơn! Còn Tăng là Khất sĩ”, “là học trò khó đi xin ăn để tu 
học”19. Chơn lý “Phật tánh” chỉ dạy: “Khất sĩ là giải thoát trói buộc 
phiền não vô minh vọng động để sống bằng chơn như trí huệ, an lạc 
thong thả, rảnh rang, không còn tạo nghiệp, thì luân hồi sanh tử mới 
đặng dứt”20.           

Như vậy, có thể nói nội dung giáo lý bộ Chơn lý của Tổ sư đã 
tích hợp Phật giáo Nam tông và Bắc tông một cách sâu sắc, nhuần 
nhị trên cơ sở trở về  bản chất của Phật giáo chính gốc là con đường 
Chánh pháp của thấy biết chân lý và thực hiện toàn mãn Từ - Bi - 
Hỉ - Xả. Từ đó vận dụng để xây dựng giáo lý của Phật giáo Khất sĩ 
đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của Phật giáo Việt Nam đầu thế 
kỷ XX.                   

1.2 Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong hình thức thể hiện 
của bộ Chơn lý

Như đã đề cập ở phần dẫn nhập, với bộ Chơn lý (gồm 69 bài 
giảng liên quan đến cả Kinh, Luận, Luật) của Tổ sư Minh Đăng 
Quang, Phật giáo Khất sĩ là hệ phái có hệ thống kinh điển riêng 
bằng tiếng Việt chứ không sử dụng kinh điển Ấn Độ trong nguyên 
bản tiếng Pali, tiếng Sanskrit hay qua các bản dịch. Sử dụng tiếng 
Việt là việc làm với ý thức tự giác cao của vị Tổ sư theo đường 
hướng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Nguyên khi Phật còn 
tại thế, Ngài đã chọn Pali là một ngôn ngữ thông dụng (chứ không 
phải Sanskrit là một loại ngôn ngữ bác học, thuộc độc quyền của 
một thiểu số tu sĩ, trí thức) để quần chúng, giàu cũng như nghèo, 
có học cũng như thất học, đều có thể hiểu và sống theo Phật pháp. 

18. Sđd, tập II “Tông giáo”, tr.106.
19. Sđd, tập I “Khất sĩ”, tr.260.
20. Sđd, tập III “Phật tánh”, tr.22.
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Tổ sư Minh Đăng Quang cho rằng trong quá trình truyền bá Phật 
giáo về sau, hàng rào ngôn ngữ chính là một trong những cản trở 
khiến người ta xa rời nội dung triết học đạo đức sâu sắc mà chạy 
theo hình thức tôn giáo phụng thờ nông cạn. Chơn lý “Tông giáo”, 
Tổ dạy: “Những lúc về sau này không có Phật, người ta bèn ghi chép 
lời nói của Phật (…) truyền ra nhiều xứ, nhiều thứ chữ, tiếng đọc 
khác nhau, và ý nghĩa không còn xác thật. Vì vậy, mà lắm kẻ cư gia 
chỉ đọc tụng khen tán, tin tưởng lời nói của Phật là linh thiêng, chớ 
không cần hiểu chi là nghĩa lý, ý dạy chi cả. Vả lại, Tăng chúng cũng lu 
mờ, thì cư gia biết hỏi nơi ai nghĩa chữ, nào ai dạy pháp lý, nào có ai 
chỉ rõ ý nghĩa của Phật dạy, trách gì chân lý chẳng khó ai đạt được!”21. 
Chơn lý “Vô Lượng Cam Lộ” diễn giải, đặt sự đối chiếu: “Kìa các xứ 
Ấn Độ, xưa nay họ có cầu vái đi đâu, hoặc theo ai gì đâu. Ấy là nhờ 
họ hiểu rõ lý, nghĩa và ý của Phật dạy; theo chữ, tiếng của họ, nên 
khác hẳn với xứ ta vậy”22. 

Cũng trên đường hướng để Tăng chúng, Phật tử dễ hiểu và làm 
theo Chánh pháp như vậy, Tổ sư Minh Đăng Quang học theo cách 
thức của Phật Thích-ca, dùng lối vấn đáp để giảng giải, lại cũng sử 
dụng văn xuôi và cả thơ ca.

Vấn đáp trong Chơn lý thường sáng rõ, dễ hiểu nhưng cũng 
không hiếm khi mang giọng nghịch lý kiểu “công án”, diễn nghĩa 
những điểm giản dị mà sâu sắc đặc thù của Phật giáo Khất sĩ. Chẳng 
hạn, trong Chơn lý “Đạo Phật”: “Có người hỏi một Khất sĩ: Vấn: Ông 
tu như vậy để chi?  Đáp: Vì không để chi mới tu như vậy.  Vấn: Có phải 
ông muốn cho người ta tu theo ông hết không?  Đáp: Tôi tu là bởi tại 
người ta không ai tu theo tôi hết”23.  

Nhiều bài trong Chơn lý xen văn xuôi và thơ. Chơn lý “Bài học cư 
sĩ”, “Kinh Tam Bảo” hầu như toàn bằng thơ. Hình thức thơ ca được 
Tổ sư sử dụng phổ biến nhất là lục bát, song thất lục bát, những thể 

21. Sđd, tập II “Tông giáo”, tr.104-105.
22. Sđd, tập III “Vô Lượng Cam Lộ”, tr.132.
23. Sđd, tập III “Đạo Phật”, tr.62.
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thơ truyền thống quen thuộc với tâm hồn dân tộc.      

Nghệ thuật Tự sự - Thuyết pháp dùng các câu chuyện sinh động 
để giảng giải giáo lý của Đức Phật cũng được sử dụng rộng rãi trong 
Chơn lý. 

Tổ sư Minh Đăng Quang rất ít kể những câu chuyện tiền thân 
(Jataka - Bổn sanh kinh) mà quan tâm nhiều hơn đến những câu 
chuyện về cuộc đời của Đức Phật lịch sử (Phật Thích-ca). Chơn 
lý “Phật tánh” kể chuyện Đức Phật sau khi thành đạo trở về xứ 
Ca-tỳ-la-vệ, vua cha Tịnh-phạn trách Người “dòng họ vua chúa” 
mà “lại đi xin làm chi cho xấu hổ, cực nhọc” để nhân đấy giảng về 
truyền thống Khất sĩ tiếp nối theo Phật: “Với lẽ thật trong võ trụ, 
chúng sanh sanh ra do nhơn duyên chuyền níu, chẳng đầu chẳng 
cuối, cả thảy đều là bố thí cho nhau (…), cả thảy chư Phật đều là 
Khất sĩ…”24.   

Tổ sư cũng không đặt nặng những câu chuyện về các phép 
mầu ảo diệu, các kỳ tích, ân phước hiển linh. Thí dụ, trong câu 
chuyện kể đoàn thương nhân đắm tàu, nhờ lực Quán Thế Âm tức 
thì gặp đặng chỗ cạn, Tổ sư không quảng bá sự thần thông tế độ 
mà lại hướng tới dẫn giải về giác ngộ: “Người thương chủ là tâm 
của chúng sanh, dẫn bọn thương nhơn là mắt, tai, mũi, lưỡi, các 
pháp trong mình… Họ sinh ra là để lo lời lỗ đua tranh tráo chác, đi 
ra giữa biển là vào xa trong giữa biển khổ của đời, bán buôn kiếm 
tìm châu ngọc là mong kiếm tìm sự ích lợi; cái tham, bị quỷ la-sát 
nhận chìm thuyền là bị cái ý lôi cuốn xác thân chìm đắm. Tâm liền 
niệm tưởng Quan Thế Âm, là giữa lúc ấy thấy ra sự khổ của người 
của mình, quán xét sự thế, tiếng khổ tối tăm của tất cả, mà phát 
lòng từ bi trí huệ, là tức thì thấy gặp đặng đạo đức để nương theo. 
Như gặp đặng chỗ cạn mà thoát khổ nạn của biển trần thế, được 
xuất gia giải thoát, đó là nhờ đức oai thần lực của pháp lý Quan 
Thế Âm vậy”25.  

24. Sđd, tập III “Phật tánh”, tr.21-23.
25. Sđd, tập III “Quan Thế Âm”, tr.150-151.
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Tổ sư Minh Đăng Quang tập trung khai thác những câu chuyện 
về hành trình tu tập của Đức Phật và các đại đệ tử tiêu biểu của 
Ngài. Các vị Phật khác, các vị Bồ-tát cũng đều được soi chiếu từ 
phương diện hành trình tu tập. Chẳng hạn, Chơn lý “Pháp Tạng” 
kể câu chuyện Đức Phật A-di-đà đã kiên trì chịu đựng thử thách 
(lãnh nhận tội đánh vỡ cái chén quý bể, lãnh nhận trách nhiệm 
chôn cái xác thân hôi thối…) chính là để trau dồi Lục độ (bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ), cuối cùng, đắc 
quả Phật26.  

Lối Dụ ngôn với những biểu tượng ẩn dụ, khơi gợi pháp nghĩa 
mà Đức Phật hay dùng cũng được Tổ sư phát huy rộng rãi. Một 
mặt, Ngài tiếp biến những ẩn dụ nổi tiếng của Đức Phật dễ dàng 
quen thuộc với cư dân Việt như: Cày ruộng, Hột giống, Hoa sen 
trên mặt nước, ...

Mặt khác, Ngài sáng tạo những ẩn dụ mới, phản ánh dấu ấn 
tư thức riêng của Phật giáo Khất sĩ ở Nam Bộ, Việt Nam đầu thế kỷ 
XX như:

- Hệ thống ẩn dụ Trường học – Lớp học – Thầy giáo – Sách vở: 
“Ngày giờ qua như câu chữ, năm tháng như hàng trương, mỗi kiếp sống 
là một quyển tập. Võ trụ như một kho tàng Pháp bảo, mỗi quả địa cầu 
là một quyển sách to. Chúng sanh như những học trò, xung quanh ta 
là bạn lữ, kẻ dạy dỗ ví như những ông thầy; chúng sanh chết đi sống 
lại như thay thầy đổi bạn, lên lớp xuống lớp lăng xăng, vạn vật biến 
hình như sửa tập, các pháp thấp cao, sái khác không như một là bài vở” 
(Chơn lý “Đi học”)27.  

- Hệ thống ẩn dụ về các cấp tiến hóa: “Giáo lý của Phật như mặt 
trời, giáo lý của đức Lão Tử như mặt trăng, giáo lý của đức Khổng Tử 
như ngôi sao”28.

Đọc, nghe Chơn lý, là một hành trình tinh thần bổ ích, lý thú. 

26. Sđd, tập III “Pháp Tạng”, tr.104-105.
27. Sđd, tập II “Đi học”, tr.435.
28. Sđd, tập II “Tam giáo”, tr.70.
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Người ta nhận thấy những cốt lõi căn bản của Phật giáo được gìn giữ 
trung thành, được trình bày dễ hiểu, dễ cảm, dễ nhớ, đồng thời cũng 
khám phá những nỗ lực suy tư, chiêm nghiệm, thực hành nhằm khế 
lý, khế cơ tinh thần Phật giáo trong những điều kiện đổi thay, cập 
nhật của địa phương, dân tộc và thời đại. 

Kết luận

Hình thành và phát triển trong công cuộc chấn hưng Phật giáo 
đang hồi sôi nổi trên thế giới và ở Việt Nam, hệ phái Khất sĩ do Tổ 
sư Minh Đăng Quang khai sáng đã tích hợp tư tưởng Phật giáo Nam 
tông và Bắc tông trên tinh thần “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. 
Giáo lý của Tổ sư trong bộ Chơn lý đã mở ra con đường tu tập trong 
sự thực hành trí huệ và từ bi, tự giác và giác tha, trung thành với 
thông điệp của Đức Phật, đồng thời đáp ứng những nhu cầu thực 
tiễn của Việt Nam thời kỳ hiện đại. Con đường ấy, đến ngày nay, vẫn 
vẹn nguyên ý nghĩa giáo dục đạo đức và dẫn dắt tâm linh.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ phái Khất sĩ (1993), Chơn lý. Thành hội Phật giáo TP.HCM 
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PHAÙP YÙ QUA LÔØI TOÅ DAÏY

 HT. Giác Tuấn 
Tri sự trưởng Giáo đoàn VI

Người phát tâm xuất gia là người có duyên nhiều đời với Phật. 
Nhân duyên đó không chỉ có trong kiếp này mà đã được tích tụ từ 
nhiều kiếp về trước. Có thể nói theo dòng luân hồi sinh tử, chúng 
sanh đã tạo ra rất nhiều nghiệp báo nặng nhẹ khác nhau. Trong 
những nhân duyên hy hữu, có thể một chúng sanh nào đó đã tạo tác 
một thiện nghiệp liên hệ đến sự giác ngộ. Theo duyên tiến hoá dần 
dần, thiện nghiệp này ngày càng lớn làm cho sự giác ngộ ngày càng 
mạnh mẽ. Khi đầy đủ nhân duyên, chúng sanh đó sẽ có cơ hội gần 
gũi trong giáo pháp của Đấng Giác Ngộ hoàn toàn. Đây chính là cơ 
duyên đến với Phật. 

Chính Đức Phật của chúng ta, khi còn là thanh niên Sumedha, 
Ngài đã phát tâm cung kính, trải thân mình cùng mái tóc dài trên 
vũng bùn cho Phật Nhiên Đăng đi ngang qua. Nhờ thiện nghiệp 
này mà Ngài phát tâm tu hành trong vô lượng kiếp. Trong kiếp cuối 
cùng tại cõi ta bà, Ngài chứng quả Toàn Giác với danh hiệu Thích-ca 
Mâu-ni Phật.

Chúng ta thấy rằng khi một người có nhân duyên vào đạo, cuộc 
sống sẽ đưa đẩy bước chân họ vào chốn thiền môn. Và tâm thức xuất 
gia tự nhiên cứ thôi thúc một cách khó hiểu. Thôi thúc đến nỗi người 
ấy tự cảm thấy rằng mình không thể sống đời sống thế tục được nữa. 
Bởi có nhiều nhân duyên khác nhau, nên con đường vào đạo cũng 
trăm ngàn vạn nẻo. Tuy nhiên, dù xuất gia với bất kỳ lí do gì thì tất cả 
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cũng dựa trên nhân duyên của kiếp trước cộng với các duyên trong 
hiện tại. Điều quan trọng là khi đã vào đạo rồi, chúng ta có đạt được 
sở nguyện thành tựu sự giác ngộ tối hậu hay không? 

Con đường từ một chúng sanh tiến hóa lên quả vị Phật không 
phải là chuyện đơn giản chút nào. Nếu không phải trải qua một quá 
trình tu hành trọn vẹn thì nhân duyên xuất gia sẽ bị phai mờ. Như 
vậy, muốn có sự tiến hóa thúc đẩy nhân duyên giác ngộ được viên 
mãn, vị hành giả cần phải tạo duyên từ trong hiện tại cho đến tương 
lai. Sự tạo duyên ấy chính là học pháp và hành pháp.

Học tập là sự tìm hiểu, học hỏi và ghi nhớ những điều giác ngộ. 
Còn hành pháp là ứng dụng tri kiến đó vào đời sống hàng ngày. Hai 
điều này không thể tách rời nhau mà phải được thực hành nhất quán. 
Nếu coi trọng việc học thì kiến thức đó chỉ làm tăng trưởng bản ngã. 
Nếu hành trì mà không học đúng chân lý sẽ hành trì sai pháp. Bên 
cạnh đó, còn phải tuỳ theo thời duyên cảnh ngộ hay bối cảnh thời đại 
xã hội mà thể hiện tinh thần cầu học và hành trì thật hợp lý. 

Để cảnh tỉnh và trợ duyên cho nhận thức của hàng hậu học xuất 
gia, trong bài Chơn lý “Tông giáo”, Đức Tổ sư đã dạy: “Ngày xưa ít học 
mà nên nhiều, ngày nay học nhiều mà nên ít, là cũng bởi trọng học tài 
quên tu đức1”.

Nghĩa lý của lời dạy trên rất thâm sâu và có giá trị thiết thực trong 
thời đại hiện nay. Do thừa hưởng những thành tựu vĩ đại trong khoa 
học, loài người đã nâng cao trình độ hiểu biết hơn xưa rất nhiều. Một 
người Khất sĩ sống trong xã hội bây giờ cũng phải học tập qua bao 
trường lớp mới có thể theo kịp tri thức của nhân loại. Cũng là sự học 
nhưng cái học của cổ nhân rất khác với cái học của hậu nhân. Xưa 
tinh thần cầu học luôn mang tính hướng nội, nghĩa là học các pháp 
để sống với đạo đức mà khai ngộ chân tâm. Còn tinh thần học ngày 
nay là để hoàn bị tri thức hay hoàn thiện một kỹ năng nào đó nhằm 
đáp ứng cho vấn đề phát triển tông phái. Ấy thế, có thể nhận định 
rằng, người xưa học là để tu đức, người nay học là để cầu tài. Cũng 

1. Chơn lý “Tông giáo”.   
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chung một chữ học trong hai thế hệ tiếp nối nhau, thế mà nghĩa lý và 
giá trị khác xa nhau lắm vậy.

Vả chăng cái học của người xưa là học nơi kinh nghiệm của Thầy 
và bạn, không có ôm sách vở vào trường mà chăm lo thi cử. Cái học 
đó là học cách làm người Khất sĩ chỉ chuyên lo đi xin ăn, học làm sao 
sống đúng lẽ Tứ y pháp trung đạo của chư Phật ba đời. Thế nên, cái 
học ấy nào ra ngoài sự thực hành trong mỗi lúc. Ví như các học giới 
xưa kia đâu có chia chẻ chi li cho người đi tìm tòi nghiên cứu nguồn 
gốc, ý nghĩa… như bây giờ. Các học giới thuở ấy chỉ được truyền 
dạy và thọ trì nghiêm nhặt từ thầy sang trò không hề sai khác. Hành 
giả cầu thọ chỉ phát tâm cầu giới mà giới thể đã trang nghiêm, giới 
tánh đã tự đắc, còn gì phải học hành nghiên cứu nữa. Thế mới biết, 
người xưa ít học mà nên nhiều là do học đâu trúng đó. Cái chơn lý 
vốn không nhiều ít mà hễ học đúng pháp, đúng thầy là nên người tu 
hành giải thoát vậy.

Một điều nữa là người xưa bỏ cả đời cầu học là đem sự phấn đấu 
của mình cho mục đích thành tựu con đường giác ngộ hoàn toàn. 
Sự phấn đấu đó mang theo cả tâm nguyện đại từ đại bi cứu độ bản 
thân và cứu cả muôn loài. Kìa như Đức Phật Thích Ca sau khi từ giã 
hoàng cung, Ngài đã bỏ sáu năm đi khắp các núi rừng sơn dã mà tìm 
thầy học đạo. Như Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng noi gương 
Phật đi qua Campuchia hay các vùng núi Thất Sơn hùng vĩ để lần ra 
đầu mối chánh pháp. Sự tìm tòi, học hỏi và thực hành của các Ngài 
đều hướng đến mục đích toàn thiện cả. Bởi thế nên, sau khi thể nhập 
chơn như các Ngài bắt đầu du phương hành đạo. Mỗi nơi các Ngài 
đi qua đều có người giác ngộ do bởi học tập và thực hành theo pháp 
của các Ngài.

Chúng ta hãy xem ngày nay khi con người đã hệ thống hoá tất 
cả các nguồn tư liệu được xem là kinh luật làm thành kho tàng vững 
chắc cho đạo Phật. Thế là người học Phật đời sau cần phải phấn đấu 
để học hỏi và nghiên cứu cả kho tàng đồ sộ đó. Kho tàng ấy bao gồm 
kinh, luật và luận.

Về phần kinh, để học hỏi chuẩn mực thì có năm bộ Nikāya (của 
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Nam truyền), có bốn bộ A-hàm (của Bắc truyền). Ngoài ra, còn các 
kinh điển Đại thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Già, Thủ Lăng 
Nghiêm, Bảo Tích… Bên cạnh đó còn các bộ chú giải rất đồ sộ khác. 
Người ta ước đoán trung bình một trang kinh Nikaya thì đã có mười 
trang chú giải. Càng về sau, các luận sư dựa trên các sách chú giải này 
lại trước tác thêm các bộ luận giải và sớ giải cũng vô cùng đồ sộ. 

Về phần luật, theo thống kê của các vị chuyên nghiên cứu thì vẫn 
còn sáu bộ luật tồn tại trên đời. Đó là Luật tứ phần, Luật ngũ phần, 
Luật thập tụng, Luật Thiện kiến và Luật Ma-ha Tăng kỳ,… Các bộ 
luật này mang rất nhiều nội dung như giới tướng, yết ma, phá Tăng 
sự, pháp diệt tránh, quy định an cư, kiết giới, truyền giới, nghi thức 
sám tội… Các bộ luật này cũng có các bộ chú giải kèm theo.

Về phần luận, có rất nhiều các trước tác của chư Tổ tiêu biểu như 
Vi diệu pháp, Luận câu xá, Luận đại trí độ, Duy thức học, Thanh tịnh 
đạo luận, Giải thoát luận, Trung luận, v.v… Mỗi tông phái lớn đều có 
hệ kinh luận làm tư tưởng tu tập và truyền giáo riêng của mình. Tất 
cả đã góp phần làm cho kinh sách nhà Phật được xem là nhiều nhất 
nhân loại.

Thế thì người học Phật ngày nay đang đứng trước khu rừng dày 
đặc như thế đòi hỏi sức học phải rất lớn mới mong thâm nhập phần 
nào tri thức của Phật giáo. Người tu sĩ tại Việt Nam cũng phải qua 
trường lớp đào tạo có thời gian hẳn hoi. Lớp ban đầu là hai năm Sơ 
cấp. Cao hơn là bốn năm Trung cấp. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp lại 
có hai hướng đi, nếu học Cao đẳng thì mất ba năm, nếu lên Học viện 
thì mất bốn năm. Nếu ai có khả năng thì đi du học nước ngoài, còn 
nếu không thì có thể học các lớp Trung cấp và Cao cấp Giảng sư. Như 
vậy, tính ra một Tăng sĩ trong nước phải mất từ mười đến mười lăm 
năm mới tạm học xong giáo lý của Phật giáo Việt Nam. 

Về phần du học, nếu đầy đủ thuận duyên phải mất ít nhất tám 
đến mười năm để đạt học vị tiến sĩ. Bên cạnh đó còn phải học về sinh 
ngữ, tin học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế, chính trị… Như vậy, một 
tiến sĩ về nước tính lại cả quãng đường mình đi qua phải mất từ hai 
mươi đến ba mươi năm học tập từ văn hoá đến Phật học. Sau khi học 
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xong các trường lớp Phật học trong nước hay du học nước ngoài về, 
tuổi đời cũng đã trên dưới bốn mươi. Khi đã được đào tạo xong, các 
vị này phải đảm nhận các vai trò trong giáo hội, tham gia giảng dạy 
và nhận các đạo tràng để trụ trì. Càng có tài năng thì càng được trọng 
dụng. Thế là cái học ngày nay mục đích để cầu tài mất rồi. Nào ai nhớ 
rằng tri thức sau mấy chục năm trời góp nhặt đó chủ yếu là để tu 
hành chứ nào phải góp phần bồi dưỡng thêm kiến thức cho đạo Phật.

Dĩ nhiên, trong bối cảnh thời đại, ai ai cũng khao khát học 
hành. Giáo hội cũng rất cần những vị Tăng tài như thế để gánh vác 
sứ mạng gìn giữ chánh pháp. Thế nhưng, mạng mạch của Phật nào 
phải chỉ dựa trên kiến thức, cho dù đó là kiến thức về Phật pháp đi 
nữa. Đức Tổ sư đã dạy: “Đạo Phật không phải là Phật học hay Phật 
pháp. Vì Phật pháp là giáo lý giác ngộ phương tiện tuỳ duyên giáo hoá 
cho mỗi căn cơ khác nhau. Còn học Phật là kẻ đang học giáo lý của 
Phật mà chưa thực hành. Trái lại, đạo Phật là sự thực hành để thành 
Phật, sự tu giống y theo Phật. Con đường ấy là Khất sĩ, là giới luật y 
bát chơn truyền vậy2”.

Thế nên, đã học đạt tài thì phải bồi dưỡng đức. Đức ở đây là thực 
hành theo đời sống mẫu mực Tứ y pháp của Phật và Tổ. Vậy thì trong 
cuộc đời này ai dám từ bỏ học vị, chức vụ, công tác Phật sự để vào nơi 
thôn dã núi rừng mà ôm bát đi xin, ngày ăn một bữa, chuyên hành 
giới luật và thiền định thì kể đã cao thượng lắm vậy. Vì sao? Vì kiến 
thức của ta đã hơn người, đã cao thượng hơn người ít học mà không 
giác ngộ lo tu, lại đi ôm chấp học vị, chức phận… thì làm sao xứng 
với mấy chục năm trời tha phương cầu học. Mục đích cuối cùng là 
để thành tựu giác ngộ kia mà. Sự giác ngộ có bao giờ đến bằng kiến 
thức đâu. Sự giác ngộ luôn đến bằng sự hành trì giáo pháp. Thế thì 
sau khi đã học hết các trường lớp cao nhất trong xã hội thì ta phải 
biết trở lại lo tu. 

Nếu xét thấy chưa thể phát tâm thực hành cao thượng như thế, 
thì ít ra cũng phải biết tham dự các khoá tu, thường xuyên đảnh lễ 
cầu pháp hành nơi chư Tôn đức đang thọ trì và giữ đúng phẩm hạnh 

2. Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”.  
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của Tổ, chứ lý nào lại đứng trên kiến thức mà xem thường các Ngài, 
lại đi cho Tông môn không có tông chỉ và pháp tu rõ ràng. Ấy thế mới 
biết, cầu học bên ngoài là sự hướng ngoại lạc lầm và xa rời tông môn 
Khất sĩ lắm vậy.

Nói tóm lại, người xưa dùng đức độ người là chơn thiện, người 
này dùng tài mở đạo là phương tiện tuỳ nghi. Các Ngài là gốc rễ để 
đời sau bám trụ mà vươn dài những cành lá xanh tươi. Chúng ta cần 
phải bồi dưỡng cả tài lẫn đức mới trở thành người hiền nhân kế thừa 
Phật pháp. Đã phát tâm cầu học mấy mươi năm thế thì cũng phải 
phát tâm đem mấy mươi năm đó ra ứng dụng. Hãy thử so sánh nếu 
đổi lại trong ba mươi năm học tập với ba mươi năm thực hành Tứ 
y pháp thì việc nào có ý nghĩa hơn chắc ai cũng rõ. Tuy nhiên, tuỳ 
theo thời đại mà xem xét phần nào nên làm hơn. Nếu ngày nay chỉ 
chuyên lo tu hành như xưa thì lấy ai đảm đương giữ gìn và mở mang 
Hệ phái. Nhưng nếu mải miết học hành, lấy phương tiện công việc 
làm lẽ sống thì sẽ rời xa đạo Pháp. Do đó, tất cả những ai mang danh 
người con Phật trong thời hiện tại cần cân nhắc sao cho pháp học và 
pháp hành phải được sánh đôi. Có như thế, chúng ta mới phần nào 
xứng đáng là người thay Phật tiếp Tổ để làm cho đạo Phật sống mãi 
trên cuộc đời này vậy.



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG
VÔÙI “CON THUYEÀN BAÙT NHAÕ”

NT. Khiêm Liên
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Đạo Phật được mệnh danh là đạo trí tuệ, thật không có gì chính 
xác hơn. Trong lộ trình Bát chánh đạo (Đạo đế): chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định thì chánh kiến đi hàng đầu. Vì có chánh 
kiến chiếu soi nên tất cả các chánh kia đều có mặt. Trí tuệ đi trước, 
từ bi theo sau thì Bồ-tát hạnh mới được chu toàn mỹ mãn.

Thời pháp đầu tiên của Tổ sư được giảng tại chùa Linh Bửu, Tổ 
sư đã đề cập đến “Con thuyền Bát Nhã”, một khái niệm bao quát 
toàn bộ tinh hoa tư tưởng Phật giáo.

Nội dung Bát-nhã được Tổ sư giảng giải không đi ra ngoài 
nội dung Tứ diệu đế và bản chất của năm uẩn được trích từ kinh 
“Chuyển pháp luân” cùng kinh “Vô ngã tướng” của Phật giáo Nam 
truyền và kinh “Bát-nhã” của Phật giáo Bắc truyền. Tổ sư đã xoáy 
sâu vào Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh đạo 
v.v… qua từng giai đoạn, từ khởi điểm của vọng thức cho đến khi 
sắc thân đầy đủ sáu căn, từ hình hài cho đến thức trí.

“Thuyết lý vốn không cùng, nhưng tóm lại cũng không ngoài chơn 
lý làm cho con người mau giác ngộ. Để khi giác ngộ rồi, con người tìm 
ra lẽ sống an vui, không còn khổ não với sự vọng lầm, chấp lấy cõi đời 
là thật, cái thân ta là thật” (Chơn lý “Ngũ uẩn”, trang 36).
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Tinh hoa Bát-nhã còn được Tổ sư giảng giải nhiều lần trong các 
bài “Chánh pháp”, “Khất sĩ”, “Chơn như” v.v... Xác quyết chỗ đến 
cuối cùng của tất cả chúng sanh là chơn như thể tánh. Đó là mặt 
Bát-nhã Chơn đế.

Còn về mặt Bát-nhã Tục đế: Ngài đưa ra một quốc độ mẫu: Hòa 
bình miên viễn, an lạc thật sự. Quốc độ đó phải được xây dựng trên 
nền tảng đạo đức căn bản là giới luật nhà Phật.

Về mặt này, Ngài mở rộng trong các Chơn lý: Hòa bình, Tông 
giáo, Đời đạo đức, Xứ thiên đường v.v… Đây là mặt ứng hóa thân, 
diệu dụng của pháp thân. Hàng Bồ-tát, vận dụng phương tiện quyền 
xảo để tự độ độ tha, tự giác giác tha nhằm dìu dắt chúng sanh từng 
bước một trên con đường tiến hóa, rốt cuộc cũng để đưa họ về thể 
tánh chơn như (Vạn thiện đồng quy Bát-nhã môn).

Như vậy ta thấy Thuyền Bát-nhã của Tổ sư Minh Đăng Quang 
“Đời đạo dung thông”, nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là thể nhập chơn 
như thể tánh.

Bát-nhã là dịch âm từ tiếng Sanskrit (Pajñā), là trí tuệ siêu thế 
thuộc phạm trù Chân đế, thành quả của Đạo đế Chánh đẳng giác. 
Chúng ta hãy nghe kinh Bát-nhã (Bắc truyền) nói về công năng 
chiếu soi của Bát-nhã.

“Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách” (Khi Bồ-tát 
Quán Tự Tại thực hành Bát-nhã một cách sâu xa, rốt ráo, Ngài thấy 
ra năm uẩn vốn không có thật, tức thời Ngài vượt thoát khỏi khổ 
ách). Kinh Bát-nhã có tới 600 quyển, được đúc kết lại còn 260 chữ 
đó là phẩm “Bổ khuyết tâm kinh”, nhưng chỉ cần 11 chữ vào đầu 
kinh: “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách” cũng 
đủ gói gọn tinh túy của Bát-nhã.

Chính từ cơ sở Bát-nhã này, Thái tử Sĩ-đạt-ta đã nhận ra chân 
tướng cuộc đời – Tứ diệu đế, bốn sự thật tột cùng vĩnh cửu - mà 
Ngài trở thành bậc Chánh Đẳng Giác. Cũng chính do Bát-nhã thúc 
đẩy bi tâm, Phật trở lại Vườn Nai độ năm anh em ngài Kiều-trần-
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như chứng quả Vô sanh, A-la-hán. Kể từ đây, đạo Phật hiện hữu ở 
thế gian, cho đến ngày nay trải qua hơn 2.559 năm, mà ảnh hưởng 
của Phật giáo vẫn còn sâu rộng, ân đức độ đời của Phật giáo vẫn còn 
thiết thực và lớn lao.

Bốn sự thật tột cùng mà đức Phật đã khám phá được chứng tỏ 
tư tưởng giáo dục truyền thống của thế gian về cái TA là hoàn toàn 
sai lầm, là hậu quả của mọi khổ lụy, tai ương.

1. Khổ đế: Sự thật cố hữu, thực tế không thể chối cãi. Chúng 
sanh tùy theo biệt nghiệp mà mỗi người cảm nhận, thọ lãnh khổ 
đau theo mức độ sai khác, nhưng căn bản khổ là không khác. 

2. Tập đế: Nguyên nhân, nguồn gốc của mọi khổ lụy, tai ương 
trên thế gian này là do vô minh, tham ái. Vì không hiểu biết thật 
tướng cuộc đời, con người mới mãi tham đắm tầm cầu, mà càng 
tầm cầu thì càng đối diện với hư vô, rốt cuộc chỉ có khổ đau, tuyệt 
vọng. 

3. Diệt đế: Chân lý tối hậu. Trạng thái an lạc, tự tại, khi vô 
minh tham ái đã được đoạn tận, không còn dư tàn.

4. Đạo đế: Còn được gọi là Bát chánh đạo, con đường có 8 
nhánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là phương pháp 
hay điều kiện tất yếu để thành tựu chánh trí, chứng nhập Niết-bàn, 
hoàn thiện mục tiêu tối hậu của Sa-môn hạnh. Cũng chính từ sự 
giác ngộ bốn sự thật này mà Thái tử Sĩ-đạt-ta trở thành Đạo sư của 
chư thiên và nhân loại.

Tổ sư Minh Đăng Quang trải bao năm tìm thầy học đạo, nghiên 
cứu sưu tầm hai nền giáo lý Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, 
và sau 7 ngày đêm nhập đại định tại Mũi Nai, Hà Tiên, Ngài đã 
đắc định. Từ định tâm sâu lắng, Ngài minh sát những lượn sóng 
của biển đời, thân chứng Tam pháp ấn: Vô thường, Vô ngã, Khổ. 
Rồi Ngài dùng thắng trí kiểm nghiệm lại những tri thức mà trước 
đây Ngài đã lĩnh hội được, tâm Ngài bừng sáng như bầu trời quang 
đãng không một gợn mây mờ. Ngài vô cùng phấn khởi khi thấu 
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triệt giáo lý Tứ diệu đế một cách căn bản, sâu xa. Ngài hoàn toàn tín 
cẩn vào đạo lộ Bát chánh của Phật Tổ là phương pháp duy nhất có 
thể an tịnh phiền não cho chúng sanh, chấm dứt khổ ưu, giải thoát 
tự tại. Do vậy Ngài dõng mãnh từ bỏ phúc lạc thâm sâu của định, 
phát nguyện hạ sơn, dong thuyền Bát-nhã, nêu cao tôn chỉ “NỐI 
TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP”, “dựng lại những gì đã bị 
nghiêng đổ, khêu lại ngọn đèn đã bị lu mờ” (lời của Giáo sư Nguyễn 
Trung Trực).

Để phá tan ngôi nhà bản ngã, Phật đã bỏ bao nhiêu công sức, 
bao nhiêu kiếp sanh thân, đến kiếp chót Ngài mới tìm ra được thủ 
phạm xây nhà chuyên nghiệp (Tập đế). Thế là Ngài lập tức khóa 
tay, vô hiệu hóa vai trò tạo tác của Tập đế, và Ngài kiên nhẫn, tháo 
rời từng bộ phận của ngôi nhà Ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức để mở mắt tuệ cho chúng sanh. 

Năm anh em ngài Kiều-trần-như là những bậc thượng nhân đã 
chứng đắc các tầng thiền cao nhất của lộ trình tâm linh. Khi nghe 
xong kinh Vô ngã tướng do đức Phật giảng, các ngài liền nhập vào 
dòng Thánh, chứng quả Tu-đà-hoàn.

Còn đối tượng thính chúng của Tổ sư Minh Đăng Quang gồm 
có Tăng lẫn tục, họ là những người còn đang dọ dẫm từng bước 
trên lộ trình tâm linh. Do vậy, Tổ sư phải tùy duyên cảnh, tùy căn 
cơ của người nghe mà vận dụng ngôn ngữ sao cho chuyển tải được 
giáo lý uyên áo của nhà Phật vào tận tâm trí của thính giả, để người 
nghe dễ dàng lãnh hội thì mới có thể thâm tín phụng hành. Do đó, 
đức Tổ sư đã tận dụng danh từ địa phương bình dân, giản dị, đậm 
đà bản sắc dân tộc để thực hiện mục đích “Độ tận vô biên chúng 
sanh” của Bồ-tát hạnh, tuy vậy, cứu cánh vẫn là dẫn dắt chúng sanh 
“phản bổn hoàn nguyên, thể nhập chơn như Phật tánh”.

69 quyển Chơn lý của Tổ sư là những tiểu luận không trùng lập, 
mỗi chủ đề có những vị trí riêng biệt và đảm đương cả hai mặt: Tục 
đế và Chân đế. Tục đế là để giáo dục đạo đức căn bản xây dựng xã 
hội công bằng văn minh. Chân đế nhằm khai thông chơn lý, dẫn dắt 
tâm người phản bổn hoàn nguyên.
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Về mặt Tục đế, Tổ sư có viết trong Chơn lý: 

“Trong đời ai cũng phải ăn mà sống. Nhưng bởi có cái sống trước, 
vậy thì muốn sống là chớ sát sanh, muốn ăn thì không nên trộm cắp” 
(Chơn lý “Ăn và sống”, tr. 441).

“Mạng người quý báu, chúng ta nên biết rằng cái sống khó tìm, 
khi chết đi rồi đâu còn sống lại, chớ của cải trước sau mau chậm có 
ngày ta cũng kiếm được. Vậy muốn sống, chúng ta phải làm cho mọi 
người được sống, muốn ăn phải làm cho người được ăn” (Chơn lý “Ăn 
và sống”, tr. 441).

“Sự thờ phượng là để dung hòa kẻ chết với người sống, là pháp 
tạm trau tâm, thân tập sống chung, chớ đâu phải ta người tư riêng, 
kiến họ”  (Chơn lý “Thờ phượng”, tr. 763).

“Lễ giáo là một chơn lý rất quý báu, là một phép tắc rất diệu 
mầu, là nấc thang thiện lành tránh ác” (Chơn lý “Lễ giáo”, tr. 853).

“Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta. 
Tiếng ta đây là tất cả, đó chính là chơn lý võ trụ (Tục đế) (Chơn lý 
“Hòa bình”, tr. 831).

Về mặt Chơn đế, Tổ sư viết:

“Phật là chỗ đến của tất cả chúng sanh, cũng như toàn giác là chỗ 
đến của tất cả sự học. Chơn như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện 
lành, từ bi, trí huệ” (Chơn lý “Chư Phật”, tr. 456).

“Tất cả các pháp là để đến với Hoa Nghiêm.

Tất cả giáo lý là để đến với Chơn Như.

Tất cả sự học là để đến với Chơn Lý”. 

(Chơn lý “Học Chơn lý”, tr. 281)

“Kẻ tối ở trong Niết-bàn cũng yên vui, người sáng ở trong luân 
hồi cũng yên vui. Thế là sao cũng được, sao cũng xong, chỉ cần nên 
biết cái tự nhiên chơn như là đủ” (Chơn lý “Ngũ uẩn”, tr. 36).

“Thân trong sạch ấy là xứ Phật,
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Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật,

Ý trong sạch ấy là con Phật

Tâm trong sạch tức là Đức Phật (Chân đế) 

(Chơn lý “Tu và nghiệp”, tr. 660) 

Con thuyền Bát-nhã của Tổ sư Minh Đăng Quang không chỉ 
thể hiện về mặt khẩu giáo mà thể hiện qua cả 3 mặt: 

- Thân giáo, Ngài thực hành căn bản giới Tứ y pháp.

- Khẩu giáo, là những thời thuyết giảng của Tổ trước công 
chúng và 69 quyển Chơn lý.

- Ý giáo, Ngài thực hành thiền Tứ niệm xứ, chánh niệm tỉnh 
giác trong tứ oai nghi; và hàng đêm Ngài nhập định, thế cho nên lục 
căn của Ngài luôn tỏa sáng. 

Thuyền Bát-nhã của Tổ sư Minh Đăng Quang lướt sóng vô 
minh, xông pha vào giữa biển đời đầy sóng gió trong thời buổi đạo 
pháp đang suy thoái, đất nước đang lâm nguy (1947 – 1954) là vô 
cùng đúng lúc, nhằm chấn hưng Phật giáo, cứu nguy cho đạo pháp 
quê hương. Thế cho nên, bước chân của đoàn Du Tăng Khất Sĩ đi 
đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh, hưởng ứng. Không có 
thời pháp nào của Tổ sư thuyết giảng mà không có giới trẻ phát tâm 
xuất gia, noi theo gương Ngài sống đời phạm hạnh. Còn giới cư sĩ 
tại gia thì hàng hàng, lớp lớp phát tâm thọ tam quy trì ngũ giới, bát 
giới và tu thập thiện. Theo sau gót chân đoàn du Tăng, tịnh xá hình 
bát giác cũng được mọc lên, như sự miêu tả của nhà thơ Trụ Vũ:

… “Bờ ao, vách miễu, mái đình

Sen thiêng thị hiện anh linh nhụy vàng

Hương lừng khắp cõi thế gian

Xóm thôn dậy pháp âm tràn sóng vui

Như hướng dương theo mặt trời 

Một người đi cả vạn người theo chân.
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Nền móng đạo đắp xây lần

Tăng-già Khất sĩ truyền chân Phật thừa” 

                            (Thơ Trụ Vũ)

Kết luận 

Thuyền Bát-nhã của Tổ sư Minh Đăng quang dung thông cả hai 
mặt: Đời và Đạo, Tục đế và Chân đế.

Đời: Thiết lập một thế giới thật sự an lạc hòa bình trên nền tảng 
đạo đức căn bản (Tục đế). 

Đạo: Hướng dẫn con đường tâm linh, từ sinh tử đến Niết-bàn 
thể nhập Chơn như tự tánh (Chơn đế).

Ngày nay, dầu hình bóng đức Tổ sư không còn nữa, nhưng nhìn 
vào cơ ngơi của các tịnh xá và sự sinh hoạt của chư Tăng Ni Khất sĩ 
trên đất nước Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới, ta thấy 
dấu ấn của Tổ sư vẫn còn in đậm, ta tưởng chừng như Tổ sư vẫn 
đang còn đó, và vẫn từng bước soi sáng, nâng đỡ, dìu dắt chúng ta 
trên lộ trình Khất sĩ để đến đích Vô thượng sĩ trong tương lai.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

TX. Nhật Huy, 24.12.2015
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TÖ TÖÔÛNG PHAÄT HOÏC CUÛA 
TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG TRONG BOÄ CHÔN LYÙÙ 

NT. Hiếu Liên 
Tịnh xá Ngọc Long 

Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

Dẫn nhập 

Tìm hiểu cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang, 
chúng ta được biết Ngài chỉ trụ thế 32 năm thì vắng bóng. Trong thời 
gian đó, 8 năm cuối cùng là thời kỳ Ngài mở đạo, khai sáng Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam, tiền thân của Hệ phái Khất sĩ trong lòng Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam.

Trước tình hình xã hội và đất nước Việt Nam của những năm 
tiền bán thế kỷ XX đang ở vào giai đoạn vô cùng rối ren, dân chúng 
Việt Nam hết sức hoang mang, không biết nương tựa vào đâu. Xu 
hướng chung của nhiều người là tìm về tôn giáo, nhất là Phật giáo, 
nhưng Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ cũng suy thoái nặng nề. Xót xa 
trước sự kiện đó, Tổ sư Minh Đăng Quang với tư cách một bậc xuất 
trần thượng sĩ, tuy không cùng với các cao Tăng Phật giáo Việt Nam 
đề xướng, hô hào chấn hưng Phật giáo bằng khẩu hiệu, nhưng bằng 
cách dựng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, hướng dẫn môn đồ của 
Ngài thực hành triệt để giới luật nhà Phật, điều đó cũng góp phần 
chấn chỉnh lối sinh hoạt của chư Tăng Ni Việt Nam thời bấy giờ. Ngài 
cho đó là cách “chấn hưng Phật giáo” Việt Nam hiệu quả nhất, căn 
bản nhất.
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Từ hạt giống ban đầu ít ỏi, tu sĩ và cư sĩ Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam dần dần phát triển rộng lớn, lan tỏa khắp các tỉnh miền Tây và 
miền Đông Nam Bộ. Cho đến  năm 1981, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
với danh xưng mới Hệ phái Khất sĩ đã trở nên bề thế, vững vàng trên 
đất nước Việt Nam.

Trong cuộc đời hành đạo ngắn ngủi của Ngài, sau khi ra đi, Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là bộ 
Chơn lý “mang đậm bản sắc dân tộc” (lời trong thư mời của Viện Hàn 
lâm Khoa học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) cho 
Hệ phái nói riêng và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Bộ 
Chơn lý ấy là kết quả của công trình tu tập và thuyết giảng của Ngài. 
Nội dung tác phẩm được Tổ sư rút từ kinh tạng Phật giáo cùng với sự 
thực nghiệm của tự thân và Ngài đã “dân tộc hóa” nền giáo lý uyên 
thâm trở thành giản đơn, bình dị để cho quần chúng Việt Nam dễ 
nắm bắt, dễ thực hành.

Cho đến tận bây giờ, những hiểu biết của chúng ta về bộ Chơn 
lý vẫn còn vô cùng nhỏ bé. Dẫu sao, bằng ngoại quan, chúng ta 
cũng thấy được sự độc đáo của nó, cũng như thấy được sự cống 
hiến lớn lao của Tổ sư Minh Đăng Quang vào kho tàng giáo lý 
Phật giáo Việt Nam.

Trong phạm vi của bài tham luận này, chúng tôi chỉ mong được 
làm người giới thiệu một số chỉ dấu mà bộ Chơn lý đã nêu ra, nhằm 
đóng góp một tiếng nói cho cuộc hội thảo đầy màu sắc và vô cùng bổ 
ích này. 

1. Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong bộ Chơn lý 

Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, đạo Phật chỉ có một thừa, một cỗ 
xe duy nhất để đưa chúng sanh về một mục đích duy nhất là Phật quả. 
Sau ngày Phật nhập diệt, hàng môn sinh của Ngài chưa đủ phẩm chất 
như Phật, cho nên những lời tuyên giảng của họ chưa đủ sức thuyết 
phục thính chúng, chưa làm cho người nghe am hiểu liền, chấp nhận 
và thực hành liền, có kết quả liền như lời dạy trực tiếp của Đức Phật 
nên chư Tổ mới phân lập các khuynh hướng, các dòng truyền thừa 
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khác nhau cho phù hợp với căn cơ và thời đại. 

Vả lại, chúng sanh trong thời kỳ Chánh pháp, căn cơ cũng nhạy 
bén hơn, thiện duyên cũng đầy đủ hơn, nên khi nghe Phật khai thị 
nhiều người hiểu và tín thọ liền, không nghi ngờ gì cả. Khi Phật diệt 
độ rồi, thân tướng Đức Từ Phụ không còn nữa, căn cơ của chúng 
sanh lại thiển bạc, yếu đuối, không đủ sáng suốt để nhìn thẳng vào 
hiện thực, không đủ dõng mãnh để tiếp xúc những thực tế của trần 
gian, cho nên chúng sanh mất sự lợi ích rất nhiều. Nhìn thấy trần 
gian trong thời mạt pháp, các hàng cao đệ của Phật rất đau lòng. Biết 
pháp Phật là rất cao quý, là pháp “ly khổ đắc lạc” chắc chắn, và tất 
cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ thành Phật, do đó, các Ngài 
vận dụng trí tuệ và bi tâm, tạo mọi thuận duyên để chúng sanh được 
tiếp cận với Chánh pháp, gieo duyên lành với Tam bảo hầu nếm được 
hương vị giải thoát, đi vào cửa vô sinh. 

Từ sự bức thiết đó, tam thừa Phật giáo được phân lập ra để 
phù hợp với tâm lượng chúng sanh trong mỗi lúc hầu độ tận chúng 
sanh vậy.

Trong Chơn lý “Tông giáo”, Tổ sư Minh Đăng Quang viết: 

“Trong số Tăng đồ của Phật khi xưa có ba hạng trí, kẻ đang học, 
kẻ đang tu và kẻ đang dạy, gọi là Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát. Ba 
hạng này khác nhau bằng tâm trí chớ giới, luật, y bát cũng như nhau, 
đều gọi chung là Tăng, Khất sĩ, Tỳ-kheo; hay gọi là Tỳ-kheo có ba hạng 
giáo lý, ba cỡ pháp.

Cũng như loài người có ba hạng trí, mà cũng là một loài người 
chung, chớ không phải chia rẽ phân biệt. Nghĩa là Tăng chúng tu học 
Giới – Định – Tuệ, kẻ cao người thấp, chớ không phải khác đạo, khác 
giáo pháp” 1.

Có nghĩa là tư tưởng tam thừa đã có sẵn trong mỗi tâm trí chúng 
sanh, trình độ chênh lệch là tính chất của con người, bởi vì mỗi người 
có nhân quả riêng, cho nên có phước báu riêng biệt. Nhưng sự phân 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập II “Tông giáo”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.99-100.
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lập ba thừa hẳn hoi là sau khi Phật đã vào Niết-bàn và do lòng bi mẫn 
của hàng cao đệ của Đức Phật mà có phân lập ra ba thừa giáo.

Tuy nhiên, theo cách nhìn của Tổ sư: “Không có tam thừa gì bề 
ngoài cả, tam thừa là tâm trí của mỗi người, từ nhỏ tới lớn, từ hẹp tới 
rộng, chớ không phải mới sanh ra cũng Đại thừa… Tốt hơn là nên diệt 
lòng ích kỷ ngã ái, chung hòa hiệp một lại, cũng như cái vỏ lớn, cái hột 
nhỏ, dính hiệp nhau thì làm sao chẳng có được thịt cơm nơi khoảng 
giữa mà thành nên trái giác thơm ngon vậy”2.

Với tâm đại bi bao la, hàng Bồ-tát chấp nhận sự thiệt thòi để cho 
có được sự lợi ích lớn, các Ngài cam tâm làm “ông thầy giáo lớp chót” 
(Tổ sư Minh Đăng Quang) để dạy cho được số đông học trò. Các Ngài 
chưa vội vào Niết-bàn mà tình nguyện ở lại cõi đời, hay đã lên được 9 
phẩm sen vàng trên Cực lạc rồi mà vẫn nguyện “Hội nhập ta-bà, tế độ 
chúng sanh”. Các Ngài vận dụng phương tiện quyền xảo, để tạo mọi 
thuận duyên, cho chúng sanh được tiếp cận với Tam bảo, gieo duyên 
lành, hầu được giải thoát Niết-bàn trong ngày vị lai.

Thanh Văn thừa bảo thủ giới luật, chuyên tự độ nhiều hơn độ 
tha. Bồ-tát thừa không nỡ nhìn thấy chúng sanh trôi lăn trong biển 
sinh tử mãi nên các Ngài chưa vội vào Niết-bàn mà tình nguyện ở 
lại làm thủy thủ dong thuyền ra biển khơi, cứu vớt người sắp chết 
đuối. Quan niệm của Bồ-tát thừa là chúng sanh có tám vạn bốn ngàn 
phiền não thì Phật cũng phải chế tác ra tám vạn bốn ngàn pháp môn 
phương tiện mới có thể độ tận chúng sanh.

Chúng ta thấy Tổ sư cũng tán đồng phương tiện quyền xảo độ 
sanh. Nhưng theo Tổ phải phân biệt rạch ròi giữa phương tiện và cứu 
cánh, và phải là bậc thầy đầy đủ bi trí, đủ khả năng vận dụng sáng tạo 
trong việc độ sanh thì khi vào đời mới không bị đời thiêu đốt và việc 
độ sanh mới đem lại kết quả thiết thực.  

Từ nền tảng đại bi, đại trí, Bồ-tát quyền xảo để độ chúng sanh 
trong thời mạt pháp. Tuy Bồ-tát vận dụng đa phương cách để tế độ 
đa tâm lượng của chúng sanh, nhưng Bồ-tát cũng nắm vững rằng 

2. Sđd, tập II “Tông giáo”, tr.100.
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hành đạo trên cơ sở Giới – Định – Tuệ thì “Vạn thiện đồng quy 
Bát-nhã môn”.

2. Tinh thần Bồ-tát đạo trong bộ Chơn lý 

Theo quan niệm của Tổ sư, Bồ-tát phải là người đã đi trọn con 
đường Khất sĩ và sắp bước vào địa vị Vô Thượng Sĩ, là người đã tu 
học xong và hiện đang làm thầy giáo, đang ôm ấp hoài bão “độ tận 
chúng sanh”.

Trong hàng Tăng-già Khất sĩ, Tổ sư Minh Đăng Quang chia làm 
3 hạng: Khất sĩ Thanh Văn, Khất sĩ Duyên Giác và Khất sĩ Bồ-tát. 

Khất sĩ Thanh Văn là người đang học tập, Khất sĩ Duyên Giác là 
người đang tu, Khất sĩ Bồ-tát là bậc thầy, đang giáo hóa chúng sanh. 
Tổ viết: “Khất sĩ Bồ-tát là những bậc thầy giáo chẳng bao giờ thiếu 
hụt, cũng ví như vua trời, vua người, là bậc Tổ sư giáo chủ, vì muốn 
răn lòng cao trọng, vì muốn chứa đức thêm nhiều, vì muốn khuyên lơn 
hàng vương giả, vì theo sự giải thoát trong đạo, vừa làm gương Tăng 
chúng, vừa để đi khắp nơi công bình, vừa để tìm duyên hóa độ v.v… vậy 
nên phải đi xin chính sự, đi xin của chư Bồ-tát, chư Phật là điều khó 
nhất trong thế gian ít ai làm được”3.

Tổ đánh giá rất cao về vai trò Bồ-tát: 

“Giá trị của Khất sĩ quý báu hơn trời, người. Bởi biết sự quý báu, 
lợi ích của Khất sĩ, nên xưa kia vua Trời, vua người, bỏ ngôi vua xuất 
gia hành đạo, mong cầu quả Phật. Khất sĩ là trung đạo, chánh đẳng 
chánh giác, vô thượng của bậc giác ngộ… Chúng sanh dầu khổ nạn đến 
đâu, chỉ cần một người Khất sĩ cũng đủ giải cứu, độ thoát cho tất cả 
trọn vẹn. Trong mọi sự biến cố của gia đình, bất hòa của xã hội, xung 
đột giữa anh em, ngoài Khất sĩ ra không còn ai là bậc giải hòa can gián, 
vì Khất sĩ đủ ba báu: Giới – Định – Huệ. Khất sĩ như hòn ngọc báu 
trong sạch, yên lặng, sáng suốt và chơn không”4.  Trong chương này, 
Tổ dành riêng cho Khất sĩ Bồ-tát, cho nên dầu cho Tổ chỉ nói hai chữ 
“Khất sĩ”, chúng ta cũng ngầm hiểu rằng đó là Khất sĩ Bồ-tát. 

3. Sđd, tập II “Khất sĩ”, tr.275.
4. Sđd, tập I “Khất sĩ”,tr.277.
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“Trong đời không có chi xấu xa bằng sự gian ác và không có chi tốt 
đẹp bằng người Khất sĩ, khác phàm phu, siêu nhân loại… Cho nên ba 
món quý báu nhất trên thế gian là Phật, Pháp, Tăng thì Khất sĩ đứng 
vào hàng Tăng bảo, học Pháp bảo để làm Phật bảo vậy”5.

Tổ đã hết lời tán dương bậc Bồ-tát vì Bồ-tát xuất thân từ nền 
tảng Giới – Định – Huệ, đã đi hết lộ trình Đạo đế và sắp sửa bước 
vào địa phận Diệt đế - Niết Bàn, là bậc đã tự độ xong, nhưng còn 
cưu mang hoài bão độ sanh, muốn cho tất cả chúng sanh đều được 
giác ngộ giải thoát nên các Ngài mới ra làm thầy giáo để giáo hóa, 
dìu dắt chúng sanh từng bước một tiến lên cho đến quả vị Phật. Thế 
nên, Bồ-tát Địa Tạng phát nguyện: “Địa ngục vị không thệ bất thành 
Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ-đề” (chúng sanh chưa độ 
hết chưa thành Phật, địa ngục chưa trống không chưa chứng quả 
Bồ-đề). 

Tinh thần Bồ-tát đạo trong Chơn lý của Tổ sư rất cao cả và có 
lẽ cũng vì ôm ấp hoài bão “độ tận chúng sanh” nên Tổ mới xả thân 
hành đạo trong lúc tuổi còn rất trẻ (trên dưới 30 tuổi). Ngài dựng lập 
giáo phái Khất sĩ tại miền Nam Việt Nam giữa thời buổi Phật giáo 
Việt Nam đang trên đà suy thoái. Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam 
đang quanh quẩn giữa rừng rậm âm u, đầy thú dữ, quỷ ma (ngũ dục), 
chúng đang chờ chực vồ mồi mà nhiều người tu chưa tìm ra được lối 
thoát, ngay khi ấy Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện, tay cầm ngọn 
đuốc Chánh pháp với quyết tâm quét sạch bóng tối rừng già, khai vẹt 
con đường sáng sạch, thẳng tắp, để đưa hàng môn đồ nói riêng và 
chúng sanh nói chung ra khỏi “bát nạn tam đồ”, về tịnh thổ xứ Phật, 
an cư lạc nghiệp đời đời.

Tóm lại, đối với Tổ sư Minh Đăng Quang, Bồ-tát phải là bậc xuất 
thân từ nền tảng Khất sĩ, là Khất sĩ chơn chánh, Khất sĩ lý tưởng, chỉ 
có Bồ-tát mới đủ khả năng giải quyết mọi khổ đau trong cuộc đời, 
mới tạo lập được an vui thật sự cho trần thế.

Tinh thần Bồ-tát đạo của Tổ sư được thể hiện trong bộ Chơn lý 

5. Sđd, tr.279.
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và trải rộng trên khắp lưu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh 
miền Đông Nam Bộ. Mặc dầu thời gian hành đạo rất ngắn ngủi (1946 
– 1954), nhưng hình bóng giải thoát của Ngài là dấu ấn tốt đẹp vẫn 
còn khắc đậm, in sâu trong lòng môn đồ nói riêng và dân chúng miền 
Nam nói chung. Cho đến bây giờ (sau 60 năm), đạo hạnh của Tổ sư 
vẫn ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng trên khắp ba miền Nam, 
Trung, Bắc. Sự ra đi đột ngột của Tổ cũng là bài pháp chứng minh 
cho quy luật vô thường một cách cụ thể, hùng hồn “Phàm sở hữu 
tướng giai thị hư vọng” (Kinh Kim Cang) đánh bạt tư tưởng nương 
tựa, ỷ lại cố hữu của con người, và cũng để nhắc nhở môn nhơn rằng 
không có nơi nào vững chãi, an toàn hơn chơn tâm, giác tánh của 
chính mình, Chơn lý là như vậy.

“Tự ta nương tựa lấy ta, vững như hải đảo phong ba chẳng sờn” 
(Thi kệ của Ni trưởng Huỳnh Liên). Chỉ có ngôi Tam bảo tự tâm là nơi 
nương tựa vĩnh hằng, đời đời bất diệt.

3. Sự dung hòa Luật tạng trong bộ Chơn lý 

Trước khi khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã suy nghiệm sâu sắc hai nguồn giáo lý Phật giáo Đại 
thừa và Phật giáo Nguyên thuỷ. Sau đó, Ngài đọc Tăng đồ nhà Phật 
do cụ Đoàn Trung Còn biên soạn, và sau bao lần tham vấn, học tập 
với các nhà sư ở Campuchia, đối chiếu với pháp hành của chư Tăng 
Ni hai tông phái Phật giáo tại Việt Nam, Ngài phát hiện ra giữa hai 
bên: Tạng Luật Phật và pháp hành của Tăng Ni Việt Nam ngày nay 
có một sự khác biệt rất đáng kể. Lúc đó, phong trào chấn hưng Phật 
giáo Việt Nam do các bậc Tôn túc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đề xướng, nhằm khôi phục lại giá trị đích thực của Phật giáo để làm 
điểm tựa tâm linh vững chãi cho giới Phật tử nói riêng và cho dân 
chúng Việt Nam nói chung.

Từ bối cảnh trên, Tổ sư Minh Đăng Quang thiết lập một pháp 
hành, sao cho bảo tồn được thực chất của tạng Luật nhà Phật, đồng 
thời cũng phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của Tăng Ni Việt Nam; 
nghĩa là phải “khế lý, khế cơ”. Được vậy thì sự tu hành của Tăng Ni 
Việt Nam mới mong thành tựu chánh quả. Và, bộ “Luật nghi Khất 
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sĩ” được ra đời như là khuôn thước cho đời sống tu hành của chính 
Ngài, đồng thời cũng hướng dẫn hàng đệ tử xuất gia của mình thực 
hành theo. Tứ y pháp là pháp hành căn bản mà chư Tăng Ni Khất sĩ 
phải thực hành để đối trị những bất cập giải đãi, buông lung trong 
giới tu sĩ.

Trong đạo có giới luật cũng như ngoài xã hội có pháp luật. Đã 
nói là luật thì phải bắt buộc chớ không được tùy tiện, luật không 
nghiêm là loạn, là không còn luật nữa.

Trước khi thành đạo, Thái tử Sĩ-đạt-ta đã bỏ ra sáu năm tu khổ 
hạnh. Ngài nhịn ăn, nhịn ngủ, hành hạ xác thân. Ngài ốm đến nỗi 
chỉ còn da bọc xương mà vẫn chưa tỏ ngộ. Ngài suy nghĩ: thân thể 
tiều tụy như thế này thì không thể phát sinh trí tuệ được. Cuối cùng, 
Ngài quyết định ăn ngày một bữa vào giờ ngọ để duy trì sự sống 
mạnh khỏe, làm điều kiện tốt cho sự tham thiền nhập định, mới 
mong đạt được sự tĩnh lặng của tâm, sáng suốt của trí. Sau khi suy 
nghĩ chín chắn, Ngài liền loại bỏ hai cực đoan thái quá – ép xác và 
bất cập – hưởng thụ, giữ lại mực trung - ăn ngọ. Khi sức khỏe được 
hồi phục, Ngài đến dưới cội Bồ-đề, trải tòa cỏ, ngồi yên tĩnh và nhập 
đại định một cách dễ dàng. Từ Sơ thiền đến Tứ thiền, và chuyển 
qua quán tam tướng, chứng đắc tam minh, thành tựu lục thông. 
Chỉ trong vòng 49 ngày đêm, Ngài hoàn tất con đường tâm linh một 
cách rốt ráo, viên mãn.

Từ đó, Ngài đem kinh nghiệm bản thân, khai vạch con đường 
Đạo đế (Bát chánh đạo), hướng dẫn môn đồ đi vào Diệt đế Niết-bàn 
như Ngài. Theo chân Ngài, biết bao Tăng Ni thời đó đã áp dụng lối tu 
Trung đạo mà đạt được quả vị Vô sanh A-la-hán.

Pháp hành của Phật và chư Tăng ngày xưa là tấm gương sáng 
chói, còn lưu truyền lại trong tạng Luật, trong tạng Kinh Phật giáo. 
Tổ sư vô cùng ngưỡng mộ pháp hành đó. Ngài đã áp dụng và xác tín 
những Phật ngôn qua tự thân. Ngài cũng xác thực sự hành trì của chư 
Tăng Ni Việt Nam và nhận ra rằng sự suy vi của Phật giáo Việt Nam 
phần lớn là do hàng Tăng sĩ Việt Nam không thực hành nghiêm túc 
giới luật Phật chế. Muốn chấn chỉnh lại những sai lầm hiện có trong 
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giới Tăng Ni, Ngài đem bản thân ra làm gương mẫu. Luật Khất sĩ từ 
đây được khai sinh, Tăng-già Khất sĩ do đây được thành lập.

Đức Phật và chư Tăng ngày xưa giữ giới ăn ngọ rất kỹ. Bởi vì sự 
sống của chư Tăng sĩ chỉ bằng phương tiện khất thực. Trong chùa 
không được phép nấu nướng và chư Tăng Ni chỉ đi khất thực vào 
buổi sáng, độ cơm vào buổi trưa, chiều nghe Phật thuyết giảng hoặc 
học kinh (Phật ngôn), tối tham thiền và nghỉ ngơi. Nếu ăn vào buổi 
chiều tối thì chiều phải đi khất thực, mất thời giờ nghe pháp, học 
kinh, ban đêm bị thức ăn làm nặng bụng, khó nhiếp tâm thiền định. 
Ngày xưa, cũng có hàng cư sĩ vì quý kính Phật và chư Tăng, nên họ 
thỉnh Phật ăn thêm bữa sáng (điểm tâm) cho đủ sức khỏe. Nhưng 
Phật dạy: “Ngày ăn một bữa, ta thấy có sức, ít bịnh, nhẹ nhàng, an 
vui”. Dầu vậy, Ngài vẫn khai giới cho những người già bịnh được 
ăn thêm bữa sáng bằng những thức ăn loãng, nhẹ. Tổ Minh Đăng 
Quang cũng vậy, mỗi ngày Ngài chỉ dùng một bữa duy nhất vào giờ 
ngọ nhưng Ngài vẫn “mở ngoặc” cho những người già bệnh.

Như vậy, ta thấy bữa ăn chiều là không cần thiết. Khoa học ngày 
nay cũng xác nhận là bữa ăn chiều tối không sinh năng lượng mà chỉ 
sinh mỡ, không phù hợp với phép dưỡng sinh. Căn bản là chế ngự 
tâm tham ăn, vì trong ngũ dục: Tài, sắc, danh, thực, thùy (những 
chướng ngại lớn cho việc phát triển tâm linh) thì cái dục ẩm thực 
cũng rất nặng nề, cũng rất khó khắc phục. Phòng hộ được 6 căn: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì giới to (cụ túc giới Tỳ-kheo), giới nhỏ (thập 
giới Sa-di) đều không phạm. 

Việt Nam là một đất nước vốn dồi dào rau quả, người dân Việt 
Nam có thể sống bằng rau quả không cần đến huyết nhục chúng sanh 
mà cũng đủ bổ dưỡng để khỏi cộng nghiệp sát. Hơn nữa, tâm tánh 
người Việt Nam vốn nhân từ, tu sĩ Việt Nam mà ăn thịt cá là “Bất cận 
nhân tình”, không mấy được Phật tử Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ.

Tóm lại, bằng tuệ giác của bậc chân tu, Tổ sư rút tỉa ưu điểm của 
mỗi bên: ăn chay của Bắc tông, ăn ngọ của Nam tông, cộng với Tứ 
y pháp của Đức Phật. Tam y nhứt bát, vân du giải thoát (vô ngã, vô 
ngã sở), không trú xứ nhất định, không sở hữu chùa chiền tông phái, 
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môn đồ để hình thành đặc điểm riêng của Hệ phái Khất sĩ là ăn chay 
ngọ. Đó là sự dung hòa nổi bật trong tạng Luật Khất sĩ, là nét đặc 
trưng của Khất sĩ. 

4. Võ trụ quan và nhân sinh quan trong bộ Chơn lý 

Tổ sư thấy bầu vũ trụ này giống như một quả lựu cực to, và những 
quả địa cầu trong vũ trụ như những hạt lựu trong quả lựu, đó là cách 
diễn đạt mới mẻ của Tổ :

“Võ trụ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững 
mãi mãi, tựa như vỏ trái lựu cực to, trong đó có những quả địa cầu lơ 
lửng như hột lựu nhỏ. Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu vì muôn 
loài đều ở trong”.

“Những quả địa cầu không có số đếm, không có số lường, không 
thể nói được, là vì cái đang nổi, cái đang tan, cái dồn qua, cái tẻ lại, cái 
lớn, cái nhỏ, không thường”6.

“Thể của võ trụ là một cõi thăm thẳm, tối đen, bao la, vô cực. 
Trong ấy có vô số quả địa cầu. Mỗi quả địa cầu đối với võ trụ cũng như 
mỗi mạng sống của chúng ta đối với quả địa cầu, nghĩa là một vật rất 
nhỏ đối với một vật rất to thì lẽ sanh hóa hay tàn tiêu của quả địa cầu 
đối với võ trụ vẫn là thường lắm, tự nhiên lắm, không khác nào sự tử 
sanh của ta đối với trời đất bao la”7.

Quả địa cầu nào cũng do bốn chất hiệp lại: chất đặc là đất, chất 
lỏng là nước, chất nóng là lửa, chất hơi là gió. Quả địa cầu nào cũng 
thế, có sẵn tự nhiên như vậy.

Võ trụ quan theo Phật giáo Nguyên thủy chỉ trong vòng tam 
thiên đại thiên thế giới, cho nên không có tha phương tịnh độ chẳng 
hạn như Tây phương Cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nhưng vũ trụ 
quan của Phật giáo phát triển thì ngoài hiện tượng sai biệt còn có vô 
số uế độ và tịnh độ nhiều như vi trần. Tất cả đều từ thể tánh chơn tâm 
mà ra. Thể tánh chơn như của vũ trụ cũng là thể tánh chơn như của 

6. Sđd, tập I, “Võ trụ quan”, tr.5-6.
7. Sđd, tr.6.



TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG...  173

chơn tâm, cho nên có câu “Nhứt thiết duy tâm tạo”.

Triết học nói: “Bản thể là tự tánh của hiện tượng. Hiện tượng là 
tác dụng của bản thể”.

Phật học nói: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 
không tức thị sắc” (Bát-nhã Tâm kinh).

Tổ sư nói: 

“Trong cái KHÔNG sẵn chứa cái CÓ, tất cả cái CÓ đều quy về cái 
KHÔNG. KHÔNG và CÓ là hai lẽ tương đối, KHÔNG là cái lý, CÓ là 
cái sự” (Chơn lý “Võ trụ quan”).

          PHẬT HỌC                          TRIẾT HỌC   TỔ MINH ĐĂNG QUANG

         Không = thể tánh chơn như = bản thể               Không

         Sắc      = vạn pháp                = hiện tượng          Có  

“Ai ai cũng đang có chơn như, có trong mỗi niệm và cả thảy đều ở, 
sống trong chơn như”8.

Như vậy, vũ trụ quan trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, 
không khác vũ trụ quan của Phật học và vũ trụ quan của khoa học, có 
khác chăng là ở sự diễn đạt ngôn ngữ mà thôi.

Tìm hiểu vũ trụ quan là gián tiếp tìm hiểu con người. Đức Phật 
thường gọi thân này là thế giới (loka), là vũ trụ. Hiểu biết mình 
cũng là hiểu biết thế giới, vũ trụ luôn (nhơn thân như tiểu vũ trụ, 
thân người là vũ trụ nhỏ). Bởi vì những điều kiện cấu tạo ra thế giới 
cũng là những điều kiện cấu tạo nên thân người, đó là : đất, nước, 
lửa và gió. Thịt xương thuộc về đất, chất lỏng như nước mắt, máu, 
nước tiểu v.v… thuộc về nước, nhiệt độ thuộc về lửa và hơi thở, hô 
hấp thuộc về gió. Cho nên thân người và vũ trụ đều cùng một tính 
chất, không khác. 

Về nhân sinh quan thì Phật giáo Nguyên thủy cũng như 
Phật giáo Phát triển là cùng quan điểm, đều căn cứ vào 

8. Sđd, tập III “Chơn như”, tr.348.
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Tam pháp ấn: vô thường, khổ và vô ngã.

Theo quan niệm của Phật giáo, bản chất của vũ trụ, trong đó có 
con người là vô thường, vô ngã và khổ. Nói một cách khác, thân này 
luôn luôn đổi thay, biến hoại, hư huyễn, trống rỗng, là khát khao, bất 
toại nguyện, khổ.

Đối với Phật giáo, thân này là một hợp thể gồm 5 nhóm được gọi 
là ngũ uẩn, đó là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc gồm có: đất, nước, 
gió, lửa. Về phần vật chất được gọi là sắc pháp. Thọ, tưởng, hành, thức 
thuộc về phần tinh thần, được gọi là danh pháp. Nghĩa là thân con 
người được kết hợp bởi năm nhóm gồm hai phần vật chất và tinh 
thần hoặc sắc và danh. Bởi kết hợp cho nên nó không có thật thể, 
không có cốt lõi (vô ngã). Theo nguyên tắc, hễ cái gì do điều kiện 
kết hợp, cái đó luôn đổi thay (vô thường), đó là chân lý, là lẽ thật rất 
khoa học, không thể khác được. Thật thể ngũ uẩn đó luôn đổi thay 
không thường hằng, không bền vững, mà con người vì vô minh, vì 
tham chấp, cố bám níu vào cái vô thường và mong mỏi một cách 
hão huyền rằng nó thường hằng, cho nên phải khổ đau khi tham cầu 
đó không thành tựu, bất toại nguyện. Khổ đau không phải do thực 
tế vô thường mà do tâm tham, muốn biến đổi vô thường trở thành 
thường, vô minh tham đắm là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau trên 
thế gian này.

Giáo lý vô ngã của nhà Phật là chân lý tuyệt đối, là lẽ thật hiển 
nhiên của cuộc đời. Giác ngộ chân lý là hiểu rõ lẽ thật của vạn pháp, 
không còn cố chấp vào những cái hảo huyền, không cần cố gắng dụng 
công tu tập, chỉ cần hiểu ra lẽ thật (giác ngộ chân lý) để không ước 
mơ hão huyền nữa, dũng mãnh chấp nhận lẽ thật, sống với lẽ thật thì 
mọi khổ đau được giải tỏa, mọi trói buộc được tháo gỡ. Nếu không 
trực diện được vấn đề và sống thể nhập với chân lý thì hãy theo sự chỉ 
dẫn của Đức Phật thực hành Bát chánh đạo: Giới – Định – Huệ (Đạo 
đế), đó là lộ trình duy nhất đưa chúng sanh vượt khỏi khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn (Diệt đế), chấm dứt khổ đau.

Do vậy, Kinh Bát-nhã dạy chúng ta phải quán chiếu (chiếu kiến) 
thân ngũ uẩn này cho tỏ tường và phải tu tập cho rốt ráo (hành thâm), 
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để có cơ hội tiếp xúc với lẽ thật (chân lý) về thân ngũ uẩn để biết chắc, 
thấy chắc thân ngũ uẩn này là hoàn toàn vô ngã mà buông bỏ, mà 
thoát ra (giải thoát) khỏi sự ràng buộc của ngũ uẩn: “Quán Tự Tại 
Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không độ nhất thiết khổ ách”. (Bậc Bồ-tát thực hành trí tuệ rốt ráo, 
thấy ra năm uẩn đều là hư giả, không thật, vượt qua khỏi khổ ách).

Bài pháp thứ hai Phật thuyết ở Vườn Nai khai thị cho năm anh 
em ông Kiều-trần-như là bài pháp “Vô ngã tướng”. Khi nghe Phật nói 
kinh Vô ngã tướng xong, năm anh em Kiều-trần-như liền đắc quả vô 
sanh A-la-hán. Cho nên, pháp môn quán vô ngã là pháp môn căn bản 
hàng đầu của giáo lý nhà Phật. Giáo lý của Đức Phật có huy hoàng, 
có vượt trội hơn các học thuyết của ngoại đạo đương thời đều do từ 
giáo lý Vô ngã mà ra.

Ngày xưa Phật cho hàng đệ tử biết rằng: “Những gì ta đã nói ra 
như lá nắm trong tay, những gì ta chưa nói ra như lá trong rừng”, nghĩa 
là còn nhiều lắm. Khi có người hỏi Ngài về vấn đề vũ trụ, Ngài trả lời 
rằng: Pháp của Ngài nói ra chỉ nhằm vào mục đích yểm ly, ly tham, 
đoạn diệt, chứng ngộ Niết-bàn. Bàn luận về vũ trụ Ngài cho là huyền 
đàm, hư luận. Suốt 45 năm thuyết giảng, Ngài chỉ nói sự thật về khổ 
và con đường đưa đến sự diệt khổ.

Cách nhìn của Phật giáo về mọi sự vật hiện tượng là Vô thường, 
Khổ, và vô ngã. Các pháp tuy nhiều vô cùng tận, nhưng không ngoài 
Tứ diệu đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Tổ Minh Đăng Quang đã tích cực triển khai giáo lý này qua 
pháp hành Khất sĩ nhằm chuyển hóa thân ngũ uẩn vô thường, vô 
ngã này vào thể tánh chơn như. Đó là lối thoát khỏi khổ đau duy 
nhất mà Đức Phật đã dày công khai vạch, đã tận lực dạy bảo, dìu 
dắt hàng môn đồ. Tạng Kinh, tạng Luật Phật giáo là di sản Pháp bảo 
vô cùng vĩ đại mà Đức Phật đã để lại cho chúng sanh. Lý thuyết và 
phương pháp thực tập con đường giác ngộ là nền giáo lý đồ sộ, là 
một cống hiến lớn lao cho hạnh phúc nhân loại, giá trị của nó vượt 
thời gian, vượt không gian. Cho đến nay ảnh hưởng của pháp Phật 
hầu như lan tỏa khắp năm châu bốn bể, đem lại lợi ích lớn lao, thiết 
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thực cho nhân loại và tất cả chúng sanh đến vô tận, vô cùng.  

Kết luận

Tư tưởng Phật học được thể hiện trong bộ Chơn lý chẳng những 
bằng ngôn ngữ thuần Việt mà còn sử dụng nhiều hình ảnh rất sinh 
động, gần gũi với đời sống của người dân. Tác phẩm mang nhan đề: 
“Chơn lý” thật không có gì chính xác hơn, đó là lẽ thật hiển nhiên. 
Do huân tu trí tuệ nhiều đời và do kinh nghiệm tu tập trong hiện đời, 
Tổ đã vận dụng sáng tạo quần chúng hóa những từ ngữ kinh điển 
hàn lâm thành ngôn ngữ dân gian bình dị, cụ thể như trong Chơn lý 
“Khất sĩ”, “Chánh pháp”, “Tông giáo”, “Hòa bình”, “Chơn như” v.v… 
Cho dù người đọc với trình độ nào cũng hiểu được và cảm thấy thích 
thú, như chợt phát hiện kho báu trong nhà mình. 



TÖ TÖÔÛNG PHAÄT HOÏC CUÛA 
TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG TRONG BOÄ CHÔN LYÙ

Cư sĩ Minh Mẫn
Nhà nghiên cứu Phật học TP. HCM

I. MỞ ĐẦU

Dân tộc ta thừa hưởng nhiều tư tưởng triết lý tôn giáo cũng như 
chính trị và văn học của nhân loại, từ tư tưởng Nho gia, Đạo giáo đến 
Phật học. Suốt thời kỳ dài “Tam giáo đồng nguyên” đã có sự hòa hợp 
nhuần nhuyễn để dân tộc ta có một nếp sống hài hòa, từ văn hóa đến 
kiến trúc, nghi lễ, chính trị, giáo dục, giao tế... Vì thế, những di tích 
còn để lại ngày nay ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, mỗi làng đều 
có đình, miếu và chùa trong một quần thể làng xã.

Nét đẹp văn hóa ấy kéo dài gần hai ngàn năm, đến khi Pháp 
thuộc, nền văn hóa mới du nhập vào đất nước, một phần thành 
thị bị pha loãng bởi nền văn hóa mới này. Nền văn hóa mới được 
tuổi trẻ đón nhận với sự háo hức và họ như được cởi trói từ tư 
tưởng đến văn hóa, giáo dục… Chính vì thế, hình dạng chữ La-
tinh cũng dễ được chấp nhận thay thế cổ ngữ, được gọi là quốc 
ngữ. Từ những thay đổi nhanh chóng đó, Nho - Thích - Lão cũng 
bị lùi dần. Hình ảnh ông đồ với áo dài khăn xếp chỉ xuất hiện mỗi 
khi làng mở hội, cảnh nhàn tản vui thú điền viên của Tiên gia Lão 
giáo cũng rút sâu vào non cao núi thẳm, còn Phật giáo thì các nhà 
sư cũng chỉ xuất hiện nơi ma chay của xóm làng. Người dân nơi 
đô thị ít biết đến những hình thái xa xưa, nếu thỉnh thoảng xuất 
hiện, thị dân xem đó là nét văn hóa lỗi thời lạc hậu. Do sự thờ 
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ơ của xã hội mới, các chùa ít được tuổi trẻ xuất gia kế thừa làm 
“điệu”, “chú tiểu”, các nhà sư phải lập gia thất để có con kế thừa giữ 
chùa, thờ Phật. Ngoài ma chay đám tiệc, các nhà sư còn phải tự 
túc kinh tế trên các thửa ruộng làng quê. Do vậy, chư Tăng không 
còn thời giờ chuyên sâu vào giáo lý và hành trì tu tập nên công 
việc hoằng pháp đã gián đoạn một thời gian khá dài, người dân 
gọi là Phật tử trên danh nghĩa, không ai biết đến giáo lý và lịch sử 
nhà Phật. Họ duy trì tín ngưỡng theo tập quán ông bà, họ chỉ biết 
đạo Phật là tôn giáo đáp ứng cho kẻ quá cố và một tín ngưỡng dự 
phòng cho kiếp sau.

II.  TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÁI KHẤT SĨ  

1. Bối cảnh lịch sử 

a) Thời Bắc thuộc

Qua những thời kỳ thịnh suy của Phật giáo Việt Nam gắn liền 
với vận mệnh dân tộc, chúng ta có thể thấy Phật giáo hưng thịnh vào 
đầu thế kỷ thứ I, khi trung tâm Luy Lâu có mặt tại Giao Chỉ trước cả 
trung tâm Bành Thành và Lạc Dương ở Trung Quốc.

Trong ba trung tâm Phật giáo đời Hán, trung tâm Luy Lâu là 
trung tâm có tổ chức Tăng đoàn sớm nhất. Trong sách Lý hoặc 
luận viết về những tệ trạng của giới Tăng sĩ Giao Châu vào hạ 
bán thế kỷ thứ hai, Mâu Tử viết: “Sa-môn ngày nay có kẻ lại thích 
uống rượu ngon, có khi có vợ con, biết cất giữ tiền bạc, của quý, lại 
chuyên môn lừa dối”1. Như vậy, ta biết rằng Tăng đoàn Giao Châu 
thời đó đã khá đông đảo mới có nhiều tệ đoan như vậy. Danh từ 
“Sa-môn ngày nay” mà Mâu Tử dùng không thể để chỉ một số ít 
Tăng sĩ Ấn Ðộ có mặt tại Giao Châu, mà là chỉ số đông Tăng sĩ 
Giao Châu vậy2.

Phật giáo được truyền từ Ấn Độ vào nước ta thời Hùng Vương, 
khoảng năm 300 trước Tây lịch, và đoàn hoằng pháp của vua A-dục 
(Asoka) do Ngài Sona và Uttara dẫn đầu là những người đầu tiên 

1. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận.
2. Sđd. 
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đem Phật giáo vào nước Văn Lang thời Vua Hùng (tức là lúc Phật 
Quang truyền nón gậy cho Đồng Tử vào thời Hùng Vương; nếu 
tính từ lúc Khương Tăng Hội, Mâu Bác truyền vào thì đầu thế kỷ 
dương lịch).

Việt Nam lúc bấy giờ bị sáp nhập vào phương Bắc, được đặt làm 
quận Giao Chỉ, một trong những quận đời Hán. Tuy ở cách xa, văn 
hóa, văn tự và một số mặt trong cuộc sống vẫn bị giao thoa với người 
Hán. Một số tập tục thế gian vẫn còn ảnh hưởng, do vậy tôn giáo 
cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng về nghi lễ, trang phục, nếp 
sống, sinh hoạt...

Cho dù thế nào, việc trang phục của tu sĩ Phật giáo Việt Nam 
cũng mang nét dân tộc thuần túy, ngay cả kinh sách cũng dùng chữ 
Nho hoặc chữ Nôm mà không sử dụng Sanskrit hoặc Pali, ngoại trừ 
các sư Nam tông. Theo sách sử Theravada, Nam tông có mặt tại Việt 
Nam từ thế kỷ thứ III trước công nguyên, nhưng theo Thích Huệ 
Giáo, Phật giáo Nam tông Việt Nam bắt nguồn từ Campuchia ở thập 
niên 1930, do một bác sĩ chuyên ngành thú y, thế danh Lê Văn Giảng 
làm việc và sinh sống, xuất gia tu học tại Campuchia, sau khi về nước 
đã trở thành một vị sư (Hòa thượng Hộ Tông) theo truyền thống 
Nam tông và truyền bá rộng rãi Phật giáo Nam tông. Có thể xem 
Ngài là người đặt nền móng ban đầu cho Phật giáo Nam tông Việt 
Nam và phát triển đến nay, bên cạnh sự nỗ lực của một số Tăng sĩ, cư 
sĩ Nam tông Việt Nam3. 

Cũng từ tập quán thuần Việt và ít nhiều ảnh hưởng Trung 
Quốc, kinh tụng bằng chữ Hán, áo mão y hậu cũng lai Hán, tập tục 
cúng sao giải hạn, vàng mã, trai đàn chẩn tế cũng từ Trung Quốc 
mà có. Trước kia một số vị trang phục y hậu, áo mão thêu thùa gấm 
vóc như hoàng bào của vua và một số tiết tấu nhạc lễ ảnh hưởng 
nhạc cung đình. 

Tuy Bắc thuộc, nhưng Phật giáo vẫn duy trì và phát triển nhờ 
Phật giáo Trung Quốc thịnh hành. Sau này vì bị nhà Minh tịch thu 

3. Sđd, chương 26. 
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kinh sách, luận sớ, nên Phật giáo Việt Nam đã bị thất thoát nhiều 
thư tịch, văn học, sử liệu. Riêng Thiền tông, không có nghi lễ rườm 
rà, không cúng sao giải hạn hay nặng nhiều nghi tế, nhất là khi 
Trần Nhân Tông lập Trúc Lâm thiền phái, kết tập ba dòng thiền 
chính là Thảo Đường, Vô Ngôn Thông, Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Sau thời 
gian Phật giáo cực thịnh, Nho giáo bắt đầu ảnh hưởng trong triều 
chính, chư Tăng rút sâu vào rừng núi tĩnh tu, đất nước trải qua giai 
đoạn tiêu cực bởi tinh thần hủ Nho, nặng về danh lợi, học hàm 
phẩm trật; tinh thần siêu thoát của nhà Phật bị đánh mất, mọi cung 
cầu trong cuộc sống được đo lường bởi danh phận, học sĩ, phẩm 
trật triều đình qua các giai cấp Sĩ - Nông - Công - Thương... Chính 
vì thế mà tiếp theo đó, các triều đại nhà Nguyễn không còn đủ lực 
vô úy gắn kết nhân dân trước sự xâm lăng đô hộ của phương Tây 
trong thế kỷ XIX.

b) Thời Pháp thuộc

Sau thời gian Gia Long và Tây Sơn tranh chấp, đến khi Quang 
Trung mất, tinh thần binh sĩ và nội tình phân tán nên Nguyễn Ánh 
đã thừa thắng, một phần nhờ ngoại bang, bắt tay với Trung Quốc 
và Pháp, tuy chưa chặt chẽ lắm, nhưng cũng có chỗ cho binh sĩ an 
lòng. Vua Gia Long có thiện cảm hơn do khi ông còn gian truân 
có nhờ ông Bá Đa Lộc giúp đỡ. Khi chiến tranh kết thúc, các ông 
Chaigneau, Vannier và Despiau làm quan tại triều, tuy nhiên, năm 
1817, chính phủ Pháp phái tới Việt Nam chiếc tàu Cybèle để thăm 
dò bang giao, thuyền trưởng là Achille De Kergariou nói rằng vua 
Louis XVIII sai sang xin thi hành những điều ước do Bá Đa Lộc ký 
năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Vua Gia 
Long sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước 
đã không thi hành thì nay bỏ, không nói đến nữa4. Đến khi Minh 
Mạng kế thừa, tinh thần cải cách tiến bộ hơn, thuê quân Pháp 
huấn luyện quân đội, giúp cho binh lực và nội chính vững mạnh. 
Vì thế, theo đánh giá đương thời, quân đội nhà Nguyễn cực mạnh 
so với các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. Ngược 

4. Wikipedia.
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lại đến thời Tự Đức, tổ chức suy sụp có lẽ vì tài chánh hạn hẹp, 
vả lại Tự Đức không theo cách tổ chức của phương Tây mà quay 
lại Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Tuy tiếp thu một số cái 
hay của Pháp để cải cách, nhưng vua Minh Mạng không có cảm 
tình với người Pháp như thái độ chung của người Á Đông lúc đó, 
coi người Âu châu là bọn man di, là quân xâm lược. Trong thời kỳ 
Minh Mạng nắm quyền, tín đồ Công giáo bị đàn áp và các giáo sĩ 
nước ngoài đã so sánh ông với hoàng đế Nero của Đế quốc La Mã 
- một hoàng đế từng tàn sát hàng loạt giáo dân Công giáo. 

Dưới triều Nguyễn, trong các đời vua Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị và Tự Đức, tuy Phật giáo ít bị kỳ thị nhưng chủ lực chính 
trị vẫn nằm trong tay Nho gia. Từ năm 1817 về sau, số đông Nho gia 
cảm thấy có một sự liên kết giữa phong trào truyền đạo Cơ Đốc và 
sự phát triển của thế lực thực dân, cho nên đã bắt đầu chống đối Cơ 
Đốc giáo. Sự chống đối này phát triển mạnh từ khi vua Minh Mạng 
lên ngôi. Phật giáo thời bấy giờ một phần vì không có ảnh hưởng 
trực tiếp đến chính trị, một phần vì có tinh thần dung hợp không 
kỳ thị tôn giáo, nên đã không phải là động lực đưa tới những đạo dụ 
“cấm đạo” của vua Minh Mạng. Chính sách đàn áp kỳ thị Cơ Đốc 
giáo về phía chống lại chính quyền. Lực lượng Cần Vương mà phần 
chủ yếu là Nho sĩ cũng tiếp tục xô đẩy một số người Công giáo vào 
thế đối lập5. 

Chính những lý do đó mà Pháp lấy cớ xâm lăng Việt Nam. 
Chiến tranh Pháp - Việt nổ ra vào thời nhà Nguyễn 1858 - 1884. 
Đồng thời các giám mục Pháp cũng bắt tay với quân Pháp để thôn 
tính Việt Nam. Sau đó miền Tây Nam Bộ cũng rơi vào tay Pháp. 
Thời kỳ Pháp thuộc được kể từ 1884 - 1945. Cũng từ khi nhà 
Nguyễn bị đô hộ, chữ Nôm, chữ Nho bị thay bởi chữ La tinh ngày 
nay gọi là chữ quốc ngữ. Sau khi bị Pháp đô hộ, đạo Công giáo 
được tự do phát triển. Nam Định là cái nôi sơ khai khi đạo Công 
giáo được truyền vào Việt Nam, các giáo xứ Bùi Chu, Phát Diệm 
lập cứ điểm vừa truyền giáo vừa chống lại triều đình. Một số chùa 

5. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận. 
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bị biến thành nhà thờ. Theo một số tài liệu lịch sử như sách của 
Louvet La vie de Mgr. Puginier, tiểu thuyết lịch sử Bóng nước Hồ 
Gươm của Chu Thiên, các tài liệu trong Văn khố Hội Thừa sai 
Paris (M.E.P.)… cho thấy điều này.

Sau thời gian dài, tu sĩ Phật giáo không cập nhật kiến thức, văn 
minh Tây phương, cứ mãi ôm ấp chữ Nho, chữ Nôm mà lớp trẻ 
không thể tiếp thu dễ như chữ quốc ngữ (La tinh), vì vậy khó tìm 
người trẻ kế thừa “trụ Như Lai xứ”. Vì không được đi học theo kiến 
thức thời đại, chỉ biết ma chay đám tiệc và làm ruộng, nên hầu hết 
các sư được gọi là Cổ Sơn Môn hay Lục Hòa Tăng, họ đều có vợ 
con, ăn thịt cá, uống rượu, kiêm luôn cúng đình cúng miễu. Người 
dân xem tu sĩ đó là một cái nghề để đáp ứng ma chay, xem ngày 
tháng cưới hỏi, xây cất... được ưu thế là thân cận gần gũi người dân, 
nhưng cũng vì thế người dân thiếu sự kính trọng hơn các linh mục. 
Phật giáo tồn tại trong thời Pháp thuộc nhờ gắn kết với tập quán 
nhân dân, đáp ứng được nhu cầu tâm linh của giới bình dân. Thêm 
vào lúc Nho gia chiếm địa vị độc tôn khi nhà Nguyễn dùng đó để 
khôi phục và bảo vệ nhà nước tập quyền chuyên chế theo thuyết 
vua là Thiên tử, nên Nho gia đả kích gièm xiểm Phật giáo để vua 
chúa nghe theo. Thời kỳ hậu Lê đến cuối thế kỷ XIX là giai đoạn suy 
thoái của Phật giáo.

Khi nền văn minh Tây Âu thâm nhập vào xã hội Việt, mọi cơ 
cấu truyền thống bị đảo lộn, tình làng nghĩa xóm được đo lường bởi 
tài sản và địa vị xã hội, thị dân hóa cuộc sống. Gia Long cũng nặng 
về Tây phương do ân nghĩa, nên ảnh hưởng đến thời Tự Đức, Phật 
giáo vẫn còn bị giới hạn nhiều mặt về xây dựng và phát triển. Có sự 
tách hẳn Phật giáo ra khỏi ảnh hưởng triều chính xưa kia. Từ nhà 
Nguyễn, Phật giáo suy vi hẳn, không nghe danh tánh một cao Tăng 
chứng đắc hay một danh Tăng nổi bật nào. 

Một số vị chân tu ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm, uy tín Phật 
giáo trong nhân gian cũng nhợt nhạt. Một số tu sĩ ngả sang thần 
quyền, bùa phép, ảnh hưởng của Đạo gia, mê tín dị đoan xâm nhập 
vào thiền môn. Ngược lại cách thờ phượng, hành lễ của Công giáo 
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mang tính giản dị thanh thoát, nhạc lễ cũng khác hẳn nhạc lễ trống 
phách ồn ào của Phật giáo. Tin Lành càng đơn giản hơn và mang vẻ 
trí thức hơn. Hai tổ chức tôn giáo nói trên được chính quyền bảo hộ 
và dành nhiều đãi ngộ.

Sau đệ nhị thế chiến, trước sự ồ ạt tấn công văn hóa và tôn giáo 
từ phương Tây, các cao Tăng Phật giáo ở Trung Hoa, Sri Lanka, 
Thái Lan ý thức được sự tồn vong của đạo Phật nên các Ngài khởi 
xướng chấn hưng Phật giáo. Từ 1950 - 1951 Đại hội Phật giáo thế 
giới tổ chức tại Tích Lan đã chọn giáo kỳ ngũ sắc và thành lập nội 
quy sinh hoạt chung, tôn trọng các tông phái của mỗi quốc gia.
Việt Nam có Hòa thượng Tố Liên dẫn đầu đoàn tham dự, từ đó, 
Phật giáo Việt Nam là thành viên thường trực trong hội Phật giáo 
Liên hữu.

Thập niên 1920, tuy Phật giáo Việt Nam suy thoái, vẫn có 
những bậc lương đống âm thầm đào tạo Tăng tài như: Ở miền Nam 
có Hòa thượng Từ Phong, Khánh Hòa, Chí Thành, Huệ Quang, 
Khánh Anh, Tâm Thông, Hoằng Nghĩa...; ở miền Trung có Hòa 
thượng Tuệ Pháp, Thanh Thái, Đắc Ân, Tâm Tịnh, Phước Huệ...; 
ở miền Bắc có Hòa thượng Thanh Hanh, Phổ Tuệ... Chủ xướng 
chấn hưng Phật giáo lúc bấy giờ được khởi xướng ở Ấn Độ bởi cư 
sĩ David Hewavitarane, người Tích Lan, sau này xuất gia thành Đại 
đức Dharmapala. Công việc đầu tiên của ông là vận động trùng 
tu lại những Phật tích quan trọng ở Ấn Độ, và tiếp theo là lập hội 
Mahabodhi Society, xuất bản tạp chí Phật học, thành lập trung tâm 
Phật học và tu viện Phật giáo. Nhờ có sự khuyến khích của thi sĩ 
Edwin Arnold người Anh, tác giả The Light of Asia (Ánh sáng Á 
châu), và đại tá Henry Steel Olcott (người Hoa Kỳ), Dharmapala đã 
đạt tới những thành công lớn. Nhờ sự có mặt Tiến sĩ Ambedkar, 
hàng triệu người Ấn thuộc giai cấp hạ tiện tại Ấn Độ đã quy y theo 
Phật giáo. Tại Nagpur ngày 14.10.1956, năm trăm ngàn người đã 
làm lễ quy y trong một lần6. 

Từ chất xúc tác này, chư Tôn đức Việt Nam mạnh dạn bắt tay 

6. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận. 
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vào công cuộc chấn hưng Phật giáo mạnh mẽ, trong đó có sự góp sức 
của các cư sĩ nổi tiếng như bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Thiều 
Chửu, Đoàn Trung Còn... Mạnh nhất là miền Trung, nơi đào tạo 
nhiều danh Tăng sau này đã cùng nhau đứng lên chống lại chính sách 
triệt tiêu Phật giáo của Ngô triều.

2. Sự xuất hiện Tổ sư Minh Đăng Quang và Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam

Trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo, Phật giáo miền Nam 
vẫn chưa có sự gắn kết chặt chẽ vì chính quyền bảo hộ của Pháp 
trấn áp nhiều phong trào yêu nước. Một số giáo phái tín ngưỡng 
được phát triển dưới sự quản lý chặt chẽ về chính trị của nhà 
nước bấy giờ, nhưng nới lỏng về đạo đức, mê tín hoành hành, 
vì thế dễ phát sinh tha hóa, nhất là tu sĩ Phật giáo không còn 
nghiêm minh giới luật, làm cho quần chúng không còn niềm 
tin tôn giáo như trước đây; do đó một số tín ngưỡng mới ra đời 
được gọi là tôn giáo nội sinh. Và đặc biệt, ở Nam Bộ cuối thế kỷ 
XIX, đầu thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân về kinh tế, văn hóa, 
xã hội và tư tưởng đã xuất hiện nhiều đạo mới, hoặc đi ra từ 
Phật giáo, hoặc đi ra từ tín ngưỡng dân gian, hoặc đi ra từ tam 
giáo như: Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ Cư 
sĩ Phật hội Việt Nam, đạo Minh Sư và các nhóm Ngũ chi Minh 
đạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Đường, Minh Thiện, Minh Tân) 
mở rộng ảnh hưởng vào đầu thế kỷ XX, đạo Cao Đài, Phật giáo 
Hòa Hảo...

Đạo Phật Khất sĩ cũng ra đời trong thời gian này, mang một sắc 
thái đạo Phật đặc biệt tại miền Nam Việt Nam khi đất nước bị chia 
đôi sau đệ nhị thế chiến. 

Thân thế gia tộc Tổ sư Minh Đăng Quang

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là giáo chủ khai sáng Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam, thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn; 
sinh năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận 
Tam Bình, Vĩnh Long, miền Nam Việt Nam. Sinh trưởng trong 
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một gia đình hiền lương đạo đức, Ngài là con út trong gia đình có 
5 anh chị em. Riêng Ngài được ngụ thai đến 12 tháng. Chào đời 
được mười tháng thì thân mẫu mất, Ngài được thân phụ và kế mẫu 
nuôi dưỡng. Thuở ấu thời, Ngài có nhiều đặc tính khác thường so 
với những trẻ cùng lứa tuổi, thông minh, oai nghi, nói năng, hành 
động trang nghiêm, điềm đạm. Tuy còn bé nhưng Ngài ham thích 
đọc sách, nghiên cứu tôn giáo. Do túc duyên với đạo lý, Ngài nhất 
quyết ra đi tìm chân lý cho dù thân phụ quyến luyến cản ngăn. Mới 
15 tuổi, một thân một bóng vượt biên giới qua Campuchia tầm sư 
học đạo. Qua nhiều thử thách cam go, Ngài được ông Lục người 
Việt gốc Khmer hài lòng, trao truyền gia sản, sự nghiệp, nhưng 
Ngài từ chối. Rồi nghiệp duyên tiền kiếp còn sót lại, Ngài kết hôn 
cùng cô Kim Huê - một cô gái công dung ngôn hạnh vẹn toàn, 
để đáp nghĩa sinh thành với thân phụ lúc tuổi xế chiều, rồi cũng 
chẳng bao lâu, người phối ngẫu cũng ra đi theo lẽ vô thường. Từ đó 
không còn bận bịu gia đình, Ngài ra đi quyết tìm chân lý. Núi Thất 
Sơn là nơi tu luyện tâm thức Ngài suốt thời gian chiêm nghiệm 
nghiên cứu về Phật giáo.

Tâm nguyện nối truyền Chánh pháp Thích-ca

Trước bối cảnh phức tạp của xã hội và tín ngưỡng bị pha tạp, 
sau thời gian cầu pháp và ẩn tu, Ngài trở lại thị thành để giáo hóa 
nhân sinh.

Về hình thức, Ngài sử dụng pháp phục theo Nam tông, theo 
nguồn gốc của thời Phật tại thế được Phật giáo nguyên thủy bảo tồn 
đến nay. Ngài chủ trương ăn ngọ, trì bình khất thực nhưng giữ trường 
trai, ngủ gốc cây như trong “Pháp giáo truyền lưu Tứ y pháp” được đề 
cập trong giới nhà Phật, đó là con đường chấn chỉnh nếp tu tập đã bị 
thời gian làm phai nhạt. 

Bài pháp đầu tiên Ngài thuyết giảng là “Thuyền Bát-nhã”, sau khi 
ngộ lý vô thường từ sóng nước dập dìu trên biển Hà Tiên, mang tinh 
thần hợp duyên, vô thường, vô ngã của nhà Phật. Ngài bắt đầu du 
phương hoằng hóa với Tăng đoàn “tam y nhất bát” đúng với bài Nhất 
bát thiên gia phạn - cô thân vạn lý du, vũ trụ là nhà, vạn vật là bạn!
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Tư tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang

Quan điểm võ trụ quan của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ 
Chơn lý, tuy giải thích dẫn chứng theo tiến trình khoa học vật lý, từ 
thể của vũ trụ đến nhân duyên của mỗi quả địa cầu, hình thể địa 
cầu, ánh sáng của địa cầu... chúng sanh trong vũ trụ... cuối cùng là 
chân lý vũ trụ theo trình độ khoa học hiện đại. Tóm lại bài Chơn lý 
“Võ trụ quan” hàm tàng thuyết nhân duyên trong giáo lý Phật giáo 
Nguyên thủy.

Mười hiện trạng của võ trụ quan trong bộ Chơn lý đã xác định 
yếu tố cấu thành qua bốn giai đoạn: thành - trụ - hoại - không với 
các yếu tố đất - nước - gió - lửa có sinh diệt nhưng vẫn tồn tại dưới 
nhiều dạng khác nhau, thì với giáo lý nguyên thủy coi một số pháp 
(dharmas, thành tố) bị ô uế và hạn định là có thật, và đồng thời cũng 
tin rằng một số pháp không bị ô uế (vô ô nhiễm) và không bị hạn 
định là có thật. Theo nhận xét của phái Nguyên thủy, Niết-bàn có 
nghĩa là một sự thay đổi thực sự của những sự sinh tồn cá biệt, hữu 
hạn (samkrta dharmas: hữu vi pháp) và ô uế (klésas) thành những 
pháp vô hạn định (asamskrta) và không ô uế. Trong sự hình thành 
và hoại diệt của vũ trụ vạn pháp, chơn lý đã xác định tính vô thường 
chi phối bởi nhân quả. Phần XV của “Ngũ uẩn” trong bộ Chơn lý viết: 
“Chúng sanh sanh ra là bởi ấm, do nhân duyên chuyển nẩy, cái này cái 
kia sanh cái nọ. Cái có sanh cái có mà thôi, có hiệp có tan...”7. Cũng 
trong Chơn lý:

Không sắc thân đâu có thọ cảm.

Không thọ cảm đâu có tư tưởng.

Không tư tưởng đâu có hành vi.

Không hành vi đâu có thức trí.

Không thức trí đâu có giác chơn!8 

7. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Ngũ uẩn”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr.47.

8. Sđd, tr.37. 
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Phật giáo Nguyên thủy đã giải thích duyên khởi như là một tiến 
trình thời gian ngắn của những thực thể đích thật mà giữa chúng 
có một chuỗi tương quan nhân quả. Tuy nhiên, Tổ sư Minh Đăng 
Quang không thuần nghiêng về Nguyên thủy mà Ngài dung nạp tư 
tưởng Phật giáo Phát triển (Đại thừa) để có một sắc thái trung đạo 
của Phật giáo Việt Nam. 

Trong tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy lẫn Phật giáo Phát triển 
đều chấp nhận pháp ấn vô thường - khổ - vô ngã; uẩn - thức - giới; Tứ 
thánh đế; Bát chánh đạo; Thập nhị nhân duyên... và cũng đều chấp 
nhận con đường tu tập Giới Định Tuệ.

Luận về chư Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang trong phần “Chư 
Phật” của bộ Chơn lý xác định: “Tất cả chúng sinh là chư Phật”, 
đó là cách xác quyết khác hẳn với tinh thần của Phật giáo Nguyên 
thủy. Cũng như quyển “Giác ngộ” trong bộ Chơn lý, Ngài nói: 
“Bằng thiếu sự toàn giác, như bậc sơ giác, độc giác, hay đại giác, 
thì nhập định chưa bền lâu, ắt còn phải đi tu thêm hạnh tự giác, 
giác tha ở trong đời, để cho thành tựu sự giác mãn, tức là tu hạnh 
Bồ-tát”9... Tinh thần Bồ-tát đạo trong bộ Chơn lý của Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã nói lên sự dung hòa giữa hai hệ triết giáo của 
đạo Phật. Vạn pháp, theo Nguyên thủy thì “pháp hữu ngã không” 
nhưng theo quan điểm của Tổ sư về vạn pháp thì: Thân thọ sanh 
từ nơi không tướng / Như giấc mơ do tượng hình ra / Người mơ 
tâm thức đâu mà / Trụ đâu tội phước, đều là thành không / Pháp 
lành khởi, vốn xưa là huyễn / Nghiệp dữ gây, cũng huyễn mà ra / 
Mình bọt đậu, gió lồng qua / Không căn, không thật, pháp là huyễn 
thôi / Bốn vật lớn, mượn làm thân đó / Tâm không sanh, nhơn 
cảnh mà sanh / Cảnh không, tâm cũng không thành / Đôi đàng tội 
phước, như hình huyễn thôi / Thân không thật thấy là thân Phật / 
Tâm bông lông, biết Phật bông lông / Thân tâm tánh ấy vốn không 
/ Người ta với Phật cũng đồng như nhau / Thân chẳng thấy, biết 
là thân Phật / Nếu biết rồi, thì Phật là không / Người khôn biết 
tội tánh không / Thản nhiên chẳng sợ, trong vòng tử sanh / Tánh 

9. Sđd, tập II, “Giác ngộ”, tr.154. 
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chúng sanh thảy thanh tịnh hết / Do không sanh không diệt mà ra 
/ Thân tâm là huyễn thôi mà / Huyễn thì tội phước, hóa là thành 
không / Pháp là pháp, vốn xưa không pháp / Không pháp mà cũng 
pháp đó đây / Soi ra không pháp buổi nay / Pháp nào pháp nấy, 
nào hay pháp nào10. 

Phần “Ăn chay”, Ngài cũng định nghĩa rất rõ: “Ăn chay theo chữ 
Hán gọi là thực trai, đây có nghĩa là món ăn trong sạch vậy… Ăn chay 
là trong sạch với miếng ăn, không tham ăn, không vọng ăn, không 
cố chấp kén chọn món ăn, tâm không nhơ bẩn vì miếng ăn”11... Nội 
dung toàn bài “Ăn chay”, hàm ý tôn trọng luật công bình, không 
ỷ mạnh hiếp yếu, tôn trọng sự sống của nhau; không vì chữ hiếu 
mà sát sanh hại vật để cúng hiến cho cha mẹ... Ăn chay thể hiện 
lòng từ bi đối với các sinh vật nhỏ dại hơn ta, bắt buộc người con 
Phật phải có lòng từ bi trong việc ăn uống mà không viện cớ “tam 
tịnh nhục” như vào thời đại chưa biết canh tác rau cải như xưa, 
nhằm phục vụ cho khẩu dục, để rồi bị ràng buộc trong vòng nhân 
quả tội phước sát hại chúng sanh. Đây là quan điểm của Phật giáo 
Phát triển không thể có trong tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy. 
Trong tinh thần hòa hợp giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo 
Phát triển, Tổ sư Minh Đăng Quang đã diễn đạt nhuần nhuyễn 
hợp lý để triển khai tinh thần Bồ-tát đạo.

Tính đạo đức và luật nghi

Biết rằng đạo Phật đã thể hiện tinh thần từ bi đối với chúng 
sinh, nhưng cụ thể hơn, Luật nghi Khất sĩ trong phần “Tứ y pháp” 
có dạy: “...Không tự lấy để trừ tham, không tự làm để tránh ác. 
Uống hỏi xin nước, nằm hỏi xin đất, ăn hỏi xin lá trái, ở hỏi xin 
cốc hang. Không ngắt lá cây, không bẻ trái, phải lượm xin. Ăn quả 
chừa hột. Đừng bứng gốc (không xin thái quá). Không dùng đồ vật 
về sinh mạng của thú, người; hoặc: Và ai không cho kẻ đã hỏi xin, 

10. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, “Pháp”, Nxb. TP.HCM, 1998, 
tr.16-17 . 

11. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I,  “Ăn chay”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.313.
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người ấy có tội với công lý, nhưng đừng xin nhiều quá phải mích 
bụng người”12.

Trong Tứ y pháp của luật Khất sĩ cũng tương tự với luật Phật 
giáo Nguyên thủy: Vật dụng để cho hàng xuất gia dùng gọi là phép 
nương, có 4:

- Đi khất thực

- Mặc y phấn tảo

- Ngụ dưới bóng cây

- Dùng thuốc ngâm với nước tiểu (nước tiểu bò đen).

Sự mà hàng xuất gia không nên làm có 4:

- Hành dâm

- Trộm cắp

- Giết người

- Khoe pháp bậc cao nhơn.

Riêng phần người xuất gia không nên làm thì Phật giáo Nguyên 
thủy chỉ cấm không giết người. Đạo Phật Khất Sĩ đề cập đến cả mọi 
động vật, đó là tinh thần Phật giáo Phát triển.

Bộ luật nghi giữa Nam tông và Bắc tông có vài điểm khác biệt, 
nhưng gốc luật tạng cũng phát xuất từ Nguyên thủy, qua các triều 
đại, quốc độ mà chư Tổ Bắc truyền triển khai du di có khác để 
thích hợp với thổ nhưỡng từng khu vực. Phật giáo Khât sĩ dung 
hòa giữa hai tông này và mang sắc thái Phật giáo nội sinh khá đặc 
sắc, nhưng vẫn giữ tinh thần từ bi cao độ của Bồ-tát hạnh.

Tôn chỉ hành trì

Phật giáo Khất sĩ buổi đầu không nặng về cốt tượng, Ngài từng 
dạy: “Thờ cúng lễ bái cốt tượng không bằng thờ kinh sách học hành, 
thờ kinh sách không bằng thờ ông thầy dạy đạo cho mình hiện tại 

12. Bốn phép nương tựa theo Phật giáo Nguyên thủy. 
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đang sống, thờ ông thầy không bằng thờ bản tâm của mình trong 
sạch”.13 Chính vì thế mà trong các tịnh xá Khất sĩ trước 1970, ngoài 
tượng Đức Phật Bổn Sư và tranh hình Tổ, không thờ thêm bất cứ 
hình cốt nào khác. Về sau, ảnh hưởng giao hòa với Bắc tông, các 
tịnh xá đã thờ vong, tượng Quán Âm Bồ-tát, và đọc tụng kinh âm 
Hán mà trước kia chỉ thuận đọc tụng kinh dịch thuần Việt qua 
dạng văn vần. 

Việc ăn ở ban đầu khi Đạo Phật Khất Sĩ mới thành lập, Tăng 
đoàn chỉ trú gốc cây không quá hai đêm một chỗ, không nấu 
nướng cất giữ, không thọ nhận tiền bạc vật báu và sau khi có trú 
xứ, chư Tăng chỉ được phép lưu trú không quá 3 tháng một chỗ. 
Do tình hình hiện nay, Tăng Khất sĩ đã hòa nhập chung với sinh 
hoạt Giáo hội, việc bổ cử di trú hay cất giữ tiền bạc, ăn ngọ... cũng 
được du di. Tuy nhiên, Tăng thuộc Giáo hội Khât sĩ chính thống 
vẫn giữ tốt những oai nghi mà một số kẻ lạm dụng hình thức Khất 
sĩ bên ngoài đã không hội đủ yếu tố chân chánh của một Tăng sư 
Khất sĩ truyền thống. Đặc biệt một số Tăng Ni Khất sĩ cũng theo 
đuổi kịp kiến thức thời đại mà trước 1975 họ chuyên tu hơn là 
trau dồi học vấn. 

Sau khi gia nhập vào một hệ thống Giáo hội duy nhất sau 1981, 
chư Tăng Khất sĩ vẫn được thỉnh giảng ở các chùa cũng như các 
giảng sư Bắc tông có mặt trong những buổi giảng tại các tịnh xá Khất 
sĩ. Tuy nhiên, nhiều Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ hiện nay vẫn chưa 
chủ động trong việc hoằng pháp công cộng mà phần lớn chỉ thí pháp 
trong các ngày hội cúng dường trai phạn 2 lần mỗi tháng. 

Kiến trúc và tổ chức Giáo hội

Tịnh xá là nơi thờ phượng và chỗ cư trú của chư Tăng Ni, hình 
dáng 8 cạnh (bát giác), một lối kiến trúc độc đáo, thoát khỏi lối xây 
dựng ảnh hưởng của Trung Quốc có rồng phụng, thờ phượng rườm 
rà, nhìn vào trông thoáng đãng. Theo quy cách xây dựng xưa kia: 
“Tịnh xá phải 8m, vuông bốn phía, hình bát giác. Có nhà giảng thuyết 

13. Chơn lý “Chánh kiến”. 
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pháp, góc vuông 16 thước, bề dài 16 thước...”

Có ba loại hình Giáo hội: Tiểu Giáo hội gồm 20 vị Tăng; Trung 
Giáo hội là 100 vị  và Đại giáo hội là 500 vị. Một Tăng hay một chúng 
gồm 4 vị14.

Giáo hội Tăng-già: luôn luôn đi du hành, chớ không ở một chỗ quá 
ba tháng. Khi đi, đi bộ cả Tăng đoàn, để cho được sự học hành khắp 
xứ, đủ hạng người và quý nhất là sự giải thoát chỗ ở một nơi, để dứt bỏ 
tham sân si ái dục dễ dàng, vì chính nguyên nhân của sự giải đãi, mất 
đức và phạm giới là bởi ở một chỗ vậy15... 

Tổ sư Minh Đăng Quang cũng tỉ mỉ trong tứ oai nghi mà bốn bộ 
Luật tiểu Bắc tông - Tỳ ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách đã dạy. Bộ Chơn 
lý “Luật nghi Khất sĩ” đào tạo một vị tu sĩ rất hoàn chỉnh mà đến nay, 
ai còn ở trong Tăng đoàn đều vẫn phải chấp hành. Đây là hình ảnh 
Tăng đoàn của Phật còn tại thế, giữ và lưu truyền được giáo pháp 
Thích-ca. Luật nghi Khất sĩ diễn âm toàn bộ từ luật tạng Phật giáo 
Phát triển, dễ hiểu dễ nhớ. 

III. ĐÔI LỜI TẠM KẾT

Trong tình hình xã hội rối ren, một số tổ chức chống ngoại xâm 
ra đời, đồng thời cũng xuất hiện nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo 
nội sinh kết hợp với chính trị để bảo vệ Tổ quốc. Trước tình cảnh bất 
khả kháng đó, Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện làm sống lại, làm 
tươi nhuận lại cho đạo Phật tưởng chừng bị biến dạng, song song 
với trào lưu chấn hưng Phật giáo khắp nơi. Việt Nam đã có một hệ 
phái kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc truyền, hay 
Nguyên thủy và Phát triển, từ hình thức đến nội dung, để Phật giáo 
Việt Nam có bộ mặt mới mẻ hơn, thích hợp với trình độ dân trí và sở 
thích người dân Nam Bộ lúc bấy giờ, bằng giáo lý với những ảnh dụ 
gần gũi và ngôn ngữ trong sáng.

Đạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chân truyền 
và tu tập sinh hoạt đúng nguyên mẫu Tăng đoàn lúc Phật còn tại thế. 

14. Luật nghi Khất sĩ.
15. Sđd. 
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Đây là một hệ phái đóng góp vững vàng, không những ở lãnh vực 
tôn giáo tín ngưỡng, mà còn là nét văn hóa trong sáng cho dân tộc 
thế kỷ XX. Trăm hoa đua nở của các hệ phái tôn giáo, báo hiệu dân 
tộc sớm hưởng cảnh bình minh của đất nước sau thời gian dài tăm 
tối bởi ngoại thuộc. Ngay cả hiện nay, Hệ phái Khất sĩ cũng cùng với 
GHPGVN đóng góp xây dựng xã hội sau khi thống nhất hai miền. 
Tăng-già Khất sĩ không những là hệ phái chuyên tu mà còn cập nhật 
kiến thức thời đại cho các Tăng Ni trẻ, năng động với xã hội nhiều 
mặt mà vẫn giữ được nét đặc thù của chính mình.

Ngày 14 tháng 12 năm 2013



PHAÂN TÍCH MOÄT SOÁ QUAN NIEÄM  
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VEÀ SÔÛ HÖÕU VAØ ÑAÏO ÑÖÙC

TS. Nguyễn Hữu Nguyên 
Ban Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam

Khất sĩ là một hệ Hệ phái của Phật giáo Việt Nam ra đời từ giữa 
thế kỷ XX ở Nam Bộ trong bối cảnh thoái trào của Phật giáo châu Á 
nói chung, do bị thực dân phương Tây chèn ép. Có rất nhiều vấn đề 
cần nghiên cứu như: Sự ra đời của Hệ phái có thể chấn hưng được 
Phật giáo Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tan rã, hoặc về triết lý 
đạo đức, hình thức tu hành… Nhưng bài viết này chỉ giới hạn trong 
việc phân tích một số quan niệm của Hệ phái Khất sĩ về sở hữu và 
đạo đức. Tuy nhiên, bài viết không nhằm “phản biện” các quan điểm 
đó mà chỉ phân tích, so sánh để thấy sự khác nhau giữa các quan 
niệm có liên quan đến sở hữu và đạo đức.

1. Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của Hệ phái Khất sĩ

Theo cuốn Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam của Vân Thanh (giấy 
phép số 929/72/PTUVK SALP/TP ngày 27 - 6 - 1974) thì Hệ phái 
Khất sĩ ra đời trong hoàn cảnh như sau: “Phật giáo thời bấy giờ cùng 
chung số phận ấy, đã bị mất chủ quyền dân tộc, giáo quyền đạo Phật 
bị chà đạp trắng trợn hơn bao giờ hết (các Sư phải nộp thuế thân, phải 
đi lính cho thực dân Pháp, chẳng được tự  truyền đạo như bên Thiên 
Chúa v.v…). Tình trạng khốn đốn của Phật giáo buổi này chẳng khác 
nào đóng cửa để chờ chết vì chẳng còn hệ thống (đoàn thể) tổ chức như 
trước kia, nguyên do thực dân Pháp cố tình cắt đứt sự tổ hợp của Phật 
giáo buổi này, chúng sợ dân ta trá hình là Phật giáo để rồi chống đối 
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chúng nên mọi hình thức của Phật giáo bị chúng làm tê liệt cả. Trong 
Tăng giới thời này chẳng biết làm gì hơn trước sự dòm ngó theo dõi của 
thực dân nên sự sống hết sức rời rạc, vô tổ chức”. Đối với Phật giáo Việt 
Nam vùng Nam Bộ: “vì hoàn cảnh thúc giục trong xứ Nam Kỳ lục tỉnh 
còn lại một số Tăng-già tiền bối có thực học, thực tu tìm đủ mọi phương 
châm để duy trì mối đạo”.

Trong tình thế hết sức khó khăn đó, Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã khai sáng Hệ phái Khất sĩ vào năm 1946 tại miền Nam Việt Nam, 
với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam”. Có thể hiểu tâm nguyện này là: bằng cách tu hạnh Khất sĩ 
để duy trì Phật giáo đang đứng trước nguy cơ bị triệt tiêu bởi sự chèn 
ép của thực dân phương Tây. Để thực hiện mục tiêu đó, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã soạn thảo bộ Chơn lý, trình bày các quan niệm về đạo 
đức nhằm hướng dẫn cho các tu sĩ thực hành.

 Mục đích của bộ Chơn lý được xác định như sau: “Quyển Đạo 
Phật này có ra là để chỉ rõ con đường giác ngộ, bởi giác ngộ mới 
là đạo Phật. Quyển Đạo Phật này ra đời với tính cách siêu nhiên, 
không cần dư luận, không thiên tư, không chỉ trích. Mà chơn lý, công 
lý, chỉnh đốn chấn hưng, giác ngộ, khuyến khích theo ý muốn của 
khắp người người”1. 

Hệ phái Khất sĩ ra đời trong trào lưu “chấn hưng Phật giáo” ở 
châu Á và Việt Nam nhưng đồng thời cũng là thời kỳ cuối của cuộc 
chiến tranh Thế giới thứ II vô cùng ác liệt nên tác động của trào lưu 
này bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, bài viết này không đề cập đến 
khía cạnh chính trị hay tôn giáo mà chỉ nhằm phân tích một số quan 
niệm của Hệ phái Khất sĩ về sở hữu và đạo đức.

2. Phân tích một số quan niệm của Hệ phái Khất sĩ về sở hữu và 
đạo đức

Toàn bộ giáo lý của Hệ phái Khất sĩ nằm trong bộ Chơn lý mà 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III “Đạo Phật”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr. 62 - 63.
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tinh thần cơ bản là hướng đến sự giải thoát khỏi nỗi khổ đau của con 
người bằng con đường thoát khỏi “tham sân si”. Tổ sư Minh Đăng 
Quang cho rằng: “Ngoài Khất sĩ ra không có pháp nào thứ hai để diệt 
tham sân si được. Mà nếu tham sân si không diệt, thì người ta với cỏ 
cây, muông thú có khác chi nhau…”. Nếu phân tích theo ngữ nghĩa 
thì quan niệm này cho rằng con người với thế giới động thực vật chỉ 
khác nhau ở chỗ có hay không có yếu tố “tham sân si”. Phải chăng, 
nếu ai còn tham sân si thì chưa phải là con người?

Để giải thích cho quan điểm này, Tổ sư Minh Đăng Quang còn 
viết: “Trẻ con là tham sân si… nó chỉ tìm yên vui bằng sự độc ác, mà 
nhờ được mọi người tha thứ nên nó mới dễ duôi quen tật! Nó như cỏ 
cây thú… Trái lại, khi loài người đã lớn, có trí, biết học ai ai cũng vào 
trong lớp chót của trường đời… mà vượt lần lên lớp trên của người 
lớn… xem mình là Trời Phật, nào có ai dám gọi ta là trẻ con, mà trẻ con 
là tham sân si độc ác…”. Có thể thấy, cách nhìn nhận này hoàn toàn 
trái ngược với quan niệm “nhân chi sơ tính bổn thiện” của Nho giáo, 
đồng thời cũng trái ngược với quan niệm của các nền văn hóa trên 
thế giới về trẻ em là: trong sáng, ngây thơ và đáng yêu…

Nếu xem xét từ góc độ thuần túy ngôn ngữ học, các quan điểm 
trên của Hệ phái Khất sĩ dường như ngược lại với các kiến thức khoa 
học và quan niệm văn hóa ngày nay. Mặt khác, mục tiêu của Hệ phái 
Khất sĩ là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, cũng là nối tiếp các giá 
trị nhân văn của tư tưởng Phật giáo Việt Nam, do vậy cách diễn giải 
và cách dùng từ ngữ của Hệ phái Khất sĩ về quan niệm “tham sân si” 
có thể không giống ngày nay nhưng ý nghĩa và mục tiêu không mâu 
thuẫn với tư tưởng nhân văn.

Cái mà Hệ phái Khất sĩ gọi là “tham sân si” của trẻ con - giống 
như cây cỏ - cần được diễn giải bằng khái niệm “bản năng sinh tồn 
vốn có” của muôn loài do tạo hóa sinh ra - do nó chưa có ý thức nên 
nhìn từ hiện tượng giống như sự tham lam nhưng bản chất của hành 
vi đó chưa phải là tham sân si. Còn đối với người lớn, “bản năng sinh 
tồn” vẫn tồn tại nhưng có phần lý trí mạnh hơn nên có thể điều chỉnh 
được hành vi. Tuy nhiên, khi lòng tham của một người nào đó lớn 
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đến mức thôi thúc họ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hay thành 
quả lao động của người khác thì mới coi là “tham sân si” cần loại bỏ.

Nếu hiểu “tham sân si” có nguồn gốc từ “bản năng sinh tồn” và 
là thuộc tính sinh học do tạo hóa sinh ra thì không thể loại trừ nó 
hoàn toàn, nhưng có thể hạn chế ở mức không làm hại đến lợi ích của 
người khác. Mặc dù con người không thể hoàn toàn thoát khỏi tham 
sân si, nhưng mặt khác lại có các tố chất về chân - thiện - mỹ, do đó, 
trong mỗi con người, nếu phần thiện trội hơn sẽ vượt qua được lòng 
tham, ngược lại, nếu lòng tham bản năng mạnh hơn thì sẽ trở thành 
“tham sân si”.

Như vậy, ta cần hiểu mục tiêu mà Hệ phái Khất sĩ muốn loại trừ 
“tham sân si” là thoát khỏi hành vi chiếm đoạt tài sản không phải của 
mình (trộm cắp, tham nhũng…) chứ không phải là phủ nhận “bản 
năng sinh tồn” hay thủ tiêu động lực lao động sản xuất để tiến tới 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”.

Về mối quan hệ giữa sở hữu và đạo đức của Hệ phái Khất sĩ được 
thể hiện rất rõ qua nội dung cụ thể của “Tứ y pháp”:

1. Người tu khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp đọc giới bổn thì được ăn tại chùa.

2. Người tu khất thực chỉ lượm những vải bỏ mà đâu lại thành 
áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu khất thực chỉ nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Người tu khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc 
trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, đường, dầu thì được dùng.

Theo bốn điều quy định trên, những vị Khất sĩ là những người 
gần như đạt đến sự “vô sản tuyệt đối”, như thời kỳ Phật giáo Nguyên 
thủy, thời Phật còn tại thế. Đức Phật thường dạy các đệ tử “không có 
bất cứ cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi”, tức là từ miếng ăn đến 
áo mặc, nhà ở và thuốc chữa bệnh đều do người khác cúng dường. 
Khi con người không có thứ gì và không cần danh lợi thì đương 
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nhiên lòng tham cũng không còn tồn tại vì đối tượng của tham sân si 
là địa vị và tài sản. Điều này hoàn toàn đúng về logic, nhưng không 
có nghĩa là ai có địa vị và tài sản đều là người tham sân si.

Như vậy, giữa sở hữu và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

Nếu con người trở thành “vô sản tuyệt đối và tự nguyện”, như các 
vị Khất sĩ, tham sân si sẽ tự biến mất nhưng đồng thời động lực lao 
động sản xuất ra của cải vật chất và đấu tranh giành quyền lợi cũng 
không còn. Chính bộ Chơn lý cũng thừa nhận: “… một Khất sĩ có thể 
và có quyền sở hữu nhưng phải thường quán sát với tuệ giác không 
có bất cứ cái gì “là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi”... “Ở đời có vật chất 
cũng chết khổ, không có vật chất cũng chết khổ. Trong lúc đang làm 
cũng chết khổ, lúc chưa có cũng chết khổ. Chi bằng chúng ta hãy làm để 
đủ nuôi sống vừa thôi, mới là không chết khổ”2.

Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa ra đời trước Hệ phái Khất sĩ, cũng 
coi giai cấp vô sản là đại diện cho phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa - tiến bộ hơn tư bản chủ nghĩa nhưng chỉ chủ trương “công 
hữu về tư liệu sản xuất”, mặt khác vẫn thừa nhận sở hữu tư liệu sinh 
hoạt và xác định mục tiêu “đáp ứng ngày càng cao” đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân và đấu tranh để “…mai đây lợi quyền ắt 
qua tay mình…”.

Ngày nay, Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới đều đưa mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu, tức là sản xuất ra nhiều của cải 
vật chất hơn; đồng thời cũng ra sức chống tham nhũng và chống bất 
bình đẳng xã hội, các mục tiêu đó không mâu thuẫn với quan niệm 
chống “tham sân si” nhưng khác ở chỗ không coi sở hữu tài sản là 
đồng nghĩa với tham lam và độc ác, mà ngược lại coi đó là giải pháp 
căn bản để tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn cho con người. Ngày 
nay cũng có rất nhiều người làm giàu chân chính bằng sức lực và tài 
năng của mình, họ đã đóng góp rất lớn vào công cuộc “xóa đói, giảm 
nghèo” và thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”. 

Riêng Hệ phái Khất sĩ đã lựa chọn con đường hy sinh những nhu 

2. Sđd, tập II “Khuyến tu”, tr. 182.
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cầu sống bình thường nhất, lấy cuộc sống thật sự khổ hạnh của cá 
nhân các tu sĩ để làm tấm gương kêu gọi con người hãy từ bỏ tham 
sân si. Điều này được nêu rõ trong bộ Chơn lý: “Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, 
dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm 
người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngỏ đường đi, khoe sự tốt đẹp của 
giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến cho người”. Đó là giá trị nhân văn 
rất đáng trân trọng.

Như trên đã trình bày, bài viết không nhằm phản biện hay phản 
bác các quan điểm của Hệ phái Khất sĩ mà chỉ phân tích, so sánh để 
thấy tính đa dạng về nhân sinh quan của loài người. Do đó ngày nay 
con người cần phải học cách sống nhân ái, không tham lam, để có thể 
cùng tồn tại hòa bình trong một thế giới đa văn hóa, đa tín ngưỡng và 
phát triển không đồng đều.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10-2-2014

***
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ÑAËC TÍNH THUÛY TRONG ÖÙNG XÖÛ PHAÄT GIAÙO 
CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

PGS.TS. Trịnh Sâm 
Ban Phật học chùa Xá Lợi

1. Trong quá trình bản địa hóa Phật giáo ở Việt Nam, từ bình 
diện lý thuyết cũng như ứng dụng, hiện tượng Tổ sư Minh Đăng 
Quang và Hệ phái Phật giáo biệt truyền - tông phái Khất sĩ, có một 
ý nghĩa đặc biệt. Hiển nhiên, hiện tượng này không tách khỏi dòng 
chảy của văn hóa Việt Nam, nhất là dòng chảy văn hóa Nam Bộ với 
những nhân vật lập thuyết và sự kiện ra đời các tôn giáo có tính chất 
dung hợp đầu thế kỷ XX.

Đọc toàn bộ các bài thuyết pháp trong bộ Chơn lý của Tổ sư 
Minh Đăng Quang, chúng ta có thể thấy, Ngài có nhiều suy nghĩ và 
hành động có ý nghĩa cách mạng, trong đó đáng chú ý là tinh thần 
dung hợp và Việt hóa trên nhiều phương diện, nhưng những ý tưởng 
ấy thường lại được trình bày dưới dạng ngôn từ hàm (implicit), chứ 
không phải hiển (explicit). Do vậy, về thao tác, phải xâu chuỗi nhiều 
chi tiết được lặp lại và có tính chất liên văn bản, may ra mới biện giải 
sáng tỏ được.

Theo tri nhận luận, trong quá trình tương tác với tự nhiên, con 
người thường dựa vào một bình diện trải nghiệm này để nhận thức 
một bình diện khác. Thông qua những thuộc tính có tính chất vật 
chất, cụ thể, hữu hình dễ quan sát của sự vật, hiện tượng này để 
khám phá ra những đặc tính phi vật chất, trừu tượng, vô hình của 
sự vật hiện tượng khác, có khi dựa vào đó để xây dựng lý thuyết 
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của mình theo hướng phóng chiếu. Đi theo con đường này, trong 
phạm vi đang bàn, thông qua hoạt tính của nước, một sự vật cụ thể, 
để chiêm nghiệm về hệ ứng xử trong lập thuyết Phật giáo và cả đặc 
tính của một dân tộc. Người ta gọi đó là những trải nghiệm tự nhiên 
(natural kinds of experience) mà về bản chất là những ẩn dụ. 

Có thể nói, Tổ sư Minh Đăng Quang dùng bản thể của nước như 
những minh họa sinh động trong lập thức của mình là một trường 
hợp như thế. Sau này, vào năm 1970, Cao Xuân Huy (1900 – 1983), 
một nhà đạo học, trong quá trình nghiền ngẫm về lịch trình tư tưởng 
của Việt Nam đã nhận ra: “… cái đặc tính mềm mại, uyển chuyển, linh 
hoạt, lưu động như nước… Dân tộc ta có tính nước…” và ghi nhận 
chính khả năng thích ứng và cân bằng là bí quyết sinh tồn của người 
Việt Nam, đều xuất phát từ cách tiếp cận như thế.

Xuất phát từ các góc độ vừa xác lập, bài viết này thử xem xét đặc 
tính thủy có vai trò như thế nào trong ứng xử Phật giáo của Tổ sư 
Minh Đăng Quang và ứng xử Phật giáo ở đây được hiểu là toàn bộ 
hoạt động liên quan đến Phật pháp từ bình diện giới thuyết cũng như 
hành động cụ thể của nhà sư.

2. Có nhiều nền văn hóa, nhất là một số nền văn hóa ở châu Á, 
nước nói rộng ra là sông nước và những thực thể có liên quan đến 
sông nước, có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống vật chất và 
tinh thần của nhiều dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bậc 
trí thức hay thích ngắm nhìn nước, thích luận bàn về lẽ huyền biến 
trong bản thể của nước. Trong lập luận của mình, Lão Tử hay so 
sánh tính chất khiêm nhường của con người với nước, rất coi trọng 
nhu đạo và khiêm nhu đạo… thượng thiện như nước… nước ở chỗ 
không ai muốn ở… Sông và biển sở dĩ được làm vua của các hang 
hốc, là vì khéo ở dưới nó… Trong thiên hạ, chẳng cái gì mềm yếu 
hơn nước, mà không vật gì công phá cái kiên cường hơn được nước. 
Khổng Tử cũng viết: “Trí giả nhạo thủy”.

Trong các bài thuyết giảng của mình, Tổ sư Minh Đăng Quang 
nhiều lần bàn đến nước, hoặc trong những ý riêng biệt hoặc trong 
mối tương quan với các chất khác, nhưng có lẽ tập trung nhất là 
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trong bài Tánh thủy từ trang 269 đến 280 của bộ Chơn lý. Trong đó 
đáng chú ý là các ý niệm sau: “Nước là đạo, là pháp, nước là thiện, là 
lành. Nước là sống đời vĩnh viễn, nước ấy là tánh của người quân tử, 
là tâm của Phật, là thân của trời, là trí của loài người, mà khi xưa các 
bậc hiền triết muốn cho chúng sanh tập theo tánh nước để ăn ở sống 
đời, nên đặt tên là nước. Nước là dân, là đạo, đạo là tâm thủy, tánh của 
nước đó”. Rõ ràng, những chiêm nghiệm này, cần phải tìm hiểu sâu 
hơn, bởi vì, theo chúng tôi, đây là những căn cứ, những điểm xuất 
phát cho những hành xử Phật giáo rất tích cực của Tổ sư.

3. Sau đây chúng tôi sẽ đúc kết và phân tích một số ẩn dụ về nước 
trong lập thức của Tổ sư Minh Đăng Quang.

3.1. Nước và tính thích nghi

Quan sát hoạt động của nước, dù tồn tại bất cứ ở môi trường 
nào, chúng ta thấy nước rất dễ tính (chữ dùng của cụ Cao Xuân Huy), 
sẵn sàng thích nghi với vật chứa tự nhiên hay nhân tạo: hồ nước, 
ruộng nước, ngòi nước… chai nước, gàu nước, chĩnh nước… Thế 
nhưng, đó không phải là cách ứng xử ba phải, mà chính là cái khả 
năng thích ứng vô hạn (chữ dùng của Cao Xuân Huy) của nước. Và 
điều này làm nên sức mạnh vô song của nước và tương ứng với nó là 
cách ứng xử theo đặc tính thủy của con người khi nắm được lẽ huyền 
biến của nước. 

Tổ sư Minh Đăng Quang viết: “Nước tuy dẻo dai mềm yếu nho 
nhã nhu hòa chan sớt theo hình lớn nhỏ, mà lại bền bỉ mạnh cứng to 
lớn nặng nề… Tuy mềm yếu lỏng nhẹ trôi chảy chiều chuộng như sợ 
sệt, ai muốn sao theo vậy, cũng như không ta, không tự chủ, không nhứt 
định, là cái sống của chúng sanh, sống theo nhân duyên, mà như thế 
mới là một sức mạnh, to lớn, ích lợi bền dài sống mãi”.

3.2. Nước và tính cân bằng

Trong quá trình hòa kết với tự nhiên, không phải ngẫu nhiên 
mà con người hay nhắc đến bề mặt phẳng lặng của nước. Ngày xưa, 
người phương Đông hay xem mặt phẳng của nước như một hình 
mẫu: thước thủy trong xây dựng, tính cân đối trong kiến trúc, tính 
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bền vững niêm luật trong thơ ca… Do vậy, cho dù có thể lúc này lúc 
khác, một mặt, có thể uốn cong, luồn lách theo mọi ngõ ngách, uyển 
chuyển theo địa hình, nhưng bao giờ nước cũng vươn tới thế cân 
bằng. Nói cách khác, cân bằng là thế tồn tại ổn định của nước. Dựa 
vào đặc điểm này, con người có nhiều khái quát tuyệt diệu về cách 
hành xử ở đời, cũng như xây dựng những liệu pháp tâm lý trong xã 
hội công nghiệp.

Vẫn trên nền tảng ấy, nhà Phật còn vươn xa hơn trong việc xác 
lập tính cân bằng có tính chất hướng nội thuộc về tâm giác, còn theo 
cách hướng ngoại, đó là cách khai thị theo hướng vô ngôn và như 
một thể hiện công bằng của tự nhiên. Chơn lý nhìn nhận: “Mặt nước 
thì bằng phẳng, sáng rỡ và tự nhiên cũng như sự im lặng, chơn như, 
sự công bình theo đạo lý, như sắc diện sáng rỡ của bậc quân tử trượng 
phu… Không ai chém giết đánh đập được nước, dầu sau cơn bị động 
rồi, thì nước vẫn trở lại yên lặng, bằng phẳng như nhiên, như không có 
chi hề hấn…”.

3.3. Nước và tính cố kết

Có lẽ một trong những đặc tính làm nên sức mạnh của nước là 
tính cố kết chứ không phân rã và khả năng dung nạp rất lớn của nó, 
cho nên có thể nói là đặc trưng cố kết trong thế hoàn toàn mở chứ 
không phải đóng kín. Nói cách khác, cố kết như một động lực để 
chan hòa và cộng hưởng, có khi chấp nhận tiểu dị để vươn tới đại 
đồng. Dựa vào cách hình dung vừa phân tích, dân gian Việt Nam coi 
tất cả chất lỏng trong cơ thể con người đều là nước, ngoại trừ máu và 
mồ hôi (xem tài liệu tham khảo 9b).

Trở lại, vấn đề đang bàn, Tổ sư Minh Đăng Quang đã sớm nhận 
ra điều này: “Nước là một chất lỏng chan hòa với tất cả các chất, cũng 
như sự không xan tham, chan sớt sống chung cùng với chúng sanh” và 
“Nước không có hột phân tách, cũng như lòng sống chung từ bi bác ái, 
đại đồng, bình đẳng của nhà đạo đức, không chia rẽ phân biệt, ích kỷ 
riêng tư”.

3.4. Nước và tính thông thoáng, lưu chuyển
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Làm nên tính chất mở và cũng gần gũi với sự chan hòa, không 
chia rẽ, phân biệt như ở (3.5), là tính chất thông thoáng của nước. 
Nhìn nước xuất phát từ nguồn, vượt qua bao thác ghềnh để về với 
biển cả, nó không chỉ là đạo, hành trình ấy theo tri nhận quan không 
khác chi đời người. Đó là cách nhìn có tính trực quan, thật ra sự liên 
thông của nước hầu như không có vật gì ngăn cản được; khác biệt, 
cách ngăn chỉ có tính chất tạm thời.

Về điểm này, Tổ sư đã vượt chấp để nhận ra: “Nước thì lưu thông 
không có chi ngăn bít được… Tuy nước ao này ao kia cách khoảng, 
nhưng nó cũng có hang mạch thông đồng; cũng như xứ đạo đức bên 
này, nước quân tử bên kia, tuy ở cách xa, chớ tinh thần lý trí điển lành 
lúc nào cũng dung hợp làm một, mà không ai ngăn cản được”. Quả 
nhiên, từ sự lưu chuyển thông thoáng của nước mà nghĩ đến tính 
chất dung hợp và tương đồng giữa các nét tích cực của những học 
thuyết, những đức tin rất cách xa về mọi phương diện, chính nhà 
sư đã cung cấp một cái nhìn rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Phải 
chăng, khác biệt chỉ là phương tiện mà cái chính là mục đích, mục 
đích sẽ biến đổi và hoán cải phương tiện? Đúng như thế, chính Tổ sư 
đã xác nhận: “Dầu nước ao, nước sông, nước rạch, nước nguồn, thảy 
đổ vào biển cả, bao nhiêu màu sắc đều hóa một màu. Cũng như bao 
nhiêu tông giáo, giáo phái, chi nhánh, pháp môn của đạo đức, đều gồm 
có một mục đích là Niết-bàn nhà đạo!”.

3.5. Nước và tính thanh lọc

Trong thế đối lập với đất, Chơn lý đề cập đến tính chất sạch và 
dơ, trong và đục của sông nước, cũng chính là muốn nói đến cuộc 
đời và con người. 

Chơn lý viết: “Những khi bão tố nước đục dâng lên, tràn vào ao 
nước trong cao ráo, khi đến đó rồi là ở yên đó và lần hồi phải tự lóng 
trong, theo như chất nước ao trong… Nước ao trong chảy ra ngoài sông 
đục, cũng như đào đất moi giếng gặp nước trong, nước trong ấy ai cũng 
quý giá hoan hô cất giữ… Ví bằng khi nước dơ tràn ngập đến người ta 
nếu có ích kỷ muốn giữ nước ao trong, thì lấy đất đắp ngăn chận lại, đất 
ấy tức là vật chất, của cải, tiền tài… Như thế, đạo lý là nước ao trong, 
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cao ráo, nước đục dơ tràn lên là sự sôi nổi của ý tham, tiền của là đất 
đắp bờ…”. 

Dễ thấy, theo cách lập thức của Tổ sư, nước trong, sạch là đạo 
cần phải theo; nước đục, dơ là lòng tham nên tránh, trong cuộc sống 
đục và trong, dơ và sạch lẫn lộn nên phải nhờ đến sự thanh lọc của 
nước; “… dùng pháp lý mà gội rửa thân tâm, gần người tu quân tử thì 
thân tâm mát nhẹ, trí sáng làu làu”.

Ta hãy suy ngẫm tiếp: “Người ta giặt rửa cái dơ vào trong nước, thì 
với sự yên lặng, cái dơ lắng xuống đáy, hay cũng có sóng gió là cái dơ 
ấy bị tạt thải lên bờ. Sự điềm tĩnh của người tu cũng y như vậy, hạ bỏ 
tất cả phiền não xuống tận đáy lòng, cùng khi nói cùng xô dẹp qua một 
bên, mà tánh người tu vốn thường trong sạch và yên lặng. Nước dơ thì 
phải tự rửa nó bằng yên lặng… người tu có dơ tự họ rửa lấy… Ai cũng 
uống nước mà sống, tắm nước làm sạch…”.

3.6. Nước và tính thanh khiết

Trong văn hóa Việt Nam, trong ba ngày Tết, hay khi cúng quải, 
trên bàn thờ ngoài hoa quả, bao giờ cũng có một ly hay chén nước 
trắng tinh khiết. Điều này phần nào cho thấy tính chất biểu trưng về 
lẽ uyên nguyên của nó trong đời sống tâm linh của người Việt.

Tổ sư Minh Đăng Quang viết: “Nước chỉ một màu sáng trắng, tức 
là sự thanh bạch của các vị đạo sư… Nước một màu sáng trắng cũng 
như trí của quân tử chẳng chút si mê… Nước thì trong như lòng không 
dính lợi của nhà đạo. Vị của nước ngọt, giống lời nói của người hiền. 
Nước ngọt lòng nhẹ tan chảy có đường, nên kêu là sự nho nhã, nhu hòa 
nhu đạo”.

3.7. Nước và sự vĩnh hằng

Về bản thể của nước, với cái nhìn của Phật học, nó luôn là sự 
vĩnh hằng cho dù có sự thay đổi trên bề mặt hiện tượng.

Chơn lý nhiều lần đề cập, xin được trích một vài đoạn: “Nước bao 
giờ cũng mát, dầu phải bị cơn đốt nấu đi nữa, thì sau khi đó nó cũng 
mát trở lại tánh cũ… Dầu có ai múc nước uống, đem nước nấu khô, 
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hay là đổ đi đâu thì nước bao giờ cũng trở về với nước… Người quân tử 
chẳng mất, cũng như nước bao giờ cũng vẫn còn hoài hoài… Nước biển 
thì bay lên không trung làm mây, mây mưa rưới lại sông ngòi, sông ngòi 
đổ tuôn về biển, phận việc xoay tròn như thế nên nước biển vẫn mãi 
một mực, không cao thấp…”.

3.8. Nước và người học đạo

Khi đi tìm đặc điểm của nước, về mặt biểu đạt, Tổ sư Minh Đăng 
Quang có khi trình bày như một vấn đề tách biệt ít nhiều có tính chất 
tự nhiên như bản chất vốn có của nó, nhưng cũng có khi đặt những 
trải nghiệm về nước gắn liền với người học đạo mà Tổ sư hay dùng 
là người quân tử, người học đạo. Như đã nói, từ góc độ của tri nhận 
luận, nước ở đây được dùng như một miền nguồn với những đặc tính 
cụ thể, người lập thức lấy đó làm căn cứ để phóng chiếu về những 
suy tưởng có tính chất trừu tượng. Cho nên, trong lập thức của mình, 
có khi dưới hình thức trực tiếp, có khi dưới hình thức gián tiếp, Tổ 
sư hay dẫn giải theo hướng liên hệ đến các cách ứng xử của con nhà 
Phật.

Khi liên hệ đến bản tính mát của nước, Tổ sư biện giải: “Cũng 
như người quân tử không bao giờ sân giận, dầu phải bị ai gây gổ khêu 
chọc, thì cái nóng ấy cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Vì bởi người đã 
quen tánh mát, tánh mát đã tự nhiên, để tự nhiên là nó mát lấy nó”. 
Cũng trong chiều hướng đó, có thể tìm thấy mối liên hệ về một số 
thuộc tính của nước và bản thể Phật mà con người cố gắng để đạt 
đến, chẳng hạn như (i) tính vĩnh hằng của nước và lòng đạo: “... người 
đạo dầu bị ai cám dỗ bắt đi đâu, dầu cho lợi danh ràng buộc thì lòng 
đạo bao giờ cũng trở về với đạo, chẳng trở lại bằng xác thịt được thì khi 
chết đi, linh hồn cũng trở về sanh nơi xứ đạo của mình”, (ii) tính chất 
thanh lọc của nước và bổn phận của người tu: “Phận sự của người tu 
là phải tế độ sàng lọc các pháp của chúng sanh, phải y như vậy, mới gọi 
là con rồng ở trong biển, phún mưa giúp đỡ thiên hạ”. Bao trùm lên tất 
cả là thông điệp mà Tổ sư muốn gửi đến cho người học đạo là phải 
luôn trau dồi tâm thủy, học tập đạo thủy để mà tu tâm, hành đạo: “… 
trau dồi tâm thủy, tập tánh quen như nước… Nước là quân tử là Phật, 
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mà các bậc đại hiền muốn cho tất cả đều tu và chỉ đạo cho ngó thấy, 
lấy nước mà so sánh dễ hiểu, mong cho cõi đời trở nên xứ Phật, xứ đạo 
đức, xứ hiền lương, chớ nào có bảo việc hơn thua tranh lợi”.

4. Từ những phân tích ở (3), có thể thấy Tổ sư Minh Đăng Quang 
thông qua những thể nghiệm của chính Ngài, dùng những hiểu biết 
của chính mình về thế giới, cụ thể là sông nước và những thực thể 
liên quan đến sông nước như là một đối tượng nghiền ngẫm, cộng 
với những kinh pháp mà Ngài học hỏi, tiếp xúc, từ đó hình thành 
nên những cách ứng xử của mình. Nói ứng xử Phật giáo là cách nói 
khiêm nhường của con nhà Phật chứ theo chúng tôi, Tổ sư rất có ý 
thức trong lập thuyết và trên cơ sở kế thừa các cách biện giải của các 
nhà tư tưởng tiền bối trong và ngoài Phật giáo, bước đầu Ngài đã xây 
dựng cho mình một hệ suy nghĩ có tính hệ thống, nhất quán và triệt 
để hơn về đặc tính thủy. Hơn thế nữa, toàn bộ những trải nghiệm về 
nước được Tổ sư Minh Đăng Quang tập trung vận dụng để giải quyết 
những vấn đề Phật học ở một thời điểm cụ thể, trên một địa bàn cụ 
thể, mà kết quả là sự ra đời của Hệ phái Khất sĩ chỉ có ở Việt Nam, 
với những chủ thuyết khác biệt, vừa dung hòa, vừa cấp tiến trên con 
đường hoằng pháp đưa tư tưởng Phật giáo đến với đời sống. Nói 
không quá, tất cả đều có căn nguyên từ nước, bắt nguồn từ cách mô 
phỏng đặc tính của nước.

Về mặt lý thuyết, vẫn là dấu ấn trong tri nhận văn hóa của người 
Việt xuất phát từ ba nguyên lý tri nhận: “Sông nước là thực thể gần gũi 
nhất nên xuất hiện trước nhất, sông nước là thực thể gần gũi nhất nên 
xuất hiện nhiều nhất, sông nước là thực thể gần gũi nhất nên có tầm 
tác động lớn nhất”. Nói cụ thể, có thể kể ra các ẩn dụ bậc trên đã hằn 
sâu trong trí óc của người Việt, kiểu như: “Cuộc đời là dòng sông, đời 
người là dòng sông, hành trình đời người là hành trình của dòng sông, 
ứng xử của con người là sự vận động của nước…”. Trên cơ sở này Tổ sư 
đã xây dựng nên các ẩn dụ: “Nước là con người, hoạt động của nước 
là hành trình ứng xử Phật pháp”, và có ý nghĩa bao trùm là ẩn dụ tri 
nhận: “Tánh thủy là tánh Phật…”.

Về mặt ứng xử thực tiễn, Du tăng Khất sĩ khất thực, sự cân bằng 
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giữa nhận và cho, khất thực là cách thực hành tu luyện, sống chung tu 
học, tụng niệm, giảng giải bằng tiếng Việt, thậm chí tiếng Việt ở Nam 
Bộ… là những sự vận dụng cụ thể từ đặc tính Thủy.

5. Phần trên là những phân tích có tính trừu xuất, có tính thao 
tác về một số ẩn dụ ý niệm liên quan đến đặc tính Thủy, xuất phát 
điểm của những ứng xử Phật giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Thật 
ra, trong cách lập thức của mình trong khá nhiều trường hợp, Tổ sư 
ít khi xem xét nước trong trạng thái cô lập và tĩnh tại mà thường đặt 
nó trong mối quan hệ với các yếu tố khác, trong các hệ thống khác. 
Chẳng hạn, Ngài dạy: Hiểu nước là để hiểu đất, và đặng hiểu luôn cả 
lửa và gió. Hiển nhiên, để tránh cái nhìn phiến diện, việc đặt nguyên 
ủy nước trong mối quan hệ trước hết với các chất khác như phương 
pháp thuyết giảng của Tổ sư, thứ đến như một xuất phát điểm từ 
miền nguồn trong phóng chiếu lên miền đích với những ý tưởng mô 
phỏng, là một việc làm cần thiết. Hẳn từ góc nhìn này, cứ liệu sẽ cung 
cấp nhiều hiểu biết đầy đủ hơn và toàn diện hơn về tư tưởng của Tổ 
sư nói chung, quan niệm về tính Thủy nói riêng.

***
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TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG, 
NGÖÔØI KHAI SAÙNG HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

PGS.TS. Trần Hồng Liên 
Viện KHXH vùng Nam Bộ

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng 
bóng nhưng những gì Ngài để lại cho đạo pháp, cho Tổ quốc và dân 
tộc Việt Nam như còn tồn tại mãi. Hàng ngàn người đã theo dấu chân 
Ngài để tiếp bước. Hàng trăm ngôi tịnh xá đã được dựng lên làm nơi 
trú xứ cho một đoàn thể, lấy phương châm “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” mà hành đạo. Nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, khóa luận... đã đề cập 
đến Hệ phái Khất sĩ ở Việt Nam. Nhiều hội thảo khoa học, quốc tế và 
quốc gia đề cập đến Hệ phái Phật giáo do Ngài khai sáng. Nay, một 
hội thảo khoa học chuyên sâu về Ngài và Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã 
được tổ chức, để có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn 
nữa về những hoạt động của Ngài đối với đạo pháp, cũng như cho đất 
nước và dân tộc Việt Nam. Điều đó cho thấy những ảnh hưởng sâu 
rộng của Ngài và của Hệ phái Khất sĩ đối với Tăng Ni Phật tử, những 
nhà trí thức, nhà khoa học lớn lao đến nhường nào. 

Trong hành trạng của các vị Tổ sư, có thể nói rằng khó mà phân 
biệt được cái nào đã hành động vì Tổ quốc, cái nào là cho dân tộc 
Việt Nam và cái nào là vì đạo pháp. Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, 
thương dân, thuần thành với đạo, Ngài đã vận dụng trí tuệ để xiển 
dương đạo pháp nhằm đem lại lợi lạc cho dân, cho nước và cho nền 
Phật giáo Việt Nam.
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Bài viết nêu lên bức tranh khái quát về những công trạng của Tổ 
sư Minh Đăng Quang để góp phần làm rõ hơn nữa sứ mạng, nhân 
cách và đạo đức của Ngài cho đạo pháp, cho Tổ quốc và dân tộc Việt 
Nam, như là một món quà dâng lên trong ngày Đại lễ Tưởng niệm 
60 năm Ngài vắng bóng.

1. Sứ mạng xiển dương Phật pháp

Trong hành trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang, mọi hoạt động 
không chỉ xuất phát từ nhận thức, từ sự trải nghiệm, mà quan trọng 
hơn còn là sự chọn lọc, để đưa ra thực hiện những cốt lõi trong giáo 
lý Phật giáo, vốn được xiển dương từ thời Đức Phật Thích-ca, để sao 
cho ánh sáng Phật pháp có thể đến với từng người học hiểu đạo Phật; 
sao cho giáo pháp ấy được thấm nhuần một cách chính xác, trung 
thực, đầy đủ vào tâm hồn của mỗi con người, nhằm thực hành giáo 
lý ấy một cách đúng đắn. 

Như vậy, dựa trên hoài bão này, Ngài đã thực hiện việc sáng lập 
ra hệ phái mang tính riêng chỉ có ở Việt Nam, như là một sứ mạng vẻ 
vang, cần thiết, trong bối cảnh đạo pháp đang đi vào suy thoái, đang 
cần có sự chấn hưng sâu rộng. 

2. Xiển dương Phật giáo

2.1. Dung hợp hai hệ phái 

Tổ sư Minh Đăng Quang đã kết hợp hài hòa được hai hệ phái 
Phật giáo (Bắc tông và Nam tông) để hình thành một hệ tư tưởng 
xác lập tính đặc thù của dân tộc. Sự dung hợp này được thể hiện 
qua trang phục có ảnh hưởng Nam tông, nhưng kinh điển lại 
mang dấu ấn của Bắc tông, với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” nhằm xây dựng một hệ 
phái Phật giáo biệt truyền, ảnh hưởng sâu đậm tính dân tộc và chỉ 
có ở Việt Nam.

2.2. Xiển dương Phật giáo qua bộ “Chơn lý”

Qua 950 trang, bộ Chơn lý chính là sự khái quát, hệ thống, 
thể hiện tính phong phú, đa dạng, uyên bác của Tổ sư Minh Đăng 
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Quang. Sứ mạng xiển dương Phật pháp trong giai đoạn nửa đầu thế 
kỷ XX, là thời điểm Phật giáo Việt Nam đang bộc lộ nhiều suy thoái, 
đòi hỏi có sự chấn hưng lại nền đạo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
sử dụng bộ Chơn lý như một phương tiện quyền xảo, mà nội dung 
chứa đựng chính là sự kết hợp của 70 chuyên đề1, là “ngón tay” chỉ 
ra chơn lý tối hậu, cứu cánh của sự giải thoát. Từ mục tiêu nhắm đến 
là làm thế nào bộ Chơn lý nói lên được lý và pháp cốt tủy của đạo 
Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang đã vận dụng phương pháp siêu khoa 
học2, đưa kinh điển và pháp môn tu, đưa tư tưởng phá chấp - cập 
thời - khuyến tu vào kinh, đồng thời nêu lên một đường lối tu hành 
theo hạnh trì bình khất thực, dùng phương pháp ẩn dụ, thông qua 
những dụ ngôn, nhằm mục đích tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ hiểu, 
để khuyến tu, như những tiểu luận như “Con sư tử”, “Đi học”, “Vị 
hung thần”,…

Thực ra, trì bình khất thực không phải là pháp tu do Ngài đặt 
ra. Thời Đức Phật còn tại thế đã áp dụng lối tu này. Nhưng điểm nổi 
bật của Tổ sư Minh Đăng Quang chính là đã vận dụng đường lối 
này trong sự dung hợp cả hai hệ phái Bắc và Nam tông để trở thành 
một mô hình mẫu, vừa có thể dễ dàng áp dụng đưa tới sự giác ngộ 
và chứng ngộ thông qua sự trải nghiệm thực tiễn, đó chính là chơn 
lý; vừa xiển dương giáo pháp của Đức Phật một cách rõ ràng, chính 
xác, để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc khi giải thích, khi diễn giảng. Bộ 
Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang xiển dương đã định nghĩa “Khất 
sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ 
trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy”3. Trong đó, Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã chỉ thẳng vào bản chất của tánh: “Tánh là bản 
nguyên của tất cả. Tánh là gốc nguồn của muôn loại. Tánh cũng là bản 
chất đầu tiên của võ trụ”4.

1. Thực ra, chỉ có 69 Tiểu luận / chuyên đề.
2. Theo Lê Trung Trực (1995), Tìm hiểu Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang, 

tr.24, phương pháp này chính là luận giải những ý niệm chính yếu về nguồn gốc 
và cấu trúc Tiểu và Đại vũ trụ, theo không gian 4 chiều đi từ vật chất hữu hình 
sang siêu linh vô hình.

3. Minh Đăng Quang (1965), Chơn lý, TT. Giác Nhiên ấn tống, Sài Gòn, tr.156.
4. Sđd, tr.594.
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Cũng chính từ sứ mạng, nhiệm vụ lớn lao đề ra, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã vận dụng nhiều phương tiện để chuyển tải. Từ văn 
tự đến văn thể, văn khí đều mang một đặc tính đơn giản, chính 
xác, cô đọng, hùng hồn, cao sâu. Ngài đã sử dụng từ Chơn lý thay 
vì viết chân lý, dùng võ trụ phương ngữ của người Nam bộ gần gũi 
với quần chúng. 

Với văn khí trong bộ Chơn lý, sự hùng hồn, mạch lạc được biểu 
lộ, cho thấy một khí chất cao quý, uyên bác, cùng với một lập luận 
vững chắc đã đưa người đọc như bị lôi cuốn vào, để càng lúc càng 
thấm thía hơn về sự cao thâm, siêu diệu của vấn đề. Khi lập luận thì 
phá chấp, lời lẽ nhẹ nhàng, khiêm cung, nhưng lại vô cùng sắc bén! 

Để làm cách mạng bản thân, phá chấp là con đường phải đi qua 
của những bậc giác ngộ. Cuộc cách mạng bản thân đồng nghĩa với 
giác ngộ. Phá chấp là phá bỏ, điều chỉnh những sai lầm của cái cũ, do 
định kiến mà có. Đức Phật đã từng nhấn mạnh việc định tâm để tìm 
ra chân lý, Ngài đã phá chấp chính ngay trong đạo của Ngài và đã cho 
rằng: Lời giảng của Ngài chỉ như nắm lá trong tay, từ trong rừng cây 
hiểu biết của Ngài.

Nội dung chuyển tải trong 69 tiểu luận đã bộc lộ những tư tưởng 
phá chấp, như tiểu luận về Vô Lượng Cam Lộ, Quan Thế Âm, Địa 
Tạng. Ngài đã cho rằng Quan Thế Âm là giáo lý Pháp bảo, chứ không 
phải chỉ riêng một người, nam hoặc nữ: “Và những bậc đại hùng đại 
lực đại từ bi ấy, tức là sự mạnh mẽ như đàn ông nên họ gọi là ông Quan 
Thế Âm đại sĩ, chớ thật ra danh từ pháp lý Quan Thế Âm, là không phải 
nam hay nữ cả, vì ai cũng có được in nhau hết”5.

Với phương châm, lý tưởng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” đã cho thấy một đại nguyện lớn lao của 
Tổ sư Minh Đăng Quang tiếp nối và xiển dương một đạo Phật chơn 
truyền Y bát giáo nghĩa, cùng sự giải thoát yên vui trung đạo của chư 
Phật. Hình tượng ngọn đèn Chơn lý được đắp trên nóc các tịnh xá đã 
thể hiện tinh thần này. 

5. Minh Đăng Quang, (1965), Sđd, tr.666.
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Như vậy, có thể thấy đây là một cơ duyên may mắn, là một hạnh 
phúc quý báu của toàn thể nhân loại chúng sinh trên thế giới này khi 
được tiếp cận với giáo pháp. Đó là một điều hy hữu, thật hy hữu cho 
những ai có tâm hồn thánh thiện, biết hướng thượng để thành đạt 
những điều hạnh phúc chân thật…

2.3. Giải Ấn hóa và Hoa hóa

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, đặc biệt là tại miền Nam, vào 
giai đoạn Tổ sư Minh Đăng Quang lập hệ phái, kinh văn Hán ngữ, 
Phạn ngữ vẫn còn lưu hành phổ biến. Đây là một trở ngại lớn cho 
Phật tử trên đường học hiểu đạo Phật. Việc tự mình trải nghiệm, học 
hiểu và thực hành Phật pháp, rồi sau đó xiển dương nền đạo, thông 
qua bộ Chơn lý là một đóng góp lớn trong quá trình giải trừ những 
yếu tố, những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, cũng như văn ngữ 
Phạn, thông qua kinh sách, qua văn tự của Tổ sư Minh Đăng Quang. 
Vì vậy, ở miền Nam, từ giữa thế kỷ XX đã xuất hiện một kinh văn 
Phật giáo bằng Việt ngữ, có hệ thống, mạch lạc, khúc chiết, nêu lên 
những tư tưởng có tính linh hoạt, không chấp chặt vào những giáo 
điều xưa cũ, mà được nhìn dưới nhãn quan Trung đạo, phá chấp. Sự 
vượt thoát ra khỏi những giáo điều khô cứng của giáo lý, nhưng vẫn 
thể hiện được toàn bộ nội dung chủ yếu, đã chứng tỏ trình độ chứng 
ngộ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Dung hợp hai hệ phái Phật giáo đã 
có trên thế giới và tại Việt Nam, chính là Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
tự “nói lên” nhận thức về con đường Trung đạo của Phật giáo, không 
bị rơi kẹt vào nhị nguyên. Sự bao quát, vận dụng toàn bộ những yếu 
tố của hai hệ phái trong Đạo Phật Khất Sĩ, là đã tự xác định tư tưởng 
bất nhị, về tính viên dung trong Hệ phái Khất sĩ. Tuệ Trung Thượng 
Sĩ chẳng đã từng nói: “Ví bằng quên nhị kiến / Vạn sự thảy bao dung” 
đó sao? 

3 . Nhân cách đạo đức

 Trong bộ Chơn lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã dành một tiểu 
luận để viết về Đời đạo đức, bao gồm 6 mục chính: Nghĩa đạo đức, 
người đạo đức; xứ đạo đức, lời đạo đức, đạo đức là vô ngã, đạo đức 
quan trọng. Ngài đã chỉ ra rằng: “Trong đời chỉ có đạo đức là quan 
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trọng, có giác ngộ như thế mới thấy chơn lý võ trụ, đạo đức là quan 
trọng. Quan trọng hơn cả xã hội, gia đình, giáo lý chánh trị của người, 
Trời. Vì chánh trị có ra là do tà trị, bởi có ác là mới sanh thiện chánh, 
gọi là lấy chánh trị tà, mà lấy chánh trị tà là để bảo tồn đạo đức, nâng 
cao đạo đức, khuyến khích đạo đức, gây dựng đạo đức, phạt kẻ ác, 
thưởng người thiện, cất lớp lập trường, nuôi dưỡng cho những người lo 
tu dạy học, ủng hộ áo thuốc cho thầy giáo học trò đạo đức”.

Tóm lại, theo Tổ sư Minh Đăng Quang, đạo đức là vô ngã, là 
quan trọng nhất. Hiểu, nói, viết và thực hành theo những nguyên 
tắc ấy, cũng là phương cách thể hiện nhân cách đạo đức của Ngài. 
Đó chính là tấm gương đạo đức của Tổ sư Minh Đăng Quang, cũng 
là tấm gương đạo đức của chư Phật, chư Tổ Phật giáo Việt Nam vậy!

         
          
   



CON ÑÖÔØNG ÑÖA ÑEÁN TOAØN GIAÙC 
KHOÂNG COÙ PHAÂN THÖØA 

NS.TS. Tín Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

Trong bài viết này, người viết mạo muội trình bày quan điểm cá 
nhân về Nguyên nhân Tổ sư khai sơn lập đạo; Mục đích rốt ráo của 
Khất sĩ là gì và Con đường đưa đến toàn giác không có phân thừa 
mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã trình bày qua ba quyển Chơn lý: 
“Hòa bình”, “Trường đạo lý” và “Đạo Phật Khất Sĩ”. 

Con đường tu tập đến toàn giác vốn có tự ngàn xưa, nhưng do 
lớp bụi thời gian đã phủ mờ, và đức Thế Tôn đã phải trải qua thời 
gian dài “lang thang trong vòng luân hồi vô lượng kiếp” để mãi tìm 
người thợ làm nên ngôi nhà ngũ uẩn của chúng sanh, cuối cùng Ngài 
đã bật lên lời cảm thán khi vừa thành đạo dưới cội Bồ-đề: “Này kẻ 
làm nhà kia, nay Như Lai đã tìm gặp ngươi. Từ nay ngươi khỏi cất nhà 
cho Như Lai nữa. Kèo cột của ngươi đã bị ta phá tan; cây đòn dông 
của ngươi cũng bị ta bẻ gãy. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, đã 
đoạn tận mọi ái dục”.1 Con đường tu tập để đoạn tận vô minh và ái 
dục ấy chính là con đường Bát chánh đạo, Giới - Định - Tuệ, hay nói 
rộng ra là 37 Phẩm trợ đạo.

Con đường tu tập ấy vốn có tự ngàn xưa2, Thế Tôn đã 
làm sống dậy và làm huy hoàng với hình ảnh Tăng đoàn 

1. Kinh Pháp cú, 153-154.
2. Tương Ưng bộ kinh, kinh Thành cổ.
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đầy trí tuệ, trang nghiêm.

Bẵng qua thời gian hơn 2.500 năm đến thời đại của Tổ sư Minh 
Đăng Quang, Phật giáo Việt Nam như cái bát bể3, chia manh mún ra 
tông giáo, đất nước loạn lạc chiến tranh, nhơn sanh thống khổ.

Trong Chơn lý “Hòa bình”, Tổ sư xót xa thấy chúng sanh thời nạn 
khổ nên suy tư tìm phương cứu khổ. Ngài thấy rằng:

- Người đời chia rẽ từng nhóm khối xã hội gia đình, cá nhân tư 
kỷ, do đó mới có họa chiến tranh4.

- Do con người sống thiếu đạo đức, mất cả lòng nhơn. Do sát 
sanh gây oan oan tương báo lẫn nhau. Do lòng tham lam ích kỷ sanh 
trộm cắp, giựt giành5. 

Phương pháp để chấm dứt chiến tranh là: 

- Con người phải sống đạo đức, phải tu: “Thế gian tất cả hiền 
lành / tức thời thế giới hòa bình tự nhiên”6.

- Con người phải không sát sanh, không trộm cắp mà hành hạnh 
bố thí, cúng dường:

“Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,

Đây hai điều phương thuật cứu tinh: 

Không trộm cắp, không sát sinh,

Ấy là hai đấng thần linh hộ trì”. (tr.395)

“Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,

Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời”. (tr.397)

Tiến lên một bước rốt ráo, con người xuất gia, hành Tứ y pháp, 
đi trì bình khất thực, làm gương đạo đức để lập đời đạo đức, dẫn loài 
người đến mức an vui, không còn loạn khổ: 

3. Chơn lý “Hòa bình” II, tr.374.
4. Chơn lý “Hòa bình” I, tr.367.
5. Chơn lý “Hòa bình” VII, tr.395- 397.
6. Chơn lý “Hòa bình” VII, tr.395, 397, 398.
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“Trong đời phải cần tu hai pháp/ Ăn chay và vui hạp đi xin 

 Luật nghiêm giới cấm giữ gìn/ Muôn người hòa hiệp như in 
một người. 

 Ấy phương pháp lập đời đạo đức/ Dẫn loài người đến mức yên vui 

Không còn loạn khổ chia phui/ Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau 
thương!” (tr. 398)

Như vậy trong mỗi xứ muốn được bình yên là phải cần có đạo 
đức, trước lập đạo, sau cứu đời mới đặng. Sự lập đạo ấy là hòa hiệp, 
hòa hiệp là sẽ bình yên, có hòa bên trong trước, thì ngoài sẽ bình 
sau. Sao gọi là hòa bên trong? Tức là phải hợp tác Tăng-già, phải liên 
hiệp tông giáo cư gia, và phải cải tổ xã hội gia đình. Tất cả bằng giới 
luật Phật. Hòa bên trong bằng giới luật của Phật như vậy thì người 
ngoài mới quí trọng, thương yêu chúng ta. Do vậy được bình yên bên 
ngoài. Trong hòa thì ngoài bình. 

Vậy giới luật quí báu ở đời là:

- Giới luật xuất gia (đạo làm Phật).

- Giới luật tại gia (đạo làm Trời).

- Giới luật xã hội, gia đình (đạo làm người).

Trong đời ai cũng đều giữ giới luật như thế thì lớn nói nhỏ mới 
nghe. Cũng như cha không uống rượu thì dạy con kiêng cữ rượu 
mới được…

“Chỉ có đạo đức mới có hòa bình, bằng không có đạo đức thì chẳng 
có hòa bình. Nếu có hòa bình chăng nữa đó là những hòa bình tạm dối, 
không bền thật”.

“Thế mới gọi đời là lẽ sống chung tu học càng nhiều thiện 
lành trong sạch, có giới luật của từng lớp một như nhau, là báu 
quý, tốt đẹp lắm. Còn ai không kỷ luật là tất nhiên phải bị tai nạn 
sợ sệt, vì tưởng sai, lầm hiểu. Có biết rõ như vậy, mới thấy ra võ 
khí sức lực của trong đời, là dùng phòng ngừa sự thất luật, cùng 
việc bất ngờ thôi, chớ hòa bình là ở tại nơi giới luật đạo đức, nếu 
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ai đem chỉ ra bằng lời nói rõ rệt, là sẽ nên được việc”7.

Người nói đạo lý phải thật tu thì lời nói mới có kết quả, mới 
có trọng lượng. Người cầm cân nẩy mực cho dân phải gần dân, sát 
dân thì mới hiểu dân, lời nói ra của mình kêu gọi bình đẳng dân là 
chủ mới đúng, mới kết quả. Bằng không là sai lạc, dân không tin, 
không nghe.

Tóm lại, “có Giới luật mới không còn là đám rừng hoang hỗn loạn, 
con người sẽ định tâm sáng trí. Thế nên: đạo Phật, đạo Trời, đạo Người 
là Giới luật. Tăng-già, tông giáo, xã hội, gia đình là Giới luật. Giới luật 
là hòa, là đạo, là quả. Kết quả giới luật là kết quả quý báu, quý báu 
vô cùng. Vì chúng sanh ở trong một xứ nào mà có đạo, có giới luật là 
mặt đất tốt đẹp, có tu học, sống chung thì đâu còn có sự ghét ganh hiềm 
tỵ, vị kỷ đối với nhau nữa. Chừng ấy tức là  kẻ thiếu ăn, người thiếu 
sống, trong ngoài, với ai, người ta đều hiểu biết cho nhau, trao đổi cùng 
nhau, đâu còn ai đói chết mà không phải gọi là bình yên trong ngoài, 
bình yên lâu dài mãi mãi, do nhờ sự kết quả của Giới luật Phật. Với 
chơn lý ấy, mà thực hành đúng được thì chừng đó trong ngoài, việc lớn 
nhỏ, ta người, với ai, ở đâu, đều cũng thảy được hòa bình hết”8. 

- Vì tất cả lý do trên nên Tổ sư đã chủ trương cần phải thành lập 
“Trường đạo lý”, vì Tổ sư thấy ra chơn lý của võ trụ là xin nhau sống 
chung không thể riêng lẻ được.

“Chơn lý của võ trụ là sống chung: xin, cho, học, dạy. Ta là tất cả, 
tất cả là ta, ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta, tiếng ta đây là tất 
cả, đó tức là chơn lý võ trụ. Kẻ thật hành đúng chơn lý gọi là Khất sĩ. 
KHẤT: ấy là xin, SĨ: đây là học. Xin ấy rồi lại cho. Học đây rồi lại dạy. 
XIN phẩm thực, để nuôi thân giả tạm, CHO sự thiện lành phước đức, 
để bảo giữ sự sống dài lâu. HỌC bằng cách lượm lặt phương pháp khắp 
nơi, rút nhiều kinh nghiệm. DẠY là đem kết quả thật hành đặc điểm, 
chỉ lại cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, hai pháp nương 
sanh, mở ra một con đường xán lạn cho tất cả kẻ về sau tiến bước. Con 

7. Chơn lý “Hòa bình” V.
8. Chơn lý “Hòa bình” IV, tr.383.
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đường ấy kêu là đạo. Đạo của sống là xin nhau sống chung, đạo của 
biết là học chung, đạo của linh là tu chung”.

- “Đạo đây là chơn lý võ trụ của chúng sanh chung, chớ không phải 
tông giáo tư riêng. Kẻ sống đúng chơn lý kết quả rốt ráo giác ngộ gọi là 
Phật, theo tiếng thông thường cũng kêu là đạo Phật. Khất sĩ chúng tôi 
lập nối truyền Chánh pháp của Phật Thích-ca Mưu-ni, xuất hiện nơi 
xứ Việt Nam này, với mục đích cố gắng noi y gương Phật, thay Phật đền 
ơn và để đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một, đang thời nạn khổ”9.

- Trường đạo lý cũng đồng nghĩa với Trường đạo đức. Trường 
này “sống chung tu học mở rộng các lớp, lấy dùng chung cho tất cả đạo 
giáo phái”10. Nơi đó mọi người cùng hành trì theo Giới - Định - Tuệ, 
lớp dưới 5 giới, lớp giữa 8 giới, lớp trên là bậc xuất gia từ 10 giới trở 
lên. Tùy cấp giữ giới, tu định và trình độ trí tuệ cao thấp mà phân 
thứ lớp. Trong trường học nầy mọi người bình đẳng, không phân 
biệt chủng tộc, màu da, giai cấp, số tuổi. Chỉ biết có sự ngăn ác, làm 
thiện, tu học sống với nhau cho được sáng suốt, yên lặng và trong 
sạch mà thôi.

- Trong trường này mọi người sống y chơn lý lẽ thật là tu hành 
tiến lên, từ địa vị một học trò, lên một đàn anh, đến trở nên thầy 
giáo; sau rốt là giám đốc, Tổ sư, nghỉ việc. Có nghĩa là trong trường 
đạo lý hay trường học đạo đức này chúng sanh sẽ tiến hóa, bước lên, 
đi tới, học chung. Mục đích chỗ đến của chúng sanh là nên người 
thiện lành, rồi làm bậc Trời, Thánh, và sau rốt thành Phật là chỗ đến 
rốt ráo11.

“Trường đạo lý được ví như một cái trái ngon thơm của 3 lớp 
người, đó là: người thiện lành (vỏ), Trời (thịt cơm) và Phật tại thế (hột). 
Trường này sẽ là hột giống. Từ hột giống này sẽ nẩy nở lan tràn ra khắp 
thế giới, nhơn loại, sẽ là gương mẫu thiên đường, là miếng đất mới đầu 
tiên trong không gian lịch sử của quả địa cầu này. Y theo đó làm bản 
dạng, thì vĩnh viễn chúng sanh không còn chiến tranh, không còn chết 

9. Chơn lý “Hòa bình” I, tr.368.
10. Chơn lý “Trường đạo lý”, tr.23.
11. Chơn lý “Trường đạo lý”, tr.16-20.
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khổ vì nhau, không còn vô minh tội lỗi, phân chia cướp lợi, là bởi ai ai 
cũng tự giữ gìn luật răn, cấm ác, từ 5 giới sắp lên, và có được học kinh 
nghiệm. Noi theo đó thì trong đời chỉ dụng cái thiện, cái học, cái tu. 
Càng nhiều cái thiện là càng hay, còn cái ác, một mảy cũng không nên 
chứa để”12.

Trường đạo lý cũng chỉ cho thân và tâm của mỗi con người. 
“Mỗi thân hình người, mỗi một thế giới cũng có thể lập nên một cõi 
Phật, một trường đạo lý, nó phải là cái nhà sống chung tu học hòa 
thuận an vui của chúng ta tạm trong mỗi kiếp; nó có ích quí đối với 
chúng ta lắm”13.

Vậy, nguyên nhân Tổ sư khai sơn lập đạo là vì: Chiến tranh hiện 
tại đã khiến cho chúng sanh sống trong thống khổ. Tổ sư mong muốn 
chấm dứt nạn khổ chết, đem lại hòa bình cho chúng sanh bằng cách: 
tu hành cảm hóa giác ngộ diệt tranh; đem Chánh pháp của Phật đi 
vào cuộc đời. Chúng sanh nhơn loại nếu sống theo giới luật của Phật 
sẽ sống với nhau hòa bình, dứt chiến tranh, không còn khổ14.

Bên cạnh đó, đạo Phật ở Việt Nam lúc bấy giờ “như cái bát bể”, 
phân chia tông phái, người tu chơn chánh hiếm hoi, người không 
chơn chánh đi sai lệch đường lối cổ xưa của Phật. Cho nên, nhằm 
phục hồi chấn chỉnh như Phật Tăng xưa, Tổ sư giương cao ngọn cờ 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” để 
làm duyên cho chứng đắc đạo và quả, tự giác - giác tha, tự lợi - lợi tha.

Ta có thể tóm lại, mục đích của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là:

- Nâng cao đời sống tu tập với mục đích đạt đến rốt ráo giải 
thoát. Không dừng lại, bằng lòng ở phước báu hữu lậu của cảnh giới 
nhơn, thiên. Noi y theo gương Phật, Chánh pháp của Phật, hành Tứ 
y pháp, tu tập Giới-Định-Tuệ để đạt sự giác ngộ giải thoát khỏi sanh 
tử luân hồi.

- Sau đó đem sự giác ngộ ấy dạy lại cho chúng sanh, thay Phật 

12. Chơn lý “Trường đạo lý”, tr.24.
13. Chơn lý “Trường đạo lý”, tr.25.
14. Chơn lý “Hòa bình” VII, tr.398.
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để đền ơn đáp nghĩa cho chúng sanh trong muôn một đang thời 
nạn khổ15.

Và con đường tu tập ấy không có phân thừa, không phải là đạo 
Phật gì cả, chỉ là danh xưng tạm để hiển lộ chơn lý. Con đường ấy cho 
tất cả chúng sanh chung, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, 
đẳng cấp xã hội, không có phân thừa.

“Khất sĩ là danh từ chơn lý của tất cả chúng sanh, là sống xin, để 
cho được biết linh tu học, chớ không vì tư kỷ. Khất sĩ mặc dầu đang 
mang hình thức đạo Phật, nhưng Khất sĩ cũng cố sức để hiểu rằng: Phật 
là giác chơn, là cái biết thật tự nhiên, là nghĩa lý của tiếng Phật, mục 
đích của cái biết nơi mình, chớ không phải mê tín mờ quáng, mà tự trói 
mình trong chữ Phật, tiếng đạo, hay tông giáo riêng biệt! Nghĩa là, Khất 
sĩ là đang học pháp Phật, mà cũng như là đang học với các giáo lý khác, 
học chung với các pháp trong võ trụ, tách mình xa với tất cả sự trói 
buộc, mực giữa không không, không dính nhập vào riêng với ai hết!”. 
Bởi lẽ Khất sĩ là đang tập tu tìm học, lẽ phải nào, sự ích lợi nào, đời 
đạo cái chi tốt đẹp là Khất sĩ sẽ về theo tu học. Quyến thuộc của Khất 
sĩ may ra tạm có, ấy là những ai đã nhận ra và thật hành đúng chơn lý 
Khất sĩ như nhau, chớ ngoài ra, tất cả chúng sanh là bạn chung, đang 
sống chung tu học. Khất sĩ như của tất cả, tất cả cũng là như của Khất 
sĩ; Khất sĩ như lòng võ trụ, trong đó bao bọc chung những chúng 
sanh các pháp và vạn vật. Giáo lý Khất sĩ là con đường sáng của nhựt 
nguyệt tinh quang, là ánh sáng để chỉ rõ con đường trong sạch giải 
thoát, là hạnh phúc quý báu của sự sống chung tu học, yên vui, tiến 
hóa, là cảnh sáng giữa ban ngày; cũng là con mắt mở sáng tỏ rõ phân 
biệt, hay là con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác vô thượng, 
là con đường tạm đi đến nơi chơn thật.

Khất sĩ là con đường tạm đi đến nơi chơn thật!

Kìa đoàn Du Tăng Khất Sĩ là con đường tạm hiện tại, để đi đến 
nơi chơn thật”16.

15. Chơn lý “Hòa bình” I, tr. 369, tr.372.
16. Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 880-881.
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Con đường tu tập ấy không có phân thừa, không phải là đạo Phật 
gì cả. Chỉ là danh xưng tạm để hiển lộ chơn lý. Con đường ấy cho tất 
cả chúng sanh chung, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, đẳng 
cấp xã hội, không có phân thừa.

   Tịnh xá Ngọc Phương – TP. HCM                                                                 



TINH THAÀN TRUNG ÑAÏO TRONG BOÄ CHÔN LYÙ

NS. Tuyết Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp – Tiền Giang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa Chủ tọa đoàn, thưa toàn thể quý vị đang có mặt 
trong hội trường.

Qua thời gian hơn 40 năm xuất gia tu học trong Hệ phái Khất 
sĩ, chúng tôi đã nhiều lần đọc bộ Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang. Tâm đắc những lời dạy của Đức Tổ sư, chúng tôi đã lấy đó 
làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Trải qua một quá trình 
gắn bó lâu dài với bộ Chơn lý như thế, chúng tôi nghĩ rằng mình 
cũng có một ít hiểu biết về nội dung và tư tưởng của tác phẩm quý 
giá này. Do vậy, nhân dịp Hội thảo khoa học về Hệ phái Khất sĩ, 
chúng tôi cố gắng tham gia để được học hỏi thêm. Rất mong Chủ 
tọa đoàn cùng đại chúng hoan hỷ.

1. Dẫn nhập

Trung đạo là con đường mà các Đức Phật, các Đức Bồ-tát, 
Thánh Tăng đã đi. Trung đạo là một lẽ sống, một lối sống của 
người giác ngộ. Do vậy, những từ ngữ “Tinh thần Trung đạo”, “Tư 
tưởng Trung đạo”, “Ý pháp Trung đạo” cũng đều là những cách 
triển khai khác nhau về  “Trung đạo” mà thôi.

Ý pháp Trung đạo được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang trình 
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bày trong nhiều bài Chơn lý. Điều này chắc quý Tăng Ni Khất sĩ và 
các nhà nghiên cứu Chơn lý đều thừa nhận. Người viết lại nghiệm 
thêm được một điều: Có khi ta biết một điều gì đó chỉ ở mức độ 
cảm nhận, chưa rõ ràng lắm, nếu có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc 
rằng ta sẽ biết thấu đáo hơn. Đây là động cơ, là lý do thôi thúc 
người viết chọn đề tài của mình là “Tinh thần Trung đạo trong bộ 
Chơn lý”.

Đề tài này được Đức Tổ sư trình bày nhất quán xuyên suốt 
trình bày, thể hiện được tính cách dung hòa các nguồn Phật pháp 
Bắc tông và Nam tông của giáo pháp Khất sĩ. Bài viết này được 
triển khai qua 3 nội dung sau:

– Tư tưởng Trung đạo

– Trung đạo là tinh thần xuyên suốt trong bộ Chơn lý

– Hiện nay chúng ta có rơi vào thái quá hoặc bất cập không?

2. Tư tưởng Trung đạo

Trung đạo là con đường ly khai các cực đoan, không tuyệt đối 
hóa một vấn đề gì. Trung đạo ly khai những chấp trước hữu – vô, 
thái quá – bất cập, siêu vượt đối đãi, thể nhập chân lý tuyệt đối, và 
đạt đến tùy duyên bất biến.

Đối với vấn đề tâm sinh lý thật tế của con người, Trung đạo 
là một đời sống quân bình về thân thể và nội tâm, là một đời sống 
vừa phải, không nô lệ cũng không ghê sợ thân tứ đại. Là một con 
người, dù tu hành thế nào cũng vẫn phải sống, phải thở, phải ăn… 
Người không tu hành cũng phải tìm được cho mình một mức sinh 
hoạt hài hòa về tâm sinh lý, để cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

Nếu như Trung dung là một phạm trù quan trọng trong tư 
tưởng triết học và đạo đức Khổng giáo, nhấn mạnh một cách sống 
hợp lý, hợp quy luật thiên nhiên, thì Trung đạo của Phật giáo ở một 
tầng nghĩa nào đó cũng như vậy. Trung là một quy luật vận động 
không thiên lệch, là con đường giữa của những lề mé. Tư tưởng 
Trung phát khởi từ một lối sống vừa phải, không thái quá hay bất 
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cập. Người thái quá trong đạo đức là kẻ tu khổ hạnh hành xác mà 
không biết chú trọng tu sửa nội tâm và giác ngộ chân lý. Còn người 
bất cập trong đạo đức là kẻ phàm nhân lao mình vào dục lạc, cả đời 
cam chịu nô lệ cho xác thân, cho vật chất.

Trước khi bàn đến “Trung”, lẽ dĩ nhiên ta phải nói về hai bên:

a. Đời sống bất cập của nhân loại

Sống trong cuộc đời, mọi người khi chưa giác ngộ đều có tư 
tưởng chiếm hữu và hưởng thụ. Do lòng tham dục với tâm lý tìm 
cầu, người ta đã dốc hết thời gian, sức khỏe, tri thức để tranh thủ 
mưu cầu sở hữu tài sản, tình cảm, quyền lực, địa vị càng nhiều 
càng tốt, mấy ai biết được điểm dừng. Hiện nay con người đã thành 
công ở một mức độ nào đó trong việc mưu cầu tài sản... nhưng đã 
phải trả giá quá đắt, phải hy sinh cả an lạc nội tâm để đổi lấy tiện 
nghi vật chất và uy quyền. Người ta có thể bất chấp cả tội ác, sống 
trái luân thường đạo lý và trở thành chủng loại tàn bạo nhất trên 
thế giới.

Vấn đề chúng ta đang phải đối mặt ngày nay là sự suy đồi luân 
lý và sự lạm dụng trí thông minh. Mặc dù khoa học kỹ thuật đạt 
được nhiều tiến bộ, thế giới vẫn không an ổn và hòa bình. Hiện nay 
khoa học kỹ thuật đã làm cho đời sống con người bất an hơn trước 
đây. Chúng ta hãy lấy ví dụ về sự khai thác ham muốn thỏa mãn 
tình dục của con người, những người vô lương tâm đã khuyếch 
trương ngành kinh doanh này để cung cấp ý thích nhục dục dưới 
mọi hình thức và những trẻ thơ vô tội là nạn nhân của tệ hại này. 

Ngày nay hầu hết phụ nữ đều đi làm việc. Mải lo dành hết thời 
gian để kiếm ra tiền và hưởng thụ đồng tiền, một số cha mẹ đã 
giao con cho trung tâm giữ trẻ hay người làm chăm sóc, nên trẻ 
con thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Rồi như để bù 
đắp, cha mẹ sẵn sàng đáp ứng cho con, thỏa mãn những gì con đòi 
hỏi về tiền bạc và mọi nhu cầu giải trí. Kết quả là có nhiều đứa trẻ 
trưởng thành trong sự đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu vắng tình 
thương, thiếu sự giáo dục. Có khi trẻ em lại tiếp cận nhiều với 
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những trò chơi bạo lực trên internet, cho đến phim ảnh đồi trụy… 
Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy có những đứa trẻ lớn lên 
trở thành người bướng bỉnh, phạm pháp, nghiện xì ke ma túy, giết 
người… Như vậy, có nhiều gia đình hưởng thụ đầy đủ tiện nghi vật 
chất nhưng lại đau khổ vì mất hạnh phúc.

Bệnh tâm thần, thần kinh căng thẳng, cô đơn là những vấn đề 
nghiêm trọng mà mọi người phải đối mặt trong xã hội khoa học 
phát triển nhưng thiếu sự dung hòa giữa tinh thần và vật chất như 
đời sống hiện đại. Ai là người chịu trách nhiệm về những tội lỗi 
đang hoành hành thế giới hiện nay?

Trong Luật tạng của Phật giáo đã mô tả 4 sự bất cập của nhân loại:

– Ăn nhiều bữa, lựa món ngon.

– Mặc khoe khoang dư dả.

– Ở nhà ngói, lầu đài.

– Không đau mà uống thuốc bổ dưỡng, cất dành.

Luật tạng lưu ý khuynh hướng nô lệ vật chất của con người. 
Do nghiêng về vật chất, con người bị của cải, tiền bạc, nhà cửa 
ruộng vườn… chi phối, từ đó đánh mất vị trí Trung, phát sinh 
nhiều hệ quả không hay. Nhân loại xưa nay thường bất cập về đạo 
đức như vậy.

b. Khuynh hướng thái quá của một số nhà đạo đức cực đoan

Trong khi đó có nhiều người tu hành tìm cách xa lìa vật chất. 
Điều đáng nói là những người ấy gần như bị vật chất ám ảnh, chủ 
trương rằng chỉ có đời sống khổ hạnh khắt khe mới có thể đưa 
con người đến giải thoát. Họ thực hành những phương pháp khổ 
hạnh ép xác, từ bỏ mọi tiện nghi, hành hạ thân thể dưới nhiều hình 
thức. Đây là sự dấn thân không có ánh sáng soi đường, kết quả là 
khổ công nhiều mà thu hoạch ít ỏi. Trong Luật tạng của Phật giáo 
đã mô tả 4 sự thái quá của những kẻ khổ hạnh:

Nhịn đói không ăn uống.
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Lõa lồ không mặc đậy.

Mưa nắng phơi ngoài trời.

Đau liều mạng không uống thuốc.

Chính Bồ-tát Tất-đạt-đa cũng đã từng trải nghiệm sự sai lầm 
này. Lịch sử còn ghi lại quá trình khổ hạnh ép xác cùng cực của Ngài:

Sáu năm chẵn ròng tu khổ hạnh,

Tấm thân còn một mảnh xương gầy,

Nắng mưa, sương gió nhuốm đầy,

Yếu lần đến đỗi một ngày mòn hơi!...

Ngài cũng như nhiều người khác đương thời đã chủ trương 
hành xác để luyện tâm. Quả thật là các vị ấy đã luyện được tâm 
kiên định phi thường, nhưng thành tựu đó chưa phải là đạo quả 
giác ngộ giải thoát.

c. Sự giác ngộ mang tính cách mạng của Bồ-tát Tất-đạt-đa

Bồ-tát Tất-đạt-đa khi còn sống trong hoàng cung đã có điều 
kiện hưởng thụ dục lạc một cách sung mãn, nhưng Ngài cảm nhận 
hạnh phúc thế nhân mong manh. Sau khi vượt thành xuất gia, ngài 
trải qua những năm tháng tầm đạo đầy gian khổ, thực hành các 
pháp tu khổ hạnh, chịu đựng đói khát, lạnh lẽo, thân thể gầy mòn 
chỉ còn da bọc xương, mệt mỏi, đau đớn tột cùng, nhưng cảm giác 
bất an vẫn còn hiển hiện trong tâm thức.

Ngài nhớ lại kinh nghiệm trước kia, năm Ngài lên bảy tuổi, 
khi vua cha làm lễ Hạ điền, Ngài đã an trú Sơ thiền, nội tâm thanh 
thản nhẹ nhàng, thế mà nay thì ngược lại. Ngài nhận thấy mình đã 
đi không đúng đường, đã nghiêng hẳn về một phía cực đoan. Bồ-
tát Tất-đạt-đa lúc ấy quyết định bỏ hẳn việc tu hành ép xác, ứng 
dụng thực hành pháp Trung đạo:

Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,

Đạo chưa thành thân bỏ sao đang?
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Độ đời nguyện lớn thênh thang,

Mỏi mòn thể vóc đảm đang sao rồi?

Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác,

Định ăn dùng đạm bạc, đơn sơ,

Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,

Cũng vừa đủ sống lại vừa trau tâm.

Áo đã mặc nhiều năm rách rã,

Lượm vải bô chằm vá khiếu khâu,

Khẽ khằm từng miếng kế đâu,

Thành y bá nạp ngõ hầu che thân...

                               (Nghi thức tụng niệm “Nhớ ơn Phật”)

 Ngài ứng dụng thực hành pháp Trung đạo được thành tựu 
đạo quả. Sau khi thành tựu đạo quả, Ngài đã dạy con đường mình 
mới khám phá cho 5 người đệ tử đầu tiên, những lời dạy đó được 
biên tập lại và có tên là Kinh Chuyển Pháp Luân trong Luật tạng 
Pali còn ghi:

“Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Uyển, xứ 
Isipatana, gần Ba-la-nại, Ngài dạy năm vị Tỳ-kheo như sau:

Hỡi này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan mà hàng xuất gia phải 
tránh: 

1. Sự dể duôi trong dục lạc là thấp hèn, là thô bỉ, phàm tục, 
không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, và vô ích.

2. Sự tha thiết gắn bó trong lối tu khổ hạnh là đau khổ, không 
xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, và vô ích.

Từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ Trung đạo, là con 
đường đem lại nhãn quan và tri kiến, đưa đến an tịnh, trí huệ, giác 
ngộ và Niết-bàn.



TINH THẦN TRUNG ĐẠO TRONG BỘ CHƠN LÝ   229

Hỡi này các Tỳ-kheo, con đường Trung đạo mà Như Lai đã 
chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan, tri kiến và đưa đến an 
tịnh, trí huệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn là gì?

Chính là Bát chánh đạo (con đường có tám chi) là Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh 
tấn, Chánh niệm và Chánh định. Hỡi này các Tỳ-kheo, đó là con 
đường Trung đạo Như Lai đã chứng ngộ”. 

Đây là bài kinh được Đức Thế Tôn xác chứng chỉ có con đường 
Trung đạo mới đưa đến cảnh giới Niết-bàn. Trung đạo mà Như Lai 
đã chứng ngộ chính là Bát chánh đạo.

 Khi mở rộng ra, thì Bát chánh đạo cũng chính là tất cả Phật 
pháp. Vậy tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta không ngoài con 
đường Trung đạo.

 Trung đạo là chân lý tối thượng hướng hành giả đến quả vị 
Niết-bàn giải thoát. Giác ngộ Trung đạo của Bồ-tát Tất-đạt-đa 
mang tính cách mạng tư tưởng. Việc Bồ-tát Tất-đạt-đa quyết định 
theo con đường Trung đạo đã đưa đến một bước ngoặt quan trọng, 
từ đó chân trời Phật pháp được mở ra, ánh sáng Chánh pháp soi 
chiếu khắp nơi làm lợi ích cho chúng sanh vạn loại.

3. Trung đạo là tinh thần xuyên suốt trong bộ Chơn lý

a. Giới thiệu bộ Chơn lý

Chơn lý là bộ sách do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang viết trong 
khoảng 3 năm (1951 – 1953). Bộ sách này ngay từ đầu được Tổ sư 
viết ra với một dạng chung là những bài chơn lý, sắp theo số thứ tự 
Chơn lý 1, Chơn lý 2… viết xong có 69 bài. Đến khi Giáo hội Tăng-
già Khất sĩ Việt Nam cho in kết tập lại thành bộ, đã lấy tên như lời 
Tổ sư gọi là bộ Chơn lý.

Bộ Chơn lý có 69 đề tài là những ý pháp mà trong thời gian 
10 năm hành đạo, Đức Tổ sư đã thuyết giảng. Hầu hết các bậc trí 
thức có duyên đọc qua đều công nhận rằng: “Kho báu vô giá trong 
vũ trụ, ngoài bậc Phật ra chỉ là kẻ rờ mó bên ngoài, nay đức Ngài lại 
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có cái chìa khóa và đã mở được cửa, mà ý pháp trong quyển Chơn 
lý này là những vật báu trong kho ấy”. Bộ Chơn lý này là then chốt 
kho trí huệ vô cùng tận, gồm đủ tư tưởng vũ trụ quan, nhân sinh 
quan, tâm thức, lý sự, nội ngoại, trần duyên, thật giả... Ấy là một 
chơn lý diệu huyền, một ánh quang minh chánh đại, một tinh thần 
siêu xuất rốt ráo và giải thoát hoàn toàn.

Trong Lời Cẩn bạch nhân kỳ in lại Chơn lý năm 1993, Hòa 
thượng Giác Toàn đã nhận định: “Mở đầu bộ Chơn lý, chúng ta gặp 
ngay những đề tài trình bày những quan niệm khái quát về nguồn 
gốc con người, triết lý con người và thiên nhiên liên hệ giáo lý đạo 
Phật như: Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhơn duyên, Có 
và không, Sanh và tử, Nam và nữ…

– Luận giảng về tư tưởng, hành động và nhân quả của con người 
có các quyển: Công lý võ trụ, Giác ngộ, Khuyến tu, Đi tu, Tu và 
nghiệp, Ăn và sống, Hột giống, Sợ tội lỗi, Con sư tử, Sám hối…

– Luận giảng về đời sống đạo đức hay quan điểm xây dựng một 
xã hội an lành, hạnh phúc như xứ thiên đường, xứ Cực lạc tại nhân 
gian có các quyển: Trường đạo lý, Nguồn đạo lý, Đời đạo đức, Xứ 
thiên đường…

– Giới thiệu pháp môn, phương pháp tu tập hầu đạt đến thân 
chứng và thành tựu quả vị nơi các quyển: Bát chánh đạo, Chánh 
đẳng Chánh giác, Y bát chơn truyền, Nhập định, Thần mật, Sổ tức 
quán, Chư Phật, Phật tánh, Chánh pháp, Pháp chánh giác…

– Mối liên hệ các tông phái và tư tưởng Đại thừa phát triển 
có các quyển: Tam giáo, Tông giáo, Đại thừa giáo, Đạo Phật, Pháp 
Tạng, Vô Lượng Cam Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái Thức, Địa Tạng, 
Pháp Hoa…

– Đặc biệt về Giới luật và những pháp học căn bản cho Tăng Ni 
xuất gia Khất sĩ thọ học có các quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, 
Bài học Sa-di, Pháp học Sa-di I (kệ Giới), Pháp học Sa-di II (Diệt 
lòng ham muốn), Pháp học Sa-di III (Pháp vi tế), Giới Phật tử (Bồ-
tát giới), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni v.v…”.



TINH THẦN TRUNG ĐẠO TRONG BỘ CHƠN LÝ   231

Như vậy, chúng ta thấy rõ là bộ Chơn lý có nội dung tư tưởng 
rất rộng. Nó xứng đáng là một bộ sách căn bản cho cả một hệ phái 
Phật giáo ngày nay.

Xem Chơn lý, ta nhận thấy tác giả thường đề cập đến Trung 
đạo. Dựa vào khung sườn Giới Định Tuệ để triển khai, ta có thể 
phân tích tư tưởng Trung đạo của bộ Chơn lý qua những phần sau:

b. Trung đạo trong Giới luật

Với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” nên pháp 
hành của Tổ sư hoàn toàn đi đúng con đường Trung đạo. Ngoài 
các bài Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật Tử , Luật Khất sĩ, 
Bài học Khất sĩ, Bài học Sa-di... Đức Tổ sư còn đề cập rất nhiều về 
giới luật Trung đạo qua các chủ đề như: Y bát chơn truyền, Đời 
đạo đức, Hòa bình, Pháp học Sa-di 1, Pháp học Sa-di 2, Pháp học 
Sa-di 3... Ngài đã thực hiện đường lối Y bát chơn truyền, sinh hoạt 
Tăng đoàn như Tăng đoàn của Phật khi xưa, không ở một nơi cố 
định mà theo hạnh du hành, rày đây mai đó; lấy Tứ y pháp và Bát 
chánh đạo làm nền tảng cho pháp hành Trung đạo trong sinh hoạt 
của người xuất gia.

TỨ Y PHÁP (còn gọi Tứ Thánh chủng)

1. Người tu xuất gia: chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội 
thuyết pháp, đọc giới bổn, được ăn tại chùa.

2. Người tu xuất gia: phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành 
áo, nhưng có ai cúng vải đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu xuất gia: phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng 
lều am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia: chỉ dùng cây, cỏ, vỏ, lá làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc dầu đường thì được dùng.

Tổ sư giảng giải: “Tứ y Pháp là chánh pháp của chư Phật mười 
phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy. Con đường Khất sĩ đi 
đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, 
Trung đạo ấy là Tứ y pháp. 
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Tứ y pháp là pháp xuất gia, giải thoát ra khỏi nhà: ăn, mặc, ở, 
bệnh của hang ma lầm lạc, không thái quá bất cập, nhờ đó mà chư 
Phật mới đắc tâm chơn thành Phật, ngoài Tứ y pháp thì không phải 
là đạo Phật, không phải là giáo pháp chánh chơn của Phật… Vì vậy 
Tứ y pháp đứng đầu trong tạng Luật.

Tứ y pháp còn thì đạo Phật còn, Tứ y pháp mất là đạo Phật mất. 
Ai hành sái Tứ y pháp tức là tà pháp và thấy Tứ y pháp là thấy Phật 
hiện tại. Tứ y pháp là đạo Phật và ngoài bốn điều y ấy thì không có 
pháp nào dứt tham sân si được. 

Vậy thì chúng ta nên phải thật hành đúng y Tứ y pháp, không 
nên viện lý lẽ gì bác bỏ đi cho được” (Chơn lý “Chánh pháp”).

“Nên phải tập sống theo phép không ta, không của ta theo lẽ 
thay đổi tiến hóa, người này nấu cơm người khác ăn, người kia may 
áo người nọ mặc, kẻ khác cất nhà người này ở, kẻ kia đau người nọ 
nuôi. Mỗi năm đổi một bộ áo cho nhau, hai năm đổi nhà cho nhau, 
đổi cha đổi mẹ, đổi anh em con cháu, đổi thầy đổi bạn, đổi học trò 
để sống chung tu học, theo Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác vô 
thượng, để diệt bỏ vô thường tương đối của hai bờ lề thái quá bất cập 
khổ não không ta” (Chơn lý “Cư sĩ”). 

Ngày nay con người đã tiến bộ, không nên cố chấp trong giới 
luật mà dùng tam tịnh nhục, cần phải ăn chay. Ăn chay trở thành 
luật trong giới thứ chín của các Sa-di Hệ phái Khất sĩ. Ngày ăn một 
bữa, phải ăn chay, đây chính là ý pháp Trung đạo.

Tóm lại, Trung đạo trong giới luật là: không khổ hạnh cực 
đoan, không dung dưỡng thân xác, không rơi vào giới cấm thủ, 
không bỏ giới luật mà Đức Thế Tôn đã ân cần di giáo nơi Câu-thi-
na trước giờ nhập diệt.

c. Trung đạo trong Thiền định

Trong Chơn lý, phần định Trung đạo được Đức Tổ sư giới thiệu 
trong các chủ đề Số tức quan, Nhập định, Thần mật, Pháp chánh 
giác… Ngài quy định trú dạ lục thời, Niết-bàn thời khắc biểu như sau: 
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1) 5 giờ tới 6 giờ sáng: Thiền định

2) 8 giờ tới 9 giờ sáng: Khất thực

3) 11 giờ tới 12 giờ trưa: Thực thời

4) 3 giờ tới 4 giờ chiều: Thuyết pháp

5) 6 giờ tới 7 giờ chiều: Thiền định

6) 12 giờ tới 1 giờ khuya: Thiền định.

Qua thời khóa biểu trên, chúng ta nhận thấy Đức Tổ sư chủ 
trương Trung đạo trong pháp tu tập thiền định, mỗi ngày ba thời 
thiền tọa, mỗi thời 1 giờ đồng hồ, không cần ngồi quá nhiều, quá lâu, 
nhưng lúc động hay tịnh đều không rời đề mục, không xao lãng.

Ngài chỉ rõ 4 phần chánh định:

1. Sơ định: tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định.

2. Nhị định: hỷ, lạc, tịnh, định.

3. Tam định: lạc, tịnh, định.

4. Tứ định: tịnh, định.

Chúng ta thấy 4 phần chánh định là những bậc định căn bản, 
không dùng tới định Vô sắc, trong sạch và an ổn hơn những tà 
định của ngoại đạo, nhưng cũng không cao tột quá. Ngay từ các 
định căn bản Ngài dẫn dắt chúng ta đến Ngũ định là Niết-bàn, 
pháp môn này rất đặc sắc.

Qua kinh nghiệm tu tập thiền định, Đức Tổ sư đã có nhận 
định rằng: “Sự tu hành cũng như ăn cơm để sống, vốn không mau 
chậm, nên chúng ta hãy chậm rãi mà đi... Sự nhập định là lúc đầu 
phải chấp để thực hành, tu tập đi tới, khi đã tới nơi yên lặng rồi, thì 
cảnh ấy là tự nhiên vắng lặng chơn như, chớ không còn có chấp hay 
không chấp chi cả... 

...Nên tập ngồi một chỗ, trói chân kiết già, nắm tay lại. Ngồi 
ngay, miệng ngậm, cắn răng, đầu cúi mà chăm chú nơi một việc phải 
nào đó, mỗi ngày một hai lần theo sức vừa vừa, chớ đừng thái quá 
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hay bất cập chớ nên cố gắng quá hoặc lãng xao... 

Điều phải tránh là trong khi nhập định chớ khá tranh đua ngồi 
nhiều ngồi ít, ngồi lâu ngồi mau, hễ qua khỏi tầm sát là đến hỷ, lạc, tịnh 
và định; hãy để tự nhiên cho nó định chớ đừng có ý muốn vọng tưởng... 

Phép tu phải có động có tịnh tập lần từ chút cho quen, chớ khá 
ham mê thái quá mà ra tù túng bẩn chật. Mỗi khi ngồi phải thay đổi 
chỗ, phải tìm nơi thanh vắng hoặc nơi trống trải thấy được chân trời, 
bằng nơi chỗ xao động phải ngồi day mặt vào vách, vào gốc cây, tốt 
hơn ban ngày ngồi dưới gốc cây, ban đêm ngồi nơi chỗ vắng, sáng thì 
phơi chút nắng, khuya nên hứng chút sương, phải thường xuyên thay 
đổi để không nhàm chán, nhưng không lìa xa mục đích, chính nhờ sự 
tinh tấn đó mà được kết quả vậy. Con đường chánh định là nơi cuối 
chót của chúng sanh” (Chơn lý “Nhập định”).

Trong Chơn lý “Số tức quan”, Ngài dùng lời văn bình dị thực 
tế khiến người nghe liền nhận được ý pháp: “Số tức quan là Trung 
đạo, nấc thang của nhập định, trái ngược với sự vọng loạn. Số tức 
quan không bao giờ có nơi người còn thấy mình quan trọng địa vị, 
nặng nợ với xã hội, gia đình thế sự; không có nơi người còn muốn 
sống, thức, tưởng, nói làm thái quá bất cập.

Pháp tu tập có khó dễ khác nhau, nhưng chẳng có cách nào 
qua lẽ tự nhiên bình thường này, là người ta đừng cố chăm chú vào 
riêng hơi thở, nhưng mỗi lúc phải ngăn đón sự thái quá thở mạnh, 
cùng bất cập thở nhẹ, tức là phải giữ làm sao hơi thở mực trung điều 
hòa như sợi dây ngang thẳng không cho gợn sóng, như cái vòng tròn 
không cho móp méo. Nghĩa là không có tu luyện, mà phải làm sao 
cho hơi thở của thân, hơi thở của trí, hơi thở của tâm hòa nhau một 
mực, ấy là đắc đạo, đắc đại định, Trung đạo chánh đẳng chánh giác, 
đó là một pháp tu đúng chơn lý...”.

Rồi như nói quá giản dị e người thực hành nghi ngờ, Ngài 
nhắc lại: “Tất cả các phép tu, không có phép nào qua sự tự nhiên, 
vì tự nhiên chơn như là định, là Trung đạo, còn các pháp tu là 
dùng thái quá trừ bất cập, để đặng giữ cái Trung đạo tự nhiên 
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chơn như định, chớ không phải tu là để tìm thái quá bất cập, hai 
bên lề. Bởi cái sống, biết, linh là ai cũng sẵn có, mà vì bị thái quá 
bất cập, là pháp ngăn che ám muội. Hiểu như thế tức là cũng như 
không có tu tập rèn luyện chi, miễn đừng thái quá bất cập vọng 
loạn, và không nên chấp có hơi thở, tưởng đếm chi số tức quan” 
(Chơn lý “Số tức quan”).

Đọc đến những dòng này, chúng ta hiểu được việc tu hành 
không gì khác hơn là cân bằng đời sống, điều chỉnh thân tâm, sống 
theo lẽ tự nhiên, thiên nhiên. Không có pháp thiền tiểu hay đại, mà 
tùy nghi ứng dụng để rèn tâm cho hành giả… Không để cho ngoại 
cảnh tác động mất đi sự an lạc nội tâm, nỗ lực hành trì thiền định 
đúng hướng, trong quá trình tu tập sẽ đem lại những lợi ích cho 
mình: thân thể ít bệnh, trí tuệ minh mẫn, nhiều an vui, nâng cao 
phẩm chất của tâm hồn.

d. Những giác ngộ Trung đạo (Huệ)

Trong lĩnh vực trí huệ, qua bộ Chơn lý, Đức Tổ sư trình bày rất 
nhiều các chủ đề như Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Chánh kiến, Có và 
không, Sanh và tử, Nam và nữ, Chánh pháp, Công lý võ trụ, Thập 
nhị nhân duyên, Bát chánh đạo...

Trong Chơn lý “Bát chánh đạo”, Tổ sư phân tích: “Bát chánh 
đạo là con đường Trung đạo dẫn dắt chúng sanh ra khỏi sanh tử 
luân hồi, con đường này không ngoài Giới, Định, Huệ. Ba chi phần 
này giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh để tăng trưởng định và 
tuệ. Bởi các chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc 
về giới. Các chi phần chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định 
thuộc về định có công năng làm tăng trưởng tuệ và giới. Các chi phần 
chánh kiến, chánh tư duy thuộc về huệ; chính là sự hiểu biết đúng 
như thật về tứ Thánh đế để tăng trưởng giới định. Bởi tu học Phật 
pháp tuy có nhiều pháp môn, nhưng tựu trung không ngoài tam vô 
lậu học Giới, Định, Huệ”.

Đức Tổ sư đã khẳng định: “Khất sĩ chỉ có ba pháp tu vắn tắt là 
Giới, Định, Huệ. Bởi giữ giới y bát là giải thoát mọi điều trói buộc, 
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phiền não ô nhiễm rồi nên hằng được thong thả rảnh rang, ở trong 
cái thật, cái không xao động, chỉ có nhập định và tham thiền, tức là 
vừa tìm học trong trí não, vừa để tâm yên lặng đứng ngừng, gọi là 
tâm nghỉ ngơi trí làm việc, khỏe làm mệt nghỉ. Khi trí làm thì năng 
sanh định, lúc tâm nghỉ thì phát thần thông, cho nên quả linh và đạo 
lý tiến triển nhiệm mầu” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”).

Trong nhiều bài Chơn lý, Ngài đã tùy nghi giải bày về Trung 
đạo: “Chơn lý của sự đời là thiện ác, là sự phải và trái hai bờ lề hai 
bên của thái quá bất cập, chớ chưa phải là đạo tuyệt đối nơi chính 
giữa. Nhưng bờ lề ấy cập hai bên đường và chạy đi xa dài theo đường 
kêu là tiểu đạo, nếu không có đường hai bên bờ lề ấy, thì con đường 
lớn đại đạo nơi chánh giữa cũng không sao có được. Vậy nên, thiện 
ác là đời, còn đạo là ở giữa nơi thiện ác, sống chết, vui khổ, thiên 
đường, địa ngục...” (Chơn lý “Học chơn lý”).

“Phải dung hòa, không sở chấp, mực giữa hãy tạm đi mới là xuôi 
thuận. Kìa chư Phật dạy: phép định huệ song tu, có động có tịnh, có đạo 
có đời, đạo đời hiệp một, động tịnh không hai, định huệ chẳng khác, ấy 
mới kêu là đạo, đạo là một, một lẽ giữa mới kêu là Trung đạo.

Phải vừa tu học vừa cứu độ chúng sanh, cũng như có cứu trước 
mới có độ sau, hai pháp phải đi đôi, mới tạo ra con đường chính, chính 
giữa mực trung kết quả được; chính xưa kia Phật dạy phép tu là ở giữa 
ta và người, có hành phải có trụ, hành trụ phải đi đôi mới phải đạo. Thế 
tức là chúng ta phải có nói có làm, có ngủ có nghỉ đi đôi mà ý không cố 
chấp, mới thật là tiến lên đạo đức, đó là lý Trung đạo”. 

“Pháp tà là pháp khổ, pháp chánh là pháp vui. Pháp chánh giác 
là Trung đạo giải thoát khổ; pháp tà là biên kiến bờ lề, ứ nê té sụp, 
nên gọi pháp chánh là pháp sống, pháp thông lưu, pháp bình yên 
ích lợi quý báu hơn tà pháp, nhưng cũng thảy đều là tạm” (Chơn lý 
“Pháp chánh giác”).

“Trung đạo, không bỏ bên này cũng không lấy bên kia. Trung 
đạo chỉ giữ thường nơi mực giữa. Giáo lý của Trung đạo, cốt yếu đem 
lại chữ hòa cho tất cả, tức là chơn lý của võ trụ.
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Đời sống của bậc chánh đẳng chánh giác Trung đạo thật là vô 
thượng tối cao, cái cao không tự đắc tự tôn... ta có thể nói đó là kẻ mà 
bao giờ cũng biết mình cũng có hơn người mà cũng có thua người vì 
vậy mà họ giải thoát tự do... và được thành công trong mọi việc, điều 
chi cũng được như ý.

Cái sức mạnh của bậc chánh đẳng chánh giác là không bao giờ 
khoe khoang hay khiêm nhượng, chẳng muốn hơn ai và chẳng hề sợ 
ai, nhất là không mê lầm sa ngã, xu hướng theo một lề lối, nẻo quanh 
co nào.

Giáo lý của Trung đạo, cốt yếu để đem lại chữ hòa cho tất cả, 
tức là chơn lý của võ trụ. Cũng như gò đất cao thì chan sớt vào 
trũng thấp, cao phải lấy bớt, thấp phải đầy lên để cho được bằng 
nhau mới là yên tịnh... Sự tương đối ấy là giác ngộ để mở trí dạy 
học, cho thấy rõ đạo chánh đẳng Trung đạo là công bằng đứng 
vững, chơn lý ấy dạy rõ sự thật trước mắt của chúng ta, nơi chúng 
sanh, vạn vật và các pháp đang sẵn có trong đời, cho nên ai ai cũng 
đều thấy đạo, được học và hiểu biết rằng: Chơn lý tức là công lý, 
hay là Trung đạo chánh đẳng chánh giác vậy” (Chơn lý “Chánh 
đẳng Chánh giác”).

Ngài nói chư Phật ba đời đều là Khất sĩ, nếu không làm Du 
Tăng để xin ăn tu học thì dễ gì được đến đạo quả Vô thượng sĩ 
ngày mai. Vả lại, sự xin ăn không phải là hèn kém xúc phạm đến 
phẩm giá đạo hạnh của con người, chẳng qua là sự bài trừ giai cấp, 
đem chỗ dư bù vào chỗ thiếu, trao đổi chan hòa cho nhau, xin ăn 
để học đạo rồi truyền bá chánh pháp trong khắp chúng sanh, đó 
là sống đúng theo Chơn lý của võ trụ: “Đoàn Du tăng hay thuyền 
tế độ, lúc nào cũng đang bọc gió rẽ nước giữa dòng sông, đứng trung 
gian của đời và đạo. Mục đích là đang tu tìm học, học để mà tu, vì 
đạo quả tương lai hơn là hiện tại. Khất sĩ là con đường tạm để đi đến 
nơi chơn thật. Kìa đoàn Du tăng Khất sĩ là con đường tạm hiện tại 
để đến nơi chơn thật”. 

“Người Khất sĩ châu du khắp thiên hạ, để lập lại thăng bằng 
giữa cán cân công lý trong vũ trụ, mà xã hội loài người đã làm cho 
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thiên lệch đi. Phương pháp khất thực của nhà du Tăng Khất sĩ là một 
giáo lý bình đẳng đại đồng, xin ăn là từ bi hỷ xả, là trí huệ thông 
minh cõi lòng mát dịu thấu rõ được chân trời bao la trong võ trụ và 
am hiểu đạo lý tận tường” (Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”).

Qua lời dạy của Ngài, chúng ta biết phải ứng dụng pháp Trung 
đạo tu tập để trừ cái tự cao, kiêu mạn của bản ngã, lấp cái thấp hèn 
của tham muốn dục vọng, giữ nơi mực giữa mới giác ngộ được Chơn 
lý. Đây là con đường Trung đạo chơn truyền của Đức Thích-ca.

Thuyết minh về tư tưởng Bát-nhã Ba-la-mật-đa, trong bài 
“Chơn như”, Đức Tổ sư có viết: “Bát-nhã tâm kinh – bài kinh 
nghiệm của tâm, trong cái chơn không, có mực trung không vọng 
động, không cố chấp, nên không có sanh già bệnh chết, cũng không 
có sắc thọ tưởng hành thức, không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không cả 
Khổ Tập Diệt Đạo, như vậy thì không có pháp. Bởi vì tâm định chơn 
như tức là Niết-bàn Phật rồi, giác ngộ như thế nên không còn chi tìm 
cầu nên mới thành Phật, ba đời chư Phật cái tâm đều y như vậy nên 
mới thành Phật. Đó là cái trung tâm, trụ cốt, chỗ đến đặc điểm của 
chúng sanh.

Vậy thì chơn như là tích, các pháp là tiêu, có hai bên bờ sông 
có cao có thấp, có có, có không, có chơn, có vọng mới có sự giác ngộ 
của con người. Do đó mà chúng sanh trước hết phải bỏ cái nầy lấy 
cái kia, sau khi được kia rồi là sẽ đến mực giữa để dắt đẫn cho kẻ 
sau đi tới, cái giữa ấy mới đúng là chơn như đạo đức...” (Chơn lý 
“Chơn như”).

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang – tác giả bộ Chơn lý là người 
đã khai mở con đường với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”, do đó, nội dung tư tưởng bộ sách Ngài viết đều không 
ngoài con đường Trung đạo của Đức Phật. Có nhiều ý pháp trong 
Chơn lý đề cập đến tinh thần Trung đạo mà trong giới hạn của bài 
viết này không thể nào nêu lên đầy đủ được. Trong Chơn lý chắc 
chắn sẽ còn nhiều ý pháp quý báu mà ý lời cạn cợt của chúng tôi 
chưa diễn bày hết.
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4. Hiện nay chúng ta có rơi vào thái quá hoặc bất cập không?

Giáo lý Khất sĩ, con đường Trung đạo Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp, do Tổ sư Minh Đăng Quang vạch ra rất chân thực và 
trong sáng; nhưng hiện nay phải khách quan nhìn nhận, cách sinh 
hoạt của Tăng Ni không còn hành đúng theo truyền thống như lúc 
Tổ sư còn hiện diện.

Với bối cảnh đất nước hòa bình thống nhất, Phật giáo Việt 
Nam đầy đủ thuận duyên để thống nhất các hệ phái thành một 
Giáo hội duy nhất, có đầy đủ pháp nhân, pháp lý. Đây là một điều 
kiện tốt để Hệ phái Khất sĩ phát triển trong lòng GHPGVN, trong 
thời đại đất nước hòa bình. Nhưng đây cũng là một thử thách lớn 
đối với thế hệ Tăng Ni trẻ, chưa gắn bó và thấm nhuần truyền 
thống giáo pháp. 

Hiện nay tịnh xá đạo tràng được phát triển, Hệ phái chú trọng 
đào tạo thế hệ Tăng Ni sinh trẻ có đủ trình độ và năng lực phục vụ 
cho tổ chức Giáo hội. Thế hệ trẻ ngày nay mới xuất gia dành nhiều 
thời gian cho sự học tập, nhưng ý thức tu hành kém hơn, chính 
vì vậy, tính thanh tịnh trang nghiêm của đạo tràng và phẩm chất 
thiền vị trong tứ oai nghi của Tăng Ni bị giảm sút và bị thế tục hóa 
nhiều hơn. Tăng Ni mải lo những việc mang nặng hình thức hữu vi 
nên có phần nào xao lãng thiền định, giảm sút tính chất giải thoát 
so với thời kỳ đầu Tổ sư lập đạo. 

Bị chi phối trong quá trình hội nhập, để thích ứng với xã hội, 
đạo tràng không còn là nơi tạm ngụ hành đạo, tịnh xá đã trở thành 
một dạng tài sản. Tịnh xá hiện nay phần nhiều xây dựng kiên cố, 
có nơi quá chú trọng về mặt phát triển hình thức nên tuy không 
là trụ sở Giáo đoàn hay di tích quan trọng mà cũng xây dựng quá 
quy mô, trang trí cầu kỳ, làm mất đi nét thanh nhã, đơn giản của 
Hệ phái.

Ngày nay, có nơi chú trọng nhiều đến công tác từ thiện xã hội, 
nên đã biến tịnh xá thành nơi nuôi dạy trẻ, nuôi dưỡng người già, 
thành cơ sở kinh tế... Tịnh xá không còn gìn giữ được tính thanh 
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tịnh thuần khiết đúng theo giáo pháp. Đạo tràng xây dựng khang 
trang, nhưng sinh hoạt hướng dẫn cư gia tu tập không đồng nhất, 
có nơi còn giữ được truyền thống cúng hội 2 hoặc 4 ngày mỗi 
tháng, nhưng có nơi lại không duy trì nổi, hoặc chỉ phát triển đạo 
tràng Bát Quan Trai hay niệm Phật. 

Do tình hình an ninh trong xã hội, Hệ phái tùy duyên hành 
đạo, pháp Tứ y không còn được thực hành nghiêm túc. Truyền 
thống đổi chỗ ở của Tăng Ni là một truyền thống tốt đẹp giúp 
người thực hành dễ dàng xả bỏ ngã chấp đã không còn được thực 
hiện. Hạnh trì bình khất thực cũng bị hạn chế, đã tạo thành nếp 
quen sinh hoạt trong nhiều năm... Tăng Ni tân học chưa tiếp nhận, 
chưa biết được truyền thống quý báu của Tổ Thầy, chưa biết rõ 
pháp hành Trung đạo, nên cách sinh hoạt không được như xưa.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cảnh tỉnh trong Chơn lý “Đạo 
Phật Khất Sĩ”: “Mục đích của chúng sanh là tu học, để cho đắc quả, 
chớ không phải lập bè kết bạn, mà cần phải tính cho nhiều”. Do đó, 
mong rằng những người xuất gia cũng như tại gia có duyên với 
giáo pháp Khất sĩ hãy duy trì truyền thống, luôn tinh tấn tu học, 
gìn giữ phẩm hạnh, với chí nguyện thiết tha giải thoát, để giới thân 
huệ mạng luôn được tăng trưởng trong giáo pháp. Đừng rời xa 
Trung đạo, nếu rời xa Trung đạo ắt rơi vào lối mòn thái quá – bất 
cập của thế nhân.

5. Kết luận

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang phối hợp tinh hoa của hai phái 
Bắc và Nam truyền, tự thân mình thực nghiệm Trung đạo qua cách 
hành trì giáo lý Y bát, là một giáo pháp thật ngộ, thật chứng chứ 
không phải là một lý thuyết suông. Pháp ngữ Ngài ghi lại trong bộ 
Chơn lý có nội dung thật phong phú, ý pháp thật uyên thâm. Nếu 
không phải là người đã từng trải nghiệm, thì không thể nào diễn tả 
được một cách rõ ràng, mạch lạc từng ý pháp, phương cách hành 
trì và cả niềm vui trong pháp lạc như thế. 

Bằng trí tuệ chứng đạt chơn lý, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
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đã thành lập giáo pháp Khất sĩ, đi đúng con đường của chư Phật 
ba đời: con đường Trung đạo. Con đường đó là pháp môn tu tập, là 
nghệ thuật sống đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ, vượt ra ngoài bao 
hệ lụy của đời người, vượt ra ngoài mọi sự kiềm tỏa, chi phối của 
ngũ dục và tà kiến, vô minh; vượt ra ngoài lối sống hưởng thụ hay 
khổ hạnh… Trung đạo là đời sống tri túc, là con đường chân chánh 
thành tựu đạo quả, xa lìa các cực đoan thường – đoạn, hữu – vô, 
sanh – diệt, phải – quấy, thiện – ác, đại – tiểu, Nam – Bắc...

Gồm đủ Giới Định Huệ, Trung đạo như đỉnh có ba chân, là 
nền tảng vững vàng để phát triển trí tuệ và thành tựu phạm hạnh 
giải thoát. Giới Trung đạo là nền tảng để phát sanh định tuệ, 
Định Trung đạo để phát sanh tuệ giới và Tuệ Trung đạo để chúng 
ta tăng trưởng giới định. Đây chính là Bát chánh đạo, là đạo lộ, 
là phương tiện duy nhất đưa chúng ta tới Niết-bàn; cũng chính 
là Chơn lý của vũ trụ nhân sanh. Chính từ những yếu tố đó, bộ 
Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hàm chứa đầy đủ tinh 
thần Trung đạo.

Mặc dù ngôn ngữ hữu hạn nhưng với tấm lòng tôn kính vô 
biên hướng về Đức Tổ sư, chúng tôi xin phương tiện dùng ngôn 
ngữ để điểm lại những lời pháp nhũ vô giá trong bộ Chơn lý. Mong 
rằng những điều chúng tôi nêu ra có thể góp phần tuyên dương 
giáo pháp thậm thâm vi diệu mà Đức Tổ sư đã để lại cho cuộc đời, 
cho nhân loại.

Kính thưa quý vị, 

Bao năm thọ nhận sự dìu dắt của Ân sư, đã bao lần giở xem bộ 
Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, cứ mỗi lần đọc chúng 
tôi lại sáng thêm, lĩnh hội được ý pháp thâm sâu. Nay chúng tôi 
trình bày một số kiến giải của mình trước đại chúng. Mong rằng 
tinh thần Trung đạo trong bộ Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang tùy duyên lành, sẽ ít nhiều góp phần soi sáng con đường 
dẫn đến Chánh pháp cho mỗi người con Phật.
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4. Tư liệu khóa bồi dưỡng trụ trì của Hệ phái năm 2013. 



“CAÙI BIEÁT” TRONG CHÔN LYÙ CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ

TKN.TS. Liên Hòa 
Tịnh xá Ngọc Túc – An Khê – Gia Lai 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam vào năm 1947. Nhìn trên tổng thể, đây là một dòng truyền thừa 
Phật giáo kết tinh những nét đặc thù của truyền thống Phật giáo 
Nguyên thủy và truyền thống Phật giáo Đại thừa. Hệ phái Khất Sĩ 
lâu nay vẫn thường được xem là một dòng truyền thừa ra đời muộn 
nhất. Nhận xét này không sai. Mọi người đều có lý do để phát biểu 
suy nghĩ riêng của mình và cố nhiên đức Tổ sư cũng có một lý do rất 
chính đáng để mở ra một truyền thống tu mới, rất phù hợp với căn cơ 
trình độ con người thời đại và tuyệt vời trên hết là tiêu chí giáo điển 
rất gần, rất đúng với ý chỉ của đức Như Lai buổi đầu. 

Đạo Phật xuất hiện trong đời trên 2600 năm và lưu lại cho nhân 
loại trên thế giới kim ngôn ngọc ngữ của đức Thế Tôn còn giữ khá 
nguyên vẹn trong Kinh Luật Luận mãi đến ngày nay. Giáo pháp của 
chư Phật như một dòng chảy xuyên suốt qua không gian, thời gian. 
Dẫu rằng thời - không vận hành không dứt, tâm thức chúng sinh 
biến chuyển, ý pháp của đức Thế Tôn vẫn như sợi chỉ đỏ kết lại tất cả 
những viên ngọc pháp của các tông chỉ, trường phái, của các dòng 
truyền thừa sớm muộn..., thành tràng ngọc có giá trị bất khả tư nghì. 
Muôn đời vẫn thế, cái vô thường hồn nhiên vô tư lại che chắn giữ gìn 
cho cái chân thường bất hư bất diệt. 

Từ pháp hội Linh Sơn, hình ảnh và ý nghĩa đức Thế Tôn im lặng 
nâng cành hoa sen trước hội chúng mà chỉ mỗi Sơ Tổ Thiền tông Ca-
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diếp mỉm cười lãnh hội, đến ý pháp nhiệm mầu của Sơ Tổ Thiền tông 
Trung Hoa Đạt-ma, chín năm lặng yên “diện bích” đã thầm gởi gắm 
điều gì với hậu lai? Cũng thế, từ Hoa Nghiêm đến Chơn lý, tuy xa mà 
gần, tuy hai mà một. Đó là diệu pháp vô ngôn vô tự, là tự nhiên pháp, 
là vô vi pháp mà những ai chiêm nghiệm, thấu rõ và sống với diệu 
pháp ấy sẽ trở thành bậc Thánh giữa nhân gian, là người an lạc nhất 
trên thế giới này. Không dùng văn pháp kiểu cách, không dùng ngữ 
cú văn chương, không dùng mỹ từ xa lạ, chỉ bằng lời văn mộc mạc 
chân chất của người miền Nam nước Việt, đức Tổ sư đã diễn giảng 
“cái biết” với đầy đủ ý pháp thâm diệu của mười phương chư Phật. 

Cũng như văn học Nikaya, người học đọc qua bao thế kỷ nay đều 
cảm nhận sự gần gũi mà thiêng liêng, sự giản dị mà vĩ đại của đức 
Thế Tôn - bậc Thầy của Trời người. Và khi đọc đến Chơn lý, người 
con Phật càng cảm nhận chân thành hơn những lời dạy mộc mạc mà 
sâu sắc, giảng giải tường tận sâu xa ý đạo của chư Phật ba đời dường 
như đang gởi đến hội chúng người Việt vậy. Lối giảng dạy, khai triển 
Phật pháp đặc thù này xuất phát từ lòng từ bi, vì lợi ích chung, vì 
hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng sinh của Tổ sư. 

Trở về với tánh biết, dù nhiều hành giả lão thành cho đó chỉ là 
mức độ hành trì rất ban sơ, tuy nhiên đấy lại là nền tảng tu tập căn 
bản nhất. Trong bộ Chơn lý, “cái biết” như một yếu pháp được đức 
Tổ sư phân tích, giảng trạch, chứng minh rất nhiều lần để những ai 
đầy đủ niềm tin với đạo pháp thẩm thấu và nhận rõ trên con đường 
cầu pháp thực tập giải thoát. Thế mới rõ, trong sự học hiểu và tu tập, 
mỗi hành giả cần phải thật sự hiểu đúng tầm quan trọng của nó, cần 
phải thẩm thấu ý Tổ sư. 

Trong mười hai chi phần của Thập nhị nhân duyên, vô minh 
sinh hành, hành sinh thức và thức chính là cái biết, cái sống của 
chúng sinh. Thế thì trong mỗi chúng sinh, ai ai cũng đều sẵn có cái 
biết cả. Chẳng phải người trí mới có cái biết còn người ngu thì không 
có. Chẳng phải người tu biết thực tập mới có cái biết, còn người dân 
bình thường không có cái biết. Chẳng phải người lớn mới có cái biết 
mà trẻ nhỏ không có. Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã có 
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cái biết vì cái biết ấy chính là cái sống trong thai bào vậy (Chơn lý 
“Thập nhị nhân duyên”).

Trong Chơn lý “Chơn như”, Đức Tổ sư cũng bảo: “Cái biết của 
ta nó cũng vốn là tự nhiên không vọng động, và từ nơi tự nhiên không 
vọng động, có sẵn từ lâu, tự hồi nào, chớ nào phải mới có hiện tại đây. 
Vì nếu không có trước kia, thì bây giờ đâu có. Sở dĩ trước kia nó chưa 
xuất lộ ra, chưa tập thành tướng, là chính nó đang ở ẩn trong các pháp 
chúng sanh vạn vật đó thôi, nên gọi là cái sống biết linh, có sẵn nơi 
chúng sanh vạn vật các pháp, vốn là tự nhiên ở trong võ trụ”. 

Đây là điểm mà giáo lý Phật giáo phát triển gọi là “chân tâm 
thường trú”, “thể tánh tịnh minh”, “Phật tánh”, “diệu tâm”, “chơn như”, 
“Niết-bàn”... Ngay phẩm đầu trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật 
dạy cho Tôn giả A-nan, đồng thời chuyển đến cho chúng ta thông 
điệp gì? 

Khi đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A-nan về cái tâm, lần đầu tiên Tôn 
giả thưa rằng tâm là sự hiểu biết, là cái sinh ra sự thích ưa, ham muốn 
trong mỗi người. Bằng chứng là khi nhìn thấy thân tướng đẹp đẽ của 
đức Thế Tôn, Tôn giả đã phát tâm xuất gia tu hành. Lúc bấy giờ đức 
Thế Tôn đã khai thị cho Tôn giả A-nan và đại chúng: “Này A-nan, ông 
nên biết, hết thảy chúng sanh từ vô thỉ đến nay, sống chết tương tục đều 
do không biết Chân tâm thường trú, Thể tánh tịnh minh, hàng ngày 
chỉ dùng các vọng tưởng; mà vọng tưởng thì không chơn, vì vậy nên mới 
có luân hồi”. Và Ngài cảnh tỉnh rằng nếu quan niệm do tâm và con 
mắt mà có sự ưa muốn, nhưng không biết tâm và con mắt ở đâu thì 
người tu tập không thể hàng phục được trần lao. Tôn giả A-nan quay 
lại, rà soát tìm xem tâm và con mắt của mình hiện ở chỗ nào. Tôn giả 
đưa ra nhiều giả thiết rằng tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm 
núp sau con mắt, v.v... song, đức Thế Tôn đều phủ nhận các ý niệm 
không chính xác về tâm của Tôn giả A-nan. 

Không phải chỉ qua vận dụng tư duy trong nghiên cứu học Phật 
mà cần phải dụng công thực tập thật sự mới hiểu thấu về tâm. Trong 
Kinh Pháp Cú, đức Thế Tôn dạy: “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý 
tạo...”, hoặc trong Kinh Hoa Nghiêm có viết: “Tâm như công họa sư, 
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họa chủng chủng ngũ uẩn”. Tất cả nói lên rằng các pháp trong thế giới 
này đều do tâm biến hiện ra. Bởi tâm biến hiện nên tướng của nó 
không có thật. Song chỉ có chân tâm là không hư vọng, không sinh, 
không diệt, không sạch, không dơ, không tăng, không giảm, không 
đến, không đi, luôn thanh tịnh sáng rỡ, đó là thật tướng chân tâm, là 
chân tâm thường trú.   

Đức Tổ sư mang chân tâm ấy về gần chúng ta gọi mộc mạc là cái 
biết. Cái biết ấy nào có xa lạ, ai cũng sở hữu nó từ lúc còn trong bụng 
mẹ. Chân tâm ấy nào có cao vời, nó vẫn thường trực nơi mọi chúng 
sinh. Để quên tánh biết này là chúng sinh phàm phu trần lụy, luôn 
sống với chân tâm thường trú sẽ thành Phật, thành bậc Thánh. Trở về 
với cái biết, với chân tâm là nền tảng tu tập để thành tựu con đường 
giải thoát giác ngộ. Hàng ngàn công án, thoại đầu của chư thiền sư 
Trung Hoa, Nhật Bản cũng không ngoài mục tiêu nhắc người cầu 
đạo hãy trở về với chính mình. Người học đạo không đi tìm, không 
mong chứng đạt gì từ bên ngoài mà hãy quay về tự tánh của mình. 
Đánh thức vị Phật trong ta, lau chùi lại viên ngọc sáng long lanh 
trong chéo áo của chúng ta. 

Trong Chơn lý “Sám hối”, Đức Tổ sư viết: “Đối với kẻ tu nhập 
định yên lặng được, thì sẽ cứng chắc yên vui còn mãi và có thần thông, 
gọi là Phật Thánh. Còn kẻ ít mê trần nghiệp tội, thì ít loạn vọng nên dễ 
chịu, chịu được cảnh im lặng tối đen không không, về sau chừng vững 
khá linh thiêng thì còn biết đường thấy chỗ nhập thai; hoặc bị quỷ ma 
hóa ra Phật Thánh Trời Tiên dẫn dụ gạt gẫm, hay bị yêu tinh biến ra 
quyến thuộc nhận nhìn, lôi cuốn, cũng là còn khá. Chớ nếu kẻ sanh 
tiền tội lỗi ác gian nhiều, khi chết đi ngàn năm ức kiếp cái biết không 
ra khỏi cảnh ấy đặng, hoặc phải diệt tiêu, là bởi loạn tâm, dục vọng, 
phiền não, thất tình, làm cho càng yếu ớt, hoại lần cái biết, đến hết biết 
là tiêu diệt”. Ngài muốn nhắc nhở người học Phật rằng chỉ vì chúng 
sinh bị khối vô minh che mờ nên đánh mất sự nhận biết, không nhận 
ra chân tâm thường trú này. Không khéo dụng công, chúng sinh để 
rơi rụng mất chân tâm mà lầm sống với vọng tưởng, đồng nhất mình 
với mọi cảm thọ ghét, thương, buồn, giận,... và rồi phải chịu loanh 
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quanh mãi trong ba cõi sáu đường. Ngài chỉ cho người học tu ngày 
nay phải điềm tĩnh quán chiếu những điều rất gần trong cuộc sống 
đời thường, rằng đôi khi “thương quá hết biết, ghét quá hết biết, mừng 
hay giận quá hết biết, buồn hay vui quá hết biết, ưa muốn, dục vọng, 
hối hận, phiền não quá hết biết...”. Những lúc như thế, cái biết hay 
tâm thức vốn trong sáng chơn như kia, không còn sáng rỡ mà bị mây 
mờ của thất tình lục dục bao phủ và dẫn đến tình trạng không còn 
phân biệt đúng sai, tốt xấu, cứ phản ứng hành hoạt thiếu suy nghĩ. Ấy 
chính là “cái ác quấy là sự hư hoại của trái tạo ra sẽ sanh phiền não là 
con sâu, con sâu phiền não sẽ đục phá lần cái biết – tâm hột tiêu hoại”. 
Đức Tổ sư cảnh tỉnh: “Cái biết trong sạch thiện lành là như hột lớn 
cứng già cũng được khá; nhưng sao bằng chính cái biết định yên chơn 
như, mới phải hột chín cứng khô, sống mãi để đời, kêu là giác chơn, 
Phật hay là ta đó” (Chơn lý  “Sám hối”).

Cái biết hay trạng thái biết luôn có mặt trong mỗi chúng ta. Khi 
nhìn thấy mây bay, ta biết mây đang bay trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh 
vật, ta biết đấy là hoa, là người, là vật, là nhà, là sông, là núi... Ai cho 
chúng ta cái biết ấy? Tự thân chúng ta biết chứ không ai cho cả. Khi 
nghe âm thanh, ta biết đó là tiếng chim hót, tiếng xe, tiếng hát, tiếng 
cười, tiếng người, tiếng vật... Cũng không ai cho cái biết ấy cả, tự 
thân ta biết nghe. Khi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tự 
thân chúng ta đều có cái biết. Cái biết ấy phân biệt rõ ràng mọi thứ 
(Chơn lý  “Khất sĩ”).

Một thiền sư nổi tiếng cận đại, Ngài Ajahn Chah cũng từng tâm 
sự: “Tôi đi tìm khắp nơi một chốn thật thuận tiện hầu giúp tôi thiền 
định, thế nhưng tôi không ngờ chốn ấy lại đang ở tại nơi này, đang ở 
bên trong con tim và tâm thức tôi. Mọi phép thiền định cũng chỉ ở nơi 
này, trong mỗi con người chúng ta. Sự sinh, già nua, bệnh tật và cái 
chết cũng chỉ ở nơi ấy. Tôi lang thang khắp nơi cho đến lúc kiệt lực, thế 
nhưng khi dừng lại thì tôi mới khám phá ra rằng những gì tôi đi tìm - 
nó đang ở trong tôi”. Thật tuyệt diệu ! Truyền thống Phật giáo Nguyên 
Thuỷ chuyên nhất dụng tu trên pháp môn căn bản là Tứ niệm xứ, 
một phương thức tu tập được chính kim khẩu đức Thế Tôn truyền 
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dạy vào thời kỳ đầu thành lập Tăng đoàn cũng đặt trên nền tảng quan 
trọng là hướng dẫn hành giả quay về sự nhận biết nơi tự thân.  

Chúng sinh gồm căn thân và chủ thức (là người nhận biết) 
(Chơn lý “Khất sĩ”). Trong mỗi chúng ta có hai phần thân vật lý và 
tâm. Mọi nỗi khổ của chúng sinh đều bắt đầu từ sự lầm lẫn đánh 
đồng xem ta là thân này. Ta là sự nhận biết, là cái biết, không phải là 
thân tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp thành. Vì vậy, đức Tổ sư thường 
nhắc nhở chúng ta rằng: “Thế nên, cái biết chủ cần phải sống, lớn, 
ăn, vui, yên và còn mãi mãi. Chính biết là ta, là mục đích của chúng 
sinh, là chơn lý cuộc đời, là tinh ba vũ trụ”. Có nghĩa là chúng ta 
thường tập chánh niệm, trở về với chính mình, cũng tức là trở về 
với tánh biết của mình. Phải hằng nuôi dưỡng sự biết, không để thất 
niệm đuổi theo những thứ phù phiếm hư huyễn bên ngoài, bỏ quên 
mất cái biết ấy. 

Đức Tổ sư khẳng định rằng chúng sinh không ai mà không có 
định (Chơn lý “Nhập định”). Chỉ vì lâu nay chúng ta hụp lặn trong 
mớ vật chất, trong ăn mặc ở bệnh mà xao lãng tánh biết vẫn đang ở 
trong ta. Bởi vật chất hữu hình hữu hoại, vô thường biến đổi mà ta lại 
đồng nhất ta với chúng nên vô lượng kiếp rồi chúng ta cứ mãi ngụp 
lặn trong biển khổ ấy. Không những thân vật lý này không phải là ta 
mà ý căn cũng không phải là ta. Đức Tổ sư đã phân tích rõ rằng: “Ý 
dục phát sanh nơi loài cây cỏ trước nhất, khi đến thú thì nó rất ác, được 
làm người thì ý có chút thiện hơn. Nhưng ý vọng động không ngừng, 
cho nên ai lấy ý làm ta tức phải chịu khổ sở điên đảo. Vậy ta phải nhốt 
nó lại và đổi nó ra cái trí là sự hiểu trắng biết phân biệt, có được học 
thức thì mới khỏi sai lầm theo ý dốt nát muốn càn mà tránh được khổ 
sở nạn tai. Người sống bằng cái trí sáng láng hay khéo gọi là bậc Trời. 
Nhưng cái trí khôn ngoan ấy cũng chưa phải là hết khổ sở thất bại, 
người ta phải cần đổi trí ra làm cái giác, giác là cái biết sáng suốt chắc 
chắn chơn thật không mê lầm. Chính người sống chơn thật do nơi biết 
sáng mới vững bền yên vui kết quả, hơn là sự khéo xảo mưu mô của 
trí” (Chơn lý “Nhập định”).

Ngài lại giảng rõ hơn: “Trí có hai: Trí say và trí huệ! Trí say là 
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biết phân biệt, hiểu trắng đen mà chưa chịu tỉnh dứt bỏ điều vọng 
quấy. Trí huệ là cái hiểu trắng bằng sự thật hành dứt bỏ được các 
điều tội lỗi dối trá, giữ được chơn như yên lặng tịnh định chắc thiệt. 
Cho nên cũng gọi trí huệ là chơn trí, chính chơn trí cũng gọi là giác 
hay tánh. Vậy thì tất cả cũng là một cái biết, tùy theo mỗi chỗ đặt 
tên. Cái biết sa ngã theo thọ tình hai lẽ tương đối kêu là ý. Cái biết 
thấy trắng phân biệt kêu là trí (trí bạch). Cái biết sáng suốt chơn thật 
tự nhiên kêu là giác. Cả thảy đều là cái biết tâm, nơi ý thức lúc đầu 
là tâm vọng giả tạm, đến giác chơn sau mới là tâm chơn chắc thiệt 
vĩnh viễn. Tâm chơn tức là tâm của chư Phật, tất cả y nhau như một, 
trọn sáng lành. Chẳng phải như tâm vọng non nớt của chúng sanh, 
kẻ vầy người khác, giả dối hư hoại ác tà, lắm khi tiêu hoại chẳng còn 
có được” (Chơn lý “Nhập định”). 

Đức Tổ sư lý giải về chữ Tâm rất logic và hợp lý. Xưa nay khi bàn 
đến chữ Tâm, mọi người thường lấy câu Hán ngữ: “Tam điểm như 
tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mao tùng thử đắc, tố Phật giả 
do tha”. Cách ví von chữ Tâm trong bài thơ này thật hay. Chữ Tâm 
được mô tả là có ba chấm như ba ngôi sao, còn móc câu nằm ngang 
như ánh trăng nghiêng nghiêng. Làm thân trâu ngựa, mang lông đội 
sừng là do tâm này, thành Phật cũng chính từ nó mà được. Trong 
Chơn lý, Ngài lý luận như sau: “Hình của chữ tâm, trên có ba điểm 
cũng tức là thọ cảm, tư tưởng, hành vi. Còn cái câu móc bên dưới là 
hình đứa nhỏ, ngồi trong thai bào bụng mẹ, kêu là sắc thân. Vậy nên 
hình chữ tâm đây là ba ấm: thọ, tưởng, hành, ở trên sắc thân làm sự 
sống, cái biết và linh thiêng” (Chơn lý “Tâm”). Cách lý giải của Ngài 
quả thật mới lạ và sâu sắc. 

Ngài tạm phân loại như sau, ở nơi thú người, tâm là sự biết; ở 
nơi trời Phật, tâm là sự linh thiêng, huyền bí, ẩn mật, thần thông, 
yên lặng, linh diệu, nuôi lớn các cái biết, cái sống, nên gọi tâm Trời 
Phật là linh diệu (Chơn lý “Tâm”). Lý lẽ này lại một lần nữa cho thấy, 
rằng chúng ta đã có cái biết, thế nhưng vì lặn ngụp trong hồng trần, 
để cho tham sân si ngự trị, sự biết nơi tâm dần rơi vào quên lãng. 
Suốt ngày rượt đuổi vật dục thế thường, đêm về mệt mỏi, chúng ta 
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vắt tay lên trán trằn trọc chưa ngủ vì mãi còn nghĩ ngợi bao điều thị 
phi, được mất. Chúng ta nào biết suy tư rằng ta từ đâu sinh ra đây? 
Khi sinh ra chúng ta nào có đem theo món gì gọi là của cải mà giờ 
đây chúng ta lại cố chấp là của ta? Ta nào biết rằng mình đã, đang và 
sẽ vay mượn rất nhiều từ xung quanh. Sẽ có một ngày từ giã cõi tạm 
này, ta lại mang theo được gì? Thế sao hôm nay ta lại ích kỷ bỏn xẻn 
chỉ biết mình, người thân mình? Ta trách một tên trộm vật thực của 
người khác, sao ta không nghĩ lại chính người được gọi là chủ nhân 
kia còn trộm nhiều thứ lớn lao hơn của vũ trụ. Ông ta đã trộm đất, 
trộm nước, đốn cây, giết thú... Cây cỏ kia tưởng chừng vô tình nhưng 
chúng vẫn đau đớn run lên từng hồi dưới nhát búa của con người. 
Thú vật kia tưởng chừng ngu si đần độn nhưng chúng đang kêu khóc 
thảm thiết giãy giụa van xin con người cho được sống. Chúng ta thật 
sự chìm trong mộng mị của tham lam, sân hận, si mê, không thấy rõ 
đạo lý sống. Làm người có cái biết, phải giữ cái biết ấy hằng sáng, biết 
phân biệt, biết bao dung thương yêu người vật đang còn ở mức tiến 
hóa thức tri chưa cao. Ngược lại, chúng ta đang tâm giành giật, hơn 
thua, hiếp đáp kẻ yếu chẳng chút xót thương. Chúng ta ít khi nhìn 
lại mình nhưng luôn thích nhìn ngó kẻ khác. Chúng ta thích nói tốt 
về mình và thích nói, thích nghe chuyện xấu của người. Bản nhân 
tâm trong mỗi chúng ta chính là kho báu vĩnh cửu sẵn có trong nhà, 
nhưng chúng ta chẳng nhớ nổi, giữ gìn, chẳng phát huy nó khởi sắc 
tốt đẹp thánh thiện hơn (Chơn lý “Tâm”). 

Cũng bởi lầm chấp thân này trường tồn bất hoại, tìm kiếm rượt 
đuổi mớ danh lợi vật chất hư huyễn bên ngoài để vun bồi sắc thân, 
tưởng đấy là vui. Nào ngờ thân tứ đại luôn bị vòng quay vô thường 
chi phối, luân hồi sinh tử vô lượng kiếp rồi, chúng ta cứ mãi loanh 
quanh trong dòng ái hà vui ít khổ nhiều không sao thoát ra được. 
Chính vô minh si mê khỏa lấp ánh sáng trí tuệ trong tự thân khiến 
chúng ta lao đao như thế. Chỉ cần một bước nhảy vượt khỏi chấp 
thân này tức thì an lạc, chơn như, tịch tĩnh liền tràn ngập cả thế giới. 
Nhà tối vô minh ngàn năm nhưng chỉ cần một tia sáng từ đuốc tuệ vô 
ngã soi vào, bóng tối liền tan biến như chưa từng có. Thế nên, sự tu 
học rất cần thiết để mời gọi tia sáng ấy trở về. Làm người cần phải tu 
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học. Cái biết ấy chính là học, cái khổ là tu, cái sống là sống mãi (Chơn 
lý “Khổ và Vui”).

Đức Tổ sư mở ra trước mắt mọi người một trú xứ trang nghiêm 
thuần tịnh, chỉ luôn nghe thấy tiếng an vui, lành thiện, người đời 
gọi cảnh ấy là xứ thiên đường hay Cực lạc giới. Con người ta chính 
bởi khi hiểu rõ được vạn pháp trong thế giới này đều do nhiều nhân 
duyên kết hợp tạo thành, nên người ta không còn tham luyến thân 
này, không còn mến tiếc của cải, thân tâm thảnh thơi nhẹ nhàng. Do 
vì hiểu rõ không có một cái ta nào chủ tể cả nên con người ta sống 
một đời đúng với chơn lý, tự tại trước vô thường thay đổi của mọi sự 
mọi vật. Chúng sinh trở về với tánh biết và biết hoàn toàn viên mãn, 
chính là Phật toàn giác vậy. Nơi đây là xứ thiên đường, là cõi Cực lạc 
bởi chúng sanh không còn tranh chấp, tự trở về tánh biết rỡ ràng nơi 
tự thân, đời sống tự nhiên, hòa ái, tùy thuận, an lạc, hạnh phúc (Chơn 
lý  “Xứ thiên đường”).

Để người tu học hiểu rõ mà tu tập, đức Tổ sư chỉ rõ: “Ở trong xứ 
Cực lạc, người ta chỉ thờ ba cái mục đích chơn lý của võ trụ là cái sống, 
cái biết và cái linh, mà nơi mỗi sắc thân đều có. Người ta cho đó là của 
cải sự việc của người ta, rồi người ta đã giác ngộ Phật là không còn đi 
lo những việc sái quấy, bậy bạ vô ích bên ngoài nữa. Muốn sống khi đã 
có cái sống là phải sống chung, học giáo lý sống chung, tập chung sống. 
Muốn linh là cứ để tâm định yên lặng nó sẽ linh, phải học tập cái linh 
trong yên lặng ấy. Đã có cái biết là phải học tập cho biết khắp cả sự vật 
các pháp, bằng sự thật giác ngộ, toàn giác. Cái sống, biết, linh của ta 
phải dung hòa với cái sống biết linh của võ trụ, là tứ đại vạn vật, yên 
lặng và các pháp. Đó tức là đạo đức của võ trụ chơn lý, mà không ai trái 
cãi để tự chiêu kỳ họa. Bởi dân trong xứ Cực lạc sống chung tu học bằng 
ba mục đích như nhau có một, nên miếng đất ấy được trong sạch lắm, 
người ta mới kêu là Tịnh độ hay Tịnh thổ” (Chơn lý “Đời đạo đức”).

Ngài còn chỉ bảo chi tiết hơn, đó là muốn học cái biết cần phải 
để tâm yên lặng, trống không. Bởi vì chỉ khi nào tâm không, chúng ta 
mới nhớ chứa ra hết thảy sự học, mới nghiên cứu quán xét rõ ràng, 
mới tịnh định được. Lại nữa, muốn được tâm không thì đừng say 
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đắm nơi cái có, đừng để rối loạn theo sự suy nghĩ hay buồn vui mừng 
giận, thương ghét, muốn ưa nơi ngoại cảnh (Chơn lý “Đi học”).

Trong dòng chảy Phật giáo suốt hơn 26 thế kỷ nay, mọi dòng 
truyền thừa tùy duyên theo quốc độ, tập tục văn hóa con người mà 
phổ hóa giáo pháp, đem lợi lạc đến chúng sinh, song điểm trọng yếu 
vẫn chú trọng pháp tu tập chuyển hóa tâm thức. Dù là 20 tông phái 
Phật giáo thời bộ phái, hay 10 tông phái Phật giáo ở Trung Hoa, hay 
các tông phái Phật giáo ở Nhật Bản, việc tu tập như thế nào để trở về 
với sự nhận biết nguyên sơ mới đáng được tôn vinh, trân trọng. Dù 
thiền Nguyên thủy, thiền Đại thừa, thiền Vipassana hay thiền Đông 
độ,... hết thảy đều quy chiếu về một nền tảng tu tập căn bản, đó là 
quán tâm. Đạo Phật Khất Sĩ ra đời về mặt lịch sử tuy muộn màng, 
song pháp tu của Hệ phái vẫn không hề lỗi nhịp với dòng chảy tu tập 
tìm về mạch nguồn giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Trở về với cái 
biết ban sơ và làm cái biết thăng hoa trở thành cái linh, cái giác là 
điều mỗi người tu học Phật đều đang cố gắng hướng về thực tập. 



VAØI QUAN ÑIEÅM PHAÄT HOÏC TRONG BOÄ CHÔN LYÙÙ

TN. Liên Chúng 
Tịnh xá Ngọc Túc – An Khê – Gia Lai 

Vào những thập niên 40 của thế kỷ XX, bắt nguồn từ hai tông 
phái lớn của Phật giáo là Nam tông và Bắc tông, Đức Tổ sư đã chắt 
lọc tinh hoa từ hai tông phái này để hình thành nên một hệ tư tưởng 
mang đậm tính dân tộc bởi hình thức tu học, phương pháp hành trì, 
kiến trúc đạo tràng thờ phượng… Tất cả đều đậm nét Việt Nam, thể 
hiện được tính phổ biến, gần gũi và dễ hiểu, dễ học, dễ hành trì đối 
với người miền Nam Việt Nam.

Những tư tưởng chính của Tổ về giáo lý, về mọi vấn đề của xã 
hội,… được trình bày rõ ràng, đầy đủ trong bộ Chơn lý. Bài viết này 
chỉ rút ra một số quan điểm tư tưởng quan trọng, thể hiện sự đóng 
góp lớn lao của Tổ cho sự củng cố giới hạnh trong Tăng đoàn cũng 
như truyền bá Phật pháp đến với mọi người.

1.  Quan điểm về vũ trụ 

Nguồn gốc của con người và thế giới theo Thiên Chúa giáo là do 
Thượng đế tạo ra. Truyền thuyết Việt Nam nói rằng Lạc Long Quân 
và Âu Cơ đẻ trăm trứng nở ra trăm người con. Nguồn gốc con người 
theo quan niệm của tôn giáo nhất thần và của tín ngưỡng dân tộc 
là như vậy, nhưng theo Phật giáo thì nguồn gốc con người từ nhiều 
nguyên nhân: do 12 nhân duyên, do nghiệp lực, nguyện lực, do tứ đại 
hợp thành. Trong Chơn lý “Võ trụ quan”, Tổ sư cho rằng: 

“Chúng sanh là tiến hoá từ địa ngục đến Niết-bàn do nhơn duyên 
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chuyền níu, sanh ra từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, 
không hết không rồi mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả 
lại tứ đại, đời kiếp không dư thiếu”.

“Chúng sanh chẳng phải lưng, Phật Thánh chẳng phải đầy, dầu 
đến bao lâu xem ra cũng vậy, thật là vũ trụ mênh mông mà như tuồng 
sắp đặt”.

“Kìa như sắc ấm đất nước lửa gió sanh thọ là sự sống, ấm của đất 
sanh nhựa chỉ, nhựa chỉ đất nước sanh rễ cỏ cây thú, cỏ cây có giống là 
hột, thú có giống là tinh ba mà sanh sản” (tr. 21). 

Vũ trụ này là một khối chuyển động, vật trong vũ trụ ấy cũng 
chuyển động, như ngũ uẩn, lục căn của con người từng giây từng 
phút chuyển động không ngừng để tự hoàn thiện mình.

“Ngũ uẩn hay ngũ ấm có ra là nương sanh bởi pháp này và pháp 
kia như đất nước lửa gió nóng lạnh dung hợp sanh thọ cảm, thọ ấm 
dung hợp với sắc ấm tứ đại mà sanh tưởng ấm, tưởng ấm dung hợp với 
sắc ấm thọ ấm mà sanh hành ấm. Hành ấm dung hợp với sắc ấm, thọ 
ấm, tưởng ấm mà nảy sanh thức ấm. Thế là ngũ ấm nương sanh lấy 
nhau vì ấm là sanh nảy giữa cái này và cái kia” (tr. 25).

Lục căn cũng là một phần trong những phần tạo nên nguồn gốc 
con người. Không có lục căn thì chưa thể gọi là một con người, “vì 
loại nào cũng vậy, thức như đầu, căn như mình, trần như chân gồm đủ 
ba phần gọi là một thể” (tr. 40).

Từ chân lý sống động về thân tứ đại của con người như Ngũ 
uẩn, Thập nhị nhân duyên, Tứ đế, Tổ sư Minh Đăng Quang đặt vấn 
đề nghiên cứu về vũ trụ quan. Như vậy, Tổ sư không chỉ tiếp nối ánh 
sáng ngọn đèn của chư Phật mà còn làm cho ánh sáng của ngọn đèn 
ấy đa dạng thêm, sinh động thêm.

2. Quan điểm về nhân sinh 

Trong Tam Bảo tại thế gian này, Pháp bảo có tác dụng phá tan 
màn vô minh của chúng sanh, đưa người qua bể khổ cuộc đời. Đức 
Phật đã để lại cho thế gian Tam tạng Pháp bảo Kinh, Luật, Luận là 
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nền tảng để chư Tăng từ đó giảng giải rộng ra cho hàng hậu học hiểu 
một cách thấu đáo và hành theo để được lợi ích. Tăng bảo thay Phật 
dìu dắt, chỉ cho chúng sanh thấy khổ, con đường đưa đến khổ và con 
đường diệt khổ.

Tổ sư Minh Đăng Quang đã lý giải về con người, về thiên nhiên 
qua Thập nhị nhân duyên, Có và không, Sanh và tử,… tạo thành một 
chuỗi mắc xích từ vô minh đến sanh lão tử. Và con người vì vô minh 
nên mãi lầm tưởng cho rằng ta là trung tâm điểm, cái ta là quan trọng 
cần phải lưu tâm, cần phải làm tỏ rõ cái ngã to lớn trong ta.

Bộ Chơn lý là tư tưởng giáo lý, là tâm huyết của Ngài đã để lại cho 
đời tiếng vang ngân dài. Ngài nói rằng vòng xích 12 nhân duyên từ vô 
minh… đến sinh tử là 12 nhân duyên của tứ đại, còn đây là 12 nhân 
duyên của chúng sanh.

“Vô minh là thuở chưa có thai, chưa biết được, sanh ra hành là sự 
giao hiệp, sanh ra thức là cái biết cái sống trong thai bào sanh ra danh 
sắc là tên gọi và sắc thân sanh ra xúc, xúc là sự cảm xúc, xúc tiếp, xúc 
động, xúc giác, xúc đối. Sanh ra thọ là ưa chịu muốn ham, sanh ra ái 
là thương yêu trìu mến kẻ khác, sanh ra thủ là lấy giữ vợ chồng làm 
của riêng, ích kỷ tư lợi thói xấu, sanh ra hữu là có thai, có gia đình 
riêng tư có tham sân si độc ác, có sự nghiệp, cái có do mình sanh ra, 
sanh là sanh con đẻ cháu, sanh thêm tội ác, nghề nghiệp chơi bời khổ 
trược” (tr. 81).

Con người từ khi bắt đầu sanh ra thì cái ngã cũng đã hình thành. 
Cái ngã lớn theo thân tứ đại, và cái ngã này khó hạ được vì bị sự cố 
chấp quá chặt khiến cho tâm trí con người luôn bị vướng mắc sai lầm 
không tự  giải  được. 

Và trong Chơn lý “Thập nhị nhân duyên” cho rằng chúng ta ai 
cũng có riêng một sở chấp, thói quen trong 12 nhân duyên ấy. Vậy 
nên chúng ta muốn hết khổ luân hồi thì tuỳ sự xét thấy mình ở cửa 
nào hãy lui ra ở cửa đó, quay đầu lại là xong, chớ đừng mãi đi tới và 
tuồng luông, để chịu khốn họa. Nếu nắm lấy 12 nhân duyên đi tới thì 
càng vọng động khổ sở, bằng buông tháo trở lại thì càng chơn như 
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vui sướng, miễn giác ngộ là được.

Sống giữa thiên nhiên, con người là loài hữu tình, vạn vật là loài 
vô tình, tuy vậy chúng có sự sống: “Sự sống của mọi vật cũng như 
cái máy đồng hồ mỏng giây lại vặn, mạnh rồi yếu, yếu rồi mạnh, mỗi 
một lần thay đổi là tiến tới một khoảng đường cũng như sáng mai hơn 
chiều nay, tiếp tới sẽ hơn đời này” (Chơn lý  “Có và không”). Sanh và 
tử là hai phạm trù cũng như các cặp phạm trù “có và không”, “sanh và 
diệt”. Những cặp phạm trù này luôn hiện diện trong tư tưởng, trong 
cuộc sống mỗi chúng ta. Mỗi con người trong vũ trụ đều chịu định 
luật này. Bậc Phật Thánh đã thoát khỏi các cặp phạm trù này không 
còn trở lại cõi Ta-bà. Vì vậy ai còn trong vòng sanh tử là còn đau khổ, 
còn triền phược, còn bị chi phối bởi sanh già bệnh chết.

“Muốn không xác uế thoát thai phàm,

Lục dục tiêu trừ dứt muốn ham”.

“Lẽ sanh diệt của tạo hoá có chi lạ, thân cũng vậy mà tâm cũng 
vậy, chớ nếu càng sanh mà không diệt thì xưa nay đất đâu mà chứa 
hết chúng sanh? Nào riêng loài người, loài thú, cây cỏ mà sao không ai 
nghĩ đến mà thương xót. Làm ác giết người, thân mà còn tâm, trái lại 
(còn ủng hộ theo làm những việc bất thiện), cái tâm đã chết, hột giống 
tâm đứt còn thân thì sau sự vay thì phải trả phải đền bù bằng cái chết. 
Thế là rõ ràng mình tự giết thân tâm mình đó! Sự thật xưa nay nào ai 
dám nghĩ đến, hoặc nhắc cho lẽ ấy, nhưng sao ta làm ác lại lo hoài và 
nhớ mãi, chỉ nhớ tới mà chẳng tin rằng là có sự lui, trong đời đâu có lẽ 
tốt hảo tuyệt đối cho riêng ta vậy” (tr. 176). 

3. Tư tưởng về nhân quả và đời sống đạo đức 

Trong Chơn lý “Công lý võ trụ”, Đức Tổ sư viết: “Công lý cũng 
tức là chơn lý, hay lẽ Chánh đẳng Chánh giác, Trung đạo dung hòa 
của võ trụ. Công lý nghĩa là lẽ không thêm, không bớt, bằng nhau, 
đạo lý rất công bằng, không chênh lệch thiên tư về mặt nào. Thể của 
công lý là sự không lượng không biên, không cố chấp, vô cực. Tướng 
của công lý là hình thể của vạn vật các căn. Dụng của công lý là luật 
pháp giáo lý tương đối biến hóa. Lý của công lý là tự nhiên, vắng lặng, 
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bằng thẳng, mát mẻ”.

Đức Tổ sư phân tích thật rõ ràng về thể, tướng, dụng và lý của 
công lý. Công lý vốn không thiện ác, cũng không thưởng phạt kẻ làm 
ác hay làm thiện. Chính luật nhân quả hỗ trợ cho công lý vũ trụ. Kẻ 
làm ác chịu quả báo xấu, người làm thiện được quả báo tốt lành. 

Tổ sư dạy tiếp rằng: “Cũng lắm kẻ cho rằng không có công lý nên 
tha hồ làm ác phải chịu tai họa, chính công lý là một sức mạnh huyền 
bí chớ không phải quyền thế sức mạnh là người ta ai ai mà lắm kẻ lại áp 
dụng để hiếp đáp người nhưng đã là công lý như bóng theo hình, kẻ trèo 
cao té nặng, người xảo trá lại được bình yên mãi đâu? Đối đầu mới biết 
mình thất bại, tự mình hại lấy mình, không than trách vậy nên ta nhớ 
rằng trong đời chẳng có ai hơn và chẳng có ai thua cả thảy, sau trước 
vẫn bằng nhau mà thôi” (tr. 129).

Như thế, Đức Tổ sư đã nhắc nhở, làm người sống chung hòa hợp 
với nhau, hiểu rõ lý lẽ công bằng chi phối vạn vật, hãy biết sợ nhân 
quả, đừng tạo oán thù, ganh ghét hại khổ lẫn nhau, biết sám hối ngăn 
ngừa mọi tội lỗi là sống đời đạo đức. 

4. Quan điểm về một xã hội an lạc, thanh bình và đạo đức

Xây dựng xã hội hòa bình, an lạc là yếu chỉ của nhiều tôn giáo. 
Về mặt tinh thần, nhiều tôn giáo chủ trương xoá bỏ sự bất bình 
đẳng giai cấp con người mở ra con đường đạo đức cho nhân loại. 
Phật giáo lấy tâm làm nơi khởi điểm và cũng là nơi dừng chân cuối 
cùng. Khi tâm buông xả hai phạm trù đối đãi thường tình, niềm an 
lạc, hạnh phúc tự nhiên có mặt. Một xã hội người người biết buông 
xả, không bao lâu hoà bình, hạnh phúc sẽ tràn ngập trong từng nhà, 
từng góc phố. Tổ sư Minh Đăng Quang đã khẳng định điều ấy bằng 
sự trải thân thực nghiệm. Nếp sống của người khất sĩ góp phần xây 
dựng xã hội trong mọi phương diện. Tổ sư đã xoá bỏ mê tín tà kiến 
xưa, đem ánh sáng trí huệ của Giới Định Tuệ tô điểm cho xã hội, 
con người. Thời khắc tu tập của Tăng đoàn là một bài học để xã hội 
noi theo. Đời sống chư Tăng thanh tịnh nhẹ nhàng không bon chen 
tranh đua với đời, vượt ra ngoài vòng đối đãi của thế gian, làm mô 
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phạm cho nhân loại. Giáo lý khất sĩ là tiếng chuông cảnh tỉnh gọi 
chúng sanh giác ngộ: “Cõi bình đẳng về sắc thân không ai hơn kém, 
chỉ dùng đức hạnh làm cây thước để đo trình độ thấp cao. Trong đạo 
cả thảy sự sống như nhau, một tiếng khất sĩ như nhau, cõi không hình 
phạt, không quyền, không trợ, chỉ có một sự dạy mà tất cả được yên. 
Giữa lúc cõi đời chết khổ, khất sĩ là chất nhựa sống gắn liền các khối 
chia rẻ riêng tư. Khất sĩ là con đường chơn lý võ trụ, đúng theo trung 
đạo, ánh sáng, không thiên về một bên lề mé. Khất sĩ tượng trưng giáo 
lý đại đồng” (tr. 471).

Nếu trong xã hội, con người tuân thủ theo pháp luật, giữ gìn kỷ 
cương phép tắc để đời sống cộng đồng không rơi vào tình trạng bất 
an, xung đột, thì nhà Phật nói chung, Đạo Phật Khất Sĩ nói riêng, 
ngang qua giới luật cũng góp phần củng cố đạo đức, cùng xây dựng 
một xã hội yên bình, ấm no, hạnh phúc, bớt trộm cắp, rượu chè, tà 
hạnh. Đơn cử là năm nguyên tắc đạo đức:  

1. Không nên sát sanh hại  mạng người, thú cùng cây to hay cỏ nhỏ. 

2. Không nên trộm cướp, giựt mượn không trả của người ta. 

3. Không nên dâm dục, lếu quấy nam nữ đực cái với nhau. 

4. Không nên nói dối, chửi rủa với nhau, hay khoe khoang đâm thọc. 

5. Không nên uống  rượu, cùng tham lam, sân giận, si mê. (tr.376)

Tổ sư còn dạy rằng: “Bây giờ mỗi khắc qua là mỗi trái tim cùng 
đập mạnh, dù chúng nó chưa biết phải học cái chi… đã biết rằng khi 
vào đó rồi thì không còn  những sự lo ăn chơi, không còn chiến tranh 
nhau, không còn tự do ác quấy mê chơi, nơi chỗ học với cái tiếng học, 
cái học sẽ đánh đổ cái ăn cái ác, cái tranh cái tham cái chơi tất cả, cái 
học cũng như bức tường, nó cản đường hết thảy cả những ngọn gió thì 
những lá cây không còn dao động, cái tiếng học nó thắng tất cả sự hơn 
thua mê muội, người ngó ngang nơi cái học làm mục đích là sẽ không 
còn tham sân si chi nữa hết, thế giới tất sẽ bình yên” (tr. 378 ).

Chấp tự ngã là một chướng duyên lớn nhất và nguy hiểm nhất 
đối với con người trên đường đi đến chân thiện mỹ. Chúng cùng với 
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ngã mạn, tật đố… cấu kết nhau làm cho con người phát triển theo 
chiều hướng bất thiện. Chư Phật ba đời và chư Tổ đều dạy chúng ta 
dẹp bỏ cái ngã, diệt trừ ngã mạn, kiêu căng, phải tập tánh khiêm hạ 
hoà ái.

“Trong sự học cần phải biết tự cao là dốt nát, vì mình tự cao là 
mình sẽ không còn học thêm và cũng chẳng ai dám dạy mình nữa, mà 
chính mình phải tập khiêm nhường mới mong tấn hoá được” (tr. 380).

Một đời sống lành mạnh thanh tịnh và hoà hợp sẽ đem đến 
lợi ích thiết thực không chỉ cho mình mà còn cho người, cho cả xã 
hội. Đời sống đạo đức của chư Tăng trở nên một biểu tượng cho số 
đông quy ngưỡng, bởi lẽ giữa cảnh đời bon chen tội lỗi, nếp sống vô 
ngã vị tha sẽ nhen nhóm ngọn lửa ấm áp cho mọi người, biết nhận 
ra chân giá trị đích thực của cuộc sống, không có gì tồn tại bền lâu 
ngoài phước đức và trí tuệ vô lậu. Của cải tài sản thế gian là của 
năm nhà vốn mang tính vô thường, luôn biến đổi, không bền vững, 
chỉ có tài sản xuất thế là hằng hữu. Quy y Tam Bảo, tinh tấn tu tập, 
Giới Định Tuệ phát sanh mới xa lìa được ba đường khổ. Tài sản 
phước đức ấy không rời xa người đã giác ngộ, biết tu tạo công đức 
lành. Làm tăng trưởng tài sản ấy giúp xã hội ngày càng thịnh vượng 
và hòa bình hơn. 

Lối sống của Tăng chúng Đạo Phật Khất Sĩ vẫn luôn noi theo lối 
sống giải thoát mang lại lợi lạc cho mình cho người như sự hành trì 
của Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế: 

1. Chiều 5 giờ tới 7 giờ tu tịnh ngủ nghỉ, hoặc gốc cây vườn rừng, 
hoặc chùa am hang cốc tuỳ theo phương tiện. 

2. Sớm mai khất thực theo đường dài xóm làng thành thị.

3. Buổi trưa độ cơm. 

4. Xế chiều thuyết pháp, giảng đạo cho tứ chúng.

5. Đi đến mỗi nơi trình sổ Giáo hội Du tăng và chương trình cho 
nhà đương quyền tại đó.

6. Tuỳ tiện dọc đường giúp ích pháp thí cho những sự bất hoà, 
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những nơi nhóm đông hữu sự cùng xin phép giảng đạo khuyến tu, 
các nơi bệnh viện, đề lao, công sở, nhà đương cuộc, tông giáo, đảng 
phái v.v… 

Đời sống thường nhựt của Tăng đoàn hoàn toàn thanh tịnh, an 
lạc, bấy nhiêu đó đủ để làm mô phạm cho trời và người học tập. Sự 
thanh bần giản dị, thiểu dục tri túc luôn là phương châm sống của 
người hành hạnh Khất sĩ. Mọi phương tiện sinh hoạt ăn, mặc, ở, 
bệnh đều từ thiên nhiên, từ bá tánh, không có gì là của ta, thế nên 
người Khất sĩ ở đâu cũng được, tự tại giải thoát, nơi gốc cây vườn 
rừng, hang cốc hay chùa am cũng hoan hỷ, không lưu luyến chấp giữ 
về mình. Người Khất sĩ hành pháp khất thực bình đẳng không phân 
biệt nghèo giàu, thọ thực vừa đủ không phân biệt ngon dở, mọi thời 
đều luôn tinh tấn giữ giới hạnh, nghiên tầm đạo lý, thuyết giảng giáo 
pháp, xoa dịu nỗi đau bất hạnh, bất an của chúng sinh. 

“Giáo lý Khất sĩ phải là tiếng chuông cảnh tỉnh ngân nga vang 
dội, gọi thức quần sanh, kêu khuyên người trí, tiếp độ kẻ hiền. Do đó 
mà cuộc đi du hành, sau khi giác ngộ sẽ lan dần ra các xứ, ban đầu đi 
quanh xứ Việt miền Nam kế đó lần ra Trung Bắc cùng khắp cõi Đông 
Dương, nếu con đường thuận tiện và Giáo hội sẽ đi với số đông y như 
Phật Tăng ngày xưa đi hành đạo khắp xứ ngoài nữa” (tr. 374).

5. Sự dung hòa giữa hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc 
truyền 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dung nạp hài hòa hai hệ tư tưởng 
Phật giáo Bắc tông và Nam tông, tạo nên sắc thái trung đạo của Hệ 
phái Khất sĩ, một trong những Hệ phái mang bản sắc Phật giáo Việt 
Nam lúc bấy giờ. 

Giáo lý của Đạo Phật Khất Sĩ vẫn gìn giữ nguyên bản những giáo 
lý chủ đạo được hai hệ phái Phật giáo lớn đề cao như Tam pháp ấn; 
Uẩn, Xứ, Giới, Tứ thánh đế, Bát chánh đạo, Lý Duyên khởi, Tam vô 
lậu học.

Luận về chư Phật, trong Chơn lý “Chư Phật”, Tổ sư xác định: “Tất 
cả chúng sinh là chư Phật”, đó là cách xác quyết tương đồng với quan 
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điểm “nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh” và “tất cả chúng 
sanh đều sẽ thành Phật” của Phật giáo Đại thừa. Cũng như phần 
Chơn lý “Giác Ngộ”, Ngài nói: “... Bằng thiếu sự toàn giác của bậc sơ 
giác, độc giác, hay đại giác, thì nhập định chưa bền lâu, ắt còn phải đi 
tu thêm hạnh tự giác, giác tha ở trong đời, để cho thành tựu sự giác 
mãn, tức là tu hạnh Bồ-tát...”. Như thế, tinh thần Bồ-tát đạo trong bộ 
Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang đã nói lên sự dung hòa giữa hai 
truyền thống lớn trong đạo Phật.

Phần Chơn lý “Ăn chay”, Ngài cũng định nghĩa rất rõ: “Ăn chay 
theo chữ Hán gọi là thực trai, ở đây có nghĩa là món ăn trong sạch 
vậy. Ăn chay là trong sạch với miếng ăn, không tham ăn, không vọng 
ăn, không cố chấp kén chọn món ăn, tâm không nhơ bẩn vì miếng 
ăn”... Nội dung toàn bài “Ăn chay” xoay quanh tinh thần tôn trọng 
luật công bình, không ỷ mạnh hiếp yếu, tôn trọng sự sống của nhau; 
không vì chữ hiếu mà sát sanh hại vật để cúng hiến cho cha mẹ... Ăn 
chay thể hiện lòng từ bi đối với các sinh vật nhỏ dại hơn ta, khuyến 
khích ý chí điều phục tự thân. 

Đức Tổ sư khéo kết hợp quan điểm của Phật giáo Phát triển và 
Phật giáo Nguyên thủy hình thành một đường lối tu tập đúng với 
tinh thần từ bi, trí tuệ, giải thoát của Bồ-tát đạo. 

Kết luận

Nhìn chung, tư tưởng chính của Đức Tổ sư là khôi phục y bát 
chân truyền và cố gắng tu tập sinh hoạt đúng nguyên mẫu của Tăng 
đoàn lúc Phật còn tại thế. Trải qua thời gian hơn 2500 năm lịch sử, 
giáo pháp Phật lưu truyền theo hai hướng: Bắc và Nam, vì thế mới có 
danh từ Bắc truyền là Đại thừa hay Phật giáo Phát triển; Nam truyền 
xưa gọi là Tiểu thừa, hay còn gọi Phật giáo Nguyên thủy. Do tính 
truyền thống trung thành tuyệt đối, bảo vệ nguyên gốc giáo lý của 
Đức Phật nên gọi là Nguyên thủy; do tính bảo thủ mà khó phát triển 
nhanh. Tuy nhiên, Phật giáo Đại thừa có ưu thế dễ thích nghi từng 
thổ nhưỡng, từng quốc độ, dễ hòa nhập, dễ phát triển, nhưng cũng 
dễ đi xa lời dạy chính thống mà Đức Phật Thích-ca Mâu-ni để lại. 
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Qua thời kỳ Bắc thuộc, cao Tăng Thánh đức đã khai triển được 
giáo lý và nâng cao giá trị tu tập cho bản giáo, giúp đất nước thịnh 
hưng. Thời Pháp thuộc, vì bị nền văn hóa xa lạ xâm nhập, xã hội bị 
xáo trộn và nét văn hóa truyền thống cha ông bị lai tạo, Tăng quy 
chưa kịp định hình, tổ chức tu tập sinh hoạt chưa được chỉnh đốn để 
thích nghi với trào lưu, một số bậc chân tu đã ẩn non cao núi thẳm, 
số còn lại ở thị thành phải chật vật bon chen cuộc sống, nên sắc màu 
Phật giáo bị biến dạng.

Trong tình hình xã hội rối ren, một số tổ chức chống ngoại xâm 
ra đời, đồng thời cũng xuất hiện nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo 
nội sinh kết hợp với chính trị để bảo vệ Tổ quốc. Trong hoàn cảnh đó, 
Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện làm sống lại, tươi nhuận cho một 
đạo Phật tưởng chừng bị biến dạng song song với trào lưu chấn hưng 
Phật giáo khắp nơi. Việt Nam đã có một hệ phái Phật giáo kết hợp 
hài hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc truyền, từ hình thức đến 
nội dung. Để Phật giáo Việt Nam mới mẻ hơn, thích hợp với trình độ 
dân trí và hoài bão của người dân Nam Bộ lúc bấy giờ, kinh điển của 
Đạo Phật Khất Sĩ được chuyển dịch sang văn vần giản dị, trong sáng.

Hệ phái Khất sĩ ra đời không những đóng góp tích cực trong 
lãnh vực tôn giáo tín ngưỡng, mà còn làm phong phú nền văn hóa 
dân tộc trong thế kỷ XX. Trăm hoa đua nở, các hệ phái tôn giáo ra 
đời, báo hiệu dân tộc sớm hưởng cảnh bình minh của đất nước sau 
thời gian dài tăm tối bởi ngoại xâm. Ngày nay, Hệ phái Khất sĩ vẫn 
luôn song hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để trang nghiêm 
Giáo hội, xây dựng đất nước ngày thêm giàu mạnh. Tăng-già Khất 
sĩ không những là hệ phái nghiêng về hướng chuyên tu mà còn cập 
nhật kiến thức thời đại, luôn năng động phụng sự xã hội trên mọi 
mặt nhưng vẫn giữ được nét đặc thù của chính mình.
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SOI CHIEÁU NAÊM ÑIEÅM CHÔN LYÙ VAØO KINH TAÏNG NIKAYA 

TT.TS. Minh Thành 
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

I. LỜI MỞ ĐẦU  

Bài tham luận này dựa trên nền tảng của gần 20 bài viết về 
Chơn lý của cùng một tác giả đã đăng ở tập san Đuốc Sen, vì vậy 
những ý tưởng chính đã từng được trình bày đâu đó trong những 
bài viết trên. Nguồn trích dẫn chủ yếu là Kinh tạng Nikaya và tác 
phẩm Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Nội dung bài viết 
như tựa bài đã đưa, so sánh một số điểm có liên quan giữa Chơn 
lý và Kinh tạng Nikaya, nói rõ là năm điểm. Tại sao phải là năm? 
Năm điểm được chọn có liên quan đến nhiều vấn đề của giáo lý 
nhà Phật, cụ thể là liên quan đến cả ba phần trong khung giáo lý 
căn bản Giới - Định - Tuệ. Người viết sung sướng nhận ra rằng 
cuộc hành trì vào thế giới của Chơn lý đưa người viết từ thú vị 
này đến thú vị khác, cảm khái này đến cảm khái khác, mặc dù 
thoạt đầu người viết chỉ khởi sự bước những bước chân đầu tiên 
với tâm trạng của một người đi làm nghĩa vụ, đi làm bổn phận 
mà thôi. Đọc bài “Đọc Chơn lý Võ trụ quan”1 ắt người đọc có 
thể nhận ra điều này. Người viết xin sử dụng lời cuối của phần 
mở đầu này để cảm ơn các bậc tiền nhân đã giáo dưỡng, những 
sai lầm hay sơ thất, nếu có, là trách nhiệm riêng của người viết, 
mong được các bậc thức giả thể lượng và chỉ giáo.

1. Hệ phái Khất sĩ,  Đuốc Sen, số 1, Nxb. Tôn giáo, 2008, tr.30.
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II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Điểm thứ nhất: Giảng giải về Thập nhị nhân duyên

Mở đầu Chơn lý “Thập nhị nhân duyên” là đoạn: “Nhơn duyên 
sanh ra cõi đời, có mười hai pháp, hằng chuyền níu nhau mãi, do 
đó chúng sanh mới có, mới khổ, và rồi sau khi có khổ là tấn hóa 
hay tiêu diệt.

Vô minh sanh ra hành,

Hành sanh ra thức,

Thức sanh ra danh sắc,

Danh sắc sanh ra lục nhập,

Lục nhập sanh ra xúc,

Xúc sanh ra thọ,

Thọ sanh ra ái,

Ái sanh ra thủ,

Thủ sanh ra hữu,

Hữu sanh ra sanh,

Sanh sanh ra tử.

Tử trở lại vô minh mà luân hồi quanh quẩn chịu khổ nhọc”2.

Ở đây người viết xin bàn đến phương thức cốt lõi trong mối 
liên hệ giữa các chi nhân duyên với nhau. Nếu đặt mười hai chi 
nhân duyên theo số, từ số 01 đến số 12 thì chi số 01 sanh ra chi số 
02 và tuần tự như thế chi số 11 sanh ra chi số 12. Vòng tròn khép 
kín khi chi số 12 sanh ra chi số 01. Đây là mối liên hệ dựa trên 
từng chi một. Giáo lý Phật giáo nói chung, đặc biệt là dạng giáo 
lý phát triển, thì ngoài mối quan hệ cái này sanh cái kia, chi này 
sanh ra chi kia theo trật tự số học, nó còn phát triển mối quan hệ 
mang tính thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Cách giảng 

2. Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập 1, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2004, tr.79-80.
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giải mang yếu tố thời gian có tên là “Tam thế lưỡng trùng nhân 
quả” (TTLTNQ). Trong cách giảng giải này, 12 chi không còn là 
12 đơn vị riêng lẻ mà được tập trung thành 3 nhóm thuộc 3 thời 
khác nhau. Cách giảng giải TTLTNQ hấp dẫn và được ưa chuộng 
ở chỗ nó giải thích rõ mối liên hệ nhân quả ba đời, mà cách giải 
thích phi tuyến tính về mặt thời gian, đơn lẻ và đơn giản của Phật 
giáo thời kỳ đầu không có được. Ở đây, chúng ta thấy một điều 
thú vị, tuy xuất hiện cách nay trên dưới 65 năm, thế mà Chơn lý 
lại ưa chuộng cách giảng giải cổ điển phi tuyến tính về mặt thời 
gian, cái này sanh ra cái kia mà không nói gì đến yếu tố thời gian. 
Như vậy tiêu ngữ: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư 
Minh Đăng Quang, với ý hướng trở về với hình ảnh Phật Tăng 
xưa, không chỉ phản ánh ở phương thức hành trì tu tập và hành 
đạo giáo hóa, mà cũng phản ánh ở phương thức nhận thức và 
triển khai giáo pháp. 

Còn có thêm một cách giải thích nữa không chia 12 chi Nhân 
duyên theo thời gian mà chia theo ba nhóm: Hoặc - Nghiệp - 
Khổ, được tóm tắt theo bài kệ trong tác phẩm Nhị khóa hiệp giải:

Vô minh, Ái, Thủ: Tam phiền não (Hoặc)

Hành, Hữu, nhị chi thuộc nghiệp đạo (Nghiệp)

Tùng Thức chí Thụ tịnh Sanh Tử.

Thất chi đồng danh nhứt khổ quả (Khổ).

Xin tạm dịch: 

Ba điều phiền não: mê, yêu, lấy;

Hai cái: làm, có là nghiệp nhân;

Từ biết đến chịu, sống và vong,

Chung kêu quả khổ gồm bảy phần.

Trở lại đề tài, người viết thấy rằng giáo lý TTLTNQ, nói một 
cách chặt chẽ, vẫn thuộc giai đoạn hai của dòng phát triển Phật 
pháp. Đi vào cảnh giới của giai đoạn hai, thi thoảng chúng ta 
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cũng nên dừng lại một nhịp để trở về cảnh giới của Phật pháp giai 
đoạn một, cảnh giới Phật pháp đầu nguồn. 

“Bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói: “Tỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi? 

- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: Nếu cái này có, cái 
kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. Nếu cái này không có, cái kia 
không có; do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu; hữu duyên sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, 
não sanh khởi...”3.

Trong cảnh giới đầu nguồn, người đọc nhận ra rằng 12 nhân 
duyên của Kinh tạng truyền thống được trình bày tuần tự từng 
chi phần, chi phần trước làm nhân duyên để sinh khởi chi phần 
sau, cho đến chi phần chót là Tử, sau chi phần Tử là một số hình 
dung từ định tính là lão, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, trong 
Kinh tạng, giáo lý Thập nhị nhân duyên không hề phân đoạn hay 
phân nhóm, không hề đặt định ra biên giới của kiếp trước, kiếp 
hiện tại hay kiếp tương lai. Việc phân đoạn nhóm hay đặt định ra 
ba thời chỉ xảy ra trong Luận tạng hay Sớ giải mà thôi. Điều này 
nội hàm một vài điều: 

Thứ nhất, vấn đề nằm ở chi số 12 “tử”. Như trên đã nói, chi 
số 12 không xuất hiện riêng lẻ như 11 chi khác mà có những 
định tính chung quanh, cụ thể là lão (đứng trước) và sầu, bi, 
khổ, ưu, não (đứng sau). Khi đưa yếu tố thời gian vào, cụ thể là 
yếu tố tương lai, thì có vấn đề xuất hiện. Cái tương lai chỉ mang 
tính giả định, không thực, không chắc, chỉ có tính chất lý thuyết 
thuần túy, nên đặt cái đuôi tiêu cực “sầu, bi, khổ, ưu, não” gắn 
vào cái ở trong tương lai là thiếu chặt chẽ về nguyên tắc luận lý. 
Hơn nữa, tương lai ở trong khoảng thời gian của kiếp này, theo 
luận lý, thì đã mang tính chất giả định, không có thực, không 

3.  http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung115.htm
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chắc chắn, huống gì là tương lai ở kiếp sau, đời sau, 25 kiếp sau, 
2 triệu kiếp sau. 

Thứ hai, tất cả các mắc xích và từng mắc xích trong giáo lý 
Thập nhị nhân duyên theo cách miêu tả của Kinh tạng vì không 
phân đoạn nhóm, không đặt định vào ba thời, nên đều nằm trên 
một nền tảng bình đẳng với nhau. Một khi các luận giả đẩy một 
số mắc xích vào trong quá khứ (những cái đã qua, đã rồi, đã “quá 
khứ không truy tầm... quá khứ đã đoạn tận”), và khi các luận giả 
đẩy một số mắc xích vào trong tương lai (những cái gì chưa có, 
chưa xác lập được, “tương lai không ước vọng”) có nghĩa là các 
luận giả đã phá vỡ tính bình đẳng nền tảng mà trong đó các chi 
phần được xếp đặt. Và, nghiêm trọng hơn là việc tạo nên tình 
thế: Cái quá khứ là cái đã rồi, cái tương lai là cái không với tay tới 
được. Hơn nữa, nhờ căn bản bình đẳng này mà dễ dàng thiết lập 
quan điểm triết học sâu sắc hơn: Cái này nằm trong cái kia. Điều 
này dẫn đến điều thứ ba.

Thứ ba, cái tương lai là cái chưa có, mà cái chưa có không thể 
nào làm nhân hay làm quả cho cái đã có. Thế mà giáo lý Thập nhị 
nhân duyên, nếu hiểu một cách viên dung thì bất cứ một chi phần 
nào đều làm nhân và làm duyên cho tất cả các chi phần còn lại. 

Từ những điều đã được trình bày ở trên, người viết có thể 
tạm kết luận rằng phương thức giải thích TTLTNQ hữu dụng ở 
phương diện: xây dựng một không thời gian tuyến tính có tính 
căn bản, ước lệ, và thông tục. Trên nền tảng không thời gian 
tuyến tính này, mà giáo lý TTLTNQ dùng 12 chi Nhân duyên 
phác họa ra được bức tranh nhân quả nối kết cả ba đời hay ba 
kiếp: quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng có nghĩa là nối kết nhân 
quả nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đến nỗi phải dùng từ vô lượng 
vô số. Dù vậy, TTLTNQ vẫn thuộc về giai đoạn phát triển sớ giải 
và luận tạng. 

2. Điểm thứ hai: Thái độ của người tu đối với tham dục 

Thái độ căn bản của một hành giả Phật giáo đối với tham dục 
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được diễn đạt sắc nét trong Chơn lý, người viết xin trích đầy đủ 
như sau:  

“Lục căn thanh tịnh tức là sáu căn trong sạch, vì loài người có 
sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý: thiện là trắng, ác là đen, không 
không là trong sạch, có có là dơ bẩn, lục trần là chất bụi, dính vào 
khó rửa phủi cho ra. Đóng bụi dơ thì ngộp khổ, nhiễm vật chất mới 
chết, mới ác hung. Lục trần như nấm mả, lục căn trong trần như 
thây ma, lục thức như dòi tửa. Loài thú thấp hèn cho loài người là 
sung sướng với sắc tốt, tiếng thanh, mùi thơm, vị ngọt, vật êm, đồ 
khéo. Trái lại loài người đã quá khổ chán rồi mới thấy trần là dơ 
dính khó chùi, vì nó mà tham, sân, si, độc ác; ở trong nó con người 
với thú in nhau. Người ta muốn lên cao, Trời, Phật bởi đã kinh 
nghiệm, được học, nên xa lánh cõi người, dứt bỏ lục căn, quét sạch 
lục trần, tránh xa lục thức, làm Trời, Phật, vui sướng, nhẹ nhàng 
chắc thật. Lấy tinh thần làm vật chất, lấy đạo lý làm sự đời, mới là 
trong sạch”4.

Sau loạt định nghĩa với những động từ “là”, “tức là”, Chơn lý 
chuyển sang loạt định tính bằng phương pháp so sánh với động 
từ “như”: “Lục trần như nấm mả, lục căn như thây ma, lục thức 
như dòi tửa”. Cách định tính này thể hiện một lần nữa cách nhìn 
khinh miệt của Chơn lý đối với trần – thức – căn, nhất quán với 
cách định danh “Lục trần là chất bụi” ở trên. Người đọc có thể 
tìm thấy nguồn gốc của thái độ khinh miệt đối với các “vị ngọt” 
của trần gian ở trong Kinh tạng truyền thống. Nói cách khác, ở 
điểm này Chơn lý trung thành với ý tưởng chính trong Kinh tạng 
truyền thống và lặp lại thái độ khinh miệt này của Kinh tạng 
truyền thống bằng những từ ngữ khác mà thôi. Cần ghi nhận 
rằng Kinh tạng không nói riêng lẻ trần, thức và căn mà nói chung 
ba pháp này trong một từ: “dục”. Dục có thể được hiểu là sự tương 
tác hoạt dụng chung của trần – thức – căn theo chiều hướng đắm 
nhiễm của phàm phu. 

Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta) thuộc Trung Bộ 

4. Minh Đăng Quang, Sđd, tr.68. 
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Kinh kể lại câu chuyện về một vị Tỷ-kheo tên Arittha có quan 
điểm cho rằng hưởng thọ các dục không có trở ngại gì cho việc 
tu tập nên được các Tỷ-kheo bạn khuyên can như sau: “Hiền giả 
Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế 
Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, 
Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. Và 
những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết 
các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế Tôn đã thuyết 
các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... Thế Tôn đã thuyết các dục 
được ví như hố than hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như 
cơn mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho 
mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây... Thế Tôn 
đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các 
dục vọng được ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do vậy, nguy hiểm 
càng nhiều hơn”5. 

Ở đây, Chơn lý đã bổ sung cho thái độ trên bằng cách diễn 
tả hai tâm trạng khác nhau của loài thú và loài người đối với 6 
loại trần là “sắc tốt, tiếng thanh, mùi thơm, vị ngọt, vật êm, đồ 
khéo”. Đối với 6 trần này, loài thú thì ước ao, còn loài người thì 
nhàm chán mà hướng đến cõi Trời, cõi Phật. Đối tượng của ý căn 
thường được gọi là pháp trần, ở đây đối tượng của ý căn được 
định danh là ‘đồ khéo’. Người đọc cảm thấy thú vị khi từ ‘đồ khéo’ 
vừa có tính chất mới lạ so với bộ thuật ngữ Phật học phổ thông, 
vừa gần gũi với những cái cụ thể sinh động trong đời sống bình 
dị của con người. Ai mà không nhận ra sự khéo léo của người thợ 
may thể hiện trong chiếc áo, của người thợ mộc trong cái bàn, 
của người nội trợ trong bữa cơm ‘sum họp gia đình’. Ai mà không 
nhận ra sự khéo léo ở cấp độ cao hơn trong những bức danh họa 
có giá trị triệu đô, sự khéo léo trong những tác phẩm điêu khắc 
hay kiến trúc bậc thầy, trong những áng văn, bài thơ, nhạc điệu 

5. http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung22.htm
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bất hủ. Đó chính là pháp trần đang làm say đắm lòng người, nói 
theo Chơn lý là đang làm say đắm ý căn của con người. Thật ra, 
pháp trần không chỉ là sự khéo léo của người thợ may, thợ mộc... 
nhạc, họa hay thi ca, mà còn là sự khéo léo của những nhà kiến 
tạo ý tưởng, xây dựng khái niệm, đề xướng học thuyết... và những 
thứ trừu tượng khác. Tất cả, theo Chơn lý, đều là đồ chơi của đứa 
con nít ý căn.

Đối với các thứ như sắc tốt, mùi thơm, vị ngon, vật êm thì 
Chơn lý định tính tâm trạng của loài thú là ước ao, định tính 
tâm trạng của loài người là nhàm chán. Cách nói như vậy có thể 
hiểu là Chơn lý ngầm chê trách những người còn ước ao đối với 
sắc tốt mùi thơm, vì đó là tâm trạng kém phát triển của loài thú. 
Chê trách như vậy có cực đoan và bất cận nhân tình hay không là 
chuyện khác, và cần nhiều bút mực hơn để minh định. 

Khi các dục hay ‘sự hoạt dụng của bộ ba trần – thức – căn 
phàm phu’ được định tính là ‘thây ma’, là ‘nấm mả’, là ‘dòi tửa’ 
trong Chơn lý; là ‘khúc xương’, là ‘gậy nhọn’, là ‘đầu rắn’ trong 
Kinh tạng thì sự quyết liệt vượt thoát là tất yếu. Chơn lý đã thể 
hiện sự quyết liệt vượt thoát này bằng những từ: dứt bỏ, quét 
sạch, tránh xa. Rồi quyết liệt hơn nữa với: sát, trảm, diệt. 

Người viết cảm thấy thích thú và không thể không viết thêm 
rằng trong văn mạch bừng bừng cảm tính của sát – trảm – diệt 
như vậy, văn phong của đùng đùng trống trận, của chiến mã sa 
trường như vậy, một chữ “thì” thật to, chuyện bất ngờ xảy ra. 
Giọng văn êm dịu như từ trong hậu cảnh xuất hiện và đan xen 
vào, thấm đẫm tính chất từ tốn nhẹ nhàng, giọng văn ấy được 
dùng để kể câu chuyện một cậu học trò nhu mì, chăm chỉ hạt 
bột, không có gì xuất sắc đáng biểu dương, cũng không đến đỗi ở 
lại lớp. Cậu ta nhẩn nha xuất hiện trong một khung cảnh thanh 
bình: “...như học trò lên lớp, sống mực thường bền dài, yên vui hơn 
cái tham lam thái quá rồi bất cập, đã không rồi mà khổ mãi”6. Điều 
này cho thấy hậu cảnh của Chơn lý vẫn là một trạng thái đạt đạo, 

6. Minh Đăng Quang, Sđd, tr.68.
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tỉnh giác, thư thái và an hòa.

3. Điểm thứ ba: Giảng giải về Chánh niệm

Người viết cảm thấy ngạc nhiên vì tần xuất xuất hiện và ý 
nghĩa phong phú của chữ “Chánh niệm” trong Chơn lý số 5 “Bát 
chánh đạo”, và xin trích dẫn đầy đủ theo trật tự như sau: 

01. “Chánh niệm đạo, là con đường tưởng nhớ chánh”.

02. “Chánh niệm đạo, là tưởng nhớ con đường chánh”.

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

04. “Chánh niệm: là nhớ chắc các tướng trong thân thể là vô 
thường, khổ não, vô ngã. Ghi nhớ rằng: cái thọ vui hay cái thọ khổ, 
những sự lành, những sự ác, các danh từ và sắc pháp trong thế gian 
đều là vô thường, khổ não, vô ngã, không tham sân si, dục vọng, 
luyến ái.”

05. “Chánh niệm là đạo thoát khổ của kẻ tà niệm”.

06. “Chánh niệm là nhơn, sanh ra chánh định là quả”.

07. “Muốn đắc chánh định, thì phải thật hành chánh niệm”.

08. “Ai muốn có chánh định yên, thì phải cần có chánh niệm. 
Nhờ niệm tưởng ghi nhớ một điều phải nào đó, tâm ta mới định 
nghỉ yên chơn như được”.

09. “Chánh niệm đạo là cảnh giới của bậc Bồ-tát (giác hữu 
tình giáo hóa)”.

10. “Chánh niệm là pháp của bậc Bồ-tát”.

Ngoài tần xuất mà chữ “chánh niệm” trực tiếp xuất hiện, còn 
có những đoạn diễn giải trực tiếp liên quan đến chánh niệm, cụ thể 
như: “Sự niệm tưởng chơn chánh, niệm tưởng việc qua rồi, việc hiện 
tại, và việc sẽ đến, phải ghi nhớ điều răn dạy, hằng ngó mắt xuống 
một chỗ tâm chơn, không cho vọng động, không quên lẽ đạo, cho hạp 
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lẽ chánh chơn thật”.7 Những trích dẫn ở trên có thể là những cánh 
cửa sổ mở ra để cho chúng ta thấy tầm quan trọng của chánh niệm 
trong ngôi nhà giáo nghĩa của Chơn lý.  

Trong nhà Phật nói chung, bất kỳ truyền thống nào đều có đề 
cập đến chánh niệm, nhất là những sơn môn chuyên tu thiền định. 
Về phương diện tu tập, chánh niệm có mối liên quan hữu cơ với tất 
cả những dạng thiền tập khác nhau, từ thiền Tịnh chỉ Samadhi đến 
thiền Minh sát Vipassana, từ thiền Tứ niệm xứ cho đến Từ bi quán, 
thậm chí các dạng Tổ sư thiền khác nhau. Chánh niệm trong Kinh 
tạng truyền thống là một yếu tố chủ lực, yếu tố trung tâm của việc 
thiền tập, là nội lực của thiền tập.

Xin mở ngoặc nhắc lại một chuyện bên lề. Có một lần ngồi 
chung xe với một Tăng sinh, vị ấy nói: “Người tu thiền thì ngoài thời 
giờ công phu chính thức, thời giờ cho những sinh hoạt còn lại đều ở 
trong trạng thái cận định”. Người viết cảm thấy thích thú và cho 
rằng cận định trong câu đó là chỉ cho trạng thái chánh niệm, hay 
đặc biệt hơn là thân hành niệm.

Chúng ta hãy xem Kinh tạng truyền thống đề cao thân hành 
niệm, một dạng của chánh niệm như sau: “Như một ai, này các 
Tỷ-kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biển lớn, có thể bao gồm tất 
cả con sông bé nhỏ đổ vào biển cả, cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai tu 
tập, làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện 
pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần”. Hay “Có một pháp, 
này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn khỏi các khổ ách, chánh niệm 
tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa 
đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là 
thân hành niệm”8. Theo người viết, đó là lý do nền tảng tại sao có 
sơn môn tập trung chuyên chú vào chánh niệm, lấy chánh niệm 
làm cốt lõi cho công phu tu tập. 

7. Sđd, tr.102.
8. http://www.lotusmedia.net/unicode/TangChiBoKinh/chuong01.htm#16
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Đến đây người viết có thể tạm kết luận rằng: Chánh niệm 
trong Kinh tạng và trong Chơn lý đều có vị trí cốt lõi, đặc biệt là 
về phương diện công phu tu tập. Tạm kết như vậy không có nghĩa 
là có sự tương đồng hoàn toàn, trùng khớp hoàn toàn. Sau đây là 
một trong những điểm có tính chất định tính và phân tích sâu sắc 
trong Kinh tạng mà Chơn lý không có được. 

Diễn giải về Bát chánh đạo (BCĐ), Kinh tạng có đoạn: “Ai 
tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến; như vậy là chánh 
tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh kiến; như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như 
vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh 
kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm”9. Đọc tiếp chúng ta sẽ thấy rằng 
đoạn kinh trên lập lại cho tất cả 5 chi BCĐ đầu tiên gồm Chánh 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và Chánh mạng. 
Như vậy có ba pháp nói chung, hay cụ thể là ba chi BCĐ quyết 
định việc tu tập có thành công hay không, đó là Chánh kiến, 
Chánh tinh tấn và Chánh niệm. Người viết xin đề nghị một cách 
nhìn qua minh dụ, Chánh kiến như đèn sáng, Chánh tinh tấn 
như ý chí, và Chánh niệm như sức khỏe. Đối với một hành giả 
trên con đường tu tập thì đèn sáng, ý chí, và sức khỏe là ba điều 
kiện, ba phương tiện tiên quyết để việc tu tập tiến triển đúng tiến 
độ và đạt đến chỗ thành tựu tốt đẹp nhất.

“Kinh tạng Nikaya có trọng tâm là giác ngộ, là giải thoát, là 
diệt tận khổ đau, đạt đến cảnh giới Niết-bàn theo hình thái hay cơ 
chế ‘người giác ngộ trước, kẻ giác ngộ sau’; và vì vậy mà mờ nhạt 
đối với tinh thần tích cực hành hoạt của Bồ-tát trong sự nghiệp 
nhập thế, giáo hóa, tận đáy xã hội, thậm chí ở những vực thẳm của 
xã hội. Danh từ Bồ-tát thường chỉ cho bản thân Thái tử Sĩ Đạt Ta 
trên con đường tìm cầu chân lý. Kinh tạng hệ phát triển đã chuyển 
trọng tâm từ việc giác ngộ giải thoát sang việc cứu độ đồng loạt với 
phương châm ‘cùng nhau giác ngộ, không trước không sau’, thậm 
chí người đứng ra cứu độ ‘về đến nơi đến chốn’ sau người được cứu 

9. http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung117.htm
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độ”10. Và vì vậy mà mờ nhạt đối với tinh thần tu tập tự thân; cụ 
thể, từ chánh niệm ít được đi gần với chữ Bồ-tát. Một điều đáng 
chú ý và đối với người viết là một trong những điểm hấp dẫn của 
Chơn lý là, không những từ chánh niệm được đi gần Bồ-tát, mà 
còn là đạo, là cảnh giới, là pháp của Bồ-tát, như đã được ghi lại ở 
đoạn trích thứ 9 và thứ 10 trên đây. 

Nhìn tổng quát về 10 đoạn trích từ Chơn lý ở trên, chúng ta có 
thể thấy rằng giữa lý tưởng tu tập tự thân và lý tưởng cứu độ tha 
nhân, có sự thống nhất và điều hòa nơi tự thân của hành giả Chơn 
lý. Và vì vậy, một lần nữa chúng ta thấy phương thức khai tông lập 
giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang là sự kết hợp hài hòa tinh hoa của 
cả hai truyền thống lớn của Phật giáo, Nam truyền và Bắc truyền với 
phương châm bất hủ:

Cái sống thì phải sống chung;

Cái biết thì phải học chung;

Cái linh thì phải tu chung11.

4. Điểm thứ tư: Giảng giải về Chánh định

Chơn Lý diễn đạt Chánh định như sau: “Sự yên nghỉ chơn chánh 
trước khi nhập định; đang nhập định, sau khi nhập định, phải giữ sự 
yên lặng, ngừng nghỉ tất cả mọi việc, quyết định không sanh, bất thối, 
không rời bỏ đạo chánh, nhứt định không xao lãng, không đổi dời, hằng 
nghỉ ngơi yên vui sau sự thiện huệ, cho hạp lẽ chánh chơn thật”12.

Trong Kinh tạng truyền thống, chánh định không thuộc về 
nhóm tư tưởng đạo đức (NTTĐĐ) cũng không thuộc về nhóm 
công cụ (NCC)13, không chia thành hai loại, hữu lậu và vô lậu. 

10. Điều này phản ánh qua câu nguyện của Tôn giả A-nan ghi trong đoạn 
khởi đầu của thần chú Lăng Nghiêm: “Như nhất chúng sinh vị thành Phật / Chung 
bất ư thử thủ Nê-hoàn”. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện lập lại nhiều lần lý tưởng này.

11. Minh Đăng Quang, Sđd, tập 3, tr.368. 
12. Minh Đăng Quang, Sđd, tập 1, tr.102.
13. Hệ phái Khất sĩ, Đuốc Sen, tập 20, TP. HCM, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2013, tr.28. 
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Như vậy, chánh định có những đặc điểm rất riêng và có mối liên 
hệ khá độc đáo với những chi BCĐ còn lại. Trở về đầu nguồn của 
kinh Phật, chúng ta cùng tụng lại đoạn kinh do Tôn giả Sariputta 
thuyết giảng được ghi lại trong Trung Bộ Kinh, kinh Phân biệt về 
Sự thật, số 141 (Saccavibhanga sutta) như sau: “Này chư Hiền, 
thế nào là chánh định? Này chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, với tầm, với tứ. (Vị Tỷ-kheo ấy) diệt tầm, diệt tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, (Tỷ-kheo) ly hỷ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba (Tỷ-kheo ấy) xả lạc, 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy 
gọi là chánh định”14. 

Qua đoạn trích trên chúng ta có thể thấy rằng Kinh tạng truyền 
thống mà cụ thể là Tôn giả Sariputta miêu tả chánh định là dạng 
thiền Samadhi, hay còn gọi là thiền tịnh chỉ, hiện nay ít phổ biến 
khi so với dạng thiền phổ biến rộng rãi Vipassana, hay thiền Tứ 
niệm xứ. Tại sao? Có thể tạm trả lời là vì thiền Samadhi là loại thiền 
chuyên sâu dành cho những đối tượng muốn giải thoát rốt ráo, đạt 
đến những quả vị siêu thế. Thiền Samadhi không thích hợp với đại 
đa số người tập thiền ngày nay, tập thiền với ý muốn đạt được điều 
mà một đạo sư có thể gọi là dạng tinh tế của “chủ nghĩa duy vật tâm 
linh”, một cụm từ mà Chogyam Trungpa nhắc đến khá nhiều lần (5 
lần) trong tác phẩm Hành trình không chỗ đến - Trí tuệ mật truyền 
của Đức Phật15. Chủ nghĩa duy vật tâm linh bao gồm ý hướng thu 
hoạch được những lợi đắc do việc tu tập nói chung hay tập thiền 
nói riêng mang lại, cụ thể như thiền để xả bớt stress, thiền để thân 
thể khỏe mạnh, thiền để tinh thần minh mẫn, thiền có thể là để học 
giỏi hơn, để làm thơ hay hơn; nói chung là thiền để sống thành công 

14. http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung141.htm
15. Chogyam Trungpa, Journey Without Goal - The Tantric Wisdom of the 

Buddha, Shambhala Publications, Inc. Massachusetts 1981, tr.147. 
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hơn, làm ra được nhiều tiền hơn, khỏe khoắn hơn, thậm chí là sung 
sướng hơn về nhiều phương diện, trong đó có những phương diện 
không liên can gì đến đời sống tâm linh mà nhà Phật chủ trương.

Như chúng ta đã biết, trong Chơn lý, Chánh định được miêu tả 
là: “…giữ sự yên lặng, ngừng nghỉ tất cả mọi việc, quyết định không 
sanh, bất thối, không rời bỏ đạo chánh, nhứt định không xao lãng, 
không đổi dời, hằng nghỉ ngơi yên vui sau sự thiện huệ”. Điều mà 
chúng ta có thể ghi nhận trước tiên là ở điểm này, Kinh tạng và 
Chơn lý đều không lường được chủ nghĩa duy vật tâm linh tinh vi 
và đa dạng ngày nay. Thật ra, từ ngày xưa, nhà Phật đã chống lại chủ 
nghĩa thực dụng tâm linh thô phác, bằng những giới điều khống chế 
việc cất giữ hơn ba y, hơn một cái bát... với mục đích duy trì mức độ 
rảnh rang, mức độ giải thoát cao nhất cho người xuất gia. Chánh 
định trong Chơn lý chỉ cho thái độ khẳng quyết, thái độ bất di bất 
dịch, thái độ kiền thiền miên mật đối với lý tưởng giải thoát. Lý 
tưởng này lấy “hằng nghỉ ngơi yên vui sau sự thiện huệ” làm phương 
châm, làm nền tảng, làm kim chỉ nam. Từ phương châm này phát 
triển thành nguyên lý: “Trước khi làm là định, sau khi làm là định. 
Trước khi nói là định, sau khi nói là định. Trước khi nghĩ ngợi là định, 
sau khi nghĩ ngợi là định”16. Theo Chơn lý, đây là phương thức hành 
động của bậc chân nhân giải thoát. Nói cách khác, điểm nhấn hay 
trọng tâm của Chơn lý là định, là chánh định, trong khi trọng tâm 
của chủ nghĩa duy vật tâm linh lại là đạt được những cái mà kinh 
điển gọi là lợi đắc và danh xưng mang tính trần ai tục lụy. Từ chủ 
trương lợi đắc danh xưng mà hình thành nên nguyên lý hay thói 
quen: Trước khi làm là tính toán chuyện sẽ làm, sau khi làm là tính 
kế hoạch làm tiếp và làm hơn, còn cái chuyện nghỉ ngơi hay thong 
dong hơn là chuyện rảnh rang, chỉ là chuyện bất đắc dĩ và chỉ vì 
không làm nổi nữa mà thôi.

Mặt khác, Chơn lý chủ trương rằng chánh định chỉ cho sự vững 
chãi, an trú, bất động trên con đường tu tập, còn gọi là con đường 
đạo với đoạn đã dẫn: “…giữ sự yên lặng, ngừng nghỉ tất cả mọi việc, 

16. Minh Đăng Quang, Sđd, tập 1, tr.356.
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quyết định không sanh, bất thối, không rời bỏ đạo chánh, nhứt định 
không xao lãng, không đổi dời”. Như vậy chánh định là một phẩm 
chất, một tính cách, hay một tố chất mà một hành giả phải có, phải 
củng cố trên đường tu. Chánh định, không những chỉ cho cái cần 
phải tu dưỡng mà còn chỉ cho cái kết quả tối hậu của việc tu dưỡng, 
đó là trạng thái mà Chơn lý gọi là “hằng nghỉ ngơi yên vui sau sự 
thiện huệ”. 

Khi đọc lại đoạn Chơn lý: “Trước khi làm là định, sau khi làm là 
định. Trước khi nói là định, sau khi nói là định. Trước khi nghĩ ngợi 
là định, sau khi nghĩ ngợi là định”, chúng ta với một chút hiếu kỳ 
có thể đặt câu hỏi: Chữ “làm” trong cụm từ “trước khi làm, sau khi 
làm” theo Chơn lý là làm cái gì? Hay, muốn trước khi làm và sau khi 
làm đều là Định thì khi làm phải làm chuyện gì? Và làm như thế 
nào? Để giải đáp câu hỏi này, trước hết xin trả lời bằng một thuật 
ngữ nhà Phật, đó là Duy tác, tức là làm mà không tạo nghiệp. Chỉ 
làm những gì không tạo nghiệp thì sau khi làm mới an trú trong 
Định và ngay cả khi đang làm thì hành giả cũng vẫn an trú trong 
cảnh giới cận định. Đáp án thứ hai có thể là, trong khi làm là chánh 
định thì trước khi làm và sau khi làm sẽ là chánh định. Nếu đáp án 
thứ nhất và thứ hai hình như là quá khó đối với một phàm Tăng 
hay một phàm phu thì đáp án thứ ba có thể dành cho một vị Tăng 
thực hành y bát: Trong thực tế cuộc sống của một vị Khất sĩ thời 
Phật, công việc hằng ngày là đi khất thực, thọ thực, thuyết giảng 
Phật pháp, đi thiền hành... và sau những chuyện đó thời giờ còn 
lại hầu như là thiền định hay thiền quán. Để có thể áp dụng trong 
một cuộc đời thế tục hơn thì đáp án thứ tư có thể sẽ là: Trong thế 
giới trần tục đa đoan ngày nay hành giả cần chọn những công việc 
nào thuộc về Chánh nghiệp và Chánh mạng, tránh xa các bất thiện 
pháp, thanh tịnh được thân khẩu ý thì trước và sau khi làm sẽ là 
Định. Trong thế giới thâm trầm của thiền gia, đáp án thứ năm được 
gợi lên qua câu chuyện nhà thiền như sau: Có một vị thiền sinh tỏ 
ra không vừa lòng với việc hành trì hàng ngày, với việc cơm áo gạo 
tiền, mới đến tham vấn vị thiền sư hỏi: “Ngày ngày, cứ phải mặc áo, 
ăn cơm, làm thế nào để khỏi phải mặc áo ăn cơm?” Vị thiền sư trả 
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lời: “Mặc áo ăn cơm”. Những đáp án thứ sáu xin nhường cho độc giả 
tham gia thêm vào.

Điều chót nhưng không kém phần tinh túy là tìm hiểu và nêu 
lên tính cách chủ đạo trong cái nhìn của Chơn lý đối với chánh 
định. Chúng ta có thể thấy rằng chánh định trong Kinh tạng truyền 
thống thường được đặt trong một khung cảnh gần như tách biệt 
hẳn với thế giới đời thường, không liên quan gì với những sinh hoạt 
của trần gian tục lụy: “Lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, 
gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. 
Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng 
tại chỗ nói trên...”17. Trong khi đó Chơn lý lại đặt chánh định vào 
trong một thế giới năng động gần gũi với xã hội, với cộng đồng con 
người. Khi nói “nghỉ ngơi yên vui” là gợi lên rằng trước đó hành 
giả đã làm việc gì đó và việc làm đã làm cho hành giả cảm thấy mệt 
nên chuyển sang thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là điều vắng mặt 
trong thế giới của Kinh tạng truyền thống. “Sau sự thiện huệ” gợi 
cho chúng ta thấy rằng công việc mà hành giả làm trước đó phải là 
việc thiện và qua việc thiện hay song song với việc thiện trí tuệ phát 
sinh. Việc thiện huệ đó cụ thể là việc gì? Ở đoạn trên chúng ta đã 
bàn tạm đủ. Ở đây chúng ta chỉ xâu kết lại những gì đã bàn để có thể 
nêu lên tính cách chủ đạo trong cái nhìn của Chơn lý đối với chánh 
định. Đó chính là sự hài hòa, giao thoa giữa việc tu tập tự thân và 
những hoạt động mang tính hoằng truyền Phật pháp phổ độ nhân 
sinh. Yêu cầu thực tế của ngày nay là, công việc hoằng truyền Phật 
pháp phải làm song song với công việc từ thiện xã hội, đôi lúc đi 
sau chuyện từ thiện xã hội. Nói cách khác, đó là sự tu tập tự thân 
giữa nhộn nhịp của dòng đời để đạt được cái chuẩn chí thiện của 
nhà Phật là lợi mình, lợi người và lợi cả hai, xin tạm gọi tắt là chuẩn 
tam lợi (CTL). Xin chú ý, CTL ở đây về mặt hàm nghĩa không khác 
về căn bản nhưng cũng không hoàn toàn giống với CTL trong Kinh 
tạng truyền thống vì đã mang thêm tính chất xã hội, tương thích với 
sự phát triển của xã hội hiện đại. Trong xã hội hiện đại, hầu như đã 
không còn chỗ để cho một vị du sĩ tha phương hành cước và thiền 

17. http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung27.htm
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định theo phong cách cổ đại. Thời đó vị du sĩ tha phương không 
những bỏ lại sau lưng tất cả những trách nhiệm và quyền lợi của 
một người xã hội, mà còn có thể bỏ lại sau lưng luôn cả trách nhiệm 
và quyền lợi của sứ mạng, trực tiếp và chủ động thuyết giảng chân 
lý, trực tiếp và chủ động cổ xúy điều lành.

Đến đây, trong chừng mực nào đó, chúng ta có thể đi đến 
nhận thức rằng mạch sống của Chơn lý vươn đến hai hướng: một 
hướng là nỗ lực trở về hay có thể nói là soi mình vào cảnh giới 
tinh tuyền của giáo pháp trong thời kỳ đầu của đạo Phật, một 
hướng là vươn đến một xã hội nơi đó tinh hoa của đạo Phật hiện 
diện hay tiềm ẩn như một thành phần, một phẩm chất của một xã 
hội lành mạnh, một xã hội của chân, thiện và mỹ.

5. Điểm thứ năm: Nguyên nhân sinh khởi

Từ thời cổ đại, con người đã đặt câu hỏi: Con người từ đâu 
mà có? Trước thời Phật, nền tư tưởng lưu vực sông Hằng đã hình 
thành và phát triển một đáp án cho rằng: Đấng Phạm Thiên đã 
sáng tạo ra thế giới và vũ trụ này. Sau đó nhiều trăm năm, nền tư 
tưởng khu vực Trung Cận Đông cũng đã hình thành và phát triển 
một đáp án khác cho rằng: God sáng tạo ra thế giới này. Dưới 
ánh sáng của những sự vật và hiện tượng, ngày nay với nhiều 
phương tiện hiện đại con người phát hiện ra được, thì những cái 
mà những nền văn minh cổ đại gọi là sáng tạo càng lúc càng phải 
cố gắng tự bảo vệ, nhằm chống lại những đáp án mới trên nền 
tảng là những phát hiện cụ thể và kiểm chứng được18. 

Dị bản của một câu chuyện kể rằng, nếu bạn đi ngang qua 
một sa mạc hoang vu tình cờ thấy có một con chíp điện tử, và 
nếu bạn là người có đầu óc thì bạn phải hiểu rằng cái con chíp đó 
không phải tự nó có mà do một người sáng tạo ra. Rất tiếc nếu 

18. Cụ thể nhất của vấn đề, con người từ đâu mà có, thì ngành nhân chủng 
và khảo cổ với những bằng chứng không thể phản bác đã kết luận rằng con người 
dưới dạng homo erectus hay homo ergaster và sau đó là homo sapiens vài triệu năm 
về trước đã xuất hiện, chứ không phải năm bảy ngàn năm như những tín điều cổ 
đại do những tôn giáo chế lập ra.
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dừng ở đó, người có trí sẽ mỉm cười và khai thị cái đầu óc non 
nớt của bạn mà nói rằng: “Bạn ơi, bạn nên hiểu rằng con chíp đó 
không phải do một người mà có ra, như cách mà bạn nghĩ đâu”. 
Vâng, thế giới và vũ trụ, vạn vật và con người trong vòng tròn vận 
hành sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh trong một biển tương 
tác đan xen phức hợp của những yếu tố, làm sao chấm vào đó 
một điểm rồi gọi là điểm đầu mối, từ đó sáng tạo ra những điểm 
tiếp theo sau. Cái sự thật đơn giản và đầy tính khai phóng thênh 
thang như vậy, nhưng ngày nay nhiều tỷ người vẫn không được 
tạo điều kiện để nhận ra, vẫn sống với những đầu óc bị giới hạn, 
cục bộ và nguy hiểm. 

Trở lại chủ đề nguyên nhân sinh khởi, giả thiết rằng vật chất 
ban đầu từ cái Big Bang là vô cơ, thì câu hỏi trong một phạm vi hẹp 
hơn là, làm sao để thế giới vô cơ như đất đá sắt thép lại sản sinh 
ra được một đơn bào hữu cơ rồi phát triển thành thế giới hữu cơ. 
Thế giới hữu cơ mới sản sinh ra mầm mống nhận thức và bộ óc của 
con người chính là cơ quan nhận thức tiến hóa cao nhất, tiến hóa 
đến chỗ tinh vi nhất, tinh vi đến độ thế giới tinh thần dần dần hình 
thành và càng ngày càng phát triển cho đến ngày nay. Tóm lại, hữu 
cơ từ đâu mà có? Các nhà khoa học hàng đầu ngày nay dường như 
vẫn chưa có một đáp án hoàn toàn thỏa đáng liên quan đến nguyên 
nhân ban sơ này. 

Điều thú vị là Chơn lý đã đưa ra câu chuyện tiến hóa, lồng 
trong đó là nguyên nhân ban sơ với phong cách xuất phát rất trực 
quan như sau: “Kìa ta thấy trong không có hơi, trong hơi có nước, 
trong nước có đất, trong đất có lửa, trong lửa có gió, gió là hơi. Bốn 
thứ ấy nương sanh lấy nhau, làm thành cái Có ở trong cái Không, 
còn cái Không ở trong cái tự nhiên. Tự nhiên là hết nói luận!”19.

Cái Có mà Chơn lý nêu ở trên vẫn chưa thấy hình bóng của sự 
sống hữu cơ, kiên nhẫn đọc tiếp Chơn lý người đọc sẽ gặp đoạn: 
“Đất nước vốn sẵn có mầm sống. Lâu ngày đất sanh nhựa chỉ mồ 

19. Minh Đăng Quang, Sđd, tập 1, tr.7-8.
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hôi, lâu biến sanh rễ cây”20. Như vậy, theo Chơn lý đất vô cơ thời 
nguyên sơ qua năm dài tháng rộng, đất làm duyên sản sinh ra 
dạng hữu cơ đầu tiên là rễ cây với giai đoạn trung gian là “đất 
sanh nhựa chỉ mồ hôi”. Thật ra “đất sanh nhựa chỉ mồ hôi” chỉ là 
cách nói tóm tắt của một quá trình tiềm ẩn tinh tế hơn trong vai 
trò làm nhân duyên cầu nối giữa hai thế giới vô cơ và hữu cơ. Cái 
tiềm ẩn và tinh tế đó được Chơn lý gọi là thọ và ấm. Thọ ở đây 
chỉ cho sự sống, và ấm ở đây chỉ cho ấm của đất. Chính thọ và ấm 
làm nhân làm duyên để sanh ra nhựa chỉ; nhựa chỉ làm nhân làm 
duyên để sinh ra rễ cây, Chơn lý nói: “Kìa như sắc ấm: Đất, nước, 
lửa, gió, sanh thọ là sự sống, ấm của đất sanh nhựa chỉ, nhựa chỉ 
đất nước sanh rễ (cây)”21.

Rời khỏi vấn đề chuyển tiếp từ vô cơ sang hữu cơ, Chơn lý 
lại có một hướng khác để tiếp cận vấn đề nguyên nhân sanh khởi 
ngang qua khái niệm hành trong hành uẩn. Khái niệm hành trong 
hành uẩn hàm nghĩa tạo tác, được Chơn lý vận dụng để luận giải về 
nguyên nhân sanh khởi hay nguyên nhân ban sơ như sau: “Hành là 
cái ấm của tứ đại, tức là sự lăn xoay dời đổi, rung động, nóng lạnh, 
sáng tối, tương đối, lâu ngày sanh ra thức, biết sự sống lần lần”22. Đây 
chính là cách tiếp cận rất truyền thống và rất quen thuộc của Phật 
giáo: Hành sanh thức. Chơn lý hầu như chỉ đưa thêm khái niệm sự 
sống vào để tạm làm một cột mốc đánh dấu điểm khởi nguyên của 
sinh thể. Cái thức ban sơ là cái thức nhận ra chính nó, nhận ra sự 
sống của nó. Chính cái thức ban sơ này làm cho cái thế giới nhất 
nguyên bị phân ra làm hai, cái sống tổng thể và cái sống của riêng 
nó. Cái sống này dần dần tạo thành cái mà nhà Phật gọi là Ngã, 
Nhơn, Chúng sanh và Thọ giả, nói chung là một dạng chấp thủ hay 
niềm tin vào một dạng linh hồn theo một kiểu nào đó. Chơn lý gọi 
cái sống đó là thức. 

 Trong quyển Chơn lý “Lục Căn”, tuy trần và căn theo cách 
nhìn của Chơn lý đều nghiêng về tính cách vật chất, nhưng đây 

20  Sđd, tr.28.
21. Sđd, tr.21.
22. Sđd, tr.54. 
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không phải là loại vật chất có tính máy móc trơ trọi thuộc thế 
giới vô cơ mà đã mang sắc thái của loại vật chất hữu cơ như rễ 
cây, cỏ, thú. Tuy là hữu cơ nhưng vẫn là vật chất. Cái sống cao 
cấp mang sắc thái tinh thần hay linh hồn phải là cái khác. Cái đó 
là gì? Từ đâu phát sinh ra? Chơn lý nói: “Cái sống hay cái biết kêu 
là thức”23. Ở đây Chơn lý không đặt vấn đề cái thức từ đâu ra, mà 
chỉ thong thả xác định cái thức nằm ở đâu: “Cái sống hay cái biết 
kêu là thức, thức ở giữa trần và căn, nên gọi là: Trần sanh thức, 
thức sanh căn”24. 

Các xác định này gián tiếp nói rằng thế giới là vô thủy vô 
chung, không đầu đuôi. Thủy hay chung, điểm đầu hay điểm 
cuối, nói cho cùng là những thứ do đầu óc con người thêu dệt 
ra rồi áp đặt vào những thứ mà con người thấy, nghe, hay tiếp 
nhận được; rồi bàn tán dựa trên những thứ mà đầu óc con người 
thêu dệt ra, một mạng lưới chằng chịt không lối thoát. Nói gọn, 
con người tranh biện dựa trên cái không có nền tảng, cái không 
phải là thuộc tính của đối tượng tranh biện. Phương tiện ngôn 
ngữ hay khái niệm cũng không có liên can gì với bản thân của 
đối tượng. Nếu gọi là có liên can, thì cái sự liên can đó cũng lại 
do con người tạo ra. Nói thêm một chút, trong thế giới tư tưởng 
những người có trí và lương thiện từng nhận thức được rằng con 
người tạo ra đấng sáng tạo chứ không phải đấng sáng tạo tạo ra 
con người.

Soi chiếu Chơn lý vào trong Kinh tạng truyền thống, chúng ta 
thấy đoạn: “Chư Hiền, do nhơn con mắt và các sắc pháp, nhãn thức 
khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm 
thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy 
tầm, những gì có suy tầm thì có hý luận. Do hý luận ấy làm nhơn, 
một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, đối với các sắc pháp 
do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại”25. Rõ ràng, 
mắt là căn, sắc là trần. Ở giữa căn và trần sinh ra một chuỗi những 

23. Sđd, tr.54.
24. Sđd, tr.54.
25. http://www.lotusmedia.net/unicode/TrungBoKinh/trung18.htm
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chức năng vận hành kế tiếp mang tính chất tinh thần. Và, kết quả là 
cái thức khởi lên, cụ thể ở đây là cái nhãn thức khởi lên. Kinh tạng 
truyền thống rõ ràng cũng không hề đề cập đến một khởi điểm Big 
Bang nào đó. Câu kinh trên cũng nói rằng, nhãn thức đã sinh khởi 
trên nền tảng là căn và trần. Như vậy, chúng ta có thể xác định rằng 
Kinh tạng truyền thống và Chơn lý có mức độ thống nhất với nhau 
rất cao về vấn đề nguyên nhân sinh khởi. Sự khác biệt hầu như chỉ 
ở cách diễn đạt mà thôi. 

III. THAY LỜI KẾT

Khi dùng chữ soi chiếu trong tựa đề, người viết đã cố ý né 
tránh dùng những từ trực tiếp hơn như so sánh hay đối chiếu. 
Nếu dùng động từ so sánh hay đối chiếu, vô tình có thể đã mặc 
nhiên đặt hai đối tượng Kinh tạng truyền thống và Chơn lý vào 
cương vị đồng đẳng với nhau. Làm như vậy là bất kính đối với 
Kinh tạng truyền thống và không phù hợp với Chơn lý. Dùng từ 
soi chiếu, người viết muốn diễn đạt ẩn dụ một bên là khuôn mặt, 
một bên là cái gương. Chơn lý là khuôn mặt, Kinh tạng là cái 
gương. Đưa Chơn lý soi vào Kinh tạng để nhận ra bản thân, tức 
đem cái phát triển soi bóng vào cái cội nguồn để cái phát triển 
có thể nhận ra mức độ trung thành của mình đối với nguồn cội, 
đồng thời ý thức được những gì là mới mẻ và sáng tạo, là độ cập 
nhật và sức sống, thậm chí ý thức được chỗ hay, dở, tròn, khuyết 
của bản thân. Muôn đời, muôn thuở, Kinh tạng vẫn chính là mẫu 
mực, chính là ánh sáng, là định hướng, là diện mạo của giáo lý 
nhà Phật.   

Mặt khác, nếu gượng hiểu soi chiếu có nghĩa là so sánh hay 
đối chiếu, thì ở đây người viết cảm thấy rằng mình không thật sự 
so sánh, không thật sự đối chiếu theo phương thức hay quy cách 
chặt chẽ khoa học mà phần nào đã mượn việc so sánh đối chiếu 
để diễn đạt nhận thức chủ quan của bản thân về Chơn lý và Kinh 
Tạng truyền thống. Cây đời vốn màu xanh, còn những quy trình, 
quy cách, hay phương thức lại là những cái mang màu xám của 
định đặt, của ước lệ, của thỏa thuận trong một phạm vi nào đó. 
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Một trong những đặc điểm của Chơn lý là vượt qua khỏi những 
cái tù túng mà mở ra một thế giới khác, người viết phần nào bị 
ảnh hưởng bởi phong cách như vậy nên làm công việc soi chiếu 
như người đọc đã thấy ở trên. Những gì trong bài viết không đáp 
ứng được yêu cầu, không đáp ứng được những tiêu chí, có những 
sai lầm, xin chư vị độc giả mỉm cười thể lượng cho. 



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VÔÙI TÖÙ Y PHAÙP

TT.TS. Thích Giác Dũng 
Giáo thọ Học viện PGVN tại TP. HCM

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, như danh xưng ban đầu, là một 
đạo Phật đặc biệt của Việt Nam với vị sáng lập là Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang (1923 - 1954). Nhưng rất tiếc, tài liệu về tiểu sử của 
Ngài quá ngắn ngủi và sơ sài, không cung cấp đầy đủ hành trạng 
học Đạo và tu Đạo của Ngài. Nhân dịp Đại lễ Tưởng niệm 60 
năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, người viết xin tập 
trung vào Tứ y pháp để làm sáng tỏ con đường học Đạo của Ngài 
và tầm quan trọng của Tứ y pháp trong việc hình thành và phát 
triển Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Tứ y pháp là bốn pháp mà vị Tỳ-khưu vào thời Đức Phật phải 
nghiêm trì để sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Trong Minh Đăng 
Quang pháp giáo có ghi lại Tứ y pháp như sau:

“Pháp giáo truyền lưu Tứ y pháp:  

1. Nhà sư khất thực phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành 
áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2. Nhà sư khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội 
thuyết pháp, đọc giới bổn được ăn tại chùa.

3. Nhà sư khất thực phải nghỉ dưới cội cây mà thôi, nhưng có 
ai cúng lều am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Nhà sư khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm 
thuốc trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, đường dầu thì 
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được dùng”1.

Trước hết, cần chú ý có sự thêm bớt về từ ngữ của Tứ y pháp, 
đặc biệt là điều thứ tư trong các truyền bản của Hệ phái Khất sĩ 
về sau này. Cụ thể, quyển Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ” (riêng giới 
xuất gia) ghi Tứ y pháp như sau :

“1. Nhà sư khất thực: Phải lượm những vải bỏ mà đâu lại 
thành áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2. Nhà sư khất thực: Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp, đọc giới bổn, được ăn tại chùa.

3. Nhà sư khất thực: Phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng 
lều, am nhỏ, bằng lá một cửa thì được ở.

 4. Nhà sư khất thực: Chỉ dùng cây, cỏ, vỏ, lá mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng”2.

Như đã dẫn chứng ở trên, từ ngữ “phân uế của bò” trong 
quyển Minh Đăng Quang pháp giáo (được biên soạn vào năm 
1956) được sửa lại thành “cây, cỏ, vỏ, lá” trong quyển Chơn lý 
“Luật nghi Khất sĩ” (riêng giới xuất gia) (được biên soạn vào năm 
1972). Quyển Minh Đăng Quang pháp giáo là tác phẩm được biên 
soạn sớm nhất trong số các kinh sách của Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam và có thể nói: Tác phẩm này giữ được nguyên ý của Đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang. Từ ngữ “cây, cỏ, vỏ, lá” trong quyển Chơn 
lý “Luật nghi Khất sĩ” nghe có vẻ hợp lý hơn từ ngữ “phân uế của 
bò” trong quyển Minh Đăng Quang pháp giáo. Có lẽ vì lý do đó 
nên khi biên soạn quyển Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”, Ban Biên 
tập đã sửa từ “phân uế của bò” thành từ “cây, cỏ, vỏ, lá”. Mục đích 
của bài này không phải phân tích sự hợp lý hay không hợp lý của 
các từ ngữ trên, mà muốn làm sáng tỏ quá trình tu học của Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang như đã nói ở trên, nên sẽ dựa vào từ 
ngữ được sử dụng trong ấn bản đầu tiên của Đạo Phật Khất Sĩ 

1. Hàn Ôn (biên soạn), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.59.
2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, TP.HCM, Nxb. Tổng hợp 

TP.Hồ Chí Minh, 2012, tr.47.



TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI TỨ Y PHÁP  289

Việt Nam tức quyển Minh Đăng Quang pháp giáo.

Tứ y pháp được trình bày trong tất cả các bộ Quảng 
luật3 của các bộ phái còn hiện hành. Hiện nay còn các bộ 
luật như sau:

1. Vinaya Pitaka (Pàli văn) thuộc Thượng tọa bộ.

2. Tứ Phần luật (Hán văn) thuộc Pháp tạng bộ hay còn được 
gọi là Đàm-vô-đức bộ.

3. Ngũ Phần luật (Hán văn) thuộc Hóa địa bộ.

4. Thập Tụng luật (Hán văn) thuộc Thuyết nhất thiết hữu bộ.

5. Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ luật (Hán văn) thuộc 
Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ. Bộ luật tương đương bằng chữ 
Tây Tạng là ‘Dul ba gshi: Giới luật sự.

6. Ma-ha Tăng-kỳ luật (Hán văn) thuộc Đại chúng bộ.

Bây giờ chúng ta so sánh nội dung Tứ y pháp được ghi trong 
Minh Đăng Quang pháp giáo với Tứ y pháp trong các bộ luật để tìm 
hiểu xem Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã sử dụng bộ luật nào.

Vinaya Pitaka ghi Tứ y pháp4 như sau: 

1. Vị xuất gia nương vào thức ăn do khất thực... điều được 
phép khác là bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự 
mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Bố-tát, 
vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. 

2. Vị xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ... 
điều được phép khác là (y làm bằng) sợi lanh (khomaṃ), bông 
vải (kappāsikaṃ), tơ lụa (koseyyaṃ), sợi len (kambalaṃ), gai thô 

3. Quảng luật là danh từ chung để chỉ cho các bộ Luật tạng như Tứ Phần luật, 
Ngũ Phần luật, Thập Tụng luật, v.v... Mỗi bộ Luật tạng này gồm có ba phần chính: 
1. Kinh Phân biệt: Giải thích giới luật của Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, 2. Kiền độ: có 
khoảng 20 chương liên quan đến các quy định của Tăng đoàn như An cư, Tự tứ, 
v.v...3. Phụ tùy: Phần phụ lục. 

4. Vinaya Pitaka, Pali Text Society, London, 1964, Vol.I, tr.58-10.
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(sāṇam), chỉ bố (bhaṅgaṃ). 

3. Vị xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây,... điều được 
phép khác là trú xứ (vihāraṃ), nhà một mái (aḍḍhayogaṃ), tòa 
nhà dài (pāsādaṃ), khu nhà lớn (hammiyaṃ), hang động (guhaṃ). 

4. Vị xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu bò 
(Pùtimuttabhosajja),... điều được phép khác là bơ lỏng (sappi), 
bơ đặc (navanītaṃ), dầu ăn (telaṃ), mật (madhu), đường mía 
(phānitaṃ)”.

Tứ Phần luật ghi Tứ y pháp5như sau:

1. Vị Tỳ-khưu phải nương vào phấn tảo y. Do nương vào pháp 
này mà được xuất gia thọ Cụ túc giới, thành tựu Tỳ-khưu pháp... 
Nếu được lợi dưỡng lâu dài như y của Phật tử cúng dường, y cắt 
vá thì được thọ.

2. Vị Tỳ-khưu phải nương vào khất thực. Do nương vào pháp 
này mà được xuất gia thọ Cụ túc giới, thành tựu Tỳ-khưu pháp... 
Nếu được lợi dưỡng lâu dài như thức ăn do chư Tăng sai đi; thức 
ăn do Phật tử mang đến cúng dường; thức ăn trong các ngày 
mùng 8, 15, đầu tháng; thức ăn thường ngày của chư Tăng, thức 
ăn do Phật tử thỉnh cúng dường thì được thọ.

3. Vị Tỳ khưu phải nương vào pháp nghỉ dưới gốc cây. Do 
nương vào pháp này mà được xuất gia thọ Cụ túc giới, thành tựu 
Tỳ-khưu pháp... Nếu được lợi dưỡng lâu dài như phòng riêng, 
phòng có mái nhọn, phòng nhỏ, thất bằng đá, nhà có hai phòng 
thì được thọ.

4. Vị Tỳ-khưu phải nương vào thuốc khô héo. Do nương vào 
pháp này mà được xuất gia thọ Cụ túc giới, thành tựu Tỳ-khưu 
pháp... Nếu được lợi dưỡng lâu dài như bơ, dầu, sữa, mật ong, 

5. Tứ Phần luật, Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh (Đại Chính), Vol.22, 
tr.815 C19. 

HT. Thích Đổng Minh (Việt dịch), Luật Tứ Phần, tập 3, Viện Luật học Huệ 
Nghiêm, Nxb. Phương Đông, 2012, tr.1252.
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đường thì được thọ.

Ngũ Phần luật ghi Tứ y pháp6 như sau:

1. Tỳ-khưu suốt đời nương vào phấn tảo y mà sống, xuất gia 
thọ Cụ túc giới... Nếu về sau được y sợi lanh, y bông vải, y tơ lụa, 
y từ nhà khác, tất cả đều được thọ dụng lâu dài.

2. Tỳ-khưu suốt đời nương vào khất thực mà sống, xuất gia 
thọ Cụ túc giới... Nếu về sau được thức ăn trước hoặc sau chư 
Tăng và thức ăn mời thỉnh, tất cả đều được thọ dụng lâu dài.

3. Tỳ-khưu suốt đời nương vào việc nghỉ dưới gốc cây mà 
sống, xuất gia thọ Cụ túc giới... Nếu về sau được phòng lớn, 
phòng nhỏ, phòng hai tầng, tất cả đều được thọ dụng lâu dài.

4. Tỳ-khưu suốt đời nương vào thuốc thừa bỏ mà sống, xuất 
gia thọ Cụ túc giới... Nếu về sau được bơ, dầu, mật ong, đường, 
tất cả đều được thọ dụng lâu dài.

Thập Tụng luật ghi Tứ y pháp7 như sau:

1. Nương vào phấn tảo y: Tỳ-khưu nương vào đây được xuất 
gia, thọ Cụ túc giới, thành pháp Tỳ-khưu. Nếu lại được y gai 
trắng, y gai đỏ, y làm bằng gai thô, y làm bằng bông vải, y làm 
bằng sợi len, y làm bằng tơ lụa, y làm bằng sợi lanh. Tất cả những 
loại y thanh tịnh này được cất giữ, thọ dụng.

2. Nương vào khất thực: Tỳ-khưu nương vào đây được xuất 
gia, thọ Cụ túc giới, thành pháp Tỳ-khưu. Nếu lại được thức ăn 
làm cho mình, thức ăn nhân sinh sáu ngày trai, thức ăn một ngày 
trong tháng, thức ăn ngày mười sáu, thức ăn của chúng Tăng, 
thức ăn ở phòng riêng, thức ăn được mời thỉnh, hoặc chúng Tăng 
hoặc riêng. Tất cả những thức ăn thanh tịnh này được cất giữ, 
thọ dụng.

6. Ngũ Phần luật, Đại Chính, Vol.22, tr.120B13.
Tỳ-Kheo Thích Đổng Minh (Việt dịch), Luật Ngũ Phần, tập 3, Pháp tạng 

Phật giáo Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 2012, tr.131.
7. Thập Tụng luật, Đại Chính, Vol.23, tr.501B27.
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3. Nương vào việc nghỉ dưới gốc cây: Tỳ-khưu nương vào đây 
được xuất gia, thọ Cụ túc giới, thành pháp Tỳ-khưu. Nếu được ôn 
thất, giảng đường, lầu điện, nhà một tầng, nhà gác, nhà mái bằng, 
hang đất, hang núi, ngọa cụ phiêu-đầu-lặc-ca, ngọa cụ man-đầu-
lặc-ca, ngọa cụ thiền-đầu-lặc-ca, cho đến lá trải cỏ. Tất cả những 
ngọa cụ, phòng ốc thanh tịnh này được cất giữ, thọ dụng.

4. Nương vào thuốc cũ, bỏ: Tỳ-khưu nương vào đây được 
xuất gia, thọ Cụ túc giới, thành pháp Tỳ-khưu. Nếu được bốn 
loại hàm tiêu dược như bơ, dầu, mật ong, đường; bốn loại tịnh 
mỡ như mỡ gấu, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá chiên; năm loại thuốc 
rễ cây như Xá-lợi-khương, Xích-phụ-tử, Ba-đề, Đề-sa, Xương-
bồ; năm loại thuốc trái cây như Ha-lê-lặc, Bì-uẩn-lặc, A-ma-lặc, 
Hồ tiêu, Bạt-bát-la; năm loại tịnh muối như muối đen, muối 
trắng, muối tía, muối đỏ, muối từ cá; năm loại thuốc nước như 
nước rễ cây, nước cành cây, nước lá cây, nước hoa, nước quả; 
năm loại mủ cây như Hưng-cừ, Tát-xa-la, Đế-dịch, Đế-dịch-bà-
đề, Đế-dịch-bà-na. Tất cả những loại thuốc thanh tịnh này được 
cất giữ, thọ dụng. 

Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Luật ghi Tứ y pháp8 
như sau:

8. Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da tạp sự, Đại Chính, Vol. 24, tr. 
285A21. So với các bộ Quảng luật khác, bộ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Luật 
có số lượng nhiều hơn gần như gấp đôi nhưng về nội dung thì thiếu khá nhiều. Cụ 
thể, nếu so sánh với bản chữ Tây Tạng của cùng bộ phái, phần các chương có quy 
định liên hệ đến sinh hoạt của Tăng đoàn thì thiếu 10 chương (Căn bản Thuyết 
nhất thiết hữu bộ luật gọi là Sự, Tứ Phần luật và Ngũ Phần luật gọi là kiền-độ) 
sau đây: Bố-tát sự, Y-sự, Câu-diễm-di sự, Yết-ma sự, Huỳnh-xích Tì-khưu sự, Bổ-
đặc-ca-la sự, Phú tàng sự, Giá bố-tát sự, Ngọa cụ sự, Diệt tránh sự. Lại nữa, trong 
chương Xuất gia (Xuất gia sự) tức chương nói về quá trình xuất gia, thọ đại giới của 
một vị Tỳ-khưu (Tứ y pháp được trình bày ở trong chương này) chỉ có một yết-ma 
duy nhất là “Dữ ngoại đạo tứ nguyệt cộng trụ bạch tứ yết-ma”, thiếu hẳn các yết-ma 
quan trọng khác như: “Sai bỉnh giáo nhân đơn bạch yết- ma, Vấn chướng pháp dĩ 
thính lai đơn bạch yết-ma, Vấn chướng pháp đơn bạch yết-ma, Thọ cận viên bạch 
tứ yết-ma. Do đó, trong chương Xuất gia không thấy ghi chép về phần Tứ y pháp. 
Phần Tứ y pháp dẫn chứng trên đây được ghi trong Tạp sự nên rất đơn giản, không 
cụ thể, đầy đủ như các bộ Quảng luật khác.
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1. Mặc phấn tảo y, thanh tịnh, dễ được.

2. Khất thực để nuôi sống thân mạng.

3. Nghỉ dưới gốc cây.

4. Dùng thuốc cũ, bỏ, thanh tịnh, dễ được.

Ma-ha Tăng-kỳ luật ghi Tứ y pháp9như sau :

1. Y phấn tảo ít phiền toái, dễ được, thanh tịnh, không có các 
lỗi, phù hợp với nếp sống của Sa-môn, nương đây xuất gia thọ 
Cụ túc, được làm Tỳ-khưu... Nếu được các loại y như khâm-bà-la 
(Pāli: kambala: sợi len), y điệp, y so-ma (Pāli: khoma: sợi lanh), 
y câu-xá-da (Pāli: koseyya: tơ lụa), y xá-na (Pāli: sāṇa: gai thô), 
y ma, y khâu-mâu-đề (Pāli: koseyya: tơ lụa) (thì được thọ dụng).

2. Xin thức ăn thừa ít phiền toái, dễ được, thanh tịnh, không 
có các lỗi, phù hợp với nếp sống Sa-môn, nương đây xuất gia thọ 
Cụ túc, được làm Tỳ-khưu... Nếu vào các ngày mồng tám, mười 
bốn, mười lăm trong tháng, những dịp thuyết giới, bốc thăm, thí 
chủ thỉnh (thì được thọ dụng).

3. Ngồi dưới gốc cây ít phiền toái, dễ được, thanh tịnh, không 
có các lỗi, phù hợp với nếp sống Sa-môn, nương đây xuất gia thọ 
Cụ túc, được làm Tỳ-khưu... Nếu được ngôi nhà lớn, nhà có lầu 
gác, nhà có cửa, nhà trong hang (thì được thọ dụng).

4. Loại thuốc cũ, bỏ, ít phiền toái, dễ được, thanh tịnh, không 
có các lỗi, phù hợp với nếp sống Sa-môn, nương đây xuất gia thọ 
Cụ túc, được làm Tỳ-khưu... Nếu được bơ, dầu, mật, đường, sữa 
và mỡ (thì được thọ dụng).

Tất cả 6 bộ Quảng luật của 6 bộ phái hiện hành đều nói tới 
Tứ y pháp tuy thứ tự và nội dung có khác nhau. Về mặt thứ tự: 
Chỉ có bộ luật Vinaya Pitaka là đặt vấn đề khất thực lên hàng đầu 
còn 5 bộ Quảng luật khác thì đặt phấn tảo y lên hàng đầu. Như 

9. Ma-ha Tăng-kỳ luật, Đại Chính, Vol. 22, tr. 414C17. Thích Phước Sơn 
(Việt dịch), Luật Ma-ha Tăng-kỳ tập 4, Nxb. Tôn giáo, 2003, tr.139.
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vậy, thứ tự của Tứ y pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang giống với 
thứ tự của 5 bộ Quảng luật kia. Về từ ngữ Tứ y pháp, chắc chắn 
Tổ sư Minh Đăng Quang có tham cứu các bộ luật bằng Hán văn 
nên đã sử dụng từ ngữ Hán Việt này. Điều này cũng dễ hiểu vì 
theo tiểu sử thì Ngài sinh trong “một gia đình Nho giáo rất phong 
phú về tinh thần đạo nghĩa nhân luân”10. 

Đặc biệt, phần thứ tư của Tứ y pháp ghi: “Nhà sư khất thực 
chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong khi đau, nhưng có ai 
cúng thuốc, đường dầu thì được dùng”11. Dùng phân uế của bò hay 
nước tiểu bò (Pùtimuttabhosajja) để làm thuốc là truyền thống 
của văn hóa Ấn Độ và chỉ còn được ghi lại trong Vinaya Pitaka 
bằng chữ Pali. Cách diễn đạt này cho chúng ta thấy: Chắc chắn 
Tổ sư Minh Đăng Quang có nghiên cứu Luật tạng bằng chữ Pali. 
Vì truyền thống văn hóa Việt Nam cũng như ghi chép của 5 bộ 
Quảng luật bằng Hán văn không có ghi chép việc dùng phân uế 
của bò hay nước tiểu của bò để làm thuốc. Như vậy, câu hỏi được 
đặt ra ở đây là Tổ sư Minh Đăng Quang đã nghiên cứu luật Pali ở 
đâu và khi nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại dựa vào tiểu 
sử của Ngài do Hàn Ôn biên soạn. Tiểu sử ghi:

“Nhiều lần xin gia đình để được lìa nhà đi tu tầm sư học đạo, 
thân phụ không cho, vào một buổi kia với tuổi 15 Nguyễn Thành 
Đạt trốn gia tộc, thân phụ đi Nam Vang thuộc xứ Cao Miên tầm 
thầy học đạo tu thân. Một nhà sư người Việt lai Miên ở tu nơi xứ 
Cao Miên có đạo pháp cao siêu về các môn thuật thần phù, bùa 
ngải... Nơi đây là chỗ nương nhờ tu học buổi đầu tiên, nhà học đạo 
được sự nhồi quả kiếp trên đường tu hoặc nghiệp, do ông thầy nhồi 
nắn thử thách tánh kiên nhẫn và hạnh nguyện, sự công quả chí 
thành của nhà học đạo làm xong mỗi lúc như đào đất, bửa củi, làm 
ruộng, coi rẫy, làm vôi, có lần đào giếng ở bên mé núi 18 thước bể 
sâu chỉ có một mình.

Một thời gian vừa làm công quả vừa nhẫn tu do sự kinh nghiệm 

10. Hàn Ôn (biên soạn), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.23.
11. Sđd, tr.59.
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lần nhận xét trên đường học đạo tu thân của mình, và cai quản tạo 
tác sự nghiệp của thầy giao cho mà chán ngán, gẫm cảnh đời giả 
tạm, lòng từ bi thúc đẩy, thấy những người làm ăn xa nhà cách xứ 
vì thiếu thốn khổ sở rách rưới mà thương khi đau khổ. Mấy chục 
trong số hàng trăm người làm về công nghệ sở lò vôi và sở rẫy lần 
lần được cung cấp cả tiền bạc lẫn áo quần cho trở về xứ. Một cửa 
hàng tạp hóa mà thầy giao cho cai quản cũng được đem ra bố thí 
từng lần hết, tiêu tán gia nghiệp của thầy cố công đào tạo từ lâu. 
Và sau đó, Nguyễn Thành Đạt xin thầy trở về Nam Việt. Bốn năm 
ở xứ Cao Miên trở về nhà song thân...”12.

Theo ghi chép trên thì Tổ sư Minh Đăng Quang ở Campuchia 
4 năm và Ngài cai quản sự nghiệp tài chính cho vị thầy có đạo 
pháp cao siêu về các môn thuật thần phù, bùa ngải... Trong công 
cuộc hành đạo sau này, chúng ta thấy Tổ sư Minh Đăng Quang 
hoàn toàn không sử dụng và cũng không bao giờ nói tới thần 
phù, bùa ngải. Do đó, tuy gặp một vị thầy chuyên về bùa ngải 
nhưng Ngài đã không học môn này vì đó không phải là tâm 
nguyện ban đầu của Ngài. Và lý do Ngài trốn gia đình sang 
Campuchia tu học là vì lòng chính tín xuất gia muốn tìm đạo 
giải thoát, cho nên nếu có phải cai quản gia tài thế tục cho vị 
thầy thì đó cũng chỉ là phương tiện để tu đạo chứ không phải 
là mục đích. Ắt hẳn phải vì lý do nghiên cứu kinh điển Nam 
truyền bằng văn hệ Pali và tu học theo truyền thừa Phật giáo 
ở Campuchia mà Tổ sư đã ở lại đây đến 4 năm. Nếu không tìm 
được mục tiêu lý tưởng của mình thì chắc chắn Tổ sư đã quay 
về Việt Nam sớm rồi chứ không phải uổng phí thời gian 4 năm 
trên xứ người. 

Một điểm quan trọng khác: Tứ y pháp được tất cả các bộ 
Quảng luật hiện hành ghi lại, nhưng cũng từ những ghi chép này, 
chúng ta thấy có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trong 
việc truyền trao cũng như hành trì Tứ y pháp giữa Thượng Tọa 
Bộ hệ và Đại Chúng Bộ.

12. Sđd, tr.25.
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Thượng Tọa Bộ hệ chỉ nhắc lại hoặc truyền trao Tứ y pháp 
sau khi truyền Đại giới. Điều đó có nghĩa việc hành trì Tứ y 
pháp đối với vị Tỳ-khưu là tự nguyện, không có quy định bắt 
buộc. Cụ thể, Vinaya Pitaka13 của Thượng Tọa Bộ thì trao truyền 
Tứ y pháp sau khi bạch Tứ yết-ma truyền Cụ túc giới và trước 
khi trao truyền Tứ Ba-la-di giới. Ngũ Phần luật14 của Hóa Địa 
Bộ thì truyền Cụ túc giới xong truyền Tứ Ba-la-di giới rồi mới 
truyền Tứ y pháp. Tứ Phần luật15 của Pháp Tạng Bộ có ghi lại 
một câu chuyện như sau: Có một thanh niên ngoại đạo đến xin 
xuất gia, theo như pháp các vị Tỳ-khưu truyền trao Tứ y pháp 
trước khi truyền trao Cụ túc giới. Thanh niên ngoại đạo này 
trả lời: Con chỉ thực hành được hai pháp là nương vào khất 
thực và nghỉ dưới gốc cây. Nói xong vị thanh niên ngoại đạo 
này không xuất gia nữa. Các vị Tỳ-khưu đem chuyện này bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dạy: “Ngoại đạo này không xuất gia là 
điều tổn thất lớn. Nếu xuất gia sẽ đắc đạo. Từ nay về sau, trước 
hết truyền giới Cụ túc rồi sau mới truyền Tứ y pháp”. Thập tụng 
luật của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có ghi lại câu chuyện tương 
tợ như Tứ Phần luật: Có một vị đến xin xuất gia, khi nghe nói 
phải hành trì Tứ y pháp, vị này trả lời: Không thể hành trì pháp 
mặc phấn tảo y và dùng thuốc cũ, bỏ; do đó không xuất gia. Các 
Tỳ-khưu đem chuyện này bạch Đức Phật. Đức Phật dạy: “Không 
nên nói Tứ y pháp trước. Trước hết nên truyền giới Cụ túc rồi sau 
đó mới nói Tứ y”16. Căn bản Hữu bộ luật17 ghi lại câu chuyện 
như sau: Có một vị Bà-la-môn đến xin xuất gia, thọ Cụ túc giới, 
các Tỳ-khưu liền dạy phải hành trì Tứ y pháp. Vị này ngại khó 

13. Vinaya Pitaka, Pali Text Society, London, 1964, Vol.I, tr.58-10.
14. Ngũ Phần luật, Đại Chính, Vol.22, tr. 120A13. Tỳ-kheo Thích Đổng Minh 

(Việt dịch), Luật Ngũ Phần tập 3, Pháp tạng Phật giáo Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 
năm 2012, tr.130.

15. Tứ Phần luật, Đại Chính, Vol.22, tr. 811B14. HT. Thích Đổng Minh (Việt 
dịch), Luật Tứ Phần tập 3, Viện Luật học Huệ Nghiêm, Nxb. Phương Đông, năm 
2012, tr.1232.

16. Thập Tụng luật, Đại Chính 23, tr. 283C19.
17. Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da tạp sự, Đại Chính, Vol. 24, 

tr.285A28.
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nên không xuất gia nữa. Các vị Tỳ-khưu đem chuyện này bạch 
lên Đức Phật, Đức Phật dạy: “Không nên vì người chưa thọ Cụ 
túc giới nói Tứ y pháp. Phải truyền giới Cụ túc rồi sau đó mới nói 
Tứ y pháp”.

Còn Đại Chúng Bộ, cụ thể là Ma-ha Tăng-kỳ luật18, bắt buộc 
phải tiến hành yết-ma cầu thỉnh trao truyền Tứ y pháp trước khi 
bạch Tứ yết-ma truyền Đại giới. Nếu vị nào không kham nhẫn 
hành trì Tứ y pháp thì không được thọ Đại giới. Điều đó có nghĩa 
việc truyền trì Tứ y pháp trong Đại Chúng Bộ là một quy định bắt 
buộc, hoàn toàn khác với quan điểm của Thượng Tọa Bộ.

Ngày nay truyền thừa của Đại Chúng Bộ không còn. Phật 
giáo truyền trì Vinaya Pitaka ở các nước Thái Lan, Tích Lan, 
Miến Điện, Lào, Campuchia và Phật giáo truyền trì Tứ phần luật 
như ở nước Việt Nam ngay trong khi truyền giới Tỳ-khưu cũng 
không còn nhắc tới Tứ y pháp. Trong hoàn cảnh như thế, đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang chọn Tứ y pháp làm pháp tu chính thống 
như trong Minh Đăng Quang pháp giáo ghi: “Thầy Minh Đăng 
Quang đã hành đúng theo luật giáo Tỳ-kheo Cụ túc hạnh và Tứ y 
pháp”19 quả là đã tìm lại một con đường bị bỏ quên hơn hai ngàn 
năm qua.

Tóm lại, qua những dẫn chứng trên, chúng ta thấy: 

- Tổ sư Minh Đăng Quang không những tham cứu kinh điển 
bằng chữ Hán mà cả kinh điển bằng chữ Pali, và có khả năng 
Ngài học và nghiên cứu kinh điển Pali trong thời gian 4 năm ở 
Campuchia. 

- Tuy tinh thông chữ Hán và chữ Pali, nhưng Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã chuyển dịch kinh điển sang Việt văn một cách 
đơn giản và dễ hiểu.

- Tổ sư đã chọn Tứ y pháp làm phương pháp tu chính thống 

18. Ma-ha Tăng-kỳ luật, Đại Chính, Vol.22, tr. 414C17. Thích Phước Sơn 
(Việt dịch), Luật Ma-ha Tăng-kỳ, tập 4, Nxb. Tôn giáo, 2003, tr.139.

19. Hàn Ôn (biên soạn), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.32.
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của Đạo Phật Khất Sĩ, vì đây là một pháp tu thanh tịnh dễ đạt 
được như Đức Phật đã dạy. Điều quan trọng hơn, Ngài thực 
hành một pháp môn đã dường như ít được hành trì hơn hai 
ngàn năm qua. 

Với một lòng chánh tín, một ý chí mạnh mẽ, kiên trì thực 
hành Tứ y pháp, chỉ trong một thời gian ngắn khoảng mười năm, 
Đạo Phật Khất Sĩ phát triển mạnh mẽ với số đệ tử xuất gia trực 
hệ lên tới gần một trăm vị20. Phải là một bậc xuất trần thượng sĩ 
có hùng tâm tráng chí mới làm được việc hi hữu này.

20. Sđd, tr.58.
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TT.TS. Bửu Chánh  
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

I. DẪN NHẬP

Phật giáo Khất sĩ ra đời vào thập niên 40 của thế kỷ XX do Tổ sư 
Minh Đăng Quang sáng lập, góp phần chấn hưng Phật giáo miền Tây 
Nam Bộ nói riêng và miền Nam Việt Nam nói chung. Ngày nay, Phật 
giáo Khất sĩ không chỉ phát triển tại Việt Nam mà còn có mặt khắp 
nơi trên thế giới.

Sau 70 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Khất sĩ đã có trên 
3200 Tăng Ni và trên 500 ngôi tịnh xá ở Việt Nam và các nước trên 
thế giới.

Bộ Chơn lý, chứa đựng những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng 
Quang, là tư tưởng Phật học cơ bản cho Tăng Ni và Phật tử của Hệ 
phái này. Người viết xin được giới thiệu một số tư tưởng Phật giáo 
Nguyên thủy trong bộ Chơn lý, bộ sách gối đầu giường của Tăng Ni 
và Phật tử Hệ phái Khất sĩ. Người viết không có tham vọng trình bày 
tất cả tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý mà chỉ điểm 
qua một số giáo lý cơ bản mà thôi. 

Tư liệu sử dụng để thực hiện bài viết này trước nhất là căn cứ 
theo bộ Chơn lý làm nền tảng, sau đó so sánh đối chiếu với những lời 
dạy trong Kinh tạng Pali để làm sáng tỏ vấn đề trình bày, đồng thời, 
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người viết sẽ đưa ra một vài nhận định liên quan cũng như đề xuất 
một vài ứng dụng tu tập trong đời sống hàng ngày.

II. NỘI DUNG

1) Giáo lý 5 uẩn

a) Giáo lý 5 uẩn trong bộ Chơn lý 

Ngũ uẩn trong bộ Chơn lý được nói như sau: “Ngũ uẩn hay ngũ 
ấm là năm pháp cái trong võ trụ… năm pháp cái ấy là: Sắc uẩn, Thọ 
uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn”1.

b) Giáo lý 5 uẩn trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy 

Giáo lý 5 uẩn là giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên thủy được 
trình bày rất nhiều trong hệ thống Tam tạng Pali.

Trong bài Tiểu kinh Giáo Giới La-hầu-la2 (Cūlarāhulovāda 
Sutta), Đức Phật đề cập đến 5 uẩn và bản chất của 5 uẩn là vô 
thường, khổ não, vô ngã. Từ đó sanh tâm nhàm chán xả ly, từ bỏ 
5 uẩn, nhờ từ bỏ mà được giải thoát, như Thiền sư Ajahn Chah 
dạy:“Từ bỏ ít, bình an ít; từ bỏ nhiều, bình an nhiều; từ bỏ hoàn toàn, 
bình an hoàn toàn”3.

c) Sự ứng dụng giáo lý 5 uẩn trong tu tập 

Đức Phật thuyết về 5 uẩn nhằm để xóa bỏ khái niệm Tục đế 
“Con người, chúng sanh”. Tiếp xúc với 5 uẩn là tiếp xúc khái niệm 
Chân đế, nhất là chân đế hữu vi mang bản chất vô thường, khổ não, 
vô ngã.

Kinh Đại Niệm Xứ (Mahā Satipatthāna Sutta) trình bày phương 
pháp tu hành an trú niệm vào bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp, 
con đường độc nhất đưa chúng sanh đến thanh tịnh, giải thoát, chứng 
đạt Niết-bàn.

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, Nxb. Tôn giáo, 2009, tr.23.
2. Thích Minh Châu, Trung Bộ Kinh 3, Sài Gòn, Tu thư Viện Đại học Vạn 

Hạnh, 1975, tr.518.
3. Ajahn Chah, Trần Minh Tài (dịch), Chẳng có ai cả, www.dhammatalks.net.
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An trú chánh niệm vào Thân tức là an trú vào Sắc uẩn, 

An trú chánh niệm vào Thọ tức là an trú vào Thọ uẩn,

An trú chánh niệm vào Tâm tức là an trú vào Thức uẩn,

An trú chánh niệm vào Pháp tức là an trú vào Tưởng uẩn và 
Hành uẩn4.

Đối với Thân (Sắc uẩn), hành giả dùng chánh niệm theo dõi hơi 
thở ra, hơi thở vào, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, các tiểu oai nghi, 
tánh bất tịnh của thân, tứ đại, hài cốt, thi thể v.v…

Đối với Thọ (Thọ uẩn), hành giả theo dõi các cảm thọ lạc, 
khổ, xả.

Đối với Tâm (Thức uẩn), hành giả theo dõi để biết các loại tâm 
khởi lên: Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô tham, tâm vô sân, tâm 
vô si v.v…

Đối với các Pháp (Tưởng uẩn, Hành uẩn), hành giả sống quán 
đối với 5 triền cái, 5 thủ uẩn, Sáu nội ngoại xứ, Bảy giác chi và Tứ 
diệu đế. 

2) Giáo lý 12 Nhân Duyên

a) Mười hai nhân duyên trong bộ Chơn lý

Chơn lý quyển số 4 trình bày 12 nhân duyên như sau: “Vô minh 
sanh ra hành / Hành sanh ra thức / Thức sanh ra danh sắc / Danh sắc 
sanh ra lục nhập / Lục nhập sanh ra xúc / Xúc sanh ra thọ / Thọ sanh ra 
ái / Ái sanh ra thủ / Thủ sanh ra hữu / Hữu sanh ra sanh / Sanh sanh 
ra tử / Tử trở lại vô minh”5.

b) Mười hai nhân duyên trong kinh điển Nguyên thủy

Thập nhị nhân duyên được trình bày rất nhiều nơi trong Tam 
tạng Pali: Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.

4. Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh 3, Sài Gòn, Tu thư Viện Đại học Vạn 
Hạnh, 1972, tr.290.

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, “Thập nhị nhân duyên”, tr.75.
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Kinh Chánh Tri Kiến (Sammāditthi Sutta)6 đề cập đến giáo 
lý Thập nhị nhân duyên dưới hình thức phân tích từng chi 
pháp của Thập nhị nhân duyên nhưng được trình bày từ già 
chết đến vô minh để hành giả thấy rõ, biết rõ vô minh, tập 
khởi của vô minh, đoạn diệt của vô minh, con đường đưa đến 
đoạn diệt của vô minh cũng như toàn bộ 12 nhân duyên theo 
phương pháp này.

Do 12 nhân duyên mà chúng sanh phải sanh tử luân hồi, nhờ sự 
tận diệt tham ái (Tanha) mà vòng luân hồi được xóa tan.

Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: “Anekajātisaṃsāraṃ / Sandhāvissaṃ 
anibbisaṃ / Gahakāraṃ gavesanto / Dukkhā jāti punappunaṃ” .

“Gahakāraka diṭṭhosi / Puna gehaṃ na kāhasi / Sabbā te 
phāsukā bhaggā / Gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ / Visaṅkhāragataṃ 
cittaṃ / Taṇhānaṃ khayamajjhagā” 7.

“Lang thang bao kiếp luân hồi

Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này

Ôi! Đời sống thật buồn thay

Bèo mây bến cũ vần xoay lối về

Hỡi này anh thợ nhà kia

Rui mè kèo cột gãy lìa nát tan

Bao tham ái thảy tiêu tan

Tâm ta thắng đạt Niết-bàn thảnh thơi”8.

                          (Tâm Cao dịch)

3) Giáo lý Bát chánh đạo

a) Giáo lý Bát chánh đạo trong bộ Chơn lý

6. Thích Minh Châu, Trung Bộ Kinh tập 1, Sài Gòn, Tu thư Viện Đại học Vạn 
Hạnh, 1973, tr.46.

7. Dhammapada, 153-154. 
8. Giới Đức, Kinh lời vàng, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2003, tr.92. 
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Bát chánh đạo hay Bát thánh đạo được Tổ sư Minh Đăng Quang 
trình bày khá chi tiết trong bộ Chơn lý như định nghĩa, liệt kê, giải 
thích, phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau của nó. Trong bộ Chơn 
lý, Tổ nói: 

- Chánh kiến đạo là con đường thấy chánh

- Chánh tư duy đạo là con đường suy gẫm chánh

- Chánh ngữ đạo là con đường nói chánh 

- Chánh nghiệp đạo là con đường làm chánh

- Chánh mạng đạo là con đường sống chánh

- Chánh tinh tấn đạo là con đường siêng năng chánh

- Chánh niệm đạo là con đường tưởng nhớ chánh

- Chánh định đạo là con đường yên nghỉ chánh.9

b) Giáo lý Bát chánh đạo trong kinh điển Nguyên thủy

Trong bài Kinh Thừa Tự Pháp (Dhamma dayadasutta)10, Đức 
Phật dạy có con đường diệt trừ tham sân, khiến tịnh nhãn sanh, 
khiến chơn trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn.

Con đường Trung đạo ấy là gì? Đó là con đường Thánh tám ngành: 
“Ayaṃ kho majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya 
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. Ayameva ariyo 
aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo 
sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati 
sammāsamādhi”11.

“Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định”12.

9. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Bát chánh đạo”, tr.94. 
10. Thích Minh Châu (dịch), Trung Bộ Kinh, tập 1, tr.13. 
11. Majjhima  Nikaya I, p.1.                                                                                                                                    
12. Thích Minh Châu (dịch), Trung Bộ Kinh, tập 1, tr.15B. 
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c) Sự ứng dụng tu tập trong Bát chánh đạo

Theo Kinh Niệm Xứ (Satipatthāna Sutta)13, hành giả tu tập 
Bát chánh đạo như sau: “ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti 
yathābhūtaṃ pajānāti” (Như thật biết đây là con đường đưa đến 
khổ diệt)14.

4) Chữ Tâm trong bộ Chơn lý và trong Kinh Pháp Cú

a) Chữ Tâm trong bộ Chơn lý

“Tâm tuy ta không thấy chớ nó là mạng sống của ta. Cũng như ta 
chẳng thấy không gian hay thời gian, ta không thấy cái hôm qua, cái 
ngày mai, cái bữa nay và sự gì sắp đến, ta đang ở đâu.

Bởi con mắt thường của chúng ta không thấy, bởi trí ta chẳng 
mở mắt ra nhìn, chớ có lẽ nào trong đời một kẻ vô tâm mà sống 
được, còn người vọng động thì nào ai có biết họ ra sao, và ở đâu, đi 
đâu đến đâu”15.

b) Chữ Tâm trong Kinh Pháp Cú

Một chúng sanh mà không có tâm, vô thức thì như khúc gỗ 
vô dụng.

“Aciraṃ vatayaṃ kāyo, 

Pathaviṃ adhisessati;

Chuddho apetaviññāṇo, 

Niratthaṃva kaliṅgaraṃ”16. 

“Không bao lâu thân này

Sẽ nằm dài trên đất

Bị vứt bỏ vô thức

13. Sđd, tr.56.
14. Sđd, tập 1, tr.62.
15. Tổ sư Minh Đăng Quang, sđd, tr.427.
16. Dhammapada , kệ 41.
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Như khúc cây vô dụng”17.

Kinh Pháp Cú 38, Đức Phật dạy:

“Anavaṭṭhitacittassa, 

Saddhammaṃ avijānato;

Pariplavapasādassa, 

Paññā na paripūrati”18.

“Ai tâm không an trú

Không biết chân diệu pháp

Tịnh tín bị rúng động

Trí tuệ không viên thành”19.

Kinh Pháp Cú 42, Đức Phật dạy:

“Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā, 

Verī vā pana verinaṃ;

Micchāpaṇihitaṃ cittaṃ, 

Pāpiyo naṃ tato kare”20.

“Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Không bằng tâm hướng tà

Gây ác cho tự thân”21.

c) Có thể nói rằng chữ Tâm trong bộ Chơn lý được Tổ sư 
Minh Đăng Quang trình bày dựa vào những lời dạy của Đức Phật 

17. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Pháp Cú, TP.HCM, Trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam 2, 1989, tr.32. 

18. Kinh Pháp Cú, kệ 38.
19. Kinh Pháp Cú, Sđd, tr.30.
20. Kinh Pháp Cú, kệ 42.    
21. Kinh Pháp Cú, Sđd, tr.32.
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trong Kinh Pháp Cú mà người viết đã trình bày. Tư tưởng Phật giáo 
Nguyên thủy là nền tảng của những phân tích trong bộ Chơn lý.

5) Giáo lý 37 Pháp trợ Bồ-đề

a) 37 Pháp trợ Bồ-đề được đề cập trong bộ Chơn lý

37 Pháp trợ Bồ-đề trong bộ Chơn lý là “Pháp chánh giác”22 đề 
cập đến Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, 
Thất giác chi, Bát chánh đạo. Những giáo lý căn bản này được trình 
bày trong hệ thống kinh điển rất rõ ràng và chi tiết.

b) 37 Pháp trợ Bồ-đề trong giáo lý Nguyên thủy:

Narada Maha Thera trong Dhammapada đã giải thích 37 yếu tố 
dẫn đến giác ngộ (Bodhi pakkhiyadhamma) như sau:23

* Tứ niệm xứ (Satipaṭṭhāna)

Niệm thân (Kāyānupassanā)

Niệm thọ (Vedanānupassanā)

Niệm tâm (Cittānupassanā)

Niệm pháp (Dhammānupassanā).

* Tứ chánh cần (Sammappadhāna)

Thận cần (Saṃvarapadhāna)

Trừ cần (Pahānapadhāna)

Tu cần (Bhāvanāpadhāna)

Bảo cần (Anurakkhanāpadhāna).

* Tứ thần túc (Idhipāda)

 Dục thần túc (Chandiddhipāda)

Cần thần túc (Viriyiddhipāda)

22. Chơn lý, tập 3, tr.284.
23. Narada, Phạm Kim Khánh (dịch), Kinh Pháp Cú, Sài Gòn, 1971, 

tr.63-64. 
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Tâm thần túc (Cittiddhipāda)

Thẩm thần túc (Vimaṃsiddhipāda).

* Ngũ căn (Pañcindriya)

Tín căn (Saddhindriya) 

Tấn căn (Viriyindriya)

Niệm căn (Satindriya)

Định căn (Samādhindriya)

Tuệ căn (Paññindriya).

* Ngũ lực (Pañcabala)

Tín lực (Saddhābala)

Tấn lực (Viriyabala)

Niệm lực (Satibala)

Định lực (Samādhibala)

Tuệ lực (Paññābala).

* Thất giác chi (Bojjhaṅga)

Niệm giác chi (Satisambojjhaṅga)

Trạch pháp giác chi (Dhammavicayasamboj-jhaṅga)

Tinh tấn giác chi (Vicayasambojjhaṅga)

Hỷ giác chi (Pītisambojjhaṅga)

An tịnh giác chi (Passaddhisambojjhaṅga)

Định giác chi (Samādhisambojjhaṅga)

Xả giác chi (Upekkhāsambojjhaṅga).

* Bát chánh đạo (Ariyo atthaṅgiko maggo)

Chánh kiến (Sammādiṭṭhi)
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Chánh tư duy (Sammāsaṅkappo)

Chánh ngữ (Sammāvācā)

Chánh nghiệp (Sammākammanto)

Chánh mạng (Sammā-ājīvo) 

Chánh tinh tấn (Sammāvāyāmo)

Chánh niệm (Sammāsati)

Chánh định (Sammāsamādhi).

III. KẾT LUẬN

Nói tóm lại, tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy được thể hiện 
trong một số nội dung của bộ Chơn lý đã được trình bày bao gồm 
những giáo lý căn bản như: Ngũ uẩn, Thập nhị nhân duyên, Bát 
chánh đạo, v.v… làm kim chỉ nam cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam 
nói chung, Tăng Ni Phật tử của Hệ phái Khất sĩ nói riêng theo đó 
mà tu tập, góp phần giúp hoàn thiện bản thân trong đời này và giải 
thoát trong ngày vị lai.

Những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang và sự thực hành 
tu tập của Ngài là tấm gương sáng cho hàng hậu học. Tư tưởng 
Phật học trong bộ Chơn lý cũng như sự truyền bá rộng rãi về sau 
của các hàng đệ tử đã góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt 
Nam ngày càng phát triển. Những thành viên tích cực của Hệ phái 
Phật giáo Khất sĩ đã chuyển tải thông điệp hòa bình, từ bi hỷ xả, 
chánh niệm trí tuệ đến với nhân gian. Xin thắp một nén hương 
tưởng niệm Tổ sư nhân dịp Đại lễ Tưởng niệm 60 năm vắng bóng 
của Người. Xin thành tâm ghi nhận công đức của thế hệ kế thừa 
Tổ sư đã hoàn thành xuất sắc công việc truyền bá giáo pháp đến 
với mọi người như Đức Phật đã dạy các vị Thánh A-la-hán: “Này 
các Tỳ-kheo hãy vì hạnh phúc cho phần đông, vì hạnh phúc cho chư 
thiên và loài người, hãy đi mỗi người mỗi ngả truyền bá giáo pháp 
toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn 
cuối cùng” .
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TÌM HIEÅU TÖ TÖÔÛNG PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY  
TRONG BOÄ CHÔN LYÙ

Nguyễn Hữu Việt 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Chơn lý là bộ sách giáo lý, ghi lại những bài thuyết pháp của Tổ 
sư Minh Đăng Quang giảng dạy, hoằng hóa trong suốt mười năm 
(1944 - 1954) hành đạo khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Sau ngày 1 
tháng 2 năm Giáp Ngọ - 1954, Đức Tổ sư thọ nạn và vắng bóng, bộ 
Chơn lý là hiện thân, là dấu ấn, là Pháp bảo của Tổ sư lưu lại cho chư 
Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Bộ Chơn lý gồm có tất cả 69 đề tài, mỗi đề tài Đức Tổ sư giảng 
luận trình bày về một vấn đề, một ý pháp liên hệ, tựu trung nhằm 
khai thị, hướng dẫn cho người học tu tập theo đúng “Thích-ca 
Chánh pháp” như trong Tam tạng giáo điển Kinh Luật Luận của 
Đức Phật dạy. 

Chơn lý kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Nguyên thủy 
(Nam truyền) và Phật giáo Bắc truyền (Đại Thừa).

Bài viết này góp phần tìm hiểu tư tưởng Phật học của Tổ sư 
Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
Phật giáo Nguyên thủy với một số nội dung sau: 

1. Vũ trụ quan   

Quan điểm vũ trụ hình thành của Tổ sư Minh Đăng Quang 
trong bộ Chơn lý, tuy giải thích dẫn chứng theo tiến trình khoa 
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học vật lý, từ “thể của võ trụ… nhân duyên của mỗi quả địa cầu… 
hình thể địa cầu… ánh sáng của địa cầu... chúng sanh trong võ 
trụ... cuối cùng là chân lý vũ trụ”1 theo trình độ khoa học hiện 
đại, đều vận dụng thuyết nhân duyên trong giáo lý Phật giáo 
Nguyên thủy.

Trong khi 10 hiện trạng của vũ trụ quan trong bộ Chơn lý đã 
xác định yếu tố cấu thành qua bốn giai đoạn thành - trụ - hoại - 
không với các yếu tố đất - nước - gió - lửa có sinh diệt nhưng vẫn 
tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, thì với giáo lý Nguyên thủy, 
Phật giáo Nguyên thủy coi một số pháp (dhamma) bị ô uế và hạn 
định là có thật, và đồng thời cũng tin rằng một số pháp không bị ô 
uế (klésa) và không bị hạn định là có thật. Theo nhận xét của Phật 
giáo Nguyên thủy, Niết-bàn có nghĩa là một sự thay đổi thực sự của 
những sự sinh tồn cá biệt, hữu hạn và ô uế thành những pháp vô 
hạn định và không ô uế. 

Trong sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ vạn pháp, Chơn lý 
đã xác định tính vô thường chi phối bởi nhân quả tại bài “Võ trụ 
quan”, mục 10 - mục cuối cùng của bài luận về vũ trụ “Chơn lý của 
võ trụ”, Tổ viết: “Chúng sinh là tiến hóa, từ địa ngục đến Niết-bàn do 
nhân duyên chuyền níu sinh ra. Từ nơi không sinh ra có, nhỏ tới lớn, 
có rồi có mãi, không hết không rồi: mượn vật chất làm thân, để nuôi 
tâm còn thân trả lại tứ đại”. “Cây sinh trái, cỏ sinh hoa, sự biến hóa 
không lường, có rồi sinh thêm có, từ không đến có, có rồi lại không, 
thay qua đổi lại”. Tổ giải thích vấn đề sinh diệt trong bài “Ngũ uẩn” 
như sau:

Không sắc thân có đâu thọ cảm.

Không thọ cảm có đâu tư tưởng.

Không tư tưởng có đâu hành vi.

Không hành vi có đâu thức tri.

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I “Võ trụ quan”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.5-21.
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      Không thức tri có đâu giác chơn. 2

Phật giáo Nguyên thủy đã giải thích duyên khởi như là một tiến 
trình thời gian ngắn ngủi của những thực thể đích thực mà giữa 
chúng có một chuỗi tương quan nhân quả. 

Đây chính là sự vận dụng tư tưởng của Phật giáo Nguyên 
thủy khi giải thích về vũ trụ nhấn mạnh vào các hiện tượng sinh 
diệt, hư giả, lay động, chuyển biến không ngừng của sự vật (tức 
sự vận động).

Phải nói rằng những vấn đề về vũ trụ của Phật giáo Nguyên 
thủy tưởng chừng phức tạp, khó hiểu đã được Đức Tổ sư luận 
giảng một cách giản đơn, dễ hiểu, người hạn chế kiến thức vẫn 
có thể tiếp thu được. 

2. Thiền định

Thiền là tư tưởng cơ bản của Phật giáo. Đã có nhiều sách, từ 
điển định nghĩa về thiền, nhưng theo chúng tôi, định nghĩa và phân 
tích của D.T. Suzuki trong sách Thiền luận là đầy đủ hơn cả: 

Thiền (禪 theo người Trung Quốc) là nói tắt, nói đủ chữ 
là thiền-na, phiên âm theo tiếng Bắc Phạn (Sankrit) là dhyana 
hoặc theo tiếng Pali là jhana. Thiền có liên quan đến phương 
pháp tu luyện cổ truyền có từ thuở sơ khai của Phật giáo, có lẽ 
từ thuở khởi nguyên của văn hóa Ấn Độ. Dhyana thường được 
dịch là tịnh lự, có nghĩa là trầm tư về một chân lý, triết hoặc 
đạo, đến triệt ngộ và in sâu trong nội thức. Tu thiền cần tìm đến 
chỗ thanh vắng, xa cảnh náo nhiệt và loạn động của thế gian. 
Văn học Ấn Độ có nhiều đoạn văn ngụ ý ấy và câu nói “tìm đến 
chỗ vắng, trụ tâm ngồi tịnh” vẫn thường gặp trong các bộ kinh 
A-hàm3. 

D.T. Suzuki phân tích: “Định (Samadhi) và thiền (Dhyana) 

2. Sđd, “Ngũ uẩn”, tr.37.
3. Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền luận, quyển thượng, Nxb. TP. Hồ Chí 

Minh, 2008.
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trong nhiều trường hợp đồng nghĩa nhau, và thường được dùng 
lẫn lộn; đúng nghĩa thì định là một trạng thái tâm lý chứng được 
bằng phép tu thiền. Thiền là diễn trình, còn định là cứu cánh. Kinh 
điển Phật giáo nêu lên rất nhiều thứ định, và thêm rằng, trước khi 
nói pháp, Phật thường nhập Định, nhưng không bao giờ nói Phật 
nhập thiền, nếu tôi không nhầm, thì chỉ nói là hành thiền, tu thiền. 
Nhưng ở Trung Hoa, thường người ta ghép đôi hai chữ lại thành 
thiền định, để chỉ trạng thái yên tịnh thực hiện bằng phép định 
hoặc thiền”. 

Tiểu sử Tổ sư cho biết: Sau thời gian ở núi Thất Sơn, đến 
mùa xuân năm 1944 (22 tuổi) Ngài xuống núi qua đất Hà Tiên 
định lần sang Phú Quốc rồi tiếp tục đến các nước học đạo, 
nhưng vừa đến Mũi Nai (nay thuộc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, 
tỉnh Kiên Giang) thì đã trễ tàu, Ngài tìm đến những hòn đá 
cao nơi thanh vắng ở bãi biển ngồi tham thiền bảy ngày đêm 
quán sát lý nhân duyên. Rõ ràng nhờ tham thiền và quán sát 
lý nhân duyên mà Ngài đắc đạo như thái tử Sĩ-đạt-ta tức đạo 
sĩ Cồ-đàm (Gotama) ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới gốc 
cây Tất-bát-la rồi chứng ngộ đạo giải thoát. Vì vậy, trong bộ 
Chơn lý, Đức Tổ sư rất coi trọng thiền định, Ngài đề cập và 
luận giảng thiền định ở nhiều bài, nhưng vận dụng rõ nét nhất 
thiền Nguyên thủy ở bài số 14: “Nhập định”, bài số 53: “Số tức 
quan” và liệt kê 40 đề mục thiền định trong Luật nghi Khất sĩ 
(riêng giới xuất gia).

2.1. Nhập định

Trong bài “Nhập định” (từ trang 212 - 230), Đức Tổ sư chỉ rõ 
mối quan hệ giữa định và tuệ (huệ):

“Không định không có thần thông quả linh thì con người phải 
té sa vào nơi vật chất giả dối, nắm níu lấy ác tà loạn vọng, chôn 
nhốt giết hại tâm mình. Cho nên tâm định thì trí mới huệ, huệ 
nhiều ít là do định. Định nhiều thì huệ nhiều, định ít thì huệ ít, 
không định thì không có huệ” (Chơn lý, tr. 213).
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“Muốn có định thì phải có niệm. Niệm tưởng ghi nhớ một câu, 
một việc, một lời, một điều gì đó, mới được định. Cũng như nước 
bị đựng trong tô chén để yên lặng thì sẽ định, cái ý nhờ bị trói 
buộc  một chỗ mà phải đứng ngừng, đến lâu sau quen lần, mới 
không còn loạn động” (Chơn lý, tr. 217).

“Hễ định được thì thần thông và trí huệ sẽ có một lượt. Từ 
định mau đến lâu là quả linh và đạo lý cũng sẽ có từ ít tới nhiều, 
tự nhiên nơi ta sẵn có. Nếu không xao động che đậy là nó yên 
trụ và xuất hiện ra, chứ chẳng cầu vái nơi ngoài, ai cho mà có 
được” (Chơn lý, tr. 226).

Ngài chỉ rõ: “Muốn định phải có giới ủng hộ, và chỉ có giới 
xuất gia Khất sĩ mới có thể vào đại định nổi. Giới người cư sĩ thì 
chỉ tập được chút ít thôi... Kẻ Khất sĩ mà không có định là ra người 
khất cái. Chỉ có định mới sinh huệ, định huệ song tu, do nơi giới 
luật Khất sĩ, thì chơn như toàn giác mới sống đời, đúng theo chơn 
lý lẽ thật, tức là chánh đạo, đạo của vũ trụ, của ta và của tất cả, 
hay là đạo của tâm mình”. 

 2.2. Số tức quan 

Nội dung thiền Nguyên thủy chia làm bốn bài tập quán tưởng 
hướng dẫn theo dõi hơi thở ra - vào không gián đoạn, đồng thời 
tập trung tâm vào từng đối tượng cụ thể. 

1 – Quán Thân (Thân niệm xứ)

2 – Quán Thọ (Thọ niệm xứ)

3 – Quán Tâm (Tâm niệm xứ)

4 – Quán Pháp (Pháp niệm xứ).

Tất cả đều nhằm mục đích “chế ngự tham ưu ở đời” để đạt 
mục đích giải thoát4. Thiền học đánh giá Tứ niệm xứ là một giáo 
lý Nguyên thủy phổ quát nhất về phương pháp thiền quán, là con 
đường đúng đắn đưa người tu hành đến giải thoát. 

4. Thích Chơn Thiện, Phật học khái luận, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1999.
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Bốn bài tập đó là tập trung toàn bộ ý nghĩ vào hơi thở ra - vào 
và tập trung quán (tự nhận thức một cách tỉnh táo), do vậy còn 
gọi là “minh sát” về bốn đối tượng. 

Trong trường hợp nào cũng giữ vững tâm ý mình, tâm ý 
người tu không để bị dao động, bị chi phối bởi pháp trần. Như 
vậy, gọi là  “quán niệm hơi thở”  theo như kinh An-ban-thủ-ý 
(Anapanasati).

Đức Phật coi trọng Tứ niệm xứ và khẳng định đây là con 
đường duy nhất, để làm thanh tịnh chúng sinh, vượt qua mọi 
buồn phiền, than khóc, xóa đi đau đớn và hoảng sợ, chứng được 
Niết-bàn, gọi là Tứ niệm xứ. 

Đức Tổ sư đã vận dụng một cách sáng tạo Tứ niệm xứ mà 
chủ yếu là Thân niệm xứ và Thọ niệm xứ để giảng luận về Số tức 
quán (Chơn lý, tr. 784-806) một cách đơn giản, dễ hiểu. Ngài 
cho rằng Số tức quan tức là quán xét hơi thở mà đếm số. Đức 
Phật Thích-ca khi xưa dưới cội Bồ-đề, ngồi trên tòa cỏ, xét đếm 
như vậy. 

Tổ sư trình bày pháp tu dựa trên hơi thở bằng cách đếm hơi 
thở theo trình độ hành giả khác nhau “về hơi thở, người ta luyện 
tập cách nào cũng được, cốt yếu là để tập định, nhưng lúc hành thì 
phải kinh nghiệm… kẻ thái quá bất cập có điều trở ngại, tai hại, 
cho cơ thể, làm mất an vui tấn hóa”. Ngài cho rằng, phép đếm hơi 
thở vẫn hay chẳng bì được phép ngó chừng trái tim mà bởi có 
thấy dễ làm nên ai cũng chú ý đến, hơn nữa là nó cũng có phép 
ngăn đón, ngừa bệnh, được sống dai, tươi trẻ, khiến cho ai ai 
cũng tham muốn sự phản lão hoàn đồng ấy. Mặc dù có tác dụng 
ngừa bệnh và trị bệnh, nhưng tinh hoa bí yếu của Số tức quan 
vẫn là giữ thái độ khách quan đối với hơi thở, nghĩa là không can 
thiệp vào hơi thở:

“Tất cả những phép tu tập hơi thở có khó dễ khác nhau, 
nhưng chẳng có cách nào qua lẽ tự nhiên bình thường này, là 
người ta phải đừng cố ý chăm chú vào riêng hơi thở, nhưng người 
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ta mỗi lúc nào cũng phải ngăn đón sự thái quá thở mạnh, càng 
bất cập thở nhẹ, tức là phải giữ làm sao hơi thở được mực trung 
điều hòa nhau như sợi dây ngang thẳng, chẳng cho gợn sóng, như 
cái vòng tròn không cho móp méo” (Chơn lý, tr. 802).

“Vậy thì tất cả phép tu, không có phép nào qua sự tự nhiên, 
vì tự nhiên chơn như là định, trung đạo. Còn các pháp tu là dùng 
trừ thái quá bất cập, để đặng giữ cái trung đạo tự nhiên chơn như 
định, chớ không phải tu là để tìm thái quá bất cập, hai bên lề. Bởi 
cái sống, biết, linh là ai cũng đang có, mà vì bị thái quá bất cập, 
tà pháp ngăn che ám muội. Hiểu như thế tức là cũng như không 
có tu tập luyện rèn chi, miễn đừng thái quá bất cập vọng loạn, và 
không nên chấp có hơi thở tưởng đếm chỉ số tức quan” (Chơn lý, 
tr. 803).

2.3. Định và Số tức quan trong Luật nghi Khất sĩ 

2.3.1. Định

Phần Pháp vi tế về Định (trang 128 - 151) trong Luật nghi Khất 
sĩ, Tổ sư đã liệt kê đầy đủ 40 đề mục thiền định theo bộ Thanh 
tịnh đạo luận (gồm: Mười đề trước mặt, mười đề tử thi, Mười đề 
niệm niệm, Bốn đề vô lượng tâm, Bốn đề vô sắc, Một đề bất động, 
Một đề tưởng). Không những thế, trong mỗi mục còn chi tiết hóa 
như “30 đề mục đem đến nhập định”, “11 đề mục có thắng lực 
đem tâm từ sơ định tới ngũ định”, tu tập “11 đề mục có thắng lực 
đem tâm đến sơ định” v.v… 

2.3.2. Số tức quan

Trang 142 - 151 liệt kê các chi pháp của thiền định như: 5 
phép đề mục số tức quan, 8 phép ghi nhớ, 3 chặng hơi thở, 5 cách 
vui thiền định, 6 phép trừ tham dục, 6 phép trừ phóng tâm..., 
Qua đó cho thấy, Tổ sư đã nghiên cứu kỹ thiền định như thế nào. 
Điều này giúp chúng ta có thể nhận định rằng tôn chỉ của Tổ 
sư lấy định làm nền tảng, làm điểm tựa rồi mới khởi quán như 
truyền thống thiền Phật giáo Nguyên thủy.
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3. Luật nghi Khất sĩ

Trong Luật nghi Khất sĩ, ngoài những điều đã nói ở mục 
nói trên, Tổ sư còn đề ra một số quy định dựa trên Luật tạng 
Nguyên thủy như: Tứ y pháp5 của luật Khất sĩ cũng tương tự 
với luật Phật giáo Nguyên thủy: Đối với nhà sư khất thực có 4 
điều phải nương theo:

1) Phải lượm những vải bỏ mà đâu (khâu) lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2) Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết pháp, đọc 
giới bổn, được ăn ở chùa.

3) Phải nghỉ dưới cội (gốc) cây, nhưng có ai cúng lều, am 
nhỏ, bằng lá một cửa thì được ở.

4) Chỉ dùng cây, cỏ, vỏ, lá mà làm thuốc trong khi đau, 
nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

(Phật giáo Nguyên thủy qui định nhà sư hành hạnh đầu-
đà phải đi khất thực, mặc y phấn tảo, ngụ dưới bóng cây, dùng 
phân của bò mà làm thuốc).

Quy định về điều mà hàng xuất gia không nên làm:

“Không tự lấy để trừ tham; Không tự làm để tránh ác; Uống 
hỏi xin nước; nằm hỏi xin đất; Ăn hỏi xin lá, trái; Không ngắt lá 
cây, không bẻ trái, phải lượm xin; Ăn quả chừa hột, đừng bứng gốc 
(không xin thái quá); Không dùng đồ vật về sanh mạng của thú, 
người. Dứt tham ác thì sân si vọng động chẳng phát sanh”.

Phật giáo Nguyên thủy quy định cấm nhà sư không được: 
hành dâm, trộm cắp, giết người, khoe pháp bậc cao nhân. Riêng 
phần người xuất gia không nên làm thì Phật giáo Nguyên thủy 
cấm không được giết người, giết động vật, không làm tổn hại đến 
mạng sống của chúng sanh. 

5. Luật nghi Khất sĩ “Tứ y pháp”, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
2012, tr.47-48. 
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Kết luận

Những gì đã trình bày ở trên, tuy chưa đầy đủ và phân tích 
chưa nhiều nhưng đã nêu lên phần nào mức độ ảnh hưởng của tư 
tưởng Phật giáo Nguyên thủy đối với bộ Chơn lý - di sản quý báu 
của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang để lại cho chư Tăng Ni, Phật 
tử Khất sĩ. Tổ sư không chỉ kế thừa tinh hoa tư tưởng Phật giáo 
Nguyên thủy mà còn mạnh dạn đổi mới, phát triển cho phù hợp 
với sự phát triển của thời đại và thực tế Nam Bộ. Hơn nữa, Ngài 
lại kết hợp những tinh hoa của giáo lý Phật giáo Phát triển (Đại 
thừa) với tinh hoa Phật giáo Nguyên thủy, nhờ vậy, giáo lý của 
Ngài được nhiều người tin theo. Mười năm, kể từ ngày khai đạo, 
du hoá thuyết pháp tới ngày Ngài thọ nạn và vắng bóng, Đạo Phật 
Khất Sĩ đã có 20 ngôi tịnh xá, 100 Tăng Ni và vài vạn Phật tử và 
đến nay đã có trên 500 tịnh xá, với hơn 3.000 Tăng Ni và khoảng 
nửa triệu Phật tử.

Sức hấp dẫn của Chơn lý thật to lớn. Chúng tôi hoàn toàn 
nhất trí với Mục sư Lê Trung Trực - Tiến sĩ Siêu hình học Á châu 
đánh giá về bộ Chơn lý như sau: “Đây là bộ kinh rất phong phú, đa 
dạng, bao la, uyên bác, rất nhiều vấn đề quan yếu khác nhau, mỗi 
tập là một thuyết đề không trùng lập, mà mỗi chữ đều chọn lọc có ý 
nghĩa. Dù người đọc ở tầm mức nào, cũng sẽ nhận ra ngay, đây là 
một vị phi thường xuất chúng”.

***
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MOÄT SOÁ ÑIEÅM TÖÔNG ÑOÀNG GIÖÕA TÖ TÖÔÛNG PHAÄT GIAÙO
NGUYEÂN THUÛY VAØ CHÔN LYÙ CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 

 NT. Mai Liên 
Giáo phẩm Ni giới thuộc Ni giới Giáo đoàn IV 

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm – Long Hải 

Tổ sư sinh ra giữa cõi đời ly loạn, Phật giáo đang trong tình trạng 
suy vi cùng cực. Chỉ trong vòng 10 năm tu tập và hoằng dương Phật 
pháp, Ngài đã để lại bộ Chơn lý tổng cộng 69 bài gồm những tinh hoa 
trí tuệ do Ngài đã tích lũy, suy gẫm và tu học, tự thân thể nghiệm, 
diễn bày được diệu nghĩa chân thường, lý sự viên dung, hạnh giải 
tương ưng, thật là vi diệu, uyên thâm bất khả tư nghì. Do đó, bộ Chơn 
lý bao hàm những tư tưởng Phật học siêu xuất có lợi ích cho Tăng Ni 
và Phật tử Hệ phái lấy đó làm kim chỉ nam tu học. 

Bài viết này nêu lên một số giáo lý căn bản trong bộ Chơn lý và so 
sánh đối chiếu với những lời dạy của Đức Phật Thích-ca trong kinh 
tạng, ngõ hầu làm sáng tỏ tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ 
Chơn lý của Đức Tổ sư.

1. Võ trụ quan

- Phật giáo Nguyên thủy: Hết thảy vạn pháp trên thế gian đều 
hiện hữu trong vũ trụ, trong đó con người là một tiểu vũ trụ. Cách 
đây trên 2.500 năm, Đức Phật đã nhận thấy trong bát nước có vô số 
vi trùng như trong kệ Tỳ-ni chúng ta thường đọc mỗi khi uống nước:

Phật xem một bát nước,

Tám muôn bốn ngàn trùng,
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Nếu không niệm chú này,

Như ăn thịt chúng sanh.

Thế mà khoa học ngày nay phải dùng kính hiển vi mới thấy được. 
Cũng như Đức Phật đã thấy sự hình thành và phát triển thai nhi khi 
Phật thuyết kinh Đại Bửu Tích cách đây trên 25 thế kỷ, trong khi đó 
khoa học ngày nay mới có những khám phá trùng hợp.

- Trong Chơn lý “Võ trụ quan”, Tổ sư đã dẫn giải rành mạch cho 
thấy con người cũng là một vũ trụ nho nhỏ, trải qua sự sanh diệt tiến 
hóa từ từ và Tổ đã xác định các nguyên tắc cấu thành vũ trụ trải qua 4 
giai đoạn: thành - trụ - hoại - không hay là sanh - trụ - dị - diệt. Trong 
sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ vạn pháp, Tổ đã xác minh tính 
vô thường chi phối bởi nhân quả. Trong Chơn lý, Tổ viết: “Từ vật chất 
đến tinh thần, từ ác đến thiện, tinh thần không chật, vật chất không 
hao, sự nó là có, lý nó là không. Cho nên ai biết lẽ không rồi chẳng còn 
phải khổ, điên, mờ quáng về sự thay đổi lăn xoay nữa” (Chơn lý “Võ 
trụ quan”, tập 1, tr. 22). 

Qua bài Chơn lý “Võ trụ quan” ta thấy Đức Sư Tổ phân tách vũ 
trụ chi li bằng trí tuệ, siêu thức thực chứng nói về thể của vũ trụ, 
nhơn duyên và sự hình thành của quả địa cầu, sự tiến hóa và sự tan 
hoại của quả địa cầu một cách rất dễ hiểu. Trong khi đó khoa học 
ngày nay đang từng bước khám phá, kiểm chứng. Quan điểm vũ trụ 
hình thành của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý tuy giải 
thích theo từng bước tuần tự từ “Thể của vũ trụ đến nhân duyên của 
mỗi quả địa cầu, hình thể địa cầu, ánh sáng của địa cầu… chúng sanh 
trong vũ trụ… cuối cùng là chơn lý vũ trụ”. Trong đó, Tổ đều vận dụng 
thuyết Nhân duyên trong nhà Phật để giải thích. 

2. Ngũ uẩn

- Phật giáo Nguyên thủy: Giáo lý ngũ uẩn nhiều lần được đề cập 
trong tam tạng Pāli. Trong bài Kinh Vô ngã tướng, Phật thuyết cho 
năm vị Tỳ-kheo nhóm ông Kiều-trần-như tại vườn Lộc Uyển về giáo 
lý ngũ uẩn rất cặn kẽ. Bài kinh nhấn mạnh về tính vô thường, khổ 
não vô ngã của ngũ uẩn. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, nhóm ông 
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Kiều-trần-như sanh tâm nhàm chán, đoạn dứt lục dục, trí tuệ phát 
sinh, chứng ngộ giải thoát. 

Lại trong Kinh tạng Pāli, Phật dạy La-hầu-la muốn quán vô ngã 
phải nhìn sâu vào Ngũ uẩn để thấy ngũ uẩn không phải ngã, không 
phải dị ngã, cũng không phải tương tợ ngã. Vượt qua được 3 kiến chấp 
ấy rồi mới thực sự chứng nghiệm được Ngũ uẩn đều là không, ý niệm 
về ngã cũng không còn nương tựa vào đâu để tồn tại. Một khi đã 
chứng được vô ngã, tất cả phiền não và đau khổ đều tan biến, Niết-
bàn an lạc thanh tịnh hiện ra trước mắt.

- Ngũ uẩn trong Chơn lý: Tổ nói ngũ uẩn hay ngũ ấm là 5 pháp 
cái trong thế gian và vũ trụ vạn vật. Mỗi vật trên thế gian này dầu 
có hình tướng hay không hình tướng, đều được hình thành bởi ngũ 
uẩn cả. Năm pháp cái đó là: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn. 

Ngũ uẩn là nguồn gốc phát sinh ra sự khổ. Muốn hết khổ ta phải 
chuyển Ngũ uẩn phàm thành Pháp thân thanh tịnh viên mãn, tức là 
không còn ngũ uẩn gọi là giác chơn, giác chơn tức là lý không, hay 
nói ngược là không thức trí mới gọi giác chơn. Cho nên Tổ nói:

“Muốn giác chơn phải diệt trừ thức trí.

Muốn không thức trí phải bỏ hành vi.

Muốn không hành vi phải đừng tư tưởng.

Muốn không tư tưởng phải dứt thọ cảm.

Muốn không thọ cảm phải không sắc thân”. 

                    (Chơn lý “Ngũ uẩn”, tập 1, tr. 37)

Giác chơn là trọn yên vui, không khổ não, cảnh cao viễn nhất 
của chúng sanh, cũng là bậc không còn trở lại.

3. Thập nhị nhơn duyên

- Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy: Giáo lý Thập nhị nhơn duyên 
được trình bày rất nhiều trong tam tạng kinh điển Nguyên thủy. 
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Trong bài kinh Phật thuyết về 12 nhân duyên ở Tịnh xá Jetavana, Tôn 
giả A-nan nghe xong bạch với Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, giáo lý này dễ 
nghe, dễ hiểu,…”, nhưng Phật đã xác minh cho A-nan rõ: “Giáo lý này 
rất thâm sâu khó hiểu…”. Vì thế, chúng ta không nên khinh thường 
dể duôi, hãy thường quán xét để sớm thoát khỏi vòng trói buộc của 
12 nhân duyên này. Do 12 nhơn duyên mà chúng sanh phải sinh tử 
luân hồi và nhờ sự tận diệt tham ái, vòng luân hồi mới chấm dứt.

- Chơn lý “Thập nhị nhơn duyên”: Mười hai nhơn duyên trong 
bộ Chơn lý gồm: “Vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh 
ra danh sắc, danh sắc sanh ra lục nhập, lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh 
ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ta thủ, thủ sanh ra hữu, hữu sanh ra 
sanh, sanh sanh ra tử”.

Mười hai chi này chuyền níu với nhau không đầu mối. Tổ cũng 
nói: “Mười hai nhân duyên cũng ví như một đám rừng có 12 cửa, như 
một bánh xe có 12 căm, động một cây là động tất cả, vào một cửa là 
vào trọn trong rừng. Trong một nhân duyên sẵn chứa mười một nhơn 
duyên khác dính nhau như dây xích liên hoàn, chúng sanh vừa chạm 
phải một mắc là đã bị quấn đeo”. 

Sự luân hồi xoay đi lộn lại, nào biết ai lớn nhỏ, ai là trước sau, cứ 
mãi bám níu lấy nhau lăn tròn chóng mặt. Vậy nên chúng ta muốn hết 
khổ luân hồi, thì tùy sự xét thấy mình ở cửa nào hãy lui ra khỏi cửa đó, 
quay đầu lại là xong, chớ mãi đi tới luồn tuông. Miễn giác ngộ là thấy 
được đường (Chơn lý “Thập nhị nhơn duyên”, tập 1, tr. 87).

4. Bát Chánh đạo

- Phật giáo Nguyên Thủy: Trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, Phật đề 
cập đến phần Bát chánh đạo là tám đường chánh để diệt khổ, hướng 
đến tịch tịnh Niết-bàn. Con đường chánh đạo ấy là gì? Đó là: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định.

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Phật nói: “Như Lai đã từ bỏ hai 
cực đoan ấy, theo con đường Trung đạo. Này các Tỳ kheo, thế nào là con 
đường Trung đạo để phát triển nhãn quan, tri kiến và tiến đến an tịnh, 
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trí tuệ cao siêu giác ngộ Niết-bàn? Con đường Trung đạo đó là: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định”.

- Bát chánh đạo trong Chơn lý: Bát chánh đạo cũng kêu là Bát 
Thánh đạo là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả để cùng nhau 
lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn. Tổ đã trình bày khá chi tiết, phân 
tích ở nhiều mặt. Tám đường chánh ấy là:

- Chánh kiến đạo là con đường thấy chánh.

- Chánh tư duy đạo là con đường suy ngẫm chánh. 

- Chánh ngữ đạo là con đường nói chánh.

- Chánh nghiệp đạo là con đường làm chánh.

- Chánh mạng đạo là con đường sống chánh.

- Chánh tinh tấn đạo là con đường siêng năng chánh.

- Chánh niệm đạo là con đường tưởng nhớ chánh.

- Chánh định đạo là con đường yên nghỉ chánh.

    (Chơn lý “Bát chánh đạo”, tập 1, tr. 94)

Tổ đã nhận định về Bát chánh đạo như sau: “Tất cả các pháp lành 
trong thế gian đều thuộc về tám phần của Bát chánh đạo không thể nói 
viết cho cùng. Bát chánh đạo gồm cả Tam tạng Pháp bảo, tám muôn 
bốn ngàn pháp môn, ba ngàn pháp cái mà chơn như (chánh định) là 
mục đích chỉ có một” (Chơn lý “Bát chánh đạo”, tập 1, tr. 105).

5. Chánh Kiến

- Phật giáo Nguyên thủy: Tại giảng đường Lộc Mẫu, Đức Phật 
dạy rằng chánh kiến là căn bản của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 
Chánh kiến là sự thấy biết tất cả muôn sự muôn vật đều vô thường, 
duyên hợp không có tự ngã, do đó đều bình đẳng.

- Chánh kiến trong bộ Chơn lý: Trong việc chấn hưng Phật giáo, 
Tổ đã mạnh dạn chỉ trích những sai lầm và thực tế hiện trạng xã hội 
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cũng như cuộc sống của quần chúng hiện thời là chỉ làm việc xu 
hướng mà không hiểu nghĩa lý của việc làm ấy, chỉ hành động theo sự 
“xưa bày nay làm” rất tai hại, sẽ bị người chế nhạo. Tổ nói: 

“Trong xứ mà dân tộc mê tín thì cũng như gia đình mắt nhặm, ai 
muốn dắt dẫn bảo sao nghe vậy và cứ nhắm mắt làm theo, thì còn gì sự 
tự chủ và tiến hóa, láng giềng kẻ khác ai lại chẳng xỏ mũi cười khinh” 
(Chơn lý “Chánh kiến”, tập 2, tr. 29).

Vậy chánh kiến là như thế nào? Chánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh 
để thực hành theo.

Trong phần cúng tế, Tổ dạy: “Cúng tế để biết khiêm nhường kẻ 
chết đặng không ngang bạo giết hại người sống, mang ơn mến đức mà 
thờ, nghe dạy là lạy… Vậy nên sự cúng tế là tốt cho tâm tu, trí học, mà 
nên cúng tế Thánh hiền chớ đừng cầu vái ma quỷ…” (Chơn lý “Chánh 
kiến”, tập 2, tr. 37, 38).

Sự phá chấp về mê tín dị đoan của Tổ rất chính xác, Ngài chỉ 
rõ những tập tục cổ hủ, giải thích cội nguồn các bậc gọi là thần 
linh mà chúng sinh đang tín ngưỡng. Ngài nói rõ ý nghĩa lễ bái, 
bậc đáng lễ bái để mọi người không còn sai lầm, không còn lễ 
bái những kẻ vô hình đâu đâu không thực có. Bởi cung kính là 
để vâng lời, vâng lời là để thật hành, thật hành là kết quả, quả ấy 
là bản tâm. Như vậy, Tổ đã nêu cao tinh thần chánh kiến để phá 
trừ tập tục mê tín, hướng mọi người trở về chánh đạo qua sự thấy 
biết chơn chánh của chính mình.

6. Thiền định

- Phật giáo Nguyên thủy: Thiền định là pháp hành quan trọng 
trong đạo Phật. Từ sau Phật nhập diệt đến nay đã có rất nhiều sách 
kinh viết và giảng giải về thiền. Nghiên cứu xa hơn nữa, chúng ta 
thấy thiền có liên quan đến phương pháp tu luyện cổ truyền, có lẽ 
từ thuở khởi nguyên của văn hóa Ấn Độ. Thiền, nói đủ là thiền-na, 
được dịch nghĩa là tĩnh lự, chỉ cho trạng thái tâm an tịnh, không loạn 
động. Có nhiều phương pháp tu tập thiền định, như Sổ tức quan, Tứ 
niệm xứ v.v… nhưng tất cả đều cùng một mục đích là trụ tâm vào 
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một chỗ, không cho tán loạn, để đi đến định và phát sanh trí tuệ.

Có một đoạn kinh ghi: Một thời Thế Tôn du hành ở Kosala, Ngài 
dạy các Tỳ-kheo: “Này các Tỳ-kheo, đoạn tận sáu pháp này, có thể đạt 
được và an trú Sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm, thụy 
miên, trạo hối, nghi và như thật khéo thấy với chánh trí tuệ về nguy hại 
trong các dục. Đoạn tận sáu pháp này, nầy các Tỳ-kheo, có thể đạt được 
và an trú trong Sơ thiền”. Trong bài kinh này Đức Phật dạy phòng hộ 
tâm, nếu thực hành được có thể thành tựu thiền định, chứng được 
tuệ giác giải thoát. 

- Bài “Nhập định” trong Chơn lý, Tổ sư đã giảng giải về nhập 
định rất cặn kẽ sâu sát. Tổ nói: “Người có định thì thân khẩu ý mới 
trong sạch, tuy ít nói mà nói hay, tuy ít làm mà làm nên, tuy ít nhớ mà 
nhớ phải là được kết quả yên vui biết bao nhiêu. Và cũng nhờ định, 
mắt tai mũi lưỡi thân ý mới trọn lành hữu dụng, tốt đẹp trang nghiêm, 
mới ra con người có giá trị, xứng đáng để nêu gương…” (Chơn lý “Nhập 
định”, tr. 352). 

Muốn nhập định không phải một lần mà được định. Chúng 
ta phải thận trọng bước đi từng bước, kiên nhẫn, tinh tấn hành trì. 
Định là kho tàng vô tận, là phòng bí mật, là tủ đựng kinh… trong 
định trí mới huệ, có huệ trừ vọng mới chơn. Nghĩa là định nhiều thì 
huệ nhiều, phép linh nhiều; định ít thì huệ ít, phép linh ít.

Có đoạn Tổ dạy chúng ta điều phục ý rất hay như: “Đừng cho nó 
gần 5 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (hay là thân khẩu) với kẻ ác tà, với 
đồ cấu trược, thấp thỏi xấu dơ mà phải để nó lên cao chỗ thanh tịnh, 
mặc cho áo tốt bằng sự vắng lặng, cho nó ăn đồ ngon là thiện lành, thì 
nó mới lớn nên người được” (Chơn lý “Nhập định” tập 1, tr. 356).

“Trong cảnh tâm định thường có những sự vui như: da nổi ốc, trán 
mát lạnh, như thấy hào quang, như thấy mình nhẹ bay bổng lên không 
trung và bay theo mây gió. Điều mà phải tránh là trong khi nhập định, 
hãy để tự nhiên cho nó định chớ đừng vọng tưởng, nhưng khi vọng 
tưởng hoạt động thì phải xả đứng dậy đi ra, chớ đừng ngồi nán e thấy 
quấy suy nghĩ nhớ bậy...” (Chơn lý “Nhập định” tập 1, tr. 361).
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Kết luận

Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy rất rõ nét nhiều nơi trong bộ 
Chơn lý của Tổ sư, nhưng bài này chỉ nêu lên một số điểm cụ thể để 
thấy rằng Đức Tổ sư đã nghiên tầm từ hai hệ tư tưởng Nam truyền và 
Bắc truyền, đặc biệt ở đây là tư tưởng Nam truyền hay còn gọi là Phật 
giáo Nguyên thủy. Qua đó, chúng ta thấy Tổ sư đã y theo phương 
châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” để kế thừa và phát huy tư 
tưởng của các truyền thống Phật giáo ở thời kỳ cách Phật quá xa. Thể 
hiện hướng đi Trung đạo, Tổ sư đã nghiên cứu hai hệ tư tưởng Nam 
và Bắc truyền dung hợp lại thành một dòng truyền thừa mới, riêng 
biệt, mang tính sáng tạo. Những giáo lý, tư tưởng quan trọng của hai 
trường phái lớn đều được kết tập trong bộ Chơn lý. Từ giá trị của bộ 
sách quý báu này, ngày nay các học giả, nhà nghiên cứu càng lúc càng 
thấy rõ hơn sự siêu việt của một bậc phi thường hy hữu. Sự xuất hiện 
của Tổ trong thời kỳ pháp nhược ma cường, quả thật như ánh đuốc 
thiêng sáng ngời, soi rọi thế gian u tối, khơi dậy niềm tin và giác tánh 
cho vô số người hữu duyên, khiến cho số đông được an lạc, giải thoát. 
Mặc dù Tổ không còn hiện hữu, nhưng chúng con tin chắc rằng Chơn 
lý của Ngài đã sáng tỏ, đang sáng tỏ, sẽ mãi sáng tỏ trong lòng nhân 
thế, để tiếp tục cứu độ bao sanh linh thống khổ, trở về nẻo giải thoát 
an vui. Công đức của Tổ sư to lớn vô vàn, chúng con xin mượn lời thơ 
sau đây để kết lại bài viết:

    … Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng,

   Công đức Ngài vô lượng vô biên,

   Hỡi chư đệ tử hữu duyên,

  Nhớ ơn Sư Tổ cần chuyên tu hành.



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VAØ TINH THAÀN THÖØA TÖÏ PHAÙP 
TRONG TÖ TÖÔÛNG PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY

NT. Hiệp Liên 
Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III 

Trụ trì TX. Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai 

Tư tưởng Nguyên thủy trong bộ Chơn lý là đề tài khá rộng lớn 
và có sức hấp dẫn đối với những ai muốn tìm hiểu về tư tưởng của 
Tổ sư Minh Đăng Quang. Chúng ta là đoàn hậu học, những người 
được tu học trong giáo pháp Khất sĩ thì càng phải nên tìm hiểu và 
thẩm thấu điều này. Đây là một phần gia tài giáo pháp mà Tổ sư đã 
truyền trao cho chúng đệ tử. Vì thế, nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 
năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014), người viết 
xin được mạo muội trình bày về một khía cạnh nhỏ trong dòng tư 
tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang qua những lời dạy trong bộ 
Chơn lý, đó chính là tinh thần thừa tự Pháp trong tư tưởng Phật 
giáo Nguyên thủy ngang qua bộ Chơn lý. Đây cũng là bài pháp mà 
Đức Từ Phụ đã ân cần chỉ dạy truyền trao trong Đại Kinh Thí Dụ 
Lõi Cây, số 29, thuộc Trung Bộ Kinh. 

Tinh thần này đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng Tỷ-kheo 
ở Sāvatthī (Xá-vệ) tại tinh xá do ông Anāthapindika (Cấp Cô Độc) 
dâng cúng để làm chỗ cho bậc Đạo sư hoằng truyền Chánh pháp. 
Ngài đã trình bày hai cách thừa tự, đó là thừa tự Pháp và thừa tự 
tài vật. Sau đó, Ngài chỉ dạy và tán thán những ai chọn cách thừa tự 
Chánh pháp dù cho thân cùng sức kiệt vẫn giữ vững lập trường để 
sống với gia tài Pháp bảo (Trung Bộ Kinh, “Kinh Thừa Tự Pháp”). Có 
như vậy mới có thể lưu giữ Chánh pháp trong nhân gian, mới có thể 
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mang sự an vui tự tại của bậc Đại Giác vào trong cuộc sống. Đây có 
thể nói là mấu chốt trên con đường chuyển vận bánh xe pháp của 
bậc Thiện Thệ. Vì thế khi tìm hiểu về tư tưởng thừa tự của Đức Tổ sư 
cũng chính là tìm về đầu mối của đạo lộ mà Ngài đã dày công mở lối 
cho những ai muốn sống và hành trì như Phật Tăng xưa. Con đường 
đó được Ngài diễn bày qua hai phương diện:

1. Gia tài Chánh pháp

Như vừa đề cập đến tinh thần thừa tự trong Kinh Thừa Tự Pháp 
mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết là nhấn mạnh đến vấn đề áp dụng 
Chánh pháp vào chính đời sống của tự thân. Thừa hưởng gia tài 
tâm linh ấy, Đức Tổ sư đã khẳng định rất rõ ràng trong quyển Chơn 
lý “Cư sĩ”: “Hãy chất chứa gia tài là Pháp bảo, tạo tâm chơn làm sự 
sống, giới hạnh làm chỗ ở, từ bi làm quyến thuộc, mà cùng nhau dứt 
bỏ sự chơi bời”1. 

Chứa chất gia tài Pháp bảo nghĩa là Ngài dạy chúng ta hãy thừa 
tự Pháp bảo, không đắm say trong vật chất ngũ dục của thế gian, dứt 
bỏ sự phóng dật chơi bời, nhằm đoạn trừ tham sân si để sống với tâm 
chơn. Ngài đã dạy cho hàng cư sĩ tại gia như thế, chúng xuất gia trong 
giáo pháp Khất sĩ càng phải lấy Chánh pháp làm gia tài, để vượt thoát 
khỏi mọi sự trói buộc của cấu uế não phiền. Ngài đã nói trong quyển 
“Khất sĩ”: “Nếu tham sân si không diệt thì người ta với cỏ, cây, thú có 
khác chi nhau (cỏ vốn si mê, không biết; cây có tình thọ là sự tham lam; 
thú giành ăn, tham dâm mà sân giận)”2. 

Ngài đã sử dụng hình ảnh thực tế để minh họa tính sống động 
trong sự khác biệt giữa con đường thừa tự Pháp và tài vật: Một con 
đường đoạn tận tham sân si còn con đường kia lại chất chứa huân 
tập và sống với chúng. Đạo lộ đoạn tận tam độc chính là con đường 
tích lũy gia tài Pháp bảo để đến với tâm chơn và thể nghiệm đời sống 
an vui tự tại của cảnh giới Niết-bàn. Điều này đã được Thánh Tăng 
Sāriputta (Xá-lợi-phất) trình bày, Đức Thế Tôn xác chứng trong Kinh 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Cư sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr.396.

2. Sđd, tập I “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2009, tr.262.
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Tương Ưng Bộ IV: “Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi 
là Niết-bàn, là A-la-hán”3, và ở một đoạn khác trong bài Kinh Thừa 
Tự Pháp, Tôn giả đã giải thích tiến trình đi đến kết quả ấy chính là 
đạo lộ Bát chánh đạo. Con đường này cũng có thể nói ngắn gọn là 
Giới Định Tuệ. Chính vì vậy, Đức Tổ sư đã dạy con đường tu tập của 
người Khất sĩ trong Chơn lý rằng: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học 
vắn tắt, đó là Giới Định Tuệ”, hay trong một đoạn khác Ngài nói Tứ y 
pháp là đạo lộ mà chư Phật đã đi: “Tứ y pháp là Chánh pháp của chư 
Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy”4. 

Cho nên, Chánh pháp chính là pháp tu Giới Định Tuệ hay con 
đường hành trì Tứ y pháp để chiếc bè Chánh pháp trở nên sống động 
và hữu dụng hơn trong cuộc sống, để hình ảnh người Khất sĩ ngày 
ngày ôm bát khất thực độ sanh luôn hiện hữu trong nhân gian, chỉ 
trừ những ngày cúng hội (mùng 8, 15, 23, 30) hay có tín chủ phát 
tâm cung thỉnh đặt bát tại tư gia5. Tinh thần du hành với đời sống Tứ 
y pháp ấy được ghi lại trong Chơn lý “Chánh pháp” cũng như trong 
những điều căn bản cho sự hành trì mà vị Khất sĩ cần phải hành như 
Luật nghi Khất sĩ. Điều này đã được Đức Thế Tôn khẳng định qua bài 
Kinh Đại Bổn thuộc Trường Bộ Kinh: 

“Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, 
vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì 
lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời. Chớ có đi hai người cùng một 
chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng Chánh pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời 
sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh”6. 

Chính việc chỉ dạy và khuyến khích chúng đệ tử luôn hành trì 
như thế đã nói lên tinh thần lấy Pháp bảo làm gia tài, hay nói cách 

3. Hòa thượng Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương Ưng - Thiên Sáu Xứ 
- Chương 4 Tương Ưng Jambukhàdaka, Viện Nghiên cứu Phật học VN ấn hành, 
1991, tr.404-405.

4. Sđd, Chơn lý tập II “Chánh pháp”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2009, tr.7.
5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, 1965, tr.43-45.
6. Hòa thượng Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trường Bộ tập I, “Kinh Đại 

Bổn”, Viện NCPHVN ấn hành, 1991, tr.498-99.
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khác chính là tinh thần thừa tự Chánh pháp. Việc thực hành theo 
con đường Giới Định Tuệ hay con đường Tứ y pháp chính là thừa 
tự Pháp. Đồng thời pháp ấy được Đức Từ Phụ nhấn mạnh chúng là 
chiếc bè để đưa hành khách sang sông mê biển khổ.  

2. Chiếc bè Chánh pháp

Để hiện thực hóa tinh thần thừa tự Pháp, Đức Tổ sư đã truyền 
trao cho hàng đệ tử chiếc bè Giới Định Tuệ cùng lối sống Tứ y pháp. 
Chiếc bè ấy có thể đưa hành giả vượt qua sông mê để đến với kho báu 
tâm linh và thừa hưởng gia tài Pháp bảo. Chiếc bè Tứ y pháp được 
Ngài hướng dẫn cho chúng Tăng như sau:

1. Người tu xuất gia: Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp, đọc giới bổn, được ăn tại chùa.

2. Người tu xuất gia: Phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu xuất gia: Phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều 
am nhỏ, bằng lá, một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia: Chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng7. 

Hành trì hạnh tu này không khác gì với đời sống du Tăng thời 
Phật, hay nói đúng hơn đây chính là một phần của lối sống phạm 
hạnh mà vị Khất sĩ hành trì hạnh Đầu-đà thời Phật8: hạnh mặc y 
phấn tảo, hạnh chỉ mặc tam y, hạnh sống bằng khất thực, hạnh khất 
thực theo thứ lớp, hạnh ở rừng, hạnh ở gốc cây… Hai lối sống này có 
khác chăng chính là phương tiện tinh thần trong hoàn cảnh xã hội, 
quốc độ, thời gian khác nhau. Trong cuộc sống tu học, hạnh Tứ y 
pháp đôi khi cũng được khai mở “nhưng có ai cúng”, nghĩa là không 

7. Sđd, Chơn lý tập II “Chánh pháp”, tr.7.
8. Hạnh Đầu-đà của vị Khất sĩ thời Phật: 1. Hạnh mặc y phấn tảo; 2. Hạnh 

chỉ mặc tam y; 3. Hạnh sống bằng khất thực; 4. Hạnh khất thực theo thứ lớp; 5. 
Hạnh nhất tọa thực; 6. Hạnh chỉ ăn một bát; 7. Hạnh không ăn đồ dư tàn; 8. Hạnh 
ở rừng; 9. Hạnh ở gốc cây; 10. Hạnh ở giữa trời; 11. Hạnh ở nghĩa địa; 12. Hạnh 
nghỉ chỗ nào cũng được; 13. Hạnh ngồi không nằm.
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có sự bắt buộc vị Khất sĩ lúc nào cũng phải sống với hạnh khất thực 
mà không được nhận đặt bát tại tư gia, hay không cúng hội và thuyết 
giảng tại tịnh xá… Hạnh Đầu-đà còn thể hiện sự tinh tấn cao độ 
hơn như sống ở nghĩa địa, hay sống với hạnh ngồi không nằm… Tuy 
nhiên, cả hai đều dẫn đến kết quả là thực tập viên mãn Giới Định 
Tuệ, thành tựu đạo quả.

Chiếc bè này được Tôn giả Xá-lợi-phất diễn bày trong bài Kinh 
Thừa Tự Pháp qua tám chi phần nhằm đạt đến đời sống viễn ly tham 
sân si. Cho nên con đường nào dẫn đến sự viễn ly mọi ác pháp đều có 
giá trị như là Thánh đạo tám ngành. Tổ sư đã chỉ dạy cho Tăng chúng 
con đường đoạn tận tham sân si bằng pháp Giới Định Tuệ với lối 
hành trì Tứ y pháp. Tinh tấn hành trì Tứ y pháp sẽ giúp cho hành giả 
không phóng dật và đoạn trừ tham dục cả về vật chất lẫn tinh thần, 
kham nhẫn đối với sự thiếu thốn về vật chất, lời qua tiếng lại của mọi 
người xung quanh và đặc biệt là đoạn trừ tâm phẫn nộ sân giận… 

Khi hành giả sống với Tứ y pháp, đồng nghĩa với việc đang hành 
trì Giới. Bởi sống với hạnh chỉ thọ nhận đồ ăn xin được cùng sự phát 
tâm cúng dường đặt bát của tín chủ, không có sự đòi hỏi phải cúng 
món này hay món kia, như thế là đang thực hành đời sống chánh 
mạng; và dĩ nhiên là không thọ nhận thực phẩm mặn, tức là thực 
phẩm có mạng sống như thịt cá… hay tiền bạc. Điều này đã gián tiếp 
chỉ dạy cho bá tánh tình thương đối với vạn vật, để cùng chúng Tăng 
thực hành lối sống chánh nghiệp. Như thế thì Giới đã hiện hữu trong 
hành động rồi. Đồng thời tinh tấn hành trì con đường ấy tức là đang 
thực hành chi phần chánh tinh tấn vậy. Và tinh tấn hành trì Tứ y 
pháp cũng đồng nghĩa là luôn nhớ niệm tưởng đến Chánh pháp, tức 
là niệm pháp. Đây chính là hai chi phần trong Thánh đạo tám ngành 
mà Tôn giả Xá-lợi-phất đã trình bày, và cũng đồng với chi phần Định 
trong chiếc bè Giới Định Tuệ. Khi Giới và Định có mặt, hành giả sẽ 
có cái nhìn đúng đắn, suy tư đúng đắn, bởi thiếu Tuệ, không thể nào 
thấy được giá trị của con đường và sẽ không tinh tấn hành trì theo. 
Đây lại là yếu tố hình thành Tuệ. Hơn thế, ba yếu tố này luôn hỗ trợ 
cho nhau để cấu thành một thể thống nhất mà không thể thiếu một 
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chi phần nào. Vì thế, Tổ sư mới dạy trong quyển “Y bát chơn truyền”: 
“Giới Định Huệ là chân, mình, đầu của một thân hình cái sống, thiếu 
một là chưa đủ, nên dầu ai có chấp trước đoạn nào, chớ sau rồi cũng 
nhìn ra cả thể như nhau”9.

Như vậy, Tứ y pháp đã hòa mình trong chiếc bè Giới Định Tuệ, 
hay nói cách khác trong Tứ y pháp đã hiện hữu Thánh đạo tám ngành 
cùng Tam vô lậu học. Và như đã trình bày ở trên, con đường nào dẫn 
đến viễn ly tham sân si chính là Chánh pháp, là chiếc bè mà hành giả 
thừa tự Pháp cần phải hành trì để viễn ly các ác pháp. Đây chính là 
yếu tố “quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ” mà Ngài Xá-lợi-
phất đã trình bày trong kinh, và đã thấy được giá trị của chiếc bè như 
Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn. Như thế, chúng ta đã thấy được phần nào 
tinh thần Nguyên thủy qua khía cạnh thừa tự Pháp trong bộ Chơn lý 
của Đức Tổ sư.

9. Sđd, Chơn lý tập I “Y bát chơn truyền”, tr.308.



TÖ TÖÔÛNG PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY TRONG CHÔN LYÙ 
CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 

NS. Yến Liên 
Giáo phẩm Ni giới thuộc Giáo đoàn I 

TX. Ngọc Chơn – Vĩnh Long

Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ-đề, Ngài đến vườn Nai, 
thành Ba-la-nại độ cho năm anh em Kiều-trần-như. Kế đến, Ngài 
hóa độ Da-xá và 55 người bạn của ông, và Tăng đoàn được hình 
thành từ đây. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy chư Tỳ-kheo: “Hãy ra đi mỗi 
người mỗi phương, vì hạnh phúc, vì an lạc cho đời, vì hạnh phúc vì 
an lạc cho chư Thiên và loài người, các ông hãy công bố giáo pháp tốt 
đẹp trong giai đoạn đầu (nói về giới), tốt đẹp trong giai đoạn giữa (nói 
về định), tốt đẹp trong giai đoạn cuối (nói về tuệ)”. Thế rồi, Đức Phật 
cùng Tăng đoàn đã đem giáo pháp mà Ngài vừa công bố, truyền bá 
rộng khắp đất nước Ấn Độ, mang lại niềm an lạc cho tất cả chúng 
sanh thời bấy giờ. Ấy là Phật giáo thời nguyên thủy. 

Vào thập niên 40, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” đã kế thừa con đường của Đức 
Phật. Đó là giáo lý Y bát chơn truyền, tức tu tập theo con đường Tứ 
y Chánh pháp, mỗi ngày trì bình khất thực, du phương giáo hóa, giải 
thoát khỏi sự ràng buộc của ăn, mặc, ở, bịnh. Đây cũng là con đường 
thực hành Thánh giới, Thánh định và Thánh tuệ.

Sự ăn, mặc, ở và bịnh của người Khất sĩ do tín chủ thành kính 
cúng dường, người thọ nhận với tâm thanh tịnh không đòi hỏi mong 
cầu. Về chỗ ở, cuộc sống rày đây mai đó, tạm nghỉ nhờ nơi đình chùa 
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am miếu, gốc cây hoặc ngôi nhà trống, với tinh thần:

Cơm rau đỡ dạ đói,

Nhà cỏ che gió sương,

Người đời nếu biết đủ,

Phiền não chẳng còn vương.

Cũng như trong quyển Chơn lý “Chánh pháp”, Đức Tổ sư có 
dạy: “Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác, không 
thái quá bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn thành Phật. 
Các ngài khi vào xóm thì xin ăn học và dạy lại người, khi ở rừng thì 
nhập định chơn như nín nghỉ. Đức Phật nào cũng y như thế. Ngoài 
Tứ y pháp ra, thì không phải đạo Phật, không giống chư Phật chư 
Tăng và không phải là giáo pháp chánh chơn của Phật. Vì vậy cho 
nên, Tứ y pháp là đứng đầu trong tạng Luật, và khi xưa kẻ mới tu 
nhập đạo, Phật dạy cho Tứ y pháp là trước hết và dạy cho biết đạo 
Phật là đạo Khất Sĩ vậy”.1 

Giữ giới y bát gồm đầy đủ năm chi phần của giới theo trong 
kinh văn như: Giới bổn Patimokkha, Giới thu thúc lục căn, Giới 
tiết độ ăn uống, Giới chú tâm cảnh giác và Giới chánh niệm tỉnh 
giác. Nhờ nghiêm trì giới luật tinh chuyên như vậy nên người tu tập 
được giải thoát mọi điều trói buộc phiền não ô nhiễm, hằng được 
thong thả rảnh rang, ở trong cái thật, cái không xao động, chỉ còn 
nhập định và tham thiền, tức vừa tìm học trong trí não, vừa để tâm 
yên lặng đứng ngừng. Người tu tập lần lần giữ 10 giới, 250 giới, oai 
nghi hạnh kiểm, cử chỉ đoan trang, nết na đằm thắm, không chung 
lộn với kẻ vạy tà. Nơi cốc am, ngoài đường sá, vào xóm, nơi rừng, 
đi đứng ngồi nằm, ăn mặc nói làm, thức ngủ sống chết, thân tâm trí 
tánh, thảy ôn hòa nhã nhặn, từ bi trống rỗng.2 Đây là sự toàn hảo về 
giới mà Đức Tổ sư đã thực hành theo đúng như pháp Đức Phật đã 
dạy cho các Tỳ-kheo. 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Chánh pháp”, Nxb TP. HCM, 1998, 
tr.12.

2. Sđd, tr.309.
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Trong “Đại kinh Xóm ngựa” thuộc kinh Trung Bộ, tập I, Đức 
Phật nhấn mạnh đến các pháp tác thành giới học, định học và tuệ 
học của một vị Sa-môn. Cũng thế, trong Chơn lý, Đức Tổ sư giảng 
giải giữ hạnh Khất sĩ tương ưng với hành trì giới định tuệ rất cặn kẽ. 
Giới luật là Y bát, là Khất sĩ. Khất sĩ là định huệ. Nếu Khất sĩ không 
tu về định - huệ, dầu có trì giới đi nữa cũng chưa được gọi là Khất sĩ, 
vì chữ “sĩ” đây là sự học đạo lý với quả linh bằng pháp tu định huệ. Tu 
tức là học, hay học tức là tu, tu học định huệ là từ tu Giới Y bát Khất 
sĩ.3 Thế cho nên, người hành y bát mà không tu định huệ thì chưa 
trọn đủ. Như trong Kinh Pháp Cú, câu 266, Đức Phật có dạy:

“Chỉ khất thực nhà người,

Đâu phải là Tỷ-kheo,

Khất thực không, không đủ,

Phải hành pháp toàn diện”.

Hay như trong “Đại kinh Khu rừng sừng bò” thuộc Kinh Trung 
Bộ, Đức Phật dạy một vị Tỳ-kheo có thể làm chói sáng khu rừng 
Gosinga: “Vị Tỷ-kheo sau khi đi khất thực về, sau buổi ăn, ngồi kiết-già 
lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt cho đến khi tâm được khéo 
giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc”.4 Đức Phật luôn nhắc nhở và tán 
thán chư Tỳ-kheo phải giữ giới và nỗ lực tu định. Định lực viên mãn, 
thành tựu được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Trong Chơn lý “Nhập định”, Đức Tổ sư cũng tán thán lợi ích của 
định: “Định là yên lặng, Chơn lý của võ trụ là yên lặng, yên lặng là lẽ 
thật, là huyền bí, là không vọng động, nên cũng gọi là chơn như hay sự 
kín đáo”.5

“Có định trí mới nhớ chứa xa, đựng gồm lớn, nhờ nhớ đựng bao 
việc quá khứ hiện tại mà thấy rõ các pháp vị lai, xét rõ được việc đời, 
nhìn xa được tâm lý, nghe rõ được trình độ, diệt dứt được phiền não mà 

3. Sđd, tr.319
4. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I “Đại kinh Khu rừng sừng bò”, 

Viện NCPHVN, 1992, tr.478.
5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Nhập định”,  Nxb TP. HCM, 1998, tr.335.
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chứng được an hòa”.6

“Có định thì cái hình bóng của biết mới cứng vững chắc và to lớn 
tốt tươi không hư hoại. Định là một sức mạnh thần thông, nhờ yên lặng 
cái ý mới mạnh mẽ mà điều khiển sự biến hóa linh nghiệm. Thế cho 
nên ai cũng biết sự nhập định là vui sướng ích lợi sống đời. Trong định 
trí mới huệ, có huệ trừ vọng mới chơn. Mà muốn định thì phải có giới 
và chỉ có giới xuất gia Khất sĩ mới vào đại định, không làm Khất sĩ khó 
định được”.7 

Đức Tổ sư cũng chỉ cho chúng ta biết “Mục đích của định là để 
đến chơn như, tức định huệ song tu, hay Ngài chỉ dạy đi thẳng định huệ 
vào đạo quả giải thoát bằng con đường Tứ y pháp thì chơn như toàn 
giác mới sống đời đúng theo chơn lý lẽ thật, tức là Chánh đạo. Như thế 
nghĩa là chúng ta phải định, phải nhập định, phải tìm cảnh tịnh, tâm 
cảnh phải tịnh định luôn luôn, thì chơn như mới xuất hiện, chơn như 
tức là định yên lặng hay quả Niết-bàn. Đó mới là chỗ đến, kết quả, mục 
đích của chúng sanh vậy.

Chính vì thế mà người Khất sĩ phải là học trò khó đi xin ăn tu 
học. Nhưng muốn học không phải ở một chỗ, mà cần phải bước lên đi 
tới, phải đi theo thời duyên cảnh ngộ của nước gió không ngừng chớ 
đừng cố cượng. Chính sự ở một chỗ, giữ một bài, một lớp, là khổ não, 
vô minh, si mê, thất học. Càng đứng ngồi nằm một chỗ, càng thấy nóng 
nảy sân hờn, và bụi lắp xấu dơ, tham lam đen nặng. Vậy muốn được 
học, thì phải ra người Khất sĩ, khó hèn, để hạ lòng tự cao dốt nát, đặng 
rèn nuôi chí nhẫn và thong thả học hành, ngao du thiên hạ. Vừa là tự 
mình đi tới, và dắt lần những kẻ khác cùng theo, cho đúng theo lẽ trước 
sau thời gian khách tạm vô thường vô ngã”.8

Trong “Kinh Căn bản pháp môn” thuộc Kinh Trung Bộ, tập 
I, Đức Phật cũng có dạy rằng, muốn có chánh kiến chúng ta phải 
thường xuyên đến yết kiến bậc Thánh, bậc chân nhân, học hỏi pháp 

6. Sđd, tr.358.
7. Sđd, tr.368, 380.
8. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý  “Khất sĩ”, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 

2004, tr.275.
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các bậc Thánh, bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc Thánh, bậc chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Thánh, bậc chân nhân. Nhờ thấy như 
vậy, nhờ biết như vậy, các lậu hoặc được đoạn trừ.  

Cũng thế, trong Chơn lý, Đức Tổ sư dạy rằng: “Học đây là học 
chơn lý để biết rõ chúng sanh, vạn vật và các pháp đặng đem lại một cái 
sống như thân hình võ trụ, nối thay cùng tạo hóa dạy khắp muôn loài. 
Một địa vị toàn giác, toàn năng, tối cao hơn trời đất cứu độ cả chúng 
sanh, khắp thế giới chúng sanh thảy tự đem mình tôn kính”.9

“Không những ngày nay mà từ ngàn xưa, kẻ đã giác ngộ như Phật 
Tiên Hiền Thánh, thảy đều bát cơm bầu nước, bay khắp non sông, trôi 
vòng thế giới, để đến với danh từ Khất sĩ, hầu hưởng quả Vô thượng sĩ 
ngày mai”.10

Nói tóm lại, Đạo Phật Khất Sĩ là con đường tu tập của Phật Tăng 
xưa mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khơi lại và nối truyền, người 
tu Khất sĩ ai ai cũng y theo đó mà tu hành.

Chính khi xưa Phật và chư Tăng đều hành theo Tứ y pháp chớ 
không có giới luật chi cả, vì hành Tứ y pháp tức là giữ giới luật rồi. Tứ 
y pháp, ai thật hành đúng và thấu đạt cả lý nghĩa tức là đắc đạo vậy.

Trong suốt 45 năm thuyết pháp giáo hóa, Đức Phật cũng chỉ 
nói đến sự khổ và sự đoạn tận khổ11 bằng con đường tu tập Thánh 
giới, Thánh định và Thánh tuệ: “Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. 
Định cùng tu với giới sẽ  đưa đến quả vị lớn lợi ích lớn. Tuệ cùng tu 
với định sẽ đưa đến quả vị lớn hạnh phúc lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ 
đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu”.12 

Như vậy, giới - định - tuệ là pháp môn phương tiện để đạt đến 
mục đích chớ không phải là mục đích. Chúng sanh khổ trôi lăn trong 

9. Sđd, tr.274.
10. Sđd, tr.168.
11. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I, Học viện PGVN, TP. HCM , 

1992, tr.318.
12. Sđd, 1991, tr.555.
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sanh tử luân hồi là do tâm tham sân si chưa được diệt trừ chớ không 
phải là do hoàn cảnh hay vật chất bên ngoài. Thế cho nên ngày nay, 
tuy chư Tăng Ni ít còn ở bộng cây, vườn rừng, mặc y phấn tảo, khất 
thực từng nhà như Phật Tăng xưa, nhưng tinh thần Tứ y pháp vẫn 
không mất trong tâm tức tâm không đắm nhiễm tham chấp trong ba 
cõi, nên con đường giải thoát sẽ hiển bày như mũi tên theo đường 
nhắm đúng. 

Cũng như trong bài “Kinh Không uế nhiễm” thuộc Kinh Trung 
Bộ, tập I, Đức Phật có chỉ rõ hình ảnh hai vị Tỳ-kheo như sau:

- Vị Tỳ-kheo thứ nhất sống ở rừng, mặc y phấn tảo, ăn đồ ăn khất 
thực, nhưng trong tâm còn đầy ứ tham sân si. Vị Tỳ-kheo này cũng như 
cái bát bằng đồng bên ngoài sáng bóng mà bên trong đựng đầy xác rắn, 
xác chó, người đói thấy còn nhờm gớm bỏ đi, hà tất là người no.

- Vị Tỳ-kheo thứ hai sống ở chợ, mặc y tín chủ cúng, ăn biệt thỉnh 
thực, nhưng trong tâm thanh tịnh trong sạch, không tham sân si. Vị Tỳ-
kheo này cũng như cái bát bằng đồng bên ngoài sáng bóng, bên trong 
đựng đầy cơm trắng thơm, những hạt đen đã được lượm ra, người no 
thấy còn muốn ăn, hà tất chi người đói.

Tuy nhiên, người tu buổi ban đầu vào đạo, tâm chưa thuần thục, 
muốn đoạn dứt phiền não tham sân si, việc ở vườn rừng, chòi tranh 
cốc hẹp, giảm thiểu phương tiện xài tứ vật dụng vẫn thù thắng hơn 
vậy. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã nhận ra được giáo pháp cao 
siêu ấy tức con đường thực hành Tứ y Chánh pháp của chư Phật, 
nên đã khởi xướng thực hành và nối truyền. Cho đến nay, ngót 70 
năm chư Tăng Ni Khất sĩ vẫn luôn cố gắng gìn giữ và hành trì truyền 
thống thiêng liêng cao đẹp này.   



TÖØ NGUÕ UAÅN ÑEÁN GIAÙC CHÔN TRONG CHÔN LYÙ TOÅ SÖ

TK. Giác Thọ 
Học viên Cử nhân Phật học hệ Đào tạo từ xa 

Học viện PGVN tại TP.HCM

Nói đến Phật giáo, ta có thể nói đến sự nổi bật của tính nhân bản, 
nghĩa là tất cả vì con người, vì hạnh phúc của con người và vận dụng 
hoàn toàn khả năng của con người trong điều kiện con người đang có và 
đang làm. Mục đích của đạo Phật là tìm đến hạnh phúc và ra khỏi khổ 
đau tại đây và ngay đời này. Mặc dù có nói đến tương lai và chỉ cho con 
người biết rằng ngoài việc vun bón cho hạnh phúc hiện tại còn phải sửa 
soạn cho hạnh phúc tương lai, nhưng tất cả là tập trung vào hiện tại và 
hoàn toàn đặt trách nhiệm vào con người hiện tại. Khổ đau hay hạnh 
phúc cũng chính do con người quyết định, không ai khác có thể quyết 
định thay.

Theo tinh thần Phật giáo, do nhân duyên hòa hợp tất cả những 
nghiệp duyên từ trong những đời quá khứ mà kiến tạo ra con người 
trong kiếp này và con người chỉ là sự kết hợp, tạo thành của ngũ uẩn bởi 
vì uẩn có nghĩa là tích tụ thành. Nói một cách dễ hiểu là thân thể con 
người gồm có hai phần là thân xác và tinh thần. Phần thân xác có hình 
dáng nên gọi là sắc uẩn còn phần tinh thần vì không có hình sắc nên gọi 
là danh, bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ uẩn 
là một danh từ dùng chỉ cho con người hay nói một cách rộng rãi là chỉ 
cho toàn thể nhân sinh vũ trụ.

Theo Chơn lý, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy: “Ngũ uẩn là 
duyên tiến hóa của chúng sanh, từ đất, nước, lửa, gió đến lớp cỏ cây, con 
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thú, loài người, bậc trời và rốt ráo là vị Phật. Cho nên nói ngũ uẩn ví như 
một thân hình, thức là đầu, hành là tay, tưởng là ngực, thọ là bụng, sắc là 
chân, gồm cả năm thể thành một thân hình”. Thông qua thuyết ngũ uẩn, 
Tổ sư đã trình bày pháp tu một cách cụ thể và chia ra từng lớp bậc, cảnh 
giới rõ ràng dựa theo hành nghiệp của mỗi con người. Ngài dạy rằng có 
ba thứ thân hình:

1. Sắc ác, thọ ác, tưởng ác, hành ác, thức ác, là thân hình đen (địa ngục).

2. Sắc thiện, thọ thiện, tưởng thiện, hành thiện, thức thiện, là thân 
hình trắng (thiên đường).

3. Sắc trong sạch, thọ trong sạch, tưởng trong sạch, hành trong sạch, 
thức trong sạch, là thân hình trong sạch (Niết-bàn).

Như vậy, ta thấy rằng một con người được xem là có thân hình đen 
(nghiệp đen) là do có hành động, lời nói, ý nghĩ xấu ác, làm những điều 
bất thiện, dẫn đến quả tương ưng với hành nghiệp đó là đau khổ, đọa lạc 
(địa ngục). 

“Sắc thân ác, là bởi coi như có,

Sắc thân có, thì thọ cảm rối khổ,

Thọ cảm rối khổ, thì tư tưởng không linh nghiệm,

Tư tưởng không linh nghiệm, thì hành vi theo vật chất,

Hành vi theo vật chất thì thức trí phải lu mờ”.

Bởi vì thức trí lu mờ cho nên con người mê lầm, vọng động đảo điên 
chạy theo dục trần, bị tham sân si sai xử lôi kéo vào đường bất chánh.

“Sắc thân ác sanh sát sanh,

Thọ cảm ác sanh trộm cắp,

Tư tưởng ác sanh tà dâm,

Hành vi ác sanh vọng ngữ,

Thức trí ác sanh uống rượu”.

Ai có năm điều ác trên được xem như là một con người hoàn toàn 
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không có giới đức hay nói khác hơn là người mà thân khẩu ý bị điều 
khiển bởi những điều ác quấy. 

Những khuynh hướng tốt của con người thể hiện qua lời nói, suy 
nghĩ, hành động có thể được xem là đạo đức. Vậy nên, sống giữa một xã 
hội văn minh, con người cần đối xử với nhau văn minh hơn, đạo đức 
hơn. Sự tiến hóa của con người là tiến đến đời sống chân-thiện-mỹ. Bác 
sĩ A.Carrel khẳng định: “Thiện là những gì tăng trưởng hay duy trì sự sống 
của con người và xã hội. Thiện là hết thảy những gì ứng hợp với căn bản 
của bản chất, của sự cấu tạo con người và xã hội. Thiện là những gì ứng 
hợp với lề luật của sự sống”.

Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Vậy những ai muốn nuôi cái sống, thì 
phải nuôi ngũ uẩn để sanh giác chơn, như trồng cây lấy trái vậy.

Sắc thân thiện sanh nhơn ái,

Thọ cảm thiện sanh nghĩa ân,

Tư tưởng thiện sanh lễ phép,

Hành vi thiện sanh tín thiệt,

Thức trí thiện sanh trí tuệ”. 

Khi con người được toàn thiện như thế, được xem là người có thân hình 
trắng (nghiệp trắng) sống được nhàn lạc, yên vui không có khổ đau (thiên 
đường). Cái thiện nhất định đi liền với hạnh phúc con người, một khi chúng 
ta hình dung đạo đức gắn liền với cái thiện, chắc chắn sẽ được hạnh phúc an 
lạc. Thiện được hiểu là những điều khi làm sẽ đưa đến lợi mình lợi người, lợi cả 
đời này và đời sau. Những lời dạy đó của Tổ sư đều là những pháp nhằm loại 
trừ các điều ác để thành tựu các hạnh lành, như Đức Thế Tôn đề cập: 

“Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy”. 

                                  (Kinh Pháp Cú, 183)
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Thiện và ác là hai phạm trù có ý nghĩa đối kháng và niệm thiện bao 
giờ cũng được nhấn mạnh. Khi một niệm ác bị triệt tiêu, niệm thiện 
được hiển lộ cũng như ánh sáng bừng lên, bóng tối bị xua tan. Tuy nhiên, 
không dừng lại ở đó, trong bài “Ngũ uẩn” này, Đức Tổ sư còn dạy con 
người chúng ta phải có một bước tiến cao hơn nữa là hướng đến sắc 
trong sạch, thọ trong sạch, tưởng trong sạch, hành trong sạch, thức trong 
sạch, là thân hình trong sạch (Niết-bàn). Và ở đây, Tổ sư dạy: “Trong 
sạch là thanh tịnh xuất gia giải thoát, giác ngộ, chơn như, khỏi bụi trần ô 
nhiễm”. Điều này tương ưng với những gì Đức Phật đã dạy cho hàng đệ 
tử từ ngàn xưa. Đoạn trừ tất cả việc ác, thực hành các điều lành vẫn chưa 
phải là toàn diện, điều quan trọng và thiết yếu hơn hết đó là phải “giữ 
tâm ý trong sạch”. Chúng ta luôn luôn cảm thấy bất an, lo lắng và điều 
đáng lo ngại nhất là không biết cách để ổn định và hàng phục vọng tâm 
của chính mình. Thiền định là một trong những phương pháp rất hữu 
hiệu để giảm bớt sự căng thẳng và thanh lọc tâm. Trong khi tu tập, muốn 
gạn lọc thân tâm trở nên trong sạch, trước hết ta cần phải đoạn trừ năm 
triền cái: Trạo hối (trạo cử và hối quá), hôn trầm, dục, sân và nghi được 
xem là năm pháp bất thiện và thay thế bằng năm thiền chi: Tầm, tứ, hỷ, 
lạc và nhất tâm. Mục đích học Phật và tu tập theo Chánh pháp là để có 
đời sống an lạc giải thoát ngay trong hiện tại và hướng đến đời sống cao 
thượng, chứng ngộ Niết-bàn. Để thành tựu điều này, cũng như chứng 
được quả vị A-la-hán giải thoát sanh tử khổ đau, chúng ta phải đoạn trừ 
hoàn toàn năm kiết sử đầu tiên: Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục và 
sân, và tiếp tục đoạn trừ năm kiết sử còn lại: Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo 
cử và vô minh. 

 Tóm lại, thông qua bài “Ngũ uẩn” trong Chơn lý, chúng ta thấy rõ 
Tổ sư dạy từ thân ngũ uẩn của một con người mà có thể tu tập tiến hóa 
từ thấp chí cao. Từ thân hình đen (địa ngục) đến thân hình trắng (thiên 
đường) và đến địa vị tối cao là thân hình trong sạch (Niết-bàn). Phương 
pháp tu tập đó đã thể hiện đầy đủ cả Giới, Định, Tuệ; một khi chúng ta 
thực hành một cách trọn vẹn mới có được giác chơn, được thân hình 
trong sạch (Niết-bàn). Nếu ai hành như thế sẽ đạt được giải thoát, vì hết 
tham sân si là hết khổ, không khổ tức là đạo vậy.



TÖ TÖÔÛNG THIEÀN PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY 
TRONG CHÔN LYÙ TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

TKN. Liên Hiếu 
NCS. Du học Myanmar 

Ngày nay, thiền đã trở thành một pháp hành phổ biến với nhiều 
người dù là Phật tử hay không phải Phật tử. Tuy nhiên, mục đích hành 
thiền không giống nhau, có người tập thiền để điều thân dưỡng khí, 
có người tu thiền để đạt được các năng lực siêu phàm (thần thông), 
có người hành vì niềm tin tôn giáo…. Đối với đệ tử Phật, hành thiền 
để thân an, tâm định, để diệt trừ các phiền não, thành tựu Thánh đạo 
và Thánh quả. Cứu cánh chung của thiền Phật giáo là dứt trừ các nội 
kết trong tâm, chứng đắc Niết-bàn, nhưng phương pháp hành trì rất 
đa dạng. Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda) có thiền định và thiền 
quán; Phật giáo Bắc tông (Mahāyāna) có thiền công án, thiền thoại 
đầu… Đặc biệt, tại Việt Nam trong thời cận đại có các trường phái 
thiền Việt hóa, do các bậc Tổ sư người Việt hành trì và truyền bá. Một 
trong các trường phái ấy là pháp thiền của Hệ phái Khất sĩ do Tổ sư 
Minh Đăng Quang truyền dạy trong bộ Chơn lý. Trong phạm vi bài 
viết này, người viết sẽ giới thiệu sơ lược về bộ Chơn lý, đặc biệt các 
quyển Nhập định, Số tức quan và phần Định trong Luật nghi Khất sĩ, 
đồng thời trình bày đại cương tư tưởng thiền Phật giáo Nguyên thủy, 
để thấy được mối liên hệ giữa thiền Phật giáo Nguyên thủy với pháp 
hành trì của vị Tổ sư khai sơn Hệ phái Khất sĩ.    

 1. Khái quát về bộ Chơn lý

Vào thập niên 40 - 50, bên cạnh hai tông phái Phật giáo đang 
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phổ biến khắp thế giới là Bắc tông và Nam tông, tại miền Nam 
nước Việt xuất hiện một hệ phái Phật giáo biệt truyền mới mẻ do 
Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập, một truyền phái Phật giáo mang 
đậm bản sắc dân tộc Việt, đó là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Ngài 
đã khéo léo dung hợp tư tưởng giáo lý của hai tông phái Phật giáo, 
đưa ra con đường Trung đạo, đơn giản thanh bần, giúp mọi tầng 
lớp xã hội nhận được chân giá trị của đạo Phật. Từ một Du tăng 
Khất sĩ với mảnh y vàng, bình bát đất, mỗi sáng mai vào làng khất 
thực hóa duyên, Ngài đã vân du khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ 
giáo hóa những người hữu duyên. Theo năm tháng, đoàn Du tăng 
Khất sĩ được thành lập hội đủ bốn chúng: Tăng, Ni, nam và nữ cư 
sĩ. Kể từ ngày xuất gia, khai sơn Hệ phái cho đến ngày Tổ sư ra đi 
vừa tròn 10 năm (1944 - 1954), khoảng thời gian không phải quá 
dài nhưng Ngài đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng chư Tôn 
đức, Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ nói riêng, đạo Phật Việt 
Nam nói chung. 

Trong suốt thời gian 10 năm tu tập và hành đạo, Tổ sư đã viết 
ra bộ Chơn lý với 69 chủ đề khác nhau và tập Bồ-tát giáo gồm 10 
chương. Trong hai tác phẩm này, bộ Chơn lý được phổ biến rộng rãi, 
được chư Tôn đức, Tăng Ni Hệ phái nghiên cứu, hành trì và giảng 
dạy cho nam nữ Phật tử, được các nhà nghiên cứu, các học giả công 
nhận là một pho triết lý sâu sắc,  phù hợp với nhân sinh quan thời 
đại. Có thể nói bộ Chơn lý là dấu ấn của quá trình tu học, chứng ngộ 
và hành đạo của Tổ sư, là tinh hoa trí tuệ, là sự thành tựu vĩ đại của 
một bậc Đại giác. Cố Hòa thượng Thích Minh Châu đã nói: “Ngài 
phải là một bậc Thánh mới viết được như thế”1. Xuyên suốt từ đầu 
cho đến cuối bộ Chơn lý, những giáo lý cốt yếu của đạo Phật từ căn 
bản cho đến nâng cao, từ pháp học cho đến pháp hành, được Tổ sư 
giải thích với những ngôn từ giản dị phù hợp với mọi tầng lớp quần 
chúng nhân dân. 

Mở đầu bộ Chơn lý, Tổ sư trình bày những quan niệm khái 
quát về nguồn gốc, triết lý về con người và thiên nhiên liên hệ đến 

1. Theo lời kể của Hòa thượng Thích Giác Toàn. 
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giáo lý đạo Phật qua các tiêu đề: Võ trụ quan, Thập nhị nhân duyên, 
Nam và nữ,… Các tư tưởng, nghiệp (hành động) và nhân quả, được 
trình bày qua các tiêu đề: Công lý vũ trụ, Tu và nghiệp, Sợ tội lỗi,… 
Khi đề cập đến đời sống đạo đức hay phương pháp xây dựng một 
gia đình hạnh phúc, một xã hội an lành, một thế giới Cực lạc tại 
nhân gian có các tiêu đề: Trường đạo lý, Nguồn đạo lý, Đời đạo 
đức… Mối liên hệ giữa các tông phái Phật giáo có: Tông giáo, Đại 
thừa giáo, đạo Phật… Đặc biệt khi giới thiệu về các pháp môn, các 
phương pháp tu tập giúp hành giả tự thân chứng ngộ và thành tựu 
các quả vị, có các tiêu đề: Bát chánh đạo, Nhập định, Số tức quan, 
v.v… Nói về sự tu tập định, Tổ sư dạy: “Người có định thì thân khẩu 
ý mới trong sạch, tuy ít nói mà nói hay, tuy ít làm mà làm nên, tuy ít 
nhớ mà nhớ phải, là được kết quả yên vui biết bao nhiêu”2. Khi giảng 
dạy về chánh niệm, Ngài định nghĩa: “Chánh niệm là nhớ chắc các 
tướng trong thân thể là vô thường, khổ não, vô ngã. Ghi nhớ rằng: cái 
thọ vui hay cái thọ khổ, những sự lành, những sự ác, các danh từ và 
các sắc pháp trong thế gian đều là vô thường, khổ não, vô ngã, không 
tham sân si, dục vọng, luyến ái”3. 

Chính từ nội dung sâu sắc, kết hợp với những tư tưởng, triết lý 
phong phú của bộ Chơn lý mà người đọc cảm nhận được tầm vóc vĩ 
đại của tác giả. Sau khi Tổ sư vắng bóng, bộ Chơn lý được chư Tôn 
đức Tăng Ni Hệ phái xem như kim chỉ nam để tu tập, hành trì và 
giảng dạy cho nam nữ Phật tử. 

2. Thiền Phật giáo Nguyên thủy

Thiền, tiếng Pāli là bhāvanā4 (Saṅskrit là dhyāna), là phương 

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.352.

3. Sđd, “Bát chánh đạo”, tr.105.
4. Jhāna là tiếng Pāli, có nghĩa là ‘thiền’, nhưng thường không được dùng 

để chỉ cho phương pháp tu tập thiền, mà chỉ cho trạng thái tâm định tĩnh. Ngài 
Anurudhā, trong quyển A Manual of Abhidhamma định nghĩa “Jhāna (thiền) là 
trạng thái tâm tập trung hay an trụ vào một đối tượng” (quyển 1, tr. 44). Ngài 
Buddhaghosa giải thích: “Jhāna (thiền) được gọi như vậy vì nó suy nghĩ một cách 
khắn khít vào đối tượng hay nó được gọi như vậy là vì nó đốt cháy các trạng thái 
tâm đối nghịch (phiền não)” (The Path of Purification, tr. 150).  Ngài Ledi cho biết: 
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pháp tu tập tâm hay rèn luyện tâm, giúp hành giả dứt trừ các phiền 
não khổ đau, sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại5. Thiền không 
phải chỉ có trong đạo Phật, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, các 
tôn giáo khác tại Ấn Độ cũng đã hành trì và truyền dạy pháp hành 
này. Theo giáo sư Vishwanath và Kasha: “Truyền thống hành thiền, 
tu tập tâm định có nguồn gốc từ kinh điển Vệ-đà”6. Câu chuyện Bồ-
tát Sĩ-đạt-ta (Siddhattha) trong quá trình tầm kiếm chân lý, Ngài đã 
đến học đạo với hai vị đạo sĩ lừng danh lúc bấy giờ là Āḷāra-Kālāma 
và Uddaka-Rāmaputta, đã minh chứng điều này; tuy nhiên, lúc ấy 
chỉ có thiền định. Sau khi Bồ-tát thành tựu Phật quả, Ngài kết hợp 
những kinh nghiệm tu tập trong suốt quá trình tầm đạo cho đến 
khi giác ngộ, rồi dạy lại cho chư Tăng đệ tử. Kể từ đó, pháp hành 
thiền của đạo Phật được truyền dạy một cách hệ thống, chi tiết và 
hoàn chỉnh, gồm cả hai phương pháp: thiền định và thiền quán. 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương Hai pháp, Đức Phật dạy: “Có hai 
pháp tu tập, này các Tỳ-kheo. Đó là thiền định (thiền chỉ) và thiền 
quán. Thiền định khi được tu tập, tham ái sẽ đoạn trừ; thiền quán 
khi được tu tập, vô minh sẽ đoạn tận”7. Đây chính là hai pháp hành 
truyền thống của thiền Phật giáo Nguyên thủy từ thời Phật, cho đến 
nay vẫn tiếp tục hành trì tại các thiền viện theo truyền thống Phật 
giáo Nam tông. 

Thiền định (Samatha-bhāvanā)

Thiền định được định nghĩa là sự tập trung, an tịnh, không giao 

“Jhāna (thiền) được hiểu là trạng thái tâm quan sát cận hay gần đối tượng” (The 
Manual of Buddhism, tr.99). Theo giáo sư Rhys Davids: “Jhāna (thiền) là một danh 
từ kỹ thuật dùng để chỉ một kinh nghiệm trong quá trình tu tập của các nhà tu hành 
khi đạt đến một trạng thái tâm an tịnh nào đó (như sơ thiền, nhị thiền, v.v)” (Pāli-
English Dictionary, tr.286). Như vậy, khi nói đến trạng thái tâm định tĩnh trong 
thiền thì dùng từ ‘jhāna’, khi đề cập đến pháp hành thì dùng từ ‘bhāvanā’, như 
Thiền định (Samatha-bhāvanā) và Thiền quán (Vipassanā-bhāvanā).

5. Buddhaghosa, The Expositor, p.217-218; Janakabhivaṃsa, Abhidhamma 
in Daily Life, p.179; T.W.Rhys Davids, Pāli – English Dictionary, p.503; Dīgha-
nikāya III, p.213 .

6. Vishwanath Prasad Varma, Early Buddhism and Its Origins, tr.48-49; Kashi 
Nath Upadhyaya, Eary Buddhism and the Bhagavadgītā, p.61.

7. Aṅguttara-nikāya, vol. I, p.61.
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động, là trạng thái tâm tĩnh lặng, chuyên nhất8. Tỳ-kheo Bodhi giải 
thích: “Thiền định (samatha) là một danh từ kỹ thuật, được định nghĩa 
là sự nhất tâm, an trụ trong bát định (4 của Sắc giới và 4 của Vô sắc 
giới)”9. Phương pháp này được gọi là thiền định vì nó làm cho tâm 
lắng dịu, thoát khỏi các triền cái và tập trung tâm ý vào đối tượng 
một cách vững chắc10. Nói cách khác, phương pháp này giúp hành 
giả tập trung ý tưởng vào một đối tượng nào đó và không bị chi phối 
bởi các đối tượng khác. 

Trong Thanh Tịnh Đạo Luận và Vi Diệu Pháp11, các nhà chú giải 
liệt kê 40 đề mục thiền định. Khi hành trì, hành giả có thể chọn 1 
trong 40 đề mục này làm đối tượng tu tập; mục đích là giúp cho tâm 
an trụ, cao nhất là chứng đắc các tầng thiền và có được thần thông. 
Tuy nhiên, Đức Phật không khuyến khích tu định để có thần thông, 
vì nếu không khéo thần thông sẽ làm cho tâm người chứng đắc trở 
nên cống cao ngã mạn. Hơn nữa, tâm định chỉ tạm thời làm yếu các 
triền cái, không đoạn tận hoàn toàn và cũng không thể chứng đắc 
Niết-bàn, nên định không phải là điểm cuối cùng trong quá trình tu 
tập. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Này Susima, không 
phải do thiền định mà hành giả thành tựu được đạo và quả giải 
thoát; chính do thiền quán mà hành giả chứng đắc được đạo và quả 
giác ngộ”12. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hành, không thể không có 
định. Định được xem như nền tảng căn bản để đi vào thiền quán. 
Ngài Ledi cho rằng: “Nếu không kiểm soát được tâm thì không thể 
thực hành thiền quán”13. Thượng tọa Piyadassi khẳng định: “Tâm 
định là chìa khóa đưa đến hạnh phúc, là đức tính cao tột nhất đưa 

8. Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, p.36; Denepola Gunaratana, The Path of 
Serenity and Insight, p.3

9. Bhikkhu Bodhi, A Comprehensive Manual of Abhidhamma, p.329.
10. Buddhaghosa, The Expositor, p.191.
11. Buddhaghosa, The Path of Purification; Anurudhā, A Manual of 

Abhidhamma II, p.109; Bhikkhu Bodhi, A Comprehensive Manual of Abhidhamma, 
tr.330;  Kosalla, The Treatise on Abhidhamma-sarūpa-dassana, pp.224-225.

12. Samyutta-nikāya XII.70.
13. Ledi, The Manuals of Buddhism, p.658.
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đến thành tựu chân lý”14. Chỉ có tâm định đi cùng với thiền quán 
mới có thể đoạn tận các phiền não. Vì lý do này, sau khi thành đạo, 
Đức Phật đã dạy pháp hành thiền quán, pháp hành có khả năng 
chặt đứt hoàn toàn các nội kết trong tâm, thành tựu đạo quả giải 
thoát giác ngộ. 

Thiền quán (Vipassanā-bhāvanā)

Thiền quán được định nghĩa là “thấy các pháp như chúng thật sự 
là”15; “thấy các pháp theo nhiều cách khác nhau”, hay “thấy được bản 
chất thật của các pháp, đó là vô thường, khổ đau và vô ngã”16. Thấy ở 
đây không có nghĩa là thấy bằng mắt thịt mà là thấy bằng tâm, bằng 
con mắt tuệ thẩm thấu vào các pháp, hiểu được sự vận hành của các 
pháp trong thân cũng như ngoài thân. Từ điển Pāli - English định 
nghĩa: “Thiền quán là sự quán sát bên trong, hướng vào bên trong thân 
và tâm của chúng ta”17. Do đây, tuệ quán sanh khởi, hành giả có được 
sự hiểu biết trọn vẹn đúng pháp, Thanh Tịnh Đạo gọi đó là ‘trí tuệ 
tuyệt vời’.

Lộ trình tu tập Thiền quán chủ yếu dựa vào bài Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahāsatipaṭṭhāna Sutta) thuộc Trường Bộ Kinh18, và Kinh Niệm Xứ 
(Satipaṭṭhāna Sutta) trong Trung Bộ Kinh19, ghi nhận bốn đề mục chính: 
Thân, Thọ, Tâm và Pháp. Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-
kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời”20. Cả hai kinh 
này được xem là pháp hành quan trọng nhất đưa đến thành tựu đạo và 

14. Piyadassi, The Buddha’s Ancient Path, p.199.
15. Paramatthadipanī, p.415
16. Anurudhā, A Manual of Abhidhamma I, p.96; Buddhaghosa, The 

Expositor, p.71 
17. T.W. Rhys Davids, Pāli – English Dictionary, p.627
18. HT. Thích Minh Châu dịch, Trường Bộ Kinh, số 22.
19. HT. Thích Minh Châu dịch, Trung Bộ Kinh, số 10. 
20. HT. Thích Minh Châu dịch, Trường Bộ Kinh, số 22.
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quả giác ngộ, Đức Phật khẳng định: “Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn”21. Bốn pháp duy trì chánh 
niệm được Đức Thế Tôn phân tích chi tiết: quán niệm thân với 14 
cách, quán thọ với 9 dạng, quán tâm với 16 trạng thái, và quán pháp 
với 5 nhóm.22. 

Không giống như thiền định, trong thiền quán hành giả không 
cần cột tâm vào một đối tượng duy nhất, tất cả các đối tượng sanh 
khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý đều là đối tượng của thiền 
quán. Điều quan trọng trong thiền quán là phải duy trì chánh niệm 
liên tục, không chỉ trong khi hành thiền mà ngay cả trong những 
sinh hoạt hàng ngày, khi đi đứng ngồi nằm, khi ăn mặc nói làm, mỗi 
mỗi hành động đều phải nhận biết. Chính nhờ chánh niệm được duy 
trì, sát-na định sanh, phiền não chưa sanh không sanh, phiền não đã 
sanh được đoạn trừ, tâm an trú trong hỷ lạc, từng bước, từng bước 
hành giả thành tựu được đạo, quả, và Niết-bàn. 

3. Thiền Phật giáo Nguyên thủy trong Chơn lý 

Hòa thượng Thích Hiển Pháp trong bài tham luận “Điểm lại 
một số nét về sắc thái Phật giáo Nam Bộ” nhân kỷ niệm 300 năm 
Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, đã viết: “Ngài [Tổ sư Minh Đăng 
quang] tu hạnh Khất sĩ, sống đời du Tăng. Bằng sự thâu hóa và 
sáng tạo, Ngài đã dung hợp hai hệ tư tưởng Phật giáo Nam Tông 
và Bắc Tông để gọi là tông phái thuần Việt như chúng ta đã biết: 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”23. Nói về tư tưởng Bắc tông, Tổ sư 
giới thiệu các tông phái Phật giáo, Bồ-tát hạnh,…; liên hệ đến 
tư tưởng Nam tông, đặc biệt trên phương diện pháp hành, Tổ sư 
trình bày 40 đề mục thiền định, phép quán niệm hơi thở, ngoài ra 
Ngài còn liệt kê các chi thiền, tầng thiền, và giải thích đề mục nào 
đưa đến thành tựu tầng thiền nào. Những chi tiết này cho thấy, 

21. HT. Thích Minh Châu dịch, Trường Bộ Kinh, số 22; Trung Bộ Kinh, số 10. 
22. U Ko Lay, Guide to Tipiṭaka, p.39.
23. HT. Thích Hiển Pháp, “Điểm lại một số nét về sắc thái Phật giáo Nam Bộ” 

nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, tr.17.
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Tổ sư đã nghiên cứu và hành trì thiền Phật giáo Nguyên thủy rất 
uyên thâm. Xuyên suốt bộ Chơn lý, người đọc có thể thấy rõ Tổ sư 
nhấn mạnh pháp hành thiền định, lấy định làm nền tảng để vào 
thiền quán. Phương pháp này gọi là Thiền quán được hành trước 
bởi thiền định (samathayāna), và pháp hành này đã được Đức Phật 
dạy trong Kinh Sa-môn quả24. 

3.1. Bốn mươi đề mục Thiền định

Trong phần Định của Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư đã liệt kê đầy đủ 
40 đề mục thiền định theo tư tưởng Phật giáo Nam truyền, gồm: 10 
đề trước mặt (kasiṇa), 10 đề quán tử thi (asubha), 10 đề quán niệm 
(anussati), 4 đề vô lượng tâm (appamañña), 4 đề vô sắc (arūpa-
jhāna), 1 đề bất động (vavatthāna), và 1 đề tưởng (saññā)25. Tiếp 
theo, Tổ sư giới thiệu chi tiết 10 đề trước mặt gồm những đề mục: 
đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng,… Những đề mục này được gọi là đề 
trước mặt vì khi hành trì, hành giả dùng hoặc đất, hoặc nước, hoặc 
lửa… làm đề mục tham thiền và đặt đối tượng đó ngay trước mặt 
để quán niệm. 

Trong Chơn lý “Nhập định”, Tổ sư không liệt kê 40 đề mục theo 
chi pháp, nhưng Ngài chỉ rõ cách ứng dụng các đề mục ấy như thế 
nào trong khi tu tập, Tổ sư dạy: “Hoặc tìm xét nơi màu xanh, đỏ, 
trắng, vàng, đen, tím, đất, nước, lửa, gió, khoảng trống, cái không, cái 
có; nơi các tử thi, sự chết, thây ma; hoặc suy ngẫm nơi Phật, Pháp, 
Tăng, Giới, Định, Huệ, ơn đức của Phật và chư thiên, nơi đức tin, nơi 
ánh sáng, nơi sự sống,…”26. Qua lời dạy của Tổ sư cho thấy, hành giả 
không cần thiết phải áp dụng tất cả 40 đối tượng trong khi hành, 
chỉ nên chọn 1 trong 40 đề mục ấy, đề mục nào thích hợp nhất, 
hoặc màu xanh, đỏ, trắng, vàng,… Các nhà chú giải Nam truyền 
giải thích, trong số 40 đề mục, một số đề mục phù hợp với người có 
tính khí này nhưng lại không thích hợp với người có tính khí khác 

24. HT. Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh, số 2. 
25. Buddhaghosa, The Path of Purification, p.112; 
      Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr.128.
26. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 

giáo, 2009, tr.359.
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và ngược lại; ví dụ 10 đề quán tử thi và 1 đề niệm 32 thể trược của 
thân thích hợp với người có tính khí tham ái (rāga-cārita); 4 đề 
vô lượng tâm và 4 đề trước mặt (xanh, vàng, đỏ, trắng) thích hợp 
cho những người có tính sân hận (dosa-cārita); quán niệm hơi thở 
thích hợp cho người không có chánh kiến (moha-cārita),…27. Giáo 
sư Peter Harvey cho rằng trong số 40 đối tượng, một số có tính chất 
đạo đức thích hợp với người có đức tin mạnh như đề niệm Phật, 
Pháp, Tăng,… một số dùng để đối trị các trạng thái tâm tiêu cực 
như 10 đề niệm tử thi, 4 đề vô lượng tâm,…28. 

Qua sự trình bày của các nhà chú giải Nam truyền và Chơn lý 
của Tổ sư, hành giả có thể linh động chọn một đề mục thích hợp với 
mình để hành trì. Tổ sư khuyến khích: “Khi ta hành đến là sẽ được 
học lần lần, cũng có pháp cao thấp tùy theo trình độ, nhưng ta có thật 
hành mới có hiểu và rồi tự mình lựa chọn, chế biến cho hạp vừa. Chớ 
đối với người đã nhập định vững rồi, thì phép nào, đề mục nào cũng 
được, cũng y nhau, vốn không cao thấp khác lạ”29. 

3.2. Phép quán niệm hơi thở 

Trong Kinh Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ Kinh và Kinh Niệm 
Xứ trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật giảng rõ: “Này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tỷ-kheo đi đến khu rừng, gốc cây, hay ngôi nhà trống, ngồi kiết già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt; tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh 
giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; thở ra dài, vị 
ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; 
thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; “an tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập”30. 

27. Buddhaghosa, The Path of Purification, tr. 117;  Anurudhā, A Manual 
of Abhidhamma, pp. 230-231; Bhikkhu Bodhi, A Comprehensive Manual of 
Abhidhamma, p.338.

28. Peter Harvey, An Introduction to Buddhism, p.247.
29. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 

giáo, 2009, tr.359-360.
30. HT. Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh, số 2.
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Trong quyển Số tức quan, Tổ sư cũng trình bày pháp tu lấy hơi 
thở làm đề mục, Ngài cho rằng: “Số tức quan là trung đạo, nấc thang 
của nhập định”, và “kết quả của số tức quan là nhập định”31. Với những 
ai mới hành trì tâm còn xao động, Tổ sư dạy cách đếm hơi thở theo 
từng trình độ khác nhau để “kiềm giữ ý giác ở một chỗ hơi thở”; khi 
tâm định cao thì không cần phải dùng phép đếm nữa, cho đến hơi 
thở cũng nhẹ như tơ. Tổ sư giải thích: “Những lúc đầu, người chưa 
được tự nhiên thì hơi thở ấy nó sẽ là bạn thân của người nương tựa, nó 
cũng như vầng mây dưới chơn để đưa tâm hồn người lên đến cõi tột 
cao hư vô tự nhiên, khi đến nơi rồi, thì không còn kể đếm bảo giữ vầng 
mây hơi ấy. Nghĩa là trong lúc mới đầu, tâm còn nặng nề thì nương đó, 
lâu nhẹ lần là sẽ bỏ luôn”32. 

Điều đáng lưu ý nhất trong pháp niệm hơi thở là giữ thái độ 
khách quan đối với hơi thở, không cố gắng thở dài hay ngắn, mạnh 
hay yếu, nhanh hay chậm, nghĩa là hành giả không can thiệp vào hơi 
thở mà chỉ theo dõi tiến trình chuyển động của hơi thở từ lúc khởi 
đầu cho đến lúc chấm dứt. Tổ sư dạy: “Tất cả những phép tu tập hơi 
thở có khó dễ khác nhau, nhưng chẳng có cách nào qua lẽ tự nhiên 
bình thường này: là người ta phải đừng cố ý chăm chú vào riêng hơi 
thở, nhưng người ta lúc nào cũng phải ngăn đón sự thái quá thở mạnh, 
cùng bất cập thở nhẹ”33. Theo tư tưởng của Tổ sư bình thường tâm thị 
đạo, trong tất cả các phép tu không có phép nào vượt qua lẽ tự nhiên, 
“tự nhiên chơn như là định, là trung đạo”34; và các pháp môn đều là 
phương tiện. Phép quán niệm hơi thở cũng vậy, vì “hơi thở là một đề 
mục trong muôn ngàn đề mục thiền định, chớ chẳng phải một môn độc 
nhất để đến thiền định”35.

3.3. Các chi thiền và tầng thiền 

Theo Thanh Tịnh Đạo, Vi Diệu Pháp và các kinh sách thuộc tư 

31. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập III “Sổ tức quan”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.291-292.

32. Sđd, tr.290.
33. Sđd, tr.301-302.
34. Sđd, tr.302.
35. Sđd, tr.301.
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tưởng Phật giáo Nguyên thủy, thiền (jhāna) được trình bày theo 
các chi thiền (jhānaṅga), gồm có 5 chi thiền, đó là: tầm, sát, hỷ, 
lạc/xả, và nhất tâm36. Trong Chơn lý  “Luật nghi Khất sĩ”, cách phân 
loại của Tổ sư có một chút khác biệt, hai chi thiền tầm và sát được 
xem là một và là chi thiền đầu tiên trong năm chi, kế đến là hỷ, lạc, 
tịnh, và định37.

- Tầm (vitakka) thường được dùng trong nghĩa suy tư hay suy 
gẫm, trong Bát chánh đạo, tầm được hiểu là chánh tư duy. Tầm có 
nhiệm vụ ngăn chặn 2 triền cái: hôn trầm và thùy miên. 

- Sát (vicāra) là quan sát, dò xét, trong pháp hành, sát có nghĩa 
là giữ tâm trên đối tượng, an trú trên đối tượng. Sát tạm thời khắc 
phục triền cái hoài nghi. Hai chi thiền tầm và sát được Tổ sư định 
nghĩa chung là “tìm xét nghĩa lý”38. 

- Hỷ (pīti) là trạng thái tâm hân hoan, thích thú trên đối tượng, 
ở đây hỷ không phải là một cảm thọ như lạc mà là một tâm sở, tâm 
sở này đến trước, và khi hỷ xuất hiện, báo hiệu lạc sẽ phát sanh. Hỷ 
dứt trừ tâm sân. 

Nói về hỷ, Tổ sư giải thích:“Trong cảnh tâm định, thường có 
những sự vui như da nổi ốc, trán mát lạnh như thấy hào quang xẹt, 
như thấy biển nước trắng xóa phủ chụp xung quanh, như thấy mình 
nhẹ bay bổng trên không trung…”39. Những kinh nghiệm này được 
các nhà chú giải Nam truyền nói đến với các thuật ngữ như: tiểu hỷ 
(khuddaka-pīti), sát na hỷ (khaṇika-pīti), hải triều hỷ (okkantika-
pīti), khinh thân hỷ (ubbega-pīti), và sung mãn hỷ (pharaṇa pīti)40. 

- Lạc (sukha) là một trạng thái an vui trong tâm, không liên hệ 
đến thú vui vật chất. Hỷ tạo cho hành giả cảm giác thích thú trong đề 

36. Buddhaghosa, The Path of Purification, tr.86-87; Anurudhā, A Manual of 
Abhidhamma I, tr. 41; Nandamālābhivaṃsa, Fundamental Abhidhamma, part I, tr.31

37. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật Nghi Khất sĩ, tr.131.
38. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 

giáo, 2009, tr.360.
39. Sđd, tr.361.
40. Anurudhā, A Manual of Abhidhamma I, tr.49
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mục, lạc giúp hành giả trải nghiệm tự tâm. Nói cách khác, hỷ là cảm 
giác vui trước khi thưởng thức đối tượng, lạc là cảm giác vui khi đang 
thưởng thức đối tượng. Lạc khắc chế sự phóng tâm và lo âu. 

- Xả (upekkhā) ở đây là một trạng thái cảm thọ cao, chỉ khi đạt 
đến ngũ thiền mới kinh nghiệm được. Tổ sư khẳng định: “Sau rốt 
chỉ còn định và xả. Bấy giờ cái học sẽ từ nơi yên lặng mà ra, và từ 
nơi cảnh ngoài mà đến thêm, thêm mãi, tức là giải thoát đã đến bờ 
bên kia Niết-bàn, hết luân hồi khổ não”41. 

- Nhất tâm (ekaggatā) hay định là trạng thái gom tâm an trụ 
vào một điểm duy nhất. Tâm sở này có trong tất cả các tầng thiền 
nhưng đến ngũ thiền thì tâm định mạnh nhất. Trong Bát chánh 
đạo, nhất tâm được gọi là chánh định. Chi thiền này diệt trừ tâm 
tham dục.

Năm chi thiền này hoạt động đồng bộ nhau, mỗi chi thiền 
thực hiện một chức năng tương ứng, chi thiền này không vượt qua 
chi thiền khác, do vậy mà tâm thiền sanh khởi. Nếu tầm không suy 
tư và hướng tâm đến đối tượng, sát không trú tâm trên đối tượng, 
thì sẽ không có hỷ, lạc, tịnh và định hay nhất tâm. Tổ sư chỉ rõ: “Có 
tầm sát là tầm tòi quán xét thấy rõ lẽ thật, mới có sự vui mừng; có hỷ 
mừng vì lẽ gặp được đường đi, mới có sự vui; có lạc vui khi đã đi tới 
trúng đường, không còn khổ não thì thân tâm trí mới trong sạch; có 
tịnh sạch ý mới yên lặng đứng ngừng, không còn bị lôi cuốn hấp dẫn 
nên mới định”42. Cả năm chi thiền này hỗ trợ lẫn nhau, do sự kết 
hợp của năm chi thiền mà các tầng thiền sanh khởi. 

Theo Kinh tạng và Vi Diệu Pháp, các chi thiền được phân 
loại thành năm nhóm từ thấp đến cao, gọi là năm tầng thiền hay 
ngũ thiền. Tuy nhiên, trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa 
giải thích hai cách: tứ thiền và ngũ thiền43. Chơn lý của Tổ sư chịu 
ảnh hưởng khá rõ nét từ tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy, nên các 

41. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.360.

42. Sđd, tr.347-348
43. Buddhaghosa, The Path of Purification, tr.86-87.
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tầng thiền cũng được trình bày theo hai cách. Trong quyển “Nhập 
định”, Tổ sư giải thích bốn loại định (tứ thiền): “Sơ định là tầm sát, 
hỷ, lạc, tịnh, định; Nhị định là hỷ, lạc, tịnh, định; Tam định là lạc, 
tịnh, định; và Tứ định là tịnh, định, và sẽ đến định xả, là đắc đạo, 
đắc chơn ngã, chủ tể, kết quả”44. Trong phần Định của Luật nghi 
Khất sĩ, Ngài lại trình bày năm lớp nhập định (ngũ thiền): (1) Tầm 
sát, hỷ, lạc, tịnh, định; (2) Hỷ, lạc, tịnh, định; (3) Lạc, tịnh, định; 
(4) Tịnh, định; và (5) Định45.

3.4. Đề mục và các tầng thiền tương ứng

Trong phần Định của Luật nghi Khất sĩ, sau khi liệt kê 40 đề 
mục thiền, Tổ sư đã giải thích một cách rõ ràng đề mục nào sẽ đưa 
đến tầng thiền nào từ sơ thiền cho đến ngũ thiền. Ngài trình bày có 
tất cả 30 đề mục có năng lực giúp hành giả đạt đến nhập định, đó là: 
“10 đề trước mặt và 1 đề niệm hơi thở - 11 đề mục này có thắng lực 
đem tâm từ sơ định đến ngũ định; 10 đề tử thi và 1 đề hơi thở - 11 đề 
mục này có thắng lực đem tâm đến sơ định; 1 đề từ, 1 đề bi, và 1 đề 
hỷ - 3 đề mục có thắng lực đem tâm từ sơ định đến tứ định; 4 đề vô sắc 
và 1 đề xả - 5 đề mục này có thắng lực đem tâm từ tứ định đến ngũ 
định”46. Có tất cả 40 đề mục thiền nhưng ở đây Tổ sư chỉ nói đến 
30 đề mục, nếu hành trì một trong 30 đề mục này hành giả có thể 
thành tựu từ sơ định đến ngũ định, 10 đề mục còn lại Tổ sư không 
nói đến. Trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa giải thích: “Có 
10 đề mục chỉ đưa đến cận định (10 đề mục này Tổ sư không nhắc 
đến), đó là 8 đề quán niệm (trừ niệm thân và niệm hơi thở), quán 
thức ăn bất tịnh, và phân tích tứ đại; 30 đề mục còn lại đưa đến 
nhập định”47. Ba mươi đề mục còn lại mà Ngài Buddhaghosa đề 
cập đến chính là 30 đề mục mà Tổ sư đã liệt kê - 30 đề mục đưa 
đến nhập định. Tóm lại, theo Thanh Tịnh Đạo và Chơn lý của Tổ sư, 
trong 40 đề mục thiền, có 30 đề mục an trú vào tâm định hay nhập 

44. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.361.

45. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr.132.
46. Sđd, tr.131
47. Buddhaghosa, The Path of Purification, tr.113.
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định (appanā-samadhi) từ sơ thiền đến ngũ thiền, 10 đề mục còn 
lại chỉ có thể giúp tâm lắng dịu, chỉ là trạng thái cận định (upacāra-
samadhi), chưa đi vào nhập định. 

4. Giá trị của thiền tập

Mục đích của thiền Phật giáo, dù theo bất kỳ hệ tư tưởng nào, 
giúp hành giả có được thân thể khỏe mạnh, tâm trí an tịnh sáng 
suốt; cao hơn là thành tựu các tuệ quán, dứt trừ khổ đau và đạt 
được sự giác ngộ giải thoát ngay trong hiện tại. Đây là kết quả 
chân thật có được bằng chính những trải nghiệm cá nhân, thấu 
hiểu được tiến trình hoạt động của thân và tâm. Thân hành động, 
tâm nhận biết và do ‘ý muốn làm’ mà thân phải làm việc này, việc 
nọ. Tiến trình này luôn luôn thay đổi, vận hành theo bản chất tự 
nhiên chứ không phụ thuộc vào chúng ta nên chúng ta không thể 
kiểm soát và làm chủ được nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm 
là quan sát để hiểu được nó. Khi hiểu được tiến trình hoạt động 
của thân và tâm, chúng ta sẽ không chấp ngã, sẽ biết suy nghĩ và 
hành động vì người khác.

Phần lớn những khổ đau, những điều bất như ý xảy ra trong 
cuộc sống của chúng ta là do chúng ta dựa trên những phán đoán 
sai lầm, là vì chúng ta thiếu hiểu biết và cũng không tìm tòi học 
hỏi để biết được sự thật. Vì thế, một người không hiểu biết sự vận 
hành của thân, tâm cũng như những sự vật quanh mình, sẽ cảm 
thấy cuộc sống rất đáng chán, bất an, nhất là dễ bị khủng hoảng 
tinh thần khi thất vọng hay đối mặt với những nỗi đau buồn. 
Thiền tập giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ những 
sự vật quanh mình cũng như bản tính của chúng. Thiền tập giúp 
chúng ta hiểu được rằng bài học của cuộc sống là học chấp nhận 
những gì chúng ta không thích ở bản thân chúng ta cũng như ở 
cuộc sống để có được sự kiên nhẫn và tinh thần khoan dung, và 
rồi chúng ta sẽ không quá chú trọng và không thấy khó chịu với 
những điều bất toàn ở bản thân cũng như ở người khác.

Lật lại từng trang Chơn lý, người đọc thấy rõ Tổ sư nhấn 
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mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của thiền tập, Ngài dạy ngoài 
việc tuyệt đối tuân thủ giới luật, người tu cần phải thành tựu 
định và tuệ, ba pháp này không thể tách rời nhau trong việc hành 
trì, nếu “không định, không có thần thông quả linh thì con người 
phải té sa vào nơi vật chất giả dối, nắm níu lấy ác tà loạn vọng, 
chôn nhốt giết hại tâm mình. Cho nên tâm định thì trí mới huệ, 
huệ nhiều ít là do định. Định nhiều thì huệ nhiều, định ít thì huệ 
ít, không định thì không huệ”48. Thượng tọa Nyanaponika, một 
nhà sư người Đức, khẳng định: “Bằng cách thực hành thiền, người 
ta sẽ có được những tài sản cá nhân quý giá đó là sự tự kiểm soát 
thân và tâm, tài sản quý báu này sẽ không bao giờ bị đánh cắp. Đây 
chính là sự bảo vệ cao tột nhất mà chúng ta có thể ban tặng cho 
người, cho đời. Những ai có hành thiền sẽ luôn sống cuộc sống an 
tịnh, không não hại, không bạo động”49.

Thiền tập được xem như hoạt động tinh thần không thể thiếu 
đối với mọi người vì thiền chính là nền tảng tạo nên đức tính điềm 
tĩnh, tự chủ, sáng suốt và lòng thương yêu chân thật; giúp chúng ta 
chấp nhận một cách tích cực bản thân và xã hội mình đang sống, 
cố gắng phấn đấu để khắc phục những khó khăn, không chán nản 
hay thất vọng, không chạy trốn hoàn cảnh một cách tiêu cực. Từ 
đó, chúng ta có thể khẳng định hoa trái của thiền tập giúp mọi 
người có được an lạc và hạnh phúc trọn vẹn.

5. Kết luận

Phát xuất từ quan niệm kế thừa và phát huy tư tưởng của 
các truyền thống Phật giáo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khéo léo 
vận dụng tinh hoa giáo pháp, dù lúc ấy Kinh Luật Luận còn rất 
hạn chế và thời gian nghiên cứu, hành đạo của Ngài lại không 
dài, nhưng Ngài đã để lại cho thế hệ sau một hướng đi, một con 
đường mà chư Phật, chư vị Thánh Tăng xưa đã đi qua, con đường 
đưa đến thành tựu đạo nghiệp, hóa độ chúng sanh. Chỉ một bộ 

48. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập I “Nhập định”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.341.

49. Nyanaponika, The Vision of Dhamma, p.327
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Chơn lý nhưng trong đó bao gồm pháp học pháp hành, sự lý viên 
dung, tánh tướng tương hội của các hệ phái Phật giáo Nguyên 
thủy và Phát triển. Chính nhờ tinh thần truyền thừa bất diệt của 
Tổ sư, ngày nay tại Việt Nam có một truyền phái Phật giáo thuần 
Việt, mang đậm sắc thái Việt, nhưng tư tưởng giáo lý không xa 
rời những gì Đức Thế Tôn đã truyền dạy trên hai ngàn năm trăm 
năm qua. 

Mười năm hiện thân tu tập và giáo hóa nhân sanh, rồi Tổ sư 
ra đi biền biệt cho đến ngày nay. Nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm 
ngày Tổ sư vắng bóng, người viết là hàng hậu học với tri thức còn 
non kém nhưng nguyện ước chân thành, lòng luôn canh cánh nỗi 
niềm tri ân và báo ân các bậc Tổ thầy, thành kính dâng một cánh 
tâm hoa, tô điểm vườn hoa Phật pháp tại quê nhà, mong cho đạo 
pháp và dân tộc luôn thủy chung chan hòa, lợi lạc tha nhân.

***
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Expositor (Atthasālinī), London: Pāli Text Society, 1976.

5. Buddhaghosa, Ñāṇamoli dịch Pāli sang Anh ngữ, The Path of 
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chúng tôi chỉ biết đến Đức Tổ sư qua lời kể lại của chư Tôn đức 
và hiểu được giáo pháp của Ngài qua bộ Chơn lý. Khi nghiên cứu 
đến Chơn lý “Nhập định” (số 14) và Chơn lý “Số tức quan” (số 53), 
chúng con / chúng tôi nhận thấy có cả thiền và tịnh trong phương 
pháp tu tập của Ngài. 

Thiền định (Samatha) là phương pháp tu tập hướng tâm tập 
trung trên một đề mục để cắt đứt vọng tưởng, ngoại duyên đưa 
đến định tâm (Samàdhi). Vào thời đức Phật tại thế, các ngoại đạo 
sư có nhiều vị đã đạt những trạng thái định cao nhất của thiền sắc 
giới và vô sắc giới với một số đề mục Thiền khác nhau. Chính đức 
Phật Thích-ca là vị đầu tiên khám phá và thể nghiệm thiền với đề 
mục là hơi thở và đã thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác. Từ 
đó phương pháp thiền chánh niệm hơi thở (Ànàpànàsati) thường 
xuất hiện trong những pháp thoại của đức Phật và được ghi chép 
trong Tam tạng giáo pháp. 

Chánh niệm hơi thở là một trong 40 đề mục thiền định trong 
Kinh tạng Pàli và đặc biệt kỹ thuật tu tập được trình bày một cách 
chi tiết trong Thanh tịnh đạo luận (Visuddhimagga). Chú trọng đề 
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mục hơi thở trong tham thiền, nhưng đức Tổ sư cũng kết hợp hơi 
thở với danh hiệu Phật giúp cho những hành giả có nhân duyên 
với pháp môn này tu tập được dễ dàng hơn. Ngài dạy: “Ví như có 
người kia tập như vầy. Hơi thở hít vô kéo dài nhẹ nhẹ, niệm tưởng 
thầm rằng “Nam-mô A” chậm rãi đến mãn hơi, rồi thở ra kéo dài 
nhẹ nhẹ, niệm tưởng thầm rằng “Di Đà Phật” chậm rãi đến mãn 
hơi; thâu vô trở lại, niệm tưởng nữa làm thành vòng tròn, bằng sáu 
chữ “Nam-mô A-di-đà Phật” và liên tiếp những vòng tròn. Đi đứng 
nằm ngồi đều niệm mãi, tập không cho bỏ sót một hơi thở nào, trừ 
ra lúc ngủ quên, hay khi nói chuyện. Kẻ ấy bằng định tâm được như 
thế cũng khá, lục căn sẽ thanh tịnh lần, và sẽ đến được giác ngộ, của 
chết, ngủ nghỉ, số tức quan mực trung mà đắc định. Vì khi niệm ghi 
nhớ lâu sau đã quen, là sẽ không còn niệm sáu chữ ấy, mà như lúc 
nào cũng vẫn có, in trí vào hơi thở, chừng đó là còn hơi thở, càng 
ngày càng nhẹ nhẹ lần, cho đến sau rốt chỉ biết có chết, ngủ nghỉ 
bằng hơi thở thoi thóp tự động, ấy là Số tức quan, do đó mà đặng 
nhập định. Kẻ ấy niệm Phật danh như thế là để mượn đức tin ủng 
hộ, cho tinh tấn ham mộ... hoặc như hơi vô đếm một, hơi ra đếm 
hai, mãi đếm một hai hoặc đến bao nhiêu cũng được. Có người 
niệm tưởng một câu pháp, niệm danh hiệu Phật khác, hoặc một cái 
chi, đề mục nào cũng nên ích lợi, vì cốt ý là để trụ tâm. Những kẻ 
tâm yếu hay loạn thì trước hết niệm ra tiếng cho quen, kế đó niệm 
thầm cho tai nghe theo hơi thở, tiếp nữa không niệm mà hơi thở 
quen chừng như có niệm, sau rốt mất niệm mà hơi thở vẫn đều hòa 
khỏe nhẹ, như đến cảnh trí chết, ngủ nghỉ là Số tức quan hiển hiện, 
để đưa vào nhập định. Số tức quan ấy kêu là vầng mây bay đưa vào 
xứ Phật”.

Đức Tổ sư đã hướng hành giả dùng câu niệm Phật nương theo 
hơi thở để loại trừ tạp niệm, dần đi đến định tâm bất loạn là trạng 
thái đồng với định tâm thiền sắc giới thứ tư. Với đối tượng hơi thở 
này, đức Phật đã chứng đạt các trạng thái thiền định sắc giới (rūpa 
jhāna) và vô sắc giới (aruppa jhāna). Từ đó, Ngài đã phát triển tu 
tập các loại thần thông và đạt đến giải thoát giác ngộ. Với đối tượng 
hơi thở, nếu sự tu tập được phát triển đúng kỹ thuật thì hơi thở sẽ 
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chuyển sang dạng ánh sáng (nimitta) dần qua ba giai đoạn là: Sơ 
tướng (Parikkamma nimitta), Thô tướng (Uggaha nimitta) và Quang 
tướng (Patibhàga nimitta).

Sau khi đối tượng hơi thở đã chuyển sang Quang tướng, nếu 
hành giả tập trung tâm trên đối tượng nầy một cách miên mật thì 
hành giả sẽ loại trừ được năm triền cái: tham (kāmacchanda), sân 
(vyāpāda), hôn trầm thuỵ miên (thīna-middha), trạo cử (uddhacca-
kukkucca) và nghi (vicikicchā). Khi ấy nếu nhận rõ năm thiền chi: tầm 
(vitakka), tứ (vicàra), hỷ (pīti), lạc (sukha) và nhất tâm (ekaggatā) nơi 
hữu phần tâm hay ý môn (bhāvanga ) thì hành giả sẽ đạt đến trạng 
thái thiền thứ nhất.

Vượt qua trạng thái thiền thứ nhất, nếu nhận rõ ba thiền chi: hỷ, 
lạc, nhất tâm thì hành giả sẽ đạt đến trạng thái thiền thứ hai.

Vượt qua trạng thái thiền thứ hai, nếu nhận rõ hai thiền chi: Lạc, 
Nhất tâm thì hành giả sẽ đạt đến trạng thái Thiền thứ Ba.

Vượt qua trạng thái thiền thứ ba, nếu nhận rõ hai thiền chi: Xả, 
Nhất tâm thì hành giả sẽ đạt đến trạng thái thiền thứ tư.

 Nhất tâm là thiền chi quan trọng nơi trạng thái định thiền 
thứ tư sắc giới tương đương với trạng thái niệm Phật nhất tâm 
bất loạn.

Như đức Tổ sư nói: “Cũng có kẻ mới lúc đầu niệm danh Phật 
rất nhiều theo hơi thở vô, còn hơi ra thì xả bỏ, gọi là niệm thâu 
vô, lâu sau còn niệm vô một câu, lần đến còn một tiếng, kế đó nhớ 
tưởng theo hơi thở mà thôi niệm, nhưng vẫn còn như tưởng tượng, 
sau đó mới đến Số tức quan và nhập định”.

Cũng nằm trong 40 đề mục thiền định, mười kasina (tức 
là vòng tròn đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, hư không, xanh, đỏ, 
vàng, trắng) có thể đưa hành giả đến những trạng thái định sắc 
giới. Trong Chơn lý “Nhập định” có viết: “Hoặc tìm xét nơi màu 
xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, tím, đất, nước, lửa, gió, khoảng trống, 
cái không, cái có; nơi các tử thi, sự chết, thây ma. Hoặc suy gẫm nơi 
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Phật, Pháp, Tăng, giới, định, huệ, ơn đức của Phật và chư thiên, nơi 
đức tin, nơi ánh sáng, nơi sự sống, hoặc quán xét nơi phép linh, nơi 
lòng từ bi hỷ xả vô lượng, nơi cái không có, không lường, không biên, 
không nhớ tưởng, không nhận biết, không cái ta, không thường, 
không ranh mé... nơi miếng ăn dơ bẩn, nơi xác thân nhơ nhớp. Hoặc 
chán ghê hổ thẹn, sợ cho cái khổ, cái luân hồi... Cả thảy các pháp lý 
sự gì trong thế gian, quấy phải gì cũng có thể làm đề mục nhập định 
cho ta được cả”. 

Theo phương pháp tu tập, hành giả chọn đề mục là vòng tròn 
đất hay vòng tròn gió…, tập trung tâm vào đó cho đến khi nhận 
rõ các thiền chi và đạt đến trạng thái định. Trong Chơn lý “Số tức 
quan”, đức Tổ sư cũng viết: “Ví như vị Bồ-tát trong lúc nóng nực, 
Ngài nói ra rằng nóng quá, thôi mát đi, mát, tức Ngài mật niệm: 
mát, mát, mát, từ tiếng một theo mỗi hơi thở ra vô, rồi từ từ in trí 
vào hơi thở; kế đến hơi thở nhẹ lần nhập định, là sẽ như có luồng 
gió mát thổi ngay lại, mát lạnh khoẻ khoắn vô cùng. Gặp cái chi, 
việc gì, các Ngài cũng dùng nó mà đếm nhập định và phát thần 
thông. Thế nên các Ngài biến hoá vô cùng, phép nhập định vô số, 
cùng giác ngộ thêm lên sáng suốt, đó là Số tức quan của bậc cao. 
Còn như những bậc thấp, hoặc người ta tập sự chăm chú chăm chỉ 
đếm một, hai, ba, đến trăm ngàn muôn trong mỗi lúc, một con số 
nhứt định bằng hơi thở ra vào; hay đếm những danh hiệu Phật, 
mỗi hơi thở mỗi tên, đếm mãi từ xuôi tới ngược, từ ngược tới xuôi, 
để đặng kềm ý phục tâm một chỗ cho quen, đặng đến lần Số tức 
quan nhập định”. 

Pháp môn Tịnh Độ là tu tập niệm Phật theo phát nguyện 
của Đức Phật A-di-đà. Danh hiệu A-di-đà xuất phát từ danh tự 
Pàli là Amitabhà. Trong đó, Amita có nghĩa là vô biên và Àbha là 
hào quang. Như vậy, A-di-đà Phật tức là danh hiệu của Đức Phật 
phóng hào quang vô lượng vô biên cứu độ tất cả chúng sinh đau 
khổ. Theo Niệm Phật thập yếu1: “Niệm Phật không phải chuyên chỉ 

1. HT. Thích Thiền Tâm, Niệm Phật thập yếu, Thành hội Phật giáo TP. HCM, 
PL.2535-1994, tr.132-142.
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về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho 
nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp Trì danh, còn có ba 
pháp khác nhau nữa là: Thật tướng, Quán tưởng và Quán tượng... 
Trì danh Niệm Phật, là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 
bốn chữ hoặc sáu chữ hồng danh ‘Nam-mô A-di-đà Phật’. Trì bốn 
chữ ‘A-di-đà Phật’ được điểm lợi dễ nhiếp tâm; trì đủ sáu chữ được 
điểm lợi dễ phát khởi sự kính thành cơ cảm. Phương pháp này trong 
Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang 
được thông dụng nhứt...”. 

Trì danh niệm Phật lại có mười phương pháp để niệm Phật đó là: 
1. Phản văn trì danh, 2. Sổ châu trì danh, 3. Tùy tức trì danh, 4. Truy 
đảnh trì danh, 5. Giác chiếu trì danh, 6. Lễ bái trì danh, 7. Ký thập 
trì danh, 8. Liên hoa trì danh, 9. Quang trung trì danh, và 10. Quán 
Phật trì danh. 

Trong mười phương pháp nầy,  ‘Liên hoa trì danh’ (số 8) là 
“Lấy bốn sắc hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa niệm vừa tưởng, 
luân lưu chuyển tiếp, là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành 
giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhứt, tưởng trước mặt mình hiện ra 
một đoá sen xanh to lớn phóng ánh sáng xanh. Câu thứ hai, tưởng 
hoa sen vàng phóng ánh sáng vàng. Cho đến câu thứ ba thứ tư, là 
hoa sen đỏ, trắng, màu nào phóng ánh sáng ấy...”. Nơi phương pháp 
này, chúng ta thấy sự tương đồng với cách tu Bốn đề mục Thiền 
định Kasina màu là vòng tròn đen, trắng, đỏ, vàng để đưa đến 
định tâm Thiền Sắc giới thứ Tư.

Lại có sự tương đồng với sự tu tập đề mục Kasina ánh sáng 
cũng đưa đến định tâm Thiền Sắc giới thứ Tư như phương pháp 
số 9 là ‘Quang trung trì danh’: “...hành giả khi nhắm mắt niệm 
Phật, thường bất chợt thấy những hình tướng ô uế, hoặc màu sắc 
đen tối xao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền dạy cho cách thức 
này. Đây là phương pháp vừa niệm Phật, vừa tưởng mình đang 
ngồi giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định 
trong vùng quang minh ấy, hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt 
mát mẻ, không những tạp tưởng trừ dứt, mà các tướng uế ác cũng 
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tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu, và Tam-muội cũng 
do đó lần lần thành tựu...”. 

Nhìn chung khi tham thiền, đối với một số hành giả, Đức Tổ 
sư khuyên hành giả phải nương câu niệm Phật để trợ duyên ban 
đầu giúp tâm an định. Khi niệm Phật, cũng có một số phương 
pháp phải dùng đề mục tương đương với đề mục Thiền định. Do 
vậy, chúng ta thấy rằng tham thiền hay niệm Phật đều là phương 
pháp tu tập đưa hành giả đến định tâm bất loạn. Từ tâm định nầy, 
hành giả có thể tiếp tục tu tập cho đến phát sinh trí tuệ để hoàn 
thành viên mãn con đường hành trì Giới-Định-Tuệ. 

“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” trong suốt thời gian 
hoằng hóa, Đức Tổ sư luôn tinh tấn tham thiền nhập định. Trong 
phương tiện giáo hóa, đôi lúc Ngài khuyến khích hành giả song 
hành Thiền - Tịnh nhằm an trụ tâm lúc ban đầu, sau đó, hướng 
đến sự nhất tâm trên đề mục tu tập để đạt được trạng thái định 
tâm. Cũng vậy, người niệm Phật cũng nhằm mục đích đi đến chỗ 
nhất tâm bất loạn, đó tức là tâm định. Như vậy, tùy theo nhân 
duyên mà hành giả có thể chọn pháp môn tu tập phù hợp căn 
cơ của mình để đưa đến kết quả là thân tâm được an lạc và giải 
thoát. Nếu hành giả có thể duy trì những trạng thái nầy cho đến 
giờ lâm chung thì chắc chắn hành giả sẽ tái sinh về những cảnh 
giới Phạm Thiên – Thiền Sắc giới (Rūpa Jhàna Brahma Bhūmi) 
thứ tư và cảnh giới này chỉ có bậc Bất Lai (Anagami) và A-la-hán 
(Arahant) an trú, được gọi là Tịnh Cư Thiên (Suddhāvāsa) hay 
Cực Lạc (Sukhāvati).

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường 
chiếu. Xin thành tâm cầu chúc chư hành giả tùy duyên thành tựu 
trong phương pháp tu tập, nhằm đem lại lợi lạc cho chính mình 
và chúng sanh muôn loài.



TÖ TÖÔÛNG PHAÄT GIAÙO ÑAÏI THÖØA 
CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG TRONG BOÄ CHÔN LYÙÙ

TT. Thích Huệ Thông 
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 

Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Từ hàng ngàn năm qua, sự xuất hiện của các tôn giáo được xem 
như là một trong những hình thái biểu hiện ý thức phát triển xã hội. 
Chính vì vậy mà ngoài việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của 
một bộ phận quần chúng, tôn giáo còn đóng vai trò quan trọng bởi 
nó ảnh hưởng trực tiếp đến các giá trị văn hóa, đạo đức, nếp tư duy 
và phương cách sống của con người. Ở nước ta, tôn giáo rất đa dạng, 
phong phú, mang đậm dấu ấn tâm linh đặc thù của dân tộc, nhất là 
các tôn giáo trong lòng dân tộc. 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nước ta bị thực dân Pháp 
đô hộ, chiến tranh liên tục, dân chúng lầm than, lòng người hoang 
mang trước một triều đình thối nát. Xen vào đó là những tư tưởng 
nô dịch của thực dân Pháp càng làm cho lòng người sợ hãi, mất 
ý chí, bỏ mặc số phận, sống cầu an với thân phận của người dân 
trong một đất nước đang bị nô lệ. Vào lúc này, người dân chỉ biết 
gởi gắm niềm tin vào đấng thiêng liêng để cầu nguyện sự bình an 
và từ đây, nhiều hình thức mê tín, dị đoan xuất hiện. Nhiều người 
lợi dụng niềm tin này đã tạo ra đủ cách thức mê hoặc để mưu cầu 
lợi ích cá nhân, trong đó có cả nhà sư: “Thầy chùa không hiểu đạo 
Phật, khinh thường giới luật, có kẻ mượn Phật làm danh, cũng ngày 
đêm hai buổi công phu, sóc vọng, cũng sám hối như ai, nhưng lại 
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thủ dị cầu kỳ, học thêm bùa ngải, luyện roi thần, làm bạn với thiên 
linh cái, đồng nhi, ông lên bà xuống, ngáp vắn, ngáp dài, thư phù 
niệm chú, gọi là cứu nhân độ thế, nhưng thật ra lợi dụng lòng mê 
muội của thiện nam tín nữ, mở rộng túi tham, vơ vét cho sạch sành 
sanh”1. Trong hoàn cảnh đau khổ như vậy, sự xuất hiện của các 
bậc chân tu, uyên thâm Phật học như chư vị Thích Chí Thành, 
Thích Thanh Kế, Khánh Anh, Khánh Hòa, Thiện Chiếu, cư sĩ 
Nhật Sắc… đã mang lại phần nào niềm tin Phật chánh tín cho 
người dân nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng trên tinh thần 
của Phật giáo nhập thế. Cư sĩ Nhật Sắc - Thiện Thành (Nguyễn 
Sinh Sắc) đã nói: “Tu là phải nhập thế, phải xả thân cứu đời mới 
phát triển đạo được. Phật dạy, tu là cứu khổ, cứu nạn chúng sinh. 
Cái nạn lớn nhất là mất nước, là đem thân làm nô lệ ngoại bang. 
Chúng sinh hiện đang lầm than, rên siết, đã là người chân tu thì 
phải ra tay cứu dân, cứu nước…”2. 

Nếu như các tôn giáo khác phát triển trên nguyên tắc và truyền 
thống giáo điều, thì sự phát triển của Phật giáo lại khởi nguồn từ nền 
tảng tư tưởng đạo đức truyền thống đặc trưng của dân tộc kết hợp 
hài hòa với giáo lý Phật-đà. Trong bối cảnh xã hội vào thập niên 40 
của thế kỷ XX, dù ở nước ta đã có mặt các tôn giáo nội sinh, nhưng 
sự xuất hiện của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng 
Quang sáng lập vào năm 1944, mà ngày nay chúng ta gọi là Hệ phái 
Khất sĩ, vẫn có ý nghĩa quan trọng. Vậy sự ra đời của Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam mang ý nghĩa như thế nào? 

Theo nhận định chủ quan của chúng tôi thì Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam là một nhánh đạo phát sinh ngay trong lòng Phật giáo tại 
Việt Nam. Điều đặc biệt là giáo pháp này không xuất phát từ Phật 
giáo Bắc tông, Nam tông, mà là sự kết hợp và ứng dụng hiệu quả hai 
nền tảng giáo lý vào con đường tu hành của Hệ phái một cách hài 
hòa. Chính nét đặc thù này đã khiến cho Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
mang nhiều ý nghĩa sâu xa và thực tiễn. Trước hết, nó đáp ứng được 

1. Theo tư liệu của cư sĩ Khánh Vân, Duy Tân, số 18. 
2. Nguyễn Đức Hiền (chủ biên), Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc,  Sở Văn hóa 

và Thông tin Đồng Tháp xuất bản, 1990.
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nhu cầu tu nhân học Phật của một bộ phận quần chúng ở miền Nam 
nước ta. Thứ nữa, nó đã góp phần bổ sung cho một số tôn giáo nội 
sinh đương thời, đồng thời định hướng cho tín đồ dễ dàng hơn trong 
việc hướng đến con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Sự ra 
đời của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là sự vận dụng một cách sáng tạo 
từ hai nguồn giáo lý Phật giáo Nam tông và Bắc tông trong sứ mạng 
hoằng pháp độ sanh của Đức Tôn sư Minh Đăng Quang. Sự vận dụng 
linh hoạt sáng tạo này đã tạo thành nét đặc thù rất độc đáo của đạo 
Phật tại Việt Nam.

Sau ngày hình thành, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam không ngừng 
lớn mạnh và phát triển vượt bậc để rồi trở thành Hệ phái Khất sĩ, 
một trong những thành viên sáng lập của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Nhìn lại chiều dài lịch sử hình thành và phát triển trong suốt 
70 năm qua, Hệ phái Khất sĩ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp 
chấn hưng Phật giáo, vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt 
Nam. Những kết quả vô cùng khả quan này đã chứng tỏ Hệ phái Khất 
sĩ đã hội đủ chánh kiến, định hướng và phù hợp với nhu cầu học Phật 
thực tiễn của một bộ phận quần chúng ở nước ta. Từ sự phát triển 
không ngừng cả số lượng lẫn chất lượng của Tăng Ni, Phật tử và nhất 
là từ những kết quả đã đạt được trong suốt 70 năm qua, chúng ta có 
thể mạnh dạn nói rằng, Hệ phái Khất sĩ đích thực là một tổ chức Phật 
giáo có khuynh hướng phát triển và rất đặc trưng của Phật giáo tại 
Việt Nam.

Nhân dịp “Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng”, Hệ phái Khất sĩ phối hợp với Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình 
hình thành, phát triển và hội nhập”. Để bày tỏ lòng biết ơn đối 
với Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên một truyền phái Phật giáo 
mang đậm bản sắc dân tộc Việt, cũng như ghi nhận những đóng 
góp của Ngài nói riêng, của Hệ phái Khất sĩ nói chung với Đạo 
pháp và Dân tộc, chúng tôi mạo muội đóng góp cùng hội thảo 
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bài tham luận “Tư tưởng Phật giáo Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng 
Quang trong bộ Chơn lý”. 

1. Vài nét về tư tưởng Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng Quang

Như chúng ta đã biết, bổn hoài của Đức Phật Thích-ca Mâu-
ni chính là độ thoát chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. 
Theo quan điểm Phật giáo Đại thừa, sự thành đạo của Đức Phật 
là kết quả của một quá trình trải qua hằng hà sa số kiếp không 
ngừng tu tập và thành tựu hạnh nguyện Bồ-tát vì xót thương 
chúng sinh. Trong khi đó, Tổ sư Minh Đăng Quang ngay từ khi 
bắt đầu khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Ngài cũng đã đề cao 
mục đích độ sanh với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”. Đây là mục đích tối hậu để hình thành nên Hệ phái Khất sĩ 
ngày nay. Qua đó chúng ta có thể khẳng định tư tưởng vì lợi lạc 
quần sanh, với tâm nguyện noi gương Phật Tăng xưa “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”, chính là tư tưởng Đại thừa của một bậc 
Tổ sư khai sáng. 

Xuất phát từ tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, 
cùng với sự hình thành của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là sự ra 
đời của bộ Chơn lý, gồm 69 tiểu phẩm, nội dung chứa đựng sự hài 
hòa phối hợp giữa hai luồng tư tưởng Phật học Bắc truyền và Nam 
truyền. Đồng thời sự vận dụng linh hoạt tư tưởng Đại thừa vào đời 
sống tâm linh của Hệ phái đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong 
quần chúng Phật tử và trong giới học Phật đương thời về một bậc 
Tổ sư xuất hiện tại Việt Nam trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở 
nửa đầu thế kỷ XX.

Tư tưởng Đại thừa nối truyền Thích-ca Chánh pháp nhằm lợi 
lạc quần sanh của Tổ sư Minh Đăng Quang ngày càng phát triển 
sâu rộng trong đời sống tâm linh của Phật tử và Tăng Ni trong Hệ 
phái Khất sĩ. Ở đây, chúng ta có thể nói ngắn gọn, tư tưởng Đại thừa 
của Tổ sư Minh Đăng Quang đã được thể hiện một cách sống động 
qua hai nội dung căn bản của Hệ phái Khất sĩ, đó chính là “Pháp” và 
“Tăng”. “Tăng” là sự kế thừa hành trạng của Phật Tăng xưa, hội nhập 
và phát triển không ngừng để rồi trở thành Hệ phái Khất sĩ ngày nay. 
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Còn “Pháp” được xem là tư tưởng Đại thừa được dàn trải đều khắp 
trong bộ Chơn lý. Cũng ngay trong bộ Chơn lý, Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã rất coi trọng Pháp bảo: “Pháp bảo là thầy của Phật, là thầy 
của Tăng và chúng sanh. Vậy nên chúng ta mau mở trí ra mà chứa 
đựng Pháp bảo. Vì trong đời Pháp bảo là quý hơn hết”3. Đây cũng là 
nội dung chính mà chúng ta sẽ bàn sâu vào trong phần kế tiếp của 
tham luận này. 

Tư tưởng Đại thừa thường được thể hiện qua tâm lượng, hạnh 
nguyện và việc làm cụ thể trong quá trình nhập thế độ sanh. Do vậy, 
một khi nói đến tư tưởng Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng Quang, 
chúng ta không thể không nói đến hành trình dấn thân nhập thế độ 
sanh của Ngài.

Như chúng ta đã biết, vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đất 
nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, chiến sự triền miên, lòng người ly 
tán, trình độ dân trí của quần chúng chưa cao, hiện tượng mê tín 
dị đoan phát triển tràn lan. Trong bối cảnh đó, tại các tỉnh Nam Bộ 
xuất hiện các tôn giáo nội sinh chủ yếu khuyên răn người đời làm 
lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật. Đan xen với xu hướng tâm linh 
chưa nhất quán rạch ròi là những tư tưởng nô dịch của thực dân 
Pháp. Điều này khiến cho lòng người thêm hoang mang, mơ hồ, 
mờ mịt không chỗ dựa. Trước tình cảnh điêu linh thống khổ này, 
Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
đã ra đời.

Sự có mặt kịp thời của Đạo Phật Khất Sĩ do Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang khai sáng vào thời điểm này, trước hết đã định hướng 
phương thức tu học Phật một cách cụ thể, phù hợp với căn cơ trình 
độ của đại đa số quần chúng đang khao khát con đường giải thoát, 
khai thông sự bế tắc trong đời sống tâm linh, tạo được niềm tin và sự 
phấn khởi của quần chúng Phật tử đối với đạo Phật đương thời. Điều 
này đã góp phần to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo trong 
bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.

3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I “Có và không”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.143.
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Tinh thần vì lợi ích tha nhân mang hạnh nguyện nhập thế độ 
sanh của tư tưởng Đại thừa Phật giáo từng được Đức Phật chỉ dạy 
cho các vị Tỳ-kheo trong Giáo đoàn của Ngài: “Này các Tỳ-kheo, hãy 
đi khắp nơi vì lợi lạc và hạnh phúc của số đông, do lòng từ bi đối với 
cuộc đời, vì lợi lạc và hạnh phúc của trời và người”4. Minh chứng về tư 
tưởng Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng Quang, chúng ta có thể nhận 
thấy trong quá trình hoằng pháp lợi sanh, dù chỉ thời gian rất ngắn 
ngủi, vỏn vẹn 10 năm (1944 - 1954), vậy mà Đức Tôn sư Minh Đăng 
Quang đã thành tựu nhiều Phật sự rất đáng trân trọng. Xuất phát từ 
tư tưởng Đại thừa, với tâm niệm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, 
rộng mở đạo tràng, phổ độ thế nhân về con đường Chánh pháp, đoàn 
Du Tăng Khất sĩ đã theo gót chân Ngài tỏa đi khắp mọi nơi. Đến nơi 
nào thì thâu nhận thêm môn đồ, đệ tử nơi đó; cứ thế, chỉ trong một 
thời gian ngắn, đoàn Du Tăng càng ngày càng phát triển lên đến cả 
trăm vị, hệ thống tịnh xá được xây dựng khắp cả miền Nam và mở 
rộng ra đến các tỉnh miền Trung. Có thể nói, sự hình thành nhanh 
chóng của đoàn Du Tăng Khất sĩ và quần chúng Phật tử nương theo 
chư Tăng Khất sĩ tu học phát triển một cách rộng khắp là một minh 
chứng hùng hồn và thuyết phục về tinh thần nhập thế độ sanh của tư 
tưởng Đại thừa Phật giáo.

Thứ nữa, các đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ thông qua phương 
cách tổ chức, điều hành Giáo đoàn, công tác Phật sự, nghi thức 
hành lễ, sinh hoạt tu học cho đến các chi tiết nhỏ như cách ăn 
mặc, pháp phục… là cả một sự vận dụng uyển chuyển linh động 
rất tinh tế, vừa mang tính kế thừa chân truyền của Phật Tăng xưa, 
lại vừa mang tính sáng tạo năng động phù hợp với điều kiện thực 
tế và hoàn cảnh thời đại. Đây là nét độc đáo của tư tưởng Đại thừa 
mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã ứng dụng rất thành công trong 
Hệ phái Khất sĩ. Do vậy, trước sự lớn mạnh không ngừng của Hệ 
phái Khất sĩ trong suốt 70 năm qua đã cho chúng ta thấy rằng, Tổ 
sư Minh Đăng Quang rất tích cực trong công cuộc chấn hưng Phật 
giáo, nhất là trong giai đoạn Phật giáo nước nhà đang gặp khó 
khăn do hoàn cảnh lịch sử và do cả yếu tố chủ quan ngay trong 

4. Luật tạng, quyển 1, Đại phẩm. 
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lòng Phật giáo thời bấy giờ.

Nói đến Đại thừa Phật giáo, thiết nghĩ chúng ta cũng cần làm 
rõ thuật ngữ này một cách chuẩn xác sao cho phù hợp với tình hình 
thực tế. Như chúng ta đã biết, vào năm 1950, Đại hội Phật giáo Thế 
giới khai mạc ở Colombo đã chính thức đưa ra quyết định xóa bỏ hẳn 
danh từ Phật giáo Tiểu thừa, vì nó không còn phù hợp với tình hình 
thực tiễn, nhất là ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đạo 
Phật tại một số nước như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, 
Lào… Tuy nhiên, kể từ đó đến nay trong sinh hoạt Phật giáo, chúng 
ta vẫn còn sử dụng thuật ngữ Phật giáo Đại thừa một cách rộng rãi 
trong giáo lý và trong nội dung hoằng pháp. Do vậy, với sự tồn tại của 
cụm từ “Phật giáo Đại thừa” chúng ta nên hiểu, đó không phải để so 
sánh hay đối lập với cụm từ “Phật giáo Tiểu thừa”, mà nó hàm ý chỉ 
về sự dấn thân nhập thế độ sanh theo khuynh hướng phát triển. Bởi 
hai chữ “Đại thừa” ở đây mang ý nghĩa là tâm lượng lớn, tầm nhìn 
lớn, hạnh nguyện lớn. Tất cả những phẩm chất cao quý này đều có 
sẵn và luôn có cơ hội phát triển trong tâm thức của mỗi người con 
Phật dù họ đang có duyên gắn kết với bất kỳ một tông phái nào trong 
ngôi nhà Phật giáo.

Xuất phát từ khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu theo một cách 
nhìn khác súc tích hơn, Đại thừa chính là sự khéo léo tùy duyên, 
thuận theo tình cảnh, linh hoạt diệu dụng để làm tốt hơn nữa sứ 
mạng hoằng pháp lợi sanh. Và điều này Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã rất thành công trong việc tổ chức, điều hành, phát triển Giáo 
đoàn trong suốt thời gian Ngài tại thế. Thật vậy, khi nhìn vào những 
đặc điểm nổi bật trong tổ chức cũng như quá trình phát triển Giáo 
đoàn của Hệ phái Khất sĩ, chúng ta cũng không thể ngờ trước sự 
vận dụng rất sáng tạo và kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống Phật 
giáo Nam tông và Bắc tông của Tổ sư Minh Đăng Quang. Chẳng hạn 
đối với việc kế thừa truyền thống Phật giáo Bắc tông, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã thực hiện việc ăn chay nhằm tăng trưởng lòng từ 
bi thương xót muôn loài cũng như trợ duyên cho công phu tu tập; 
trong công tác tổ chức Giáo đoàn, Ngài đã thâu nhận đệ tử nữ, cho 
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họ xuất gia hình thành Ni đoàn của Hệ phái. Về mặt giáo lý, Ngài 
đã giảng thuyết một số kinh như Kinh Pháp Hoa, Kinh A-di-đà… 
để triển khai về các khái niệm Chân như, Phật tánh. Đối với việc kế 
thừa truyền thống Phật giáo Nam tông, Ngài đã chọn hình thức y 
bát, khất thực, ăn đúng giờ ngọ theo truyền thống Phật Tăng xưa. 
Về mặt giáo lý, Ngài đã nêu cao tinh thần Y bát chơn truyền, cũng 
như chú trọng con đường tu tập hướng đến đạo quả tối thượng là 
A-la-hán. 

Một đặc điểm nổi bật nữa, đó là sự thực hành Tứ y pháp Trung 
đạo, nghĩa là người xuất gia chỉ được ăn thực phẩm khất thực được, 
tuy nhiên, vẫn có thể được thọ thực tại tịnh xá vào những ngày lễ hội 
hay thuyết pháp. Người xuất gia đúng luật Khất sĩ chỉ có y bát, tuy 
nhiên, vẫn có thể tùy nghi nhận pháp phục nếu có người dâng cúng. 
Người xuất gia phải nghỉ dưới cội cây, nhưng vẫn có thể cư ngụ nơi 
am cốc nếu có thí chủ cúng dường. Người xuất gia trong khi đau 
vẫn được dùng thuốc men nếu có người cúng. Tuy nhiên, do hoàn 
cảnh và điều kiện xã hội, tinh thần Tứ y pháp Trung đạo ngày nay 
đã mai một, nhưng chính sự cách tân để thuận theo thời đại cũng đã 
nói lên hướng tích cực nhạy bén trong tư tưởng Đại thừa của Tổ sư 
Minh Đăng Quang. Đó chính là sự uyển chuyển linh động phù hợp 
với tình hình thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu tu hành và hoằng 
pháp lợi sanh. 

2. Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong bộ Chơn lý

Trước hết chúng tôi xin đưa ra nhận định, bộ Chơn lý là bộ giáo 
lý đầu tiên của Phật giáo Khất sĩ tại Việt Nam hoàn toàn được Việt 
hóa, là bộ giáo lý đầu tiên đã kết hợp và dung hòa hai nền tảng giáo lý 
Phật giáo Bắc tông và Nam tông. Đây là nét độc đáo đầu tiên về mặt 
giáo lý của Hệ phái Khất sĩ.   

Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập Đạo Phật Khất Sĩ trong bối 
cảnh đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, lòng người ly tán, trình 
độ dân trí của quần chúng còn thấp kém, hiện tượng mê tín dị đoan 
phát triển tràn lan… Thập niên 30 - 45 là thời kỳ đất nước ta chịu 
dưới hai tầng áp bức nửa thực dân, nửa phong kiến, các nhà địa 
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chủ, cường hào ác bá ra sức áp bức bóc lột những người làm thuê, 
làm mướn. Trong hoàn cảnh cơ cực như thế, chỗ dựa tinh thần duy 
nhất cho mọi người là tôn giáo. Nhưng trong giai đoạn này, Phật 
giáo Việt Nam cũng suy vi đến mức độ cùng cực: “Các cảnh chùa 
trong nước đã trở thành là những cảnh gia đình riêng, không còn gì 
là tính cách đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo 
chỉ còn là dốt và quên! Quên để khỏi biết đến bổn phận, bổn phận 
chơn chánh của một người Tăng đồ…”5; “ Phật giáo hiện thời đã có 
phần chấn hưng, nhưng có một trở lực mà chưa có hội nào, hay một 
sơn môn nào giải quyết, đó là cổ động thì hội nào cũng cổ động bằng 
quốc văn là nền văn phổ thông, nhưng kho tàng, kinh điển triết lý 
nhà Phật thì còn nằm nguyên khối bằng Hán văn. Vả lại, dấu tích 
điêu tàn của ngày qua hiện nay vẫn còn lưu hành rõ rệt và có thế lực, 
nên thật ra cả mấy hội Phật học ấy ngoài mấy việc xây hội quán, làm 
chùa và cổ động một số đông người qui y, còn chưa hội nào làm được 
việc gì vĩ đại có vẻ đỉnh cách cho nền Phật giáo cả. Trong lúc này, đại 
đa số Tăng đồ trong các sơn môn vẫn đương mơ màng thiêm thiếp, 
chưa làm một việc gì tỏ rõ là người thức tỉnh. Cho nên, tuy hiện giờ 
có phong trào chấn hưng mà kỳ thật mới là chấn hưng hình thức và 
danh hiệu”6.

Trong hoàn cảnh như vậy, bộ Chơn lý đã được Tổ sư Minh 
Đăng Quang hướng đến những mục tiêu gắn liền với yêu cầu nhận 
thức và tu tập của giáo đoàn, đồng thời định hướng cho đa số 
quần chúng có nhu cầu tìm hiểu về giáo lý nhà Phật dễ dàng cảm 
nhận những tinh hoa của Phật pháp. Mặt khác, hệ thống giáo lý 
Phật-đà thông qua bộ Chơn lý đã được cô đọng một cách súc tích 
bằng lối diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, mà không làm lệch đi chánh 
kiến cũng như không mất đi chánh nghĩa, vì vậy, bộ Chơn lý sớm 
trở thành kim chỉ nam tu hành cho chư Tăng Ni cùng Phật tử của 
Hệ phái Khất Sĩ trong suốt gần bảy thập niên qua. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân mà bộ giáo lý của Hệ phái Khất Sĩ có 
tên Chơn lý.  

5. TT. Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược, chương 9.
6. Sđd, chương 10.
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Như chúng tôi đã trình bày, tư tưởng Đại thừa là tư tưởng vì 
lợi ích tha nhân, tư tưởng này xuất phát từ hạnh nguyện độ sanh và 
hoằng dương Chánh pháp. Đặc biệt, tư tưởng này lại luôn sẵn sàng 
trong hành trang của mỗi người con Phật, do vậy, không riêng gì đối 
với Hệ phái Khất sĩ mà đối với tất cả tông phái khác cũng luôn hướng 
đến mục đích “cứu khổ chúng sanh là cúng dường chư Phật” và lấy 
đó làm lý tưởng sống đạo. Mặt khác, tư tưởng Đại thừa nay đã không 
còn đối tượng Tiểu thừa để so sánh hay biện chứng, chính vì điều 
này, chúng ta nên tìm hiểu về tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong bộ 
Chơn lý ở góc độ những nét đặc thù của nội dung giáo lý Phật-đà đã 
được Tổ sư Minh Đăng Quang chuyển ngữ thành công nhất là vì lợi 
ích cho tha nhân.    

Trên tinh thần vận dụng rộng rãi giáo lý Phật-đà theo nguyên 
tắc khế lý khế cơ, nghĩa là trên hợp với Phật lý, dưới ứng với căn 
cơ của các tầng lớp quần chúng khác nhau trong đời sống xã hội, 
không ngoài mục đích dẫn dắt người đời quay về nẻo giác, do vậy, 
trong bộ Chơn lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã phủ nhận ngay những 
ý niệm phân biệt, phân chia giữa các tôn giáo có nền móng từ bản 
ngã, đồng thời nêu cao tinh thần hòa hợp vì mục đích lợi tha. Tư 
tưởng Đại thừa này đã được Tổ sư khẳng định: “Đạo là con đường 
của tất cả chúng sanh chứ không có tên gì cả. Giáo là sự dạy học để 
tu hành chứ không phải tôn giáo gì cả. Phái là sự làm việc, giúp ích 
cho nhau chứ không phải phái gì cả”7. Tầm nhìn xa trông rộng và với 
tấm lòng tha thiết độ sanh xuất phát từ tư tưởng Đại thừa, ngay từ 
những ngày đầu hành đạo, Tổ sư đã mong mỏi sự thống nhất trong 
ngôi nhà Phật giáo ngõ hầu lợi lạc quần sanh: “Sự thống nhất Tăng 
đồ nhà Phật trên thế giới lại, để cứu thế, lập Niết-bàn hiện tại cho 
phải dịp… không có Đại hay Tiểu thừa gì, không có chia rẽ hơn thua 
chi chi nữa”8. Tư tưởng Đại thừa trong bộ Chơn lý càng thể hiện rõ 
nét hơn khi Tổ sư đưa ra nhận định về Chơn lý: “Chơn lý là trường 
học chung của tất cả. Chơn lý không phải là đời hay đạo. Chơn lý 

7. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập II “Trường đạo lý”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr.363.

8. Sđd, tập II “Chánh pháp”,  tr.27-28.
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không phải là tông giáo hay đảng phái, chủ nghĩa, giáo phái nào!”9. 
Khi nói về đạo Phật, thông qua quyển “Đạo Phật”, Ngài diễn đạt rất 
ngắn gọn nhưng đã nói lên đầy đủ ý nghĩa, mục đích cũng như bản 
chất của đạo Phật: “Quyển Đạo Phật này có ra là để chỉ rõ con đường 
giác ngộ, bởi giác ngộ mới là đạo Phật. Quyển Đạo Phật này ra đời 
với tính cách siêu nhiên, không cần dư luận, không thiên tư, không 
chỉ trích. Mà chơn lý, công lý, chỉnh đốn chấn hưng, giác ngộ, khuyến 
khích theo ý muốn của khắp người người”10.

Thật ra, tinh thần Đại thừa là kế thừa nền tảng căn bản của giáo 
lý và vận dụng nó một cách trí tuệ để khơi nguồn tuệ giác tuôn chảy 
vào đời sống nhân gian, chứ không phải cải biên, thay đổi hay hiện 
đại hóa, vì lẽ đó cho nên những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật đã 
được bảo lưu toàn vẹn trong suốt trên 2.550 năm qua. Tuy nhiên, để 
đáp ứng nhu cầu tu tập cho Tăng Ni trong Giáo đoàn, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã khéo léo trong việc truyền đạt nội dung, chẳng hạn 
đối với giới xuất gia, khi định nghĩa về Khất sĩ, Ngài đã sử dụng ngôn 
ngữ thật bình dị, dễ hiểu nhưng vẫn lột tả được tinh thần giải thoát 
của Khất sĩ. “Các ngài nói mình Khất sĩ là để giữ cái gốc vốn chơn 
như không tham vọng. Các ngài nhớ mình Khất sĩ là để cho ý muốn 
tham chẳng còn sanh. Các ngài thực hành Khất sĩ là để cho thấy rõ 
cái không không của tham vọng. Khất sĩ là giải thoát trói buộc, phiền 
não vô minh vọng động, để sống bằng chơn như, trí tuệ, an lạc, thong 
thả, rảnh rang không còn tạo nghiệp thì luân hồi sanh tử, khổ não mới 
đặng dứt”11. Cũng nói về Khất sĩ, nhưng trong một đoạn khác, Ngài 
đã nêu lên hành trạng và bản hoài của hành giả Khất sĩ rất sâu sắc: 
“Người thật hành đúng theo chơn lý gọi là Khất sĩ. Khất ấy là xin, Sĩ 
đây là học. Xin ấy rồi lại cho, học đây rồi lại dạy, xin thực phẩm để 
nuôi thân giả tạm, cho sự thiện lành bằng phước đức để bảo giữ sự 
sống dài lâu”12. 

Còn đối với giới cư sĩ tại gia, Ngài đã khuyên răn họ đừng quá 

9. Sđd, tập I “Học chơn lý”, tr.470.
10. Sđd, tập III “Đạo Phật”, tr.62-63.
11. Sđd, “Phật tánh”, tr.22.
12. Sđd, “Khất sĩ”, tr.350.
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chạy theo đời sống vật chất thế gian mà hãy thực hiện một đời sống 
tri túc: “Ở đời có vật chất cũng chết khổ, không có vật chất cũng chết 
khổ. Trong lúc đang làm cũng chết khổ, lúc chưa có cũng chết khổ. Chi 
bằng chúng ta hãy làm để đủ nuôi sống vừa thôi, mới là không chết 
khổ”13. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng, dù là dạy cho giới cư sĩ tại 
gia nhưng Ngài đã khéo léo gieo vào tâm thức họ hạt giống xuất gia 
rất tinh tế và gần gũi với đời sống, bởi “tri túc” là một trong những 
phẩm hạnh của giới xuất gia. Như trong Kinh Di giáo, Đức Phật đã 
giáo huấn chư vị Tỳ-kheo về hạnh “biết đủ” như sau: “Các thầy Tỷ-
kheo, muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. 
Chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì 
nằm trên đất cũng thấy vui thích, không biết vừa đủ thì ở thiên đường 
cũng vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo, biết vừa đủ 
thì nghèo mà giàu.”14. Cũng qua lời dạy về hạnh biết đủ, Tổ sư Minh 
Đăng Quang như ngầm nhắc nhở các vị Tỳ-kheo trong Giáo đoàn, 
nếu đã xuất gia rồi mà còn mải mê tạo tác thì cũng không khác gì 
người chưa xuất gia.

Giới luật là nền tảng căn bản của đạo Phật, giới luật còn thì 
Phật pháp còn, điều quan trọng này đã được Đức Phật căn dặn chư 
vị Tỳ-kheo trong Kinh Di giáo: “Giới thì chính thuận với căn bản 
của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba-la-đề-mộc-xoa. Nhờ 
giới mà phát sinh thiền định, và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống 
khổ. Thế nên, các thầy Tỷ-kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, 
thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh 
giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh 
giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức… Các 
thầy Tỷ-kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn 
kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được 
vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu 
Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy…”15. Nhận thấy sự 
hệ trọng của giới luật có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của 

13. Sđd, “Khuyến tu”, tr.182.
14. Kinh Di giáo.
15. Sđd.
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Phật pháp nói chung và của Hệ phái Khất sĩ nói riêng, nên ngay 
khi thành lập Giáo đoàn, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thiết lập hệ 
thống giới luật Khất sĩ, giúp cho các mặt hoạt động Tăng đoàn sớm 
đi vào nề nếp ổn định và làm nền tảng để phát triển Hệ phái một 
cách bền vững. Luật Khất sĩ gồm có Giới bổn Tỳ-kheo, Giới bổn 
Tỳ-kheo-ni, giới Phật tử (thường gọi là giới Bồ-tát), Bài học Sa-di 
(môn oai nghi và những bài kệ chú nguyện), Pháp học Sa-di (Kệ 
giới, Mười giới tập sự Sa-di, Tứ y pháp Trung đạo), Bài học Khất 
sĩ (Nghi thức thọ trai và Nghi thức tụng kinh đều được Tổ sư biên 
soạn, tất cả đều lấy theo tinh thần của Luật Đàm-vô-đức bộ, Tỳ-
kheo Tăng 250 giới, Tỳ-kheo-ni 348 giới…).

Thông qua hệ thống giới luật Khất sĩ trong bộ Chơn lý, chúng 
ta thấy rất rõ là Tổ sư Minh Đăng Quang rất chú trọng đến giới luật, 
điều mà chúng ta cần bàn ở đây. Ngài vừa kế thừa nền tảng giới luật 
Phật Tổ để lại một cách cẩn trọng nghiêm túc, lại vừa uyển chuyển 
để phù hợp với căn cơ cũng như hoàn cảnh của người học Phật thời 
nay. Cách Việt hóa bộ luật thành chữ quốc ngữ và chọn lọc sắp xếp 
gọn gàng dễ hiểu cũng là nét đặc biệt đã chứng minh khuynh hướng 
Đại thừa rất khế cơ, khế lý mà Tổ sư đã thể hiện sinh động trong bộ 
Chơn lý. 

Trong sự nghiệp tu hành của bất kỳ hành giả nào trên con đường 
giác ngộ, quả vị luôn là mục đích tối thượng. Trong bộ Chơn lý, Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã làm rõ các khái niệm Chơn như, Phật tánh, 
đồng thời cũng rất chú trọng đến con đường tu tập hướng đến đạo 
quả A-la-hán. Khi nói về quả vị A-la-hán, trong bộ Chơn lý, Ngài 
đã diễn đạt: “A-la-hán là bậc mà không còn sự vui khổ của bên ngoài 
trần thế, là bậc mà tâm sống với cái thật, cái không vọng động, vô vi 
của bề trong. Cái sống ấy mới thật gọi là bền vui và có được”16. Trong 
khi đó, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nêu lên ý nghĩa giải thoát 
của các bậc A-la-hán: “Các vị đó đều là các bậc A-la-hán, các lậu đã 
hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt sự ràng rịt trong 

16. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập III “Khổ và vui”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.440.
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các cõi, tâm được tự tại”17. Ở đây, chúng ta nhận thấy trạng thái giải 
thoát của các bậc A-la-hán mà Tổ sư Minh Đăng Quang diễn tả rất 
gần gũi với đời sống con người, nhưng không mất đi chánh nghĩa 
như trong kinh văn Đức Phật đã tuyên thuyết. Còn nói về Chơn 
như, Phật tánh, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy: “Tri kiến 
của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền 
định, giải thoát tam muội, đều sâu vào không ngằn mé, trọn nên tất 
cả pháp chưa từng có”18. Đức Phật cũng đã nói về Chơn như, Phật 
tánh, trong một đoạn kinh khác: “Pháp đó không phải là suy lường 
phân biệt mà có thể hiểu được, chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. 
Vì sao? Các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhơn duyên lớn mà hiện 
ra nơi đời…”19. Trong khi đó, Tổ sư Minh Đăng Quang đã đề cập 
đến ý nghĩa Chơn như, Phật tánh như sau: “Thấy tánh thành Phật, 
mà thấy tánh là thấy cái chơn như, không vọng động, thấy cái giải 
thoát các pháp, các sở chấp, do sự giác ngộ trí huệ là Phật của mình; 
chớ chẳng phải thấy bằng nói, nghe, chữ viết, suy gẫm tưởng tượng”20. 
Ở đây, chúng ta nhận thấy những điều mà Tổ sư Minh Đăng Quang 
nói về Phật tánh, Chơn như, Ngài cho rằng “chẳng phải thấy bằng 
nói, nghe, chữ viết, suy gẫm tưởng tượng”, đó là một cách diễn đạt lại 
lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa: “Pháp đó không phải là suy lường 
phân biệt mà có thể hiểu được”…  

Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đề cập đến các khái niệm về 
Thiên đường, Tây phương, Tịnh độ, Tịnh thổ, Niết-bàn. Thời bấy 
giờ, mọi người đều cho các khái niệm trên là một, có thể dùng lẫn 
nhau. Phải nói là trong thời buổi nhiễu nhương, đói khổ, mọi người 
đều ngưỡng vọng về một thế giới ấm no, hạnh phúc, nên gần như 
không quan tâm nhiều đến các khái niệm xa vời thực tế này. Nhưng 
theo các nhà Phật học đương thời, thì đó là các khái niệm khác 
nhau. Một số nhà nghiên cứu gọi Thiên đường là Niết-bàn, gọi địa 

17. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tựa, thứ nhất.
18. Sđd, phẩm Phương tiện, thứ hai.
19. Sđd. 
20. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập III “Phật tánh”, Hà Nội, Nxb. Tôn 

giáo, 2009, tr.9.
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ngục là ngục tối, cách gọi này cũng dễ khiến người ta ngộ nhận, 
dễ dẫn đến mê tín, ảo tưởng. Trong khi các nhà Phật học tiến bộ 
đã phê phán và đưa ra luận điểm của mình, nhưng vẫn còn nhiều 
tranh luận về thế giới Cực lạc thực chất đó là gì? Nó có ở đâu? Con 
người làm thế nào để đạt tới?... 

Thật ra, thế giới Tây phương Cực lạc là một vấn đề vô cùng 
nhạy cảm chỉ có ở những người vốn có niềm tin tâm linh sâu sắc 
mới có thể tin nổi, còn người chưa thấu tỏ giáo lý Đại thừa thì e 
rằng khó có thể tin được. Thế nhưng đây lại là thế giới chính kim 
khẩu của Đức Phật Thích-ca đã nói ra, mà lời dạy của Đức Phật là 
chơn thật bất hư. Do đó, để cụ thể hóa thế giới này thật gần với đời 
sống con người, sao cho thật dễ hiểu để dễ tu tập, Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã viết trong bộ Chơn lý: “Thế giới Tây phương Cực lạc của 
chư Phật cũng là một quả địa cầu tứ đại, cỏ, cây, thú, người, thân sắc 
có đủ y như các quả địa cầu thế giới khác. Nhưng chỉ có tâm của các 
hạng bậc ấy là không giống với tâm của chúng ta thôi. Tâm chúng ta 
nơi đây thì khổ, còn tâm các ngài nơi đó lại vui. Cái vui của các ngài 
là do kỷ luật, giới răn, còn cái khổ của chúng ta là tại tuôn trào, lướt 
bụi đầu đuôi bất kể”21. 

Như vậy, với Tổ sư Minh Đăng Quang, Tây phương Cực lạc 
là một xứ sở mà ở đó con người sống có giới luật, giới năng sanh 
định, định năng minh tâm, minh tâm thì kiến tánh, mà kiến tánh 
tức là thành Phật. Một cách giải thích hết sức hợp tình, hợp lý, 
không những khế cơ, khế thời mà còn khế lý, nhất là giúp cho mọi 
người tin Phật sớm nhận được tự tánh của chính mình là tự tánh 
Di-đà, để họ nỗ lực, tinh tấn xây dựng cõi nhân gian đầy khổ đau 
thành thế giới an lạc, đúng với câu: “Phật hiệu Di-đà, pháp giới 
toàn thân tùy xứ hiện. Quốc danh Cực lạc, Tịch Quang chơn cảnh 
cá trung huyền”.

Sinh thời, Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp, nên tinh thần Lục hòa cộng trụ của Phật 

21. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý tập II “Đời đạo đức”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.454-455
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Tăng xưa rất được Ngài chú trọng áp dụng vào sinh hoạt của Giáo 
đoàn. Chính vì vậy mà Tổ sư đã kêu gọi các đệ tử: “Nên tập sống 
chung tu học; Đạo của sống là xin nhau sống chung; Đạo của biết là 
học chung; Đạo của linh là tu chung”22. Đặc biệt, phẩm chất đạo đức 
và giới hạnh luôn được Ngài xem trọng, có thể nói đây là vấn đề 
hàng đầu trong đời sống chư Tăng Ni và Phật tử; chính vì vậy, trong 
bộ Chơn lý, Đức Tổ sư đã dạy: “Chỉ có đạo đức mới có hòa bình, bằng 
không đạo đức thì chẳng có hòa bình, mà là những hòa bình tạm dối, 
không bền chặt”23. Qua đó, Ngài khẳng định muốn đem lại sự hòa 
bình, độc lập, tự do cho dân tộc thì phải có sự góp phần của những 
nhà đạo đức chơn chánh, và đây chính là nguyên lý tất yếu. Ngài 
dạy: “Trong trường hợp Tăng-già chia rẽ…, thì lột áo Tăng-già, ấy 
không phải là vì ghét giận. Trong trường hợp Tông phái phân ranh…, 
thì việc đốt bàn thờ tông phái, không phải là vì ghét giận. Trong xã 
hội cũng vậy, một xã hội loạn ly, không thiện lành trong sạch, đàn áp 
phá sản thì chuyện bàn tay bóp chặt lọc dính lại, ấy không phải là sự 
ghét giận, mà là để chỉnh đốn xã hội tiến bộ…”24,  hay: “Thế thì nào 
tài trí, đức hạnh há phải chỉ đứng bên ngoài hay sao?”25. Điều này 
cho thấy Tổ sư là một người có tư tưởng tiến bộ, đã lập ra một luận 
cứ vừa khế cơ, vừa khế lý. Đặc biệt, Ngài kêu gọi sự sống chung hòa 
hợp, đoàn kết, không phân biệt tông phái để góp phần đem lại sức 
mạnh, vừa trang nghiêm Tăng đoàn, vừa thanh lọc xã hội, qua đó 
góp phần giành lại độc lập tự do cho dân tộc bằng đạo đức, bằng sự 
chấn hưng Phật giáo.

Cũng cần nói thêm rằng trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, Phật 
giáo đang phải đối diện với quan điểm “Thượng đế là đấng sáng tạo 
ra vạn hữu”, nghĩa là con người sống hoàn toàn không có khả năng 
giác ngộ, giải thoát, mà lệ thuộc vào đấng tối cao. Trên quan điểm 
này, Tổ sư Minh Đăng Quang đã đưa ra định nghĩa về Phật rất cụ thể 
và mang tính thuyết phục cao:

22. Sđd, tập III “Hòa bình”, tr.350.
23. Sđd, tr.367.
24. Sđd, tr.368-369.
25. Sđd, tr.371.
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“Thân trong sạch ấy là xứ Phật. 

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. 

Ý trong sạch ấy là con Phật. 

Tâm trong sạch tức là Đức Phật.

Như thế thì ai ai cũng sẽ là Phật hết. Phật ấy tức là tam nghiệp 
trong sạch, cho nên tu là trả nghiệp, tu là đoạn nghiệp”26.

Qua đoạn văn trên, Đức Tổ sư đã khẳng định Đức Phật không 
phải là một vị thần, Đức Phật là một người tu tập trong sạch ba 
nghiệp, dứt sạch tam nghiệp tham, sân, si nên gọi là Phật. Từ khái 
niệm trên đã cho chúng ta thấy quan điểm về giáo lý Phật-đà của Tổ 
sư Minh Đăng Quang thật sáng tỏ, không những phù hợp với những 
luận điểm Phật học cấp tiến cùng thời, mà còn phù hợp với chân lý 
Phật pháp. Đặc biệt, quan điểm này đã giúp cho nhiều người đương 
thời ý thức được trách nhiệm trong việc trau dồi nhân cách, hoàn 
thiện bản thân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng thành 
viên trong môi trường Phật giáo, giác ngộ tỉnh thức trước những 
quan niệm sai lệch của các tôn giáo ngoại lai, góp phần vào công cuộc 
đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. 

3. Thay lời kết      

Nhìn lại hành trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang và tư tưởng 
Đại thừa trong nội dung bộ Chơn lý, chúng ta càng thấy rõ Tổ sư 
Minh Đăng Quang quả là bậc cao Tăng thạc đức. Nơi Ngài, không 
chỉ hàm tàng kiến thức Phật học uyên thâm song song với phương 
cách vận dụng rất sáng tạo, phản ảnh đúng nghĩa tinh thần và hạnh 
nguyện Đại thừa của một bậc Tổ sư thâm chứng Phật pháp. Điều này 
thật phù hợp với tinh thần Đại thừa như trong Kinh Lăng Nghiêm, 
Đức Phật đã dạy: “Thanh tịnh bản nhiên, tùy thuận chúng sanh tâm, 
ứng sở tri lượng”. 

Thật vậy, qua sự tu chứng của bản thân trên con đường thực 
nghiệm tâm linh tầm cầu tuệ giác, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khéo 

26. Sđd, “Tu và nghiệp”, tr.85.
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léo tùy thuận vào hoàn cảnh của đất nước và con người mà khai sáng 
một Hệ phái Khất sĩ mang đậm bản sắc đạo Phật của đất nước và con 
người Việt Nam. Xin nhắc lại, cái gọi là tư tưởng Đại thừa của Ngài ở 
đây là không phân biệt Đại thừa hay Tiểu thừa mà là sự tiếp thu một 
cách có chọn lọc những tinh hoa giáo lý, giới luật, kinh điển và cách 
hành sự Tăng đoàn giữa hai trường phái Nam truyền và Bắc truyền 
để nhằm tôn vinh đời sống tuệ giác của Đức Từ phụ Bổn sư cách đây 
hơn 25 thế kỷ. Tư tưởng, đời sống phạm hạnh của Đức Tổ sư chẳng 
những đã góp phần to lớn vào công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt 
trong nửa đầu thế kỷ XX, mà còn làm cho bản sắc văn hóa Phật giáo 
Việt Nam ngày càng lung linh, đa dạng và phong phú. Hào quang của 
Ngài không chỉ tỏa sáng trong thời kỳ Ngài hành đạo, mà còn tiếp tục 
lan rộng trên khắp các vùng, miền đất nước Việt Nam thân yêu. Thật 
vậy, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy thế kỷ, Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam trên con đường hoằng dương Chánh pháp, vươn tới tương 
lai đã nhanh chóng lớn mạnh và hòa nhập vào dòng chảy của lịch sử 
Phật giáo Việt Nam qua từng thời kỳ ổn định và phát triển. Đặc biệt 
là sự kiện lịch sử thống nhất Phật giáo toàn quốc năm 1981, tổ chức 
Hệ phái Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang đã trở thành một trong 
9 tổ chức thành viên thống nhất trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, góp phần đáng kể tô điểm cho trang sử vàng của Phật giáo Việt 
Nam càng rực rỡ. 

Tạm kết bài tham luận này, chúng tôi một lần nữa khẳng định, 
tinh thần Đại thừa là tinh thần nhập thế, hạnh nguyện đại thừa là 
hạnh nguyện độ sanh, khuynh hướng Đại thừa là sự kế thừa và phát 
huy những truyền thống đã có, uyển chuyển linh hoạt trong mọi hoàn 
cảnh để thăng hoa và phát triển. Tất cả những thuộc tính cao quý mang 
lại lợi ích thiết thực cho chúng sanh, đều dàn trải bàng bạc trong toàn 
bộ nội dung bộ Chơn lý. Đó chính là tư tưởng Đại thừa “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”, noi theo gương Phật Tăng xưa, dấn thân nhập 
thế phụng sự đạo đời của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.



NGHIEÂN CÖÙU TÖ TÖÔÛNG PHAÄT TAÙNH TRONG CHÔN LYÙ 
CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

NS.TS. Tuệ Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái 

Giáo thọ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam, tuy đã vắng bóng 60 năm nhưng giáo lý mà Ngài tuyên 
thuyết được ghi lại trong bộ Chơn lý chính là cốt cách nhận thức của 
Ngài, là kho tàng pháp bảo để lại cho hàng đệ tử.

Chơn lý trọn bộ 69 quyển, gồm có 9 quyển nói về giới luật và 
pháp hành của giới Tăng Ni xuất gia, còn lại là 60 quyển là 60 đề tài 
liên quan đến các vấn đề Phật học. Ngoài các bài có nội dung căn 
bản như Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh đạo, Có 
và Không, Thiền định... Chơn lý còn có các tư tưởng Phật học trong 
nhiều kinh điển Đại thừa như Pháp Hoa, Quan Thế Âm, Vô Lượng 
Cam Lộ, Đại Thái Thức, Phật tánh, Chơn như... Trong đó “Phật tánh” 
đã trở thành một tư tưởng trọng yếu trong bộ Chơn lý và Ngài đã 
dùng trọn một quyển “Phật tánh” để triển khai.

1. Định nghĩa

Phật Quang đại từ điển đã định nghĩa “Phật tánh” như sau: “Phật 
tánh, tiếng Phạn là Buddhadhàtu, Buddhagotra, còn gọi là Như Lai 
tánh, Giác tánh, tức là bản tánh của Phật, hoặc chỉ cho tánh chất Bồ-đề 
vốn có, hạt giống Bồ-đề, nhân tánh, tánh có khả năng thành Phật, là 
tên khác của Như Lai tạng”1.

1.《佛光大词典》佛性：又作如來性、覺性。即佛陀之本性，或指成
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 Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật học, Phật tánh bắt nguồn 
từ ý niệm “Tâm tánh bổn tịnh”. Tất cả chúng sanh đều có tâm tánh 
bổn tịnh, cũng tức là đều có khả năng thành Phật, nên gọi là Phật 
tánh. Căn cứ Cứu cánh nhất thừa bảo tánh luận, Phật tánh chủ yếu có 
3 nghĩa: Phật giới (Buddha-dhatu), Phật chủng tánh (Buddha-gotra), 
Phật tạng (Buddha-garbha) tức Như Lai tạng (Tathagata-garbha). 
Chữ “tánh” ở đây không chỉ là tánh chất, nguyên văn của nó có nghĩa 
là “giới”, có nghĩa là “nhân”. Trong Đại Bát Niết-bàn còn dịch thành 
“Phật giới”. Đây là ý nghĩa ban đầu của Phật tánh. Kinh nói: “Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh”, cũng có thể dịch là “Tất cả chúng sanh 
đều có Phật giới”. Phật giới lại có 2 nghĩa “Bản tánh của Phật” và 
“Nhân tánh của Phật”2.

Đức Tổ sư ngay trong bài “Phật tánh” đã định nghĩa: “Tánh là 
nguyên lý sanh ra chúng sanh, vạn vật các pháp. Tánh tức là võ trụ 
không gian trơ lặng. Tánh là bản nguyên của tất cả. Tánh là gốc nguồn 
của muôn loại. Tánh cũng là bản chất đầu tiên của võ trụ. Tánh là họ, 
vốn, chơn thật của cả thảy, cũng là căn bản của hết thảy”3. Từ định 
nghĩa này chúng ta có thể thấy Đức Tổ sư đã sử dụng từ ngữ tuy không 
hoàn toàn giống như các kinh điển hoặc từ điển nhưng rõ ràng cách 
diễn tả đã bao hàm các ý nghĩa của chữ “tánh” trong Phật tánh.

Còn Phật có nghĩa là: “Tâm chơn chẳng vọng, tánh giác không mê 
thường gọi là Phật”, “Chơn tâm là Phật”4. 

Đại thừa khởi tín luận nói: “Tâm này từ xưa đến nay tự tánh vốn 
thanh tịnh, mà bị vô minh làm nhiễm ô, tuy bị nhiễm ô nhưng tự tánh 
thanh tịnh vẫn thường hằng bất biến”5.

Kinh Viên giác nói: “Tất cả Như Lai bổn khởi nhân địa đều y theo 
tướng viên chiếu thanh tịnh giác ngộ, đoạn trừ hẳn vô minh mới thành 

佛之可能性、因性、種子、佛之菩提之本來性質。為如來藏之異名。
2. Dẫn từ Lữ Trừng: Khái luận tư tưởng Phật học Trung Quốc.
3. Chơn lý, tập III, “Phật tánh”, tr. 5.
4. Chơn lý, tập I, “Ngũ uẩn”; tập III, “Phật tánh”. 
5.《起信論》：是心從本已來，自性清淨 ，而有無明，為無明所染，

有其染心而常恆不變。(T.32, P.577C)
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Phật đạo”6. 

Như vậy trong nhiều kinh điển, Phật tánh chính là chân tâm 
thường trụ, là thể tánh sáng suốt, là tánh giác, là Pháp thân bình đẳng... 

Đức Tổ sư cũng đã nói về Phật tánh: “Phật tánh, tánh của chư 
Phật. Tánh ấy chơn như, không vọng động, trơ lặng không không, chơn 
thật, nguyên lý, bản chất, gốc vốn, cội nguồn, mà ai ai giác ngộ ra, cũng 
đều trở lại! ... Phật tánh là tánh chơn như của võ trụ, bậc giác ngộ nhận 
ra, lấy giữ làm mình, làm tâm, làm món ăn nuôi sống cái tâm”7.

Đức Tổ sư sáng lập ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với hạnh 
nguyện, tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Ngài đã tuyên 
bố: “Phật tánh là giới Khất sĩ”; “Khất sĩ là họ của Phật Thích-ca”; “Phật 
tử, Thích tử, Phật tánh, Thích tánh, phải là những kẻ xuất gia giải 
thoát, Khất sĩ du Tăng, y như Phật Thích-ca mới đặng”; “Khất sĩ là 
chơn tánh võ trụ”8. “Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn. 
Con đường ấy là Khất sĩ. Họ của chư Phật ba đời là Khất sĩ, Khất sĩ là lẽ 
thật của chúng sanh, mục đích của chúng sanh. Khất sĩ là đến với giác 
chơn, toàn học biết sáng tự nhiên, hết mê lầm vọng động”9.

Đây là một cách diễn tả hết sức đặc biệt, để nói về Phật tánh theo 
kinh nghiệm tu chứng của Đức Tổ sư và cũng theo tinh thần lịch sử 
được ghi chép trong nhiều kinh điển.

Sau khi Đức Phật thành đạo, trong lần Ngài trở về thành Ca-tỳ-la-
vệ để hóa độ vua cha, di mẫu và thân bằng quyến thuộc. Khi đó, Đức 
Phật giữ theo hạnh khất thực trì bình với chư đệ tử, vua Tịnh-phạn 
nghe được rất buồn, đi đến nơi ngăn cản, và nói rằng: “Dòng họ Thích-
ca từ xưa đến nay, thảy đều là vua chúa, nào có ai phải đi xin đâu?”

Đức Phật trả lời: “Dòng họ tôi là Phật, cả chư Phật mười phương 
ba đời, thảy đều Khất sĩ cả, tôi có bổn phận phải noi dấu, giữ lấy họ 

6.《圓覺經》：一切如來，本起因地，皆依圓照清淨覺 相，永斷無
明，方成佛道。 (T17, P.913b)

7. Chơn lý, tập III, “Phật tánh”, tr.6.
8. Sđd, “Phật tánh”. 
9. Sđd “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 401.
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hàng Khất sĩ”.

Theo quan niệm của vua Tịnh-phạn, dòng họ của vua là phải 
ngồi trên ngai vàng để thọ hưởng thần dân bá tánh cung phụng, phải 
nắm quyền sanh sát trong tay. Vì thế “Thái tử xin ăn giữa đế đô, làm 
cho xấu hổ cả dòng vua” 10. Còn đối với tinh thần Khất sĩ của chư Phật 
là: “Để giữ cái gốc vốn chơn như không tham vọng... là để cho ý muốn 
tham chẳng còn sanh... là để cho thấy rõ cái không không của không 
tham vọng. Khất sĩ là giải thoát trói buộc phiền não vô minh vọng động 
để sống bằng chơn như trí huệ, an lạc thong thả, rảnh rang, không còn 
tạo nghiệp, thì luân hồi sanh tử khổ, mới đặng dứt”11.

Như vậy, ngoài phần trình bày tư tưởng Phật tánh như trong 
kinh điển, Đức Tổ sư còn nhấn mạnh: “Cả thảy chư Phật đều là Khất 
sĩ, đúng y chơn lý, Khất sĩ sẽ là đạo Phật, là họ Phật, là chơn tánh, Phật 
tánh, họ gốc con đường của người giác ngộ”12. Đây chính là điểm đặc 
sắc của Đức Tổ sư khi nói về Phật tánh.

2. Tư tưởng Phật tánh theo tinh thần Phật giáo Nguyên thuỷ 

Nghiên cứu các sử liệu văn hiến, chúng ta có thể thấy Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni khi còn tại thế, khái niệm Phật tánh chưa được phổ 
biến. Khi đó, các đệ tử theo Ngài tu hành tinh tấn được chứng đắc các 
quả vị Tu đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hoặc A-la-hán là điều rất 
thường xảy ra; còn khái niệm “Phật tánh” hầu như không tìm thấy. Phật 
giáo Nguyên thủy và các bộ phái chịu ảnh hưởng nặng tư tưởng Phật 
giáo Nguyên thủy đều cho rằng trong hiện kiếp chỉ một mình Đức Phật 
Thích-ca thành Phật và các vị đệ tử Thanh Văn không thể thành Phật. 
Do đó, tác giả của Hoa Nghiêm ngũ giáo chương khi liên hệ đến vấn đề 
Phật tánh đã có kết luận: “Trong Phật giáo Tiểu thừa chỉ có một mình Đức 
Phật có Phật tánh, còn tất cả những người khác thì không có”. Đồng quan 
điểm này, Kinh Đại Bát Niết-bàn cũng thể hiện rất rõ về quan điểm của 

10. Ni trưởng Huỳnh Liên, Kệ Chơn lý. Nguyên văn bài kệ “Thái tử xin ăn 
giữa đế đô / Làm cho xấu hổ cả dòng vua / Thưa ngài, dòng Phật từ bao kiếp/ Tăng 
sĩ trì bình giữ hạnh xưa”.

11. Chơn lý, tập III, “Phật tánh”, tr.22.
12. Sđd, tr. 23.
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mình và cũng khẳng định các kinh trong 9 thể loại văn học Phật giáo 
Thượng Tọa Bộ chưa đề cập đến khái niệm Phật tánh: “Tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh, chưa nghe nói trong chín bộ kinh” 13. 

Trong Chơn lý, Tổ sư nói: “Thật vậy, từ xưa cho đến nay, những kẻ 
Tăng sư chơn đạo, họ chỉ mãi lo tu, mà nào có dám nói là thấy mình, là 
có cái đắc, cái Phật, cái tánh gì đâu; khi xưa chư Bồ-tát lớn, còn không 
dám suy tưởng đến quả Phật, chư Thinh Văn, Duyên Giác, lại cũng 
chẳng trông mong, huống chi chúng ta đời nay quá xa lạc”14.

Ngài nhấn mạnh:“Thuở xưa các vị ấy, chỉ biết có cái giới định huệ 
giải thoát, khất sĩ là đủ rồi, thế mà tốt đẹp hơn chúng ta lắm... Dầu Đức 
Phật có ban ân khuyến dụ đi nữa chớ người tu là bao giờ cũng phải 
thấy lại nơi mình, thấy cái Phật tánh của mình, xem lại mình có giống 
y như Phật chăng, rồi sẽ hay, chớ đối với những ông già kỹ càng thận 
trọng, dày công tu tập lâu đời, mà hãy còn sợ sệt lắm, không ai dám vội 
mở mắt ra, bôn chôn láu táu cả”15.

Đức Tổ sư cảnh tỉnh cho những người không thấu hiểu đạo lý 
Phật tánh, cứ nghĩ rằng mình đã có chủng tử Phật, có Phật tánh, có 
chơn tâm thanh tịnh, không cần tu cũng có thể thành Phật, nên cứ 
buông lung giải đãi cho qua ngày đoạn tháng theo tâm niệm vọng 
tưởng sai lầm, ham thích tranh luận có không, rồi cuối cùng rơi vào 
tà kiến sai lầm. Thế mới biết rằng: “Tiếng Phật cũng có lợi và cũng có 
hại. Lợi cho kẻ chơn tu hiền trí, mà hại cho kẻ sái quấy vọng ma”16. 

3. Tư tưởng Phật tánh theo tinh thần Phật giáo Đại thừa 

Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Tăng đoàn đã mất đi chỗ nương 
tựa vững chắc, nhất là các vị Thánh đệ tử lớn lần lượt nhập Niết-bàn, 
Tăng chúng không còn niềm kính ngưỡng như xưa. Từ đó trong văn 
học Phật giáo mới xuất hiện cách nói pháp thân bất diệt của Đức 
Phật: “Đức Phật xuất thế tuổi thọ rất ngắn, tuy sắc thân không còn, 

13.  《大 涅 槃 經》：一 切 眾 生 有 佛 性 者。九 部 經 中 所 
未 曾 聞。(T.12, P.405 a)

14. Sđd, tr. 14-15.
15. Sđd, tr. 15.
16. Sđd, tập III, “Thờ phượng”, tr.247.
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nhưng pháp thân vẫn còn tồn tại”17.

Khái niệm “sắc thân” cũng đồng nghĩa với “sanh thân” của Phật. 
Tám tướng thành đạo tức là sanh thân của Đức Phật. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt, sanh thân không còn nữa, nhưng không thể nói không có 
Phật. Chân lý mà Đức Phật chứng đắc, ngôn giáo mà Đức Phật nói ra 
tức là “Pháp” vẫn còn tồn tại. “Pháp” còn tồn tại, vì thế, nói Phật lấy 
pháp làm thân, gọi đó là pháp thân. Đại thừa có cách nhìn tiến triển 
hơn. Trong Đại thừa, thân Phật phân chia làm pháp thân và biến hóa 
thân. Pháp thân thì thực tại, ứng hóa thân là phương tiện ứng hóa18. 

Theo Ấn Thuận đại sư, từ sự hoài niệm về Đức Phật, mới xuất hiện 
kinh điển Đại thừa hậu kỳ nói về tất cả chúng sanh đều có Như Lai tạng, 
ngã, tự tánh thanh tịnh. Như vậy, Chánh pháp từ “duyên khởi luận” mà 
phát triển thành “pháp tánh luận”, pháp pháp bình đẳng vô ngại, lại từ 
pháp tánh luận mà diễn biến thành Phật tánh (Như Lai tạng)19.

Tại Ấn Độ, sự hưng khởi của Như Lai tạng khoảng thế kỷ thứ III, 
thừa kế tinh thần của Phật giáo Nguyên thuỷ và cũng kế thừa tư tưởng 
Phật giáo Đại thừa thời kỳ đầu mà phát huy và thịnh hành, phát triển 
vào khoảng thế kỷ thứ IV, thứ V, các kinh điển triển khai về vấn đề Như 
Lai tạng, Phật tánh cũng lần lượt xuất hiện rất nhiều và cũng là nội 
dung trọng yếu của Phật giáo Đại thừa. Đại thừa Phật giáo cho rằng 
Phật có rất nhiều, không chỉ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành Phật mà 
tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật.

Kinh điển Đại thừa chú trọng triển khai tư tưởng Phật tánh và 
sử dụng rất nhiều tên để diễn tả chân tâm, Phật tánh, như Kim Cang 
Bát-nhã dùng danh từ “Trí tuệ Bát-nhã”, “Chân không diệu hữu”, “Thật 
tướng Bát-nhã”, “Bát-nhã chân không”; Kinh Hoa Nghiêm dùng danh 
từ “Pháp giới”; Đại thừa khởi tín luận dùng danh từ “Chơn như tâm”, 
“Như Lai tạng”, “Bản giác”; Kinh Viên giác dùng danh từ “Viên giác 
diệu tâm”, “Bản tâm thanh tịnh”, “Như Lai tạng”; Kinh Pháp Hoa dùng 

17. “Pháp thân bất diệt” xuất hiện trong bài tựa của Tăng Nhất A Hàm《增
壹阿含經序品: 釋 師 出 世 壽 極短，肉 體 雖 逝 法 身 在。(T.2, P.549c)

18. Theo Lữ Trừng, Khái luận tư tưởng Phật học Trung Quốc.
19. Đại sư Ấn Thuận, Ấn Độ Phật giáo tư tưởng sử.
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danh từ “Tri kiến Phật”, “Phật tánh”; Kinh Thủ Lăng Nghiêm dùng danh 
từ “Chơn tâm”, “Thủ Lăng Nghiêm tam-muội”; Kinh Đại Bát Niết-bàn 
dùng từ “Pháp thân thường trú”, “Phật tánh”; Kinh Thắng Man dùng 
từ “Như Lai tạng”, “Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh tâm”; Kinh Lăng 
Già cũng dùng danh từ “Như Lai tạng”; Thiền Tông dùng từ “Ông chủ”, 
“Bổn lai diện mục”, “Tánh”… để chỉ bộ mặt thật muôn đời của mình. 
Tên tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Như Kinh Niết-bàn, Phật nói: 
“Phật tánh có nhiều tên, cũng gọi là Pháp tánh, Niết-bàn, Bát-nhã, Nhất 
thừa, Thủ Lăng Nghiêm Tam muội, Sư tử hống tam muội…”20 Tất cả 
những danh từ khái niệm trên đây đều dùng để chỉ cho cái thể tánh bất 
sinh bất diệt, thường hằng, thường trú của mỗi chúng sanh và nhấn 
mạnh đến việc tu tập khai mở trí huệ, để hiển lộ chân tâm Phật tánh là 
tư tưởng trọng yếu của các bộ kinh này.

Căn cứ theo Kinh Niết-bàn quyển 7 (bản Bắc)21 thì: “Tất cả chúng 
sinh đều có Phật tánh, nhưng phàm phu do vì phiền não che đậy nên 
không hiển bày ra được. Nếu đoạn trừ được hết phiền não thì sẽ hiển 
bày ra Phật tánh”22.

Đức Phật khi mới thành đạo dưới cội cây Bồ-đề đã thốt lên: “Lạ 
thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có bản tâm thanh tịnh thường 
nhiên, trí tuệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì ngu si mê hoặc, vọng tưởng 
chấp trước, nên không hay không biết mà bị trôi lăn trong vòng luân 
hồi sanh tử”23. 

Tự tánh thanh tịnh vốn đầy đủ hết thảy trí tuệ, phước đức nhưng 
do những niệm vô minh vọng tưởng nên chưa bày tỏ ra. Mọi người 

20.《大乘玄論》：涅槃經自說佛性有種種名。於一佛性亦名法性涅

槃。亦名般若一乘。亦名首楞嚴三昧師子吼三昧。(T.45, P.41c)
21. Kinh Đại Bát Niết Bàn, 40 quyển, do ngài Đàm-vô-sấm (385-433) dịch 

vào thời Bắc Lương (397-439) được gọi là Kinh Niết Bàn bản Bắc. Kinh Phật 
Thuyết Đại Bát Nê Hoàn, 6 quyển, do ngài Pháp Hiển (337/340?-422?) dịch vào 
thời Đông Tấn (317-420) được gọi là Kinh Niết Bàn bản Nam.

22.《大般涅槃經》：一切眾生悉有佛性。煩惱覆故不知不見。是故
應當勤修方便斷壞煩惱。(T.12, P.405a)

23.《大方廣佛華嚴經》：奇哉！奇哉！此諸眾生云何具有如來智
慧，愚癡迷惑，不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中
得見如來廣大智慧與佛無異。(T.10, P.272c)
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chúng ta phải buông bỏ tất cả các vọng tưởng vô minh, xoay lại tánh 
giác của chính mình liền thấy Đức Như Lai. Thấy Như Lai tức là 
nhận được tánh giác ở nơi mình, hằng sống với tánh giác đó, đây là 
chỗ giác ngộ cứu cánh.

Về phần này, Tổ sư đã giải thích rất tường tận, Ngài nói: “Khi 
xưa, dưới gốc cây Bồ-đề chánh giác, Đức Phật nói lý Hoa Nghiêm, làm 
cho bậc Trời người ngơ ngác, chẳng hiểu chi cả. Kinh Hoa Nghiêm là 
chơn lý của Phật giác ngộ, là lẽ thật rất thường, thế mà khi đem cái 
thường thật ấy nói ra thì không ai hiểu. Ấy bởi chúng sanh quá say 
đắm, lạc lầm, chấp lấy cái thấy nghe nơi tội lỗi làm quen tâm trí, cho 
đó là thật của mình, là chánh phải trúng hay thì nào có nghe được lời 
chơn thật ngay thẳng của Phật!”24.

Kinh Hoa Nghiêm có đoạn: “Tất cả pháp thế gian đều do vọng 
tưởng sanh, là pháp vọng tưởng, tánh đó chưa từng có. Tướng chân thật 
như thị, chỉ có Phật mới hay cứu cánh, nếu có thể biết được như vậy thì 
thấy được bậc Đạo sư”25. 

Cùng tư tưởng trên, Đức Tổ sư nói: “Thân hành và khẩu thức, 
cũng gọi là trí phàm. Tâm vọng nói đây là cái tim sống hay là ngòi sống 
phát sanh từ nơi tứ đại, trước nhứt là cỏ cây thú. Tâm vọng sanh trí 
phàm là sự khổ sở điên đảo, do đó mới có pháp thánh chơn, để nuôi 
tánh giác là Phật”26. 

Sau 49 năm hoằng pháp độ sanh, Đức Phật chỉ với một mục đích 
“khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” chính là quay trở về 
với chơn tâm Phật tánh thường hằng, bất sanh bất diệt vốn có của mình. 
Do đã giác ngộ giải thoát, đã nhận chân được chơn tâm Phật tánh của 
mình nên Đức Phật thường an trụ trong bản thể thanh tịnh sáng suốt, 
còn chúng sanh vì bị vô minh phiền não che lấp nên vẫn còn xoay vần 
trong vòng luân hồi sanh tử triền miên, chưa thể thành Phật được.

24. Chơn lý, tập I, “ Học chơn lý”, tr.467. 
25.《大方廣佛華嚴經》：一切諸世間，皆從妄想生，是諸妄想法，

其性未曾有。如是真實相，唯佛能究竟，若能如是知，是則見導師。(T.9, 
P.424b)

26. Chơn lý, tập I, “Sanh và Tử”, tr.147.
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Trong nhiều kinh điển Đại thừa, Đức Phật đã nói: “Tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật”, “Tất 
cả chúng sanh vốn đã thành Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật27, mà 
bản tánh của tâm tức là Phật tánh vốn có đầy đủ của mỗi người. Bản 
tánh của tâm là cái tâm tánh bất sanh bất diệt. Bản thể của tâm tánh 
lìa các vọng niệm, rộng khắp tất cả, rộng lớn như hư không, cũng gọi 
là “Pháp thân bình đẳng” của Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng 
sanh sẵn có, nên gọi là tánh Phật sẵn có.

Vì thế, chúng ta phải quay về với chơn tâm bản tánh từ sự nỗ lực 
tu hành của tự mình, bằng cách chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành 
hiền, chuyển phiền não thành Bồ-đề, chuyển sanh tử thành Niết-bàn. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm: “Tâm, Phật, chúng sanh đều không sai 
khác”28. Ai cũng có thể thành Phật, bởi vì đầy đủ chân tâm Phật tánh, 
đều có chủng tánh thành Phật. Nhưng do vì sự vọng tưởng chấp 
trước nặng nhẹ của chúng sanh mà có trời, người, a-tu-la, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh. Trong Chơn lý quyển 51, Đức Tổ sư có dẫn chứng 
trong Kinh Pháp Hoa để nói về Phật tánh là chủng tử, hột giống vốn 
có của mỗi người, do chủng tử này mà mọi người đều có thể thành 
Phật, chỉ khác ở chỗ mau hay chậm:

“Kẻ mà nghe đến một tiếng Phật cũng là có hột giống Phật trong tâm, 
mai sau cũng sẽ thành Phật đặng. Kìa như Đề-bà-đạt-đa, kẻ hại Phật, bị 
sa địa ngục, chớ lâu sau cũng sẽ thành Phật, là do nhờ có sẵn hột giống”29.

Như Kinh Lăng Nghiêm có đoạn: “Tất cả chúng sanh từ vô thủy 
đến nay, sanh tử nối tiếp, đều do không biết chân tâm thường trụ, thể 
tánh thanh tịnh sáng suốt, lại dùng các vọng tưởng, các vọng tưởng này 

27. 《華嚴一乘成佛妙義》：一切眾生本來成佛。（T.45, P.791a）
《法華義疏》：一切眾生本來是佛（T.34, P.616c）。《大般涅槃經》：

一切眾生悉有佛性。（T.12, P.402b）
28 .《大方廣佛華嚴經》：心佛及眾生，是三無差別。（T.9, 

P.465c）《般若波羅蜜多心經幽贊》心佛及眾生，此三無差別。（T.33, 
P.526a).

29. Chơn lý, tập III, “Thờ phượng”, 2009, tr.247. Nguyên văn《妙法蓮華
經提婆達多品》：若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成
佛道。(T.9, P.7c).
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không phải chân thật, nên có luân chuyển”30. 

Như thế tức là Đức Phật dạy bảo chúng ta nên hãy nhận ra cái 
chơn như võ trụ đạo đức không vọng động, không không vắng lặng, tự 
nhiên chơn thật, làm tâm, làm trung tâm, trụ cốt, chỗ đến. Kìa như cái 
biết của ta nó cũng vốn là tự nhiên không vọng động, và từ nơi tự nhiên 
không vọng động, có sẵn từ lâu, tự hồi nào, chớ nào phải mới có hiện 
tại đây. Vì nếu không có trước kia, thì bây giờ đâu có. Sở dĩ trước kia nó 
chưa xuất lộ ra, chưa tập thành tướng, là chính nó đang ở ẩn trong các 
pháp chúng sanh vạn vật đó thôi, nên gọi là cái sống biết linh, có sẵn nơi 
chúng sanh vạn vật các pháp, vốn là tự nhiên ở trong võ trụ. Thế nghĩa 
là cái biết của chúng sanh đã có, đang có, sẽ có, chớ chẳng phải không. 
Nó là cái có sanh ra, có sẵn, ở trong võ trụ hư vô chơn như đạo đức. Và 
cũng là chơn như đạo đức võ trụ hư vô, đang có sẵn ở trong mỗi cái31.

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở Tu-bồ-
đề là quả vị Vô thượng Bồ-đề không phải dành riêng cho một mình 
Đức Như Lai, vì tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ Trí tuệ Bát-nhã, 
đầy đủ Như Lai tạng, sớm muộn gì mình cũng thành tựu đạo quả vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Đức Tổ sư nói: “Trong cái chơn không mực trung không vọng, thì 
đâu có chi là cái có hay không cái sắc thân, thọ cảm, tư tưởng, hành vi, 
thức trí của ngũ uẩn; tâm đã là định chơn như, thì trong đó đâu có chấp 
biết gì: sanh, già, bịnh, chết, sáu căn, sáu trần, sáu thức, khổ, tập, diệt, 
đạo; như vậy thì đâu còn có pháp gì là vô minh! Đâu có cái trí, cái đắc 
mà mong muốn Niết-bàn”32.

Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, sau khi truyền vào Trung Quốc, 
các kinh luận về Như Lai tạng cũng được phiên dịch rất nhiều. Tuy 
nhiên, tại Ấn Độ, tư tưởng Phật tánh trong thời kỳ Phật giáo Đại thừa 
lại không được xiển dương mạnh mẽ và thịnh hành như ở Trung 

30.《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》：一切 眾生，
從無始來生死相續，皆由不知常住真心，性淨明體，用諸妄想，此想不
真，故有輪轉。(T.19, P.106c)

31. Chơn lý, tập III, “Chơn như”,  tr.335-336.
32. Sđd, tr.332.
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Quốc. Tư tưởng Phật tánh đã được các bậc cao Tăng triển khai sâu 
rộng tại Trung Quốc, xoay quanh các vấn đề bản tánh của Phật là gì? 
Chúng sanh có thể thành Phật hay không? Từ đời Đông Tấn, sau khi 
ngài Đạo Sanh mạnh dạn khởi xướng tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, Nhất-xiển-đề cũng có thể thành Phật và Kinh Niết-bàn (bản 
Bắc) được truyền dịch, tư tưởng Phật tánh đã được nhiều người quan 
tâm và thạnh hành cho đến ngày hôm nay, nhất là trong tư tưởng 
Thiền tông, tức tâm tức Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật.

4. Tư tưởng Phật tánh theo Thiền tông 

Tông chỉ của Thiền tông là “trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
Phật” (chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật). Tự tánh vốn 
thanh tịnh sánh suốt, đầy đủ trí huệ phước đức, một khi phiền não, 
vô minh, vọng tưởng, chấp trước không còn thì bản lai chính là Phật. 
Tất cả những phiền não chấp trước, thị phi, thiện ác, xấu tốt, đều do 
tâm phân biệt vọng tưởng, vì thế người xưa nói: buông bỏ dao đồ tể 
lập tức thành Phật. Dao đồ tể biểu trưng cho  những phiền não vọng 
tưởng phân biệt chấp trước đó, một khi buông bỏ thì chính là Phật. 
Trong Kinh Lăng Nghiêm: “Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, mê 
mình là vật, bỏ mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó 
thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật, đồng với Như Lai”33. “Chính 
ở trong cái tâm không, không sở chấp, trong ấy mới thấy rõ cái bản tánh, 
là cái ta chơn thật”34.

Trên núi Linh Thứu, Đức Phật đã đưa cành hoa sen lên để khai 
thị đại chúng, trong Pháp hội chỉ có Ngài Ca-diếp mỉm cười, đã để 
lại giai thoại “niêm hoa vi tiếu” được ghi chép trong nhiều kinh điển 
của Thiền tông. Lúc đó Đức Phật dạy: “Ta có Chánh pháp nhãn tạng, 
Niết-bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay giao cho Ca-diếp”35. Và sau đó từ 

33.《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》: 一切眾生。
從無始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故於是中。觀大觀小。若能
轉物。則同如來。(T.19, P.111c)

34. Chơn lý, tập III, “Khổ và Vui”, tr.445.
35 .《禪宗無門關》：世尊昔在靈山會上。拈花示眾。是時眾皆默

然。惟迦葉尊者破顏微笑。世尊云。吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙
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Ngài Ca-diếp truyền cho A-nan, và cho đến Tổ sư Bồ-đề-đạt-ma khi 
đem pháp môn thiền truyền vào Trung Quốc đã từ tông chỉ này nêu 
rõ chủ đích của Thiền tông. Mọi cách tiếp hóa đệ tử của Tổ sư Thiền 
tông dù là gậy đánh, tiếng hét, hay im lặng cũng đều để dứt hẳn sự 
suy nghĩ vọng tưởng, đều nhằm chỉ thẳng bản tâm chúng ta, thấy 
tánh liền thành Phật.

Đức Tổ sư cũng nhấn mạnh đến vấn đề xem trọng bản tâm: “Đức 
Phật dạy chúng sanh phải biết ở trong bản tâm yên lặng của mình, chớ 
đừng ở đâu hết vì chỗ nào cũng không bền. Và chỉ có cái chơn như, mới 
là giải thoát tất cả luân hồi sanh tử mà thôi”36.

Đức Phật đã từng nói rằng: “Kinh điển ta nói ra như ngón tay chỉ 
mặt trăng”, “Như chiếc bè qua sông, chánh pháp còn bỏ huống hồ là phi 
pháp” hoặc “suốt từ khi thành đạo đến lúc nhập Niết-bàn, ta không nói 
lời nào”37, nhưng mặt khác Đức Phật lại sử dụng đủ thứ ngôn từ, đủ 
thứ phương tiện để chỉ cho chúng ta cái thể tánh bất sanh bất diệt đó. 
Trong nhiều bộ kinh, Đức Phật dùng đủ pháp môn khác nhau nhằm 
muốn chỉ cho chúng ta cái mà chúng ta phải xa lìa ngôn ngữ, tư duy 
hình tướng mới trực nhận, mới thể nhập được. Tất cả những thứ đó 
như ngón tay chỉ trăng giúp chúng ta nương vào đó nhìn thấy ánh 
trăng bản thể, ánh trăng chân lý, như thuyền bè qua sông đưa chúng 
ta đến bờ bên kia. 

Trong Chơn lý, Đức Tổ sư cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
của sự siêu vượt ngôn ngữ, kiến tánh thành Phật: “Giáo lý y bát không 
còn có nương theo văn tự, lời nói việc làm”38... “Vậy nên ai cũng muốn 
thấy nó, thấy bằng cách nó có cho mình, nó ở với mình, mình đạt được. 

法門。不立文字教外別傳。付囑摩訶迦葉。(T.48, P.293c)
36. Chơn lý, tập II, “Tam giáo”, tr.78.
37.《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經講錄》：要知我

說法者。如指月之人。汝聽法者。如看月之人。（T.15, P.24c)《大乘
入楞伽經》：如愚見指月，觀指不觀月；計著文字者，不見我真實（T8, 
P.510c)；《金刚经》：汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何
況非法。（T8, P.749b) 《摩訶般若波羅蜜經》：我不說一字亦無聽者
（T.8, P.275b)。《入楞伽經》：何等夜證法，何等夜入滅，於此二中
間，我不說一字（T.16, P.576a)

38. Sđd, tập I, “Y bát chơn truyền” , tr. 304.
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Như thế là thấy tánh thành Phật! Mà thấy tánh là thấy cái chơn như, 
không vọng động, thấy cái giải thoát các pháp, các sở chấp, do sự giác 
ngộ trí huệ là Phật của mình; chớ chẳng phải thấy bằng nói, nghe, chữ 
viết, suy gẫm, tưởng tượng…”39. 

Mặt khác, Ngài cũng không hoàn toàn loại bỏ văn tự ngôn ngữ, 
có lúc Ngài dạy: “Người học đạo cũng vậy, họ nương văn tự, hình thức 
một lúc đầu, rồi là họ đi sâu vào trong huyền bí thâm u khó gặp”40. 
“Trước dùng văn tự mở trí, để đi sâu vào chơn lý nhiệm mầu, hãy chất 
chứa gia tài là Pháp bảo”41.

Nếu như Thiền sư Quảng Nghiêm nói: “Nam nhi tự hữu xung 
thiên chí/ Hưu hướng Như Lai hành xứ hành”, nam nhi phải tự mình 
có chí xông trời thẳm, chớ đi theo hướng lối của Như Lai, thì Đức 
Tổ sư cũng khuyên chúng ta nên nhìn cho được cái chơn tâm bản 
tánh của mình, không quá câu nệ vào kinh sách văn tự. Ngài nói: 
“Còn như sự thờ cúng thì thờ cốt tượng đâu bằng thờ kinh sách học 
hành, dầu thờ kinh sách cũng chẳng bằng thờ ông thầy dạy đạo cho 
mình hiện tại đang sống. Nhưng thờ ông thầy kia sao bằng thờ bản 
tâm của mình trong sạch”42.

Bản tâm, trong nhà Thiền thường dùng danh từ “Ông chủ” hay 
“Bản lai diện mục” để chỉ cái tâm chân thật sẵn có nơi mọi người chúng 
ta. Giác ngộ được mình có bản tâm, thấy được bộ mặt thật muôn đời 
của mình và hằng sống với thể tánh giác đó gọi là “Kiến tánh”. 

Khi Lục Tổ Huệ Năng nghe người đọc Kinh Kim Cang, đến câu 
“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền đại ngộ, và sau đó đến Hoàng 
Mai, sau bao tháng ngày thử thách giã gạo trong nhà bếp, cuối cùng 
được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn, đã nhận ra được chân tâm 
bản tánh của mình, nên đã thốt lên: “Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh 
tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy 
đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh 

39. Sđd, tập III, “Phật tánh”, tr.9.
40. Sđd, tập II, “Thần mật” , tr.137.
41. Sđd, “Cư sĩ” 
42. Sđd, “Chánh kiến”.
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muôn pháp”43.

Khi đã biết tự tánh của mình vốn thanh tịnh, vốn không sanh 
diệt, vốn không dao động, hay sanh muôn pháp thì liền ngay lúc đó 
“đồng với Như Lai”.

Đức Tổ sư nói: “Huệ Năng nghĩa là năng trau giồi trí huệ, trí huệ 
có ra do nhờ thiền định; trong sự vắng lặng thiền định, là chỉ có trí huệ, 
chớ đâu còn văn tự, hoặc cái chi trong ấy, mà không phải là dốt, với cái 
khoe học, mới học”44.

Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông cũng giác ngộ được 
cái tâm chân thật này, trong bài phú “Cư trần lạc đạo” đã viết: 

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch 

Ðối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.

Nghĩa là : 

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,

Ðói đến thì ăn mệt ngủ liền,

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,

Ðối cảnh không tâm chớ hỏi thiền45.

Đã nói lên tư tưởng Phật tánh trong nhà thiền, trong Phật giáo, 
đó là của báu ở trong nhà của chính mình, có gì đâu mà đi tìm kiếm. 
Phật tánh, Chơn như, Niết-bàn không phải do tu mới có, hay nhờ 
các duyên bên ngoài luyện tập mới thành, nó có sẵn trong mỗi chúng 
sanh từ vô thủy đến nay, dù ở địa vị phàm phu cũng không giảm, hay 

43 .《六祖大師法寶壇經》：何期自性本自清淨。何期自性本不
生滅。何期自性本自具足。何期自性本無動搖。何期自性能生萬法。
（T.48, P.349a）

44. Chơn lý, “Học để tu”.
45. Nguyên tác: 居塵樂道且隨緣, 饑則飧兮困則眠, 家中有宝休寻覓, 

对鏡無心莫問禪: 
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chứng quả Thánh cũng không thêm.

5. Pháp môn tu học

Mỗi bộ kinh, mỗi pháp môn, mỗi bộ phái đều có phương pháp 
tu học riêng để hướng dẫn chúng sanh từ bến mê quay về bờ giác, từ 
“hóa thành” trở về “bảo sở”, quay trở về với tánh giác thanh tịnh của 
mình. Trong Chơn lý, Đức Tổ sư đã nhấn mạnh rất nhiều pháp môn 
tu học để quay trở về với bản tánh thanh tịnh của mình. Ngài nói: 
“Vậy thì sự thành Phật là do nơi pháp nguyện, nguyện của pháp giải 
thoát xuất gia Khất sĩ, ai hành đúng thì chắc sẽ thành Phật. Phật là giác 
chơn, chơn như là do trí huệ, chánh giác là do Pháp Tạng đại nguyện; 
pháp nguyện là từ bi, tinh tấn, giải thoát, thiền định, trí huệ, thì chơn 
như ắt sẽ tự nhiên xuất hiện từ lần mà đắc đạo đặng”46. 

Qua câu nói ở trên, chúng ta thấy Đức Tổ sư đã đưa ra các pháp 
môn pháp nguyện, từ bi, tinh tấn, giải thoát, thiền định, trí huệ, muốn 
đắc đạo, muốn đạt đến chơn như, phải thực hành, tu tập các điều này. 
Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến pháp nguyện, nguyện của pháp giải 
thoát xuất gia Khất sĩ, ai hành đúng thì chắc sẽ thành Phật.

Một đoạn khác, Đức Tổ sư dạy: “Nhờ bố thí mà đến được sự trì 
giới xuất gia Khất sĩ giải thoát chứng quả vô sanh, bậc hiền thánh. 
Nhờ nhẫn nhục mà đến được sự nhập định yên lặng, có thần thông 
quả linh, chứng quả Duyên Giác như tiên. Nhờ tinh tấn mà đến được 
trí huệ, suốt thông đạo lý, giáo hóa chúng sanh làm chư Bồ-tát, thi hành 
Phật sự, theo đường vô lậu đến quả chơn như, Niết-bàn hưu trí”47.

Ở đây Đức Tổ sư dạy chúng ta phải tu tập từ Thanh Văn đến 
Duyên Giác rồi tu lục độ vạn hạnh của Bồ-tát và làm các việc Phật sự 
để đạt đến quả chơn như. Và phương pháp tu tập, pháp môn hành trì 
trong Chơn lý còn rất nhiều, trong bài này, không thể triển khai hết 
tất cả các pháp môn mà Đức Tổ sư đã đề cập, xin giới hạn trong pháp 
môn tu học Giới Định Huệ theo tinh thần Khất sĩ giải thoát: “Khất sĩ 
có đủ ba báu: Giới, định, huệ”; “Giáo lý y bát không còn có nương theo 

46. Chơn lý, tập III, “Vô Lượng Cam Lộ”, tr. 95 - 96.
47. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 263.
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văn tự, lời nói việc làm, người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là: 
Giới, Định, Huệ... Giới luật là y bát là Khất sĩ. Khất sĩ là định huệ. Nếu 
Khất sĩ không có tu về định huệ dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng 
chưa gọi được trọn là Khất sĩ, vì chữ sĩ đây là sự học đạo lý với quả linh, 
bằng pháp tu định huệ48.

Khất sĩ là tên riêng của Tỳ-kheo, tiếng Phạn là Tỳ-kheo, tiếng 
Hán dịch là Khất sĩ. Đại trí độ luận định nghĩa: “Thế nào gọi là Tỳ-
kheo? Tỳ-kheo là Khất sĩ”. Pháp Hoa nghĩa sớ có viết: “Tỳ-kheo gọi là 
Khất sĩ, trên xin pháp của Như Lai để nuôi tâm, dưới xin phẩm thực 
của người thế để nuôi thân, nên gọi là Khất sĩ”49. Khất sĩ cũng là một 
trong 3 nghĩa của Tỳ-kheo. Hai nghĩa còn lại: “phá ác” là tiêu trừ tất 
cả các phiền não tham sân si trong tâm bằng tam học Giới Định Huệ; 
“bố ma”, người xuất gia vượt ra khỏi vòng khống chế của thiên ma 6 
cõi dục, vượt qua 3 cõi, làm thiên ma kinh sợ.

Về ý nghĩa Khất sĩ, Đức Tổ sư đã dạy: “Ta là tất cả, tất cả là ta, 
ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta, tiếng ta đây là tất cả, đó tức là 
chơn lý võ trụ. Kẻ thật hành đúng chơn lý gọi là Khất sĩ. KHẤT ấy là 
xin, SĨ đây là học. Xin ấy rồi lại cho. Học đây rồi lại dạy. XIN phẩm 
thực, để nuôi thân giả tạm, CHO sự thiện lành phước đức, để bảo giữ 
sự sống dài lâu. HỌC bằng cách lượm lặt phương pháp khắp nơi, rút 
nhiều kinh nghiệm. DẠY là đem kết quả thật hành đặc điểm, chỉ lại 
cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, hai pháp nương sanh, mở 
ra một con đường xán lạn cho tất cả kẻ về sau tiến bước. Con đường ấy 
kêu là đạo. Đạo của sống là xin nhau sống chung, đạo của biết là học 
chung, đạo của linh là tu chung”50.

Lại nói: “Người có giới định huệ mới được chơn như, chơn như là 
hột giống sau chót của các pháp, là pháp tồn tại vĩnh viễn, kêu là ta, 
chơn ngã tức là tánh chơn, không vọng, tự nhiên không dời đổi, mới gọi 
là trung tâm điểm, cốt yếu mục đích của chúng ta, nên gọi pháp chơn 

48. Sđd, tập I, “Y Bát chơn truyền”, tr.304 - 305.
49.《大智度論》：云何名比丘？比丘名乞士。(T.25, P.79b) ;《

法華義疏》：比丘者名為乞士，上從如來乞法以練神，下就俗人乞食以資
身，故名乞士。(T.34, P.457b)

50. Chơn lý, tập III, “Hòa bình”, tr.350.
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tâm ấy là đạo của chúng ta, đạo của người giác ngộ hay đạo Phật”51.

Giới Định Huệ là pháp tu quan trọng trong Phật giáo, xuyên suốt 
trong tất cả kinh điển Nguyên thủy, Đại thừa, tùy theo kiến giải mà 
các vị Tổ sư, các nhà nghiên cứu, nhưng căn bản đều giải thích theo 
tinh thần tam vô lậu học, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. 
Do giữ giới thanh tịnh mà thân tâm được định tĩnh, từ đó phát sanh 
trí tuệ.

Đức Tổ sư nói: “Chúng ta ai ai cũng có thể thật hành giác ngộ 
được hết, mà điều cần nhứt là phải giải thoát; vì chỉ có giới định huệ cụ 
túc, mới nuôi chơn như cụ túc ấy đặng”52.

Qua các phân tích ở trên, chúng ta thấy Đức Tổ sư rất xem trọng 
pháp tu Giới Định Huệ. Ngài dạy chúng ta đi theo con đường Khất sĩ 
và nương vào Giới Định Huệ để viên thành bản tánh thanh tịnh sáng 
suốt của mình. Có giác ngộ chơn chánh, Phật tánh, bản tâm thanh 
tịnh tròn sáng mới tỏ lộ ra, còn không thì chỉ là những kẻ chăn bò chỉ 
đếm bò cho người. 

6. Kết luận

Đức Tổ sư khi tầm đạo và sau khi chứng đạo đã đi nhiều nơi, 
tìm các vị cao Tăng để tham học nghiên cứu về chơn lý, 3 năm tại xứ 
Chùa Tháp Campuchia tìm hiểu về tinh hoa của Phật giáo Nguyên 
thủy, sau đó thăm viếng, tham vấn các vị Thiền sư Minh Trực ở Phật 
Bửu tự, Đại sư Huệ Nhật phái Thiền Lâm, Ngài Thiện Tường (Chùa 
Vạn Thọ - Tân Định), Hòa thượng Thiên Thai (Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 
đó khéo dung hợp tinh hoa tư tưởng giáo lý của 2 truyền thống Phật 
giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền.

Từ những phân tích trong bài, chúng ta có thể thấy tư tưởng 
Phật tánh của Đức Tổ sư là một mặt vừa chắt lọc tinh yếu của 
Phật giáo Nguyên thủy, vừa kế thừa tư tưởng Phật tánh trong các 
kinh điển Phật giáo Đại thừa, mặt khác phát huy tinh thần trực 
chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của Thiền tông, cùng với sự 

51. Sđd, tập I, “Tâm”, tr.410.
52. Sđd, tập III, “Phật tánh”, tr.14.
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chứng ngộ tự thân, đặt trên nền tảng căn bản của pháp tu Giới 
Định Tuệ truyền thống của đạo Phật, từ đó hình thành tư tưởng 
Phật tánh của mình.

Đức Tổ sư với chí nguyền “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, noi 
gương “Y bát của Phật Tăng xưa”, khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam” để đem đạo mầu ban rải khắp muôn nơi, giúp cho mọi người 
trong xã hội được giác ngộ giáo lý của đạo Phật, từ đó độ sanh chúng 
đang chìm đắm trong bể khổ đưa đến bờ giác an vui, quay trở lại với 
bản thể Phật tánh thanh tịnh của mình. Công đức Ngài thật vô lượng 
vô biên, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. 

***
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-  Lữ Trừng, Khái luận tư tưởng Phật học Trung Quốc, Nxb. Thiên 
Hoa, 1999 (bản Hán).

-  Quách Bằng, Trung Quốc Phật giáo tư tưởng sử, Nxb. Phúc 
Kiến, 1994 (bản Hán). 



PHAÙP TU QUAN THEÁ AÂM  
THEO QUAN ÑIEÅM CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

SC.TS. Liên Trí
Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

Tịnh xá Ngọc Phương - Q. Gò Vấp, TP. HCM

Cầu nguyện, mong ước những điều tốt đẹp nhất đến với mình 
và người thân là tâm lý chung của tất cả mọi người trong các nền văn 
hóa khác nhau. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, tinh thần đó được 
thể hiện rất rõ qua tín ngưỡng Quan Thế Âm (hay Quán Thế Âm). 
Tín ngưỡng Quan Thế Âm gần gũi, quen thuộc trong nếp sống của 
người dân Việt và đã thấm nhuần trong lòng mọi người qua nhiều 
thế hệ. Nói đến Bồ-tát Quan Thế Âm, ai trong chúng ta cũng liên 
tưởng đến một vị Bồ-tát quán sát cuộc đời, xem xét thế sự, lắng nghe 
tiếng khổ của tha nhân để tùy duyên cứu độ. Do đó, hầu hết chúng 
ta tin rằng, trong cảnh khổ, chúng ta thường nghĩ đến, cầu nguyện, 
hy vọng và tin tưởng thì Bồ-tát Quan Thế Âm sẽ hiện thân cứu giúp 
chúng ta. Cách nghĩ cách làm ấy đã trở thành một nét văn hóa. Thế 
nhưng, văn hóa Quan Thế Âm không chỉ có cầu nguyện, kêu cứu mà 
còn là một pháp tu. Trong phạm vi bài viết này, người viết xin bàn về 
khái niệm Quan Thế Âm và pháp tu Quan Thế Âm theo quan điểm 
của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

1. Tín ngưỡng Quan Thế Âm trong dân gian

Cuộc sống vận hành theo những quy luật khách quan, con người 
sống thiên trọng về cảm tính chủ quan, thuận theo những cung bậc 
tình cảm của mình hơn là chấp nhận và tập sống theo sự vận hành 
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của những quy luật khách quan. Chính vì lẽ đó, con người thường 
chuốc lấy cái khổ khi sự vận hành của quy luật khách quan không 
thuận theo chủ ý của mình. Đây là tâm lý thường tình, phổ quát ở 
tất cả con người chưa giác ngộ và cũng vì lý do này, người ta nói “đời 
là khổ”. Là người, ai cũng mong vươn đến mục đích tối hậu là hạnh 
phúc, nên khi gặp khổ đau, theo bản năng, ai trong chúng ta cũng 
mong cầu được hết khổ, an vui, hạnh phúc. 

Nếu có một vị Bồ-tát, với tâm từ bi vô hạn, lắng nghe tiếng kêu 
than liền ứng hiện, dùng trí tuệ soi thấu, tìm phương cách cứu giúp 
chúng ta qua khỏi khổ nạn thì hầu như hình ảnh vị Bồ-tát ấy thường 
trực trong tâm trí mỗi người chúng ta, vì nỗi khổ niềm đau ngự trị 
triền miên nơi con người chưa hết tham, sân, si và nhu cầu hết khổ 
được vui lại càng bức bách hơn. Chẳng có gì lạ khi người Phật tử 
cũng như người không theo đạo Phật thường niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quan Thế Âm để mong sự an lành, tai qua nạn khỏi. 

Thường xuyên nghĩ nhớ và trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm 
cũng đồng nghĩa với sự mong ước bình yên, nỗ lực hướng đến trạng 
thái bình yên của tất cả mọi người. Cầu nguyện, mong xin sự gia hộ, 
cứu khổ cứu nạn từ Bồ-tát Quan Thế Âm là sự hòa quyện giữa tín 
ngưỡng dân gian và giáo lý đậm chất từ bi của đạo Phật, trong đó, 
yếu tố tín ngưỡng có phần vượt trội. Do vậy, không có gì lạ khi thấy 
một hiện tượng phổ biến là rất nhiều Phật tử có xu hướng thờ tượng 
Bồ-tát Quan Thế Âm và quen gọi một cách cung kính là “Phật bà 
Quan Âm”. 

Thế nhưng, vấn đề đặt ra là liệu những mong muốn của chúng 
ta, những nguyện cầu của chúng ta có được đáp ứng, thành tựu hay 
không? Không ai dám chắc được điều này, vì không đủ cơ sở. Dù 
vậy, chúng ta vẫn cứ trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm kèm theo bao 
lời cầu nguyện. Đây là việc chúng ta làm trong quá khứ, đang làm 
trong hiện tại và sẽ tiếp tục trì niệm danh hiệu Bồ-tát, cầu nguyện 
cứu khổ cứu nạn trong tương lai. Chúng ta cầu nguyện vì cảm thấy 
bất an, khi sự vận hành của cuộc sống không phụ thuộc vào những 
gì mình mong muốn. Khi bất an, tâm lý mất cân bằng, chao đảo, 
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trống vắng, hoang vu nên chúng ta cần một điểm tựa. Lúc này, cầu 
nguyện như một cái cọc mà tâm ta vớ được để tự trấn an mình. Do 
tâm tham lam và si mê chi phối, sự ham muốn của con người không 
có điểm dừng. Ham muốn càng nhiều, sự lỗi nhịp, tách rời giữa 
những gì ta muốn và những gì đang thật sự diễn ra theo quy luật 
khách quan càng lớn. Từ đó, sự bất an càng nhiều hơn và hệ quả tất 
yếu là cầu nguyện thường xuyên hơn, dù không ai đảm bảo được 
hiệu quả của việc cầu nguyện.

2. Trì niệm Quan Thế Âm là một pháp tu

Theo Tổ sư Minh Đăng Quang, Quan Thế Âm là hiện thân 
của từ bi và trí tuệ, là đặc tính của tất cả chư vị Bồ-tát, chứ không 
có một vị Bồ-tát cụ thể nào có danh hiệu Quan Thế Âm cả. Như 
vậy, tất cả bậc Bồ-tát đều là Quan Thế Âm, đều là hiện thân của 
từ bi và trí tuệ. Ngài viết: “Từ bi trí huệ là Quan Thế Âm: Quan 
Thế Âm là Bồ-tát, Bồ-tát là từ bi trí huệ, hay cũng gọi là có Quan 
Thế Âm mới từ bi trí huệ, có từ bi trí huệ mới có Quan Thế Âm” 
(Chơn lý, tr. 707). Như vậy, người ta cầu nguyện, mong ước nhận 
được sự trợ giúp, cứu khổ cứu nạn từ Bồ-tát Quan Thế Âm là cầu 
mong nguồn từ bi và trí tuệ, để bản thân mình được giao thoa, 
tưới tẩm và thấm nhuần hai đặc tính này. Thật là biện chứng và 
đầy tính nhân văn khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng: 
“Người ta cầu cứu với Đức Quan Thế Âm phương Tây nghĩa là: 
người ta cầu cứu với các nhà đạo đức từ bi, thường quán xét sự thế, 
tiếng khổ tối tăm, đem đạo đức đến giảng dạy giáo hóa cho họ, để 
cho họ được giác ngộ cảm hóa, mà dứt bỏ tiêu tan chứng bịnh tham 
sân si tam độc, trong thời kỳ vật chất vướng lây truyền nhiễm tâm 
người” (Chơn lý, tr. 708). Như vậy, cầu xin, mong ước ở đây thể 
hiện phương diện tích cực, chủ động của chủ thể cầu nguyện. Đó 
là quy trình hướng tâm đến, khuynh hướng tâm lý thôi thúc chủ 
thể hướng về từ bi và trí tuệ.

3. Tu pháp Quan Thế Âm là ứng dụng tự kỷ ám thị tích cực

Không chỉ có khuynh hướng về con đường đạo đức, từ bi và trí 
tuệ khi cầu nguyện danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm, mà chính bản 
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thân chúng ta, khi nuôi lớn từ bi và phát triển trí tuệ, ta cũng có thể 
trở thành Quan Thế Âm. Tổ sư Minh Đăng Quang viết tiếp: “Ai ai 
các Phật, Thánh nào cũng có mang danh từ pháp lý Quan Thế Âm 
cả, chúng ta kẻ nào có tấm lòng như thế cũng là Quan Thế Âm được” 
(Chơn lý, tr. 709). Trên cơ sở đó, cầu nguyện và trì niệm danh hiệu 
Quan Thế Âm như là một phương pháp tự kỷ ám thị để khắc sâu hai 
đặc tính cần học hỏi, cần khơi nguồn và nuôi lớn tự trong tâm mỗi 
người, đó là từ bi và trí tuệ. Tự ám thị là thuật ngữ dùng để chỉ cho tất 
cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua các 
giác quan, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Tự kỷ ám thị không 
chỉ tác động đến phần ý thức mà còn tác động mạnh đến tiềm thức 
của não bộ. 

Napoleon Hill, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Think & Grow 
Rich” rất đề cao vai trò của tự kỷ ám thị, coi đây là một trong những 
nhân tố dẫn đến thành công. Ở chương 3 trong cuốn sách này, 
Napoleon Hill viết: “Bạn có thể cấy vào trong tiềm thức của mình 
bất cứ kế hoạch, ý tưởng hay mục đích nào mà bạn khát khao mong 
muốn biến thành các giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương” và 
“Hãy nhớ rằng, tiềm thức của chúng ta hoạt động bất kể mình có cố 
gắng tác động đến nó hay không”. Vậy, cầu nguyện, nghĩ về Bồ-tát 
Quan Thế Âm là tạo ra một dòng năng lượng tích cực trong tâm, 
hướng về, nghĩ về, tha thiết có được từ bi và trí tuệ. Đây là cách 
chúng ta sử dụng ý thức để khắc sâu vào tiềm thức những niềm 
tin và tư duy tích cực để rồi đi đến cụ thể hóa với những hành 
động tích cực. Thật ra, nhiều thứ trong thế giới, ngoài ta và trong 
ta đang vận hành có tính quy luật và chúng ta không thể nào can 
thiệp được guồng máy ấy, ví dụ như sự biến chuyển, thay đổi của 
các pháp hữu vi. Tuy nhiên, chúng ta có thể can thiệp, thậm chí 
làm chủ một số cơ chế vận hành diễn ra trong ta: sự vận hành của 
tâm thức. Napoleon Hill có lời nhắc nhở chí lý rằng:“Thiên nhiên 
ban tặng cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối một thứ duy nhất, 
đó là tư tưởng”. Nếu biết làm người chủ khôn ngoan, sáng suốt của 
tâm trí mình, với sự nỗ lực đúng cách, hạnh phúc của đời mình 
nằm trong lòng bàn tay.
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Tự ám thị có chủ đích theo hướng tích cực, như tạo niềm tin 
về khả năng sẽ đạt được ước mơ của mình thúc đẩy con người hành 
động mạnh mẽ, kiên trì vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt 
mục đích mà mình hướng đến. Theo truyền thống Phật giáo, thắp 
nến cầu nguyện hòa bình, thả bồ câu cầu nguyện hòa bình là những 
cách tự ám thị tích cực tương tự như cầu nguyện Bồ-tát Quan Thế 
Âm vậy.

4. Thanh tịnh nội tâm, dấn thân cứu đời là hạnh tu Quan Thế Âm

Lấy từ bi và trí tuệ làm nền tảng để ứng dụng vào đời sống 
tu tập của bản thân và tùy duyên hóa độ chúng sanh là tâm 
nguyện của Bồ-tát Quan Thế Âm. Tổ sư Minh Đăng Quang diễn 
tả phương diện tự độ của Bồ-tát Quan Thế Âm rằng: “Bồ-tát 
tay trái cầm tịnh bình chứa nước cam lộ, là các bậc thầy ấy giữ 
gìn tâm thanh tịnh chơn như đạo đức” (Chơn lý, tr. 709). Kinh 
Lăng Nghiêm, quyển thứ sáu, cũng diễn tả ý tưởng tương tự rằng: 
“Phương pháp tu hành của vị Bồ-tát này là không dùng nhĩ căn để 
nghe những âm thanh bên ngoài mà là hướng vào bên trong nghe 
công năng của tánh nghe ở bên trong nhĩ căn… Vị Bồ-tát này dùng 
nhĩ căn để quán sát, phân tích tính chất giả tạm, không thật của 
âm thanh trong thế gian mà hoàn toàn không bị tác động. Nhờ 
thế, Bồ-tát đi vào trạng thái như như bất động của đại giải thoát”. 
Như vậy, tu hạnh Quan Thế Âm về phương diện tự thân là giữ 
tâm như như bất động. Thật ra, có giữ tâm bất động trước những 
biến động của cuộc đời mới có đủ nội lực quán chiếu, lắng nghe 
và cứu khổ tha nhân.

Song song với giải thoát tự thân, với chất liệu từ bi và trí tuệ, Bồ-
tát Quan Thế Âm là người dấn thân vào cuộc đời cứu khổ tha nhân. 
Tổ sư Minh Đăng Quang viết: “Tay mặt cầm nhành dương nhúng nước 
rưới khắp nơi, là dùng phương tiện giáo lý hoằng dương, đem pháp bảo 
rải khắp nơi cho mọi người giác ngộ thức tỉnh, nhờ thấy rõ mục đích, 
nên họ quay về đường sống chung tu học, không còn tham sân si giết hại 
lẫn nhau nữa, cũng không còn hơn thua danh lợi thế quyền” (Chơn lý, 
tr. 709). Câu văn mộc mạc, chân chất nhưng đủ diễn đạt ý tưởng căn 
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bản trong pháp tu của người học Phật: từ bỏ tham, sân, si, không bon 
chen danh lợi thế quyền. 

5. Pháp tu niệm Quan Thế Âm thích hợp cho tất cả 

Pháp niệm Quan Thế Âm là một pháp tu thích hợp cho cả hàng 
xuất gia và tại gia. Tổ sư Minh Đăng Quang viết: “Nhờ các Ngài thuyết 
pháp mà họ được hết khổ, và được thấy rõ nẻo xuất gia, xa lìa khổ nạn; 
nên họ thường niệm tưởng đến danh hiệu Quan Thế Âm luôn. Kẻ nào 
xuất gia chưa được, thì họ nhắc nhở câu nói như vầy: Kính lạy Đại từ 
Đại bi cứu khổ linh cảm Quan Thế Âm Bồ-tát. Họ nhắc như thế để cho 
quên sự ghê sợ nạn khổ của đời, và đừng xao lãng sự phát tâm cầu đạo 
giải thoát của họ” (Chơn lý, tr. 709). 

Nếu niệm danh hiệu và cầu nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm 
theo cách niệm và cầu nguyện suông, đó không phải là giáo lý 
đạo Phật. Bởi lẽ, nếu cầu gì được nấy, ước sao có vậy thì rõ ràng 
mâu thuẫn với giáo lý nhân quả của đạo Phật. Sự vô ích của cầu 
khẩn van xin được Đức Phật nhấn mạnh trong một bài kinh thuộc 
Tương Ưng Bộ Kinh, tập IV, tr. 313 với hình ảnh rất ấn tượng là 
không thể nhờ cầu nguyện mà đá có thể nổi trên mặt nước và bơ 
dầu có thể chìm. Niệm Quan Thế Âm không có nghĩa là chúng 
ta cầu xin, mà đó là sự khởi tâm, động cơ thôi thúc tự trong tâm 
mình, niềm tin và động lực, tạo thành một quán tính tâm lý, suy 
nghĩ và hành động theo hạnh từ bi và trí tuệ. Niệm danh hiệu 
Quan Thế Âm là khơi dậy trong tâm thức một quá trình trang bị 
cho mình hai đức tính quý báu của một người tu chân chánh, có 
giá trị như đôi cánh của một con chim, đó là từ bi và trí tuệ, để 
rồi động lực tâm thức ấy luôn nuôi dưỡng hai đức tính này, thôi 
thúc chúng ta hành động có từ bi, có trí tuệ. Một cộng đồng có 
nhiều người biết tu niệm Quan Thế Âm theo cách này, xã hội sẽ 
bình an, thịnh vượng.

6. Thực hành lời dạy của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là tu pháp 
Quan Thế Âm 

Như trên đã trình bày, ở Việt Nam, tín ngưỡng Quan Thế 
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Âm phát triển mạnh mẽ trong đời sống thường nhật của quần 
chúng nhân dân cũng như trong hàng Phật tử. Họ thờ tượng Bồ-
tát Quan Thế Âm trong hình tướng một người nữ nhiều hơn thờ 
tượng Phật Thích-ca, vị Phật lịch sử đã để lại cho đời cả một kho 
tàng giáo lý pháp bảo cho chúng sanh nương theo tu học và giải 
thoát khỏi khổ đau.1 Thật ra, hình ảnh Bồ-tát Quan Thế Âm được 
giới thiệu trong Kinh Đại Nhật, Kinh Bi Hoa và phẩm Phổ môn 
của Kinh Pháp Hoa theo tư tưởng Phật giáo Phát triển. Xây dựng 
hình ảnh Bồ-tát Quan Thế Âm là một cách truyền thông điệp từ 
bi và trí tuệ mà Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dạy. Thực hành 
pháp tu Quan Thế Âm là thực hành từ bi và trí tuệ. Rõ ràng từ 
bi và trí tuệ là cốt lõi, là sợi chỉ thắm xuyên suốt những lời dạy 
của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Hai đặc tính này là dấu hiệu đặc 
trưng để nhận biết giáo lý của Đức Phật. Chúng ta có thể tìm thấy 
từ bi và trí tuệ trong tất cả những bài pháp sống động, qua những 
hình tượng văn học Phật giáo phong phú và đa dạng trong kho 
tàng kinh điển Phật giáo. Hiểu được điều này, chúng ta sẵn lòng 
thỉnh tôn tượng của Đức Bổn sư Thích-ca về thờ tại nhà mà vẫn 
không rời pháp tu Quan Thế Âm – pháp tu giữ nội tâm thanh 
tịnh, đạo đức và dấn thân cứu giúp tha nhân trên nền tảng của từ 
bi và trí tuệ.

Tóm lại 

Tu và học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quan Thế Âm là vận 
dụng lời Đức Phật dạy vào cuộc sống, cùng nhau bắt nhịp cầu kết 
nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống, luôn đồng hành và giúp nhau 
sống trong mối tương quan cộng sinh. Học hạnh Bồ-tát Quan 
Thế Âm là học cách thương yêu và hiểu biết, dấn thân và phục 

1. Thờ tượng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hay thờ Bồ-tát Quan Thế Âm đều 
là một nét văn hóa tâm linh cao quý trong Phật giáo. Tuy nhiên, khi thờ tượng 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni,  chúng ta có cảm giác gần với thông điệp từ bi trí tuệ 
của đạo Phật hơn, vì Ngài là con người lịch sử. Trong khi đó, thờ Bồ-tát Quan Thế 
Âm có thể đưa chúng ta gần với xu hướng đạo thần hơn, nhất là trong trường hợp 
người thờ và quy ngưỡng chưa hiểu sâu và không thực hành tốt pháp tu Quan Thế 
Âm như trình bày ở trên mà thiên nặng về cầu nguyện van xin. 
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vụ, bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ, sẻ chia và giúp 
đỡ nhau cho đời vơi bớt khổ đau. Chuyên tâm cầu nguyện và trì 
niệm danh hiệu Quan Thế Âm đúng cách là thể hiện các đặc tính 
trên một cách thuần thục, uyển chuyển và tự nhiên như chính hơi 
thở của mình.

***
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TÖ TÖÔÛNG TÒNH ÑOÄ TRONG 
“NGHI THÖÙC TUÏNG NIEÄM” CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ 

NCV. Nguyễn Văn Quý 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo

1. Đặt vấn đề

Trong Hội thảo khoa học “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, 
phát triển và hội nhập”, có rất nhiều học giả trong và ngoài Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, trên nhiều bình diện khác nhau sẽ có những 
nhìn nhận, đánh giá vị trí, vai trò… của Hệ phái Khất sĩ trên bốn chủ 
đề lớn mà Ban Tổ chức hội thảo nêu ra: Tổ sư Minh Đăng Quang – 
cuộc đời và đạo nghiệp; Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng 
Quang trong bộ “Chơn lý”; Hệ phái Khất sĩ – quá trình hình thành và 
phát triển; Hệ phái Khất sĩ và sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam hiện nay.

Ở bài viết này, trong phạm vi nghiên cứu của mình, bước đầu 
chúng tôi chỉ tìm hiểu tư tưởng Tịnh độ được biểu hiện trong 
Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ trên phương diện nghi 
thức, chính kinh và các bài kệ tụng, nhằm làm rõ phần nào tư 
tưởng nhập thế của Hệ phái Khất sĩ trong quá trình hình thành 
và phát triển.

Bản Nghi thức Tụng niệm mà chúng tôi sử dụng được Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam – Hệ phái Khất sĩ, do Thành hội Phật giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành PL.2537 – DL. 1993. Bản này 
ngay ở trang đầu tiên đã nêu rõ ý nghĩa và cách tụng niệm như sau: 
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“Tụng là đọc tụng. Niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng. Tụng niệm là miệng 
đọc tụng tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhứt, chú định vào lời Kinh 
tiếng Pháp”1. 

Nghi thức Tụng niệm, như tên gọi có 5 nghi thức là Nghi 
thức Cúng dường; Nghi thức Thọ trì; Nghi thức Sám hối; Nghi 
thức Cầu an; Nghi thức Cầu siêu. Phần chính kinh gồm Kinh 
cúng Cửu Huyền; Kinh Phổ môn; Kinh Vu-lan bồn; Kinh Báo 
hiếu phụ mẫu trọng ân; Kinh A-di-đà; Bát-nhã-tâm-kinh; Kinh 
Từ bi; Kinh Vô ngã tướng và phần các bài Kệ tụng. Như vậy, ở 
đây chúng tôi xin không bàn đến cấu trúc của các nghi thức tụng 
niệm, hay tên gọi là kinh hay kệ… mà chỉ tập trung tìm hiểu tư 
tưởng Tịnh độ được biểu hiện trong Nghi thức Tụng niệm của Hệ 
phái Khất sĩ như thế nào và tại sao tư tưởng này lại có trong Nghi 
thức Tụng niệm. 

2. Tư tưởng Tịnh độ trong “Nghi thức Tụng niệm” của Hệ phái 
Khất sĩ

Đặc trưng của đạo Phật nói chung là sự uyển chuyển để thích 
nghi với môi trường, với phong tục, tập quán của nơi nó truyền 
đến và do đó, đạo Phật dần dần cũng trở lên đa dạng hơn, phong 

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ, Nghi thức Tụng niệm, Thành 
hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Theo Nghi thức Tụng niệm của 
Hệ phái Khất sĩ thì tụng niệm có 9 ý nghĩa là: 1. Tụng niệm để giữ tâm hồn được 
trong sạch, giao cảm với các tâm niệm tối cao. Tụng niệm lại là cách huân tập 
tâm thức rất tốt, rất dễ dàng; 2. Tụng niệm để ôn lại những lời Phật dạy, hầu lấy 
đó làm phương châm cho đời sống hằng ngày và gieo giống Bồ-đề giải thoát vào 
tâm thức. 3. Tụng niệm để kềm chế thân khẩu trong khuôn khổ thanh tịnh, trang 
nghiêm thích đáng, không cho nói năng, hành động buông lung theo tập quán 
đê hèn tham dục; 4. Tụng niệm để cầu an, để ngăn dòng tội lỗi, dứt các nghiệp 
chướng lâu đời, hầu tránh khỏi tai họa do tội lỗi nghiệp chướng gây nên; 5. Tụng 
niệm để cầu siêu, để chuyển tâm niệm của người khác, khiến họ xa lìa nghiệp 
cấu ác, rời khỏi cảnh giới tối tăm, siêu sinh về Lạc quốc; 6. Tụng niệm để làm 
cho Pháp âm lưu chuyển trong nhân gian, cảm hóa mọi người cải tà qui chánh; 7. 
Tụng niệm để kích thích, nhắc nhở mình và người trên đường làm lành, học đạo; 
8. Tụng niệm để hướng lòng bi nguyện đến tất cả chúng sanh, cầu cho chúng sanh 
thuần hòa vui vẻ; 9. Tụng niệm để tỏ lòng Sám hối tội lỗi, trước ngôi Tam Bảo, là 
nơi hoàn toàn thanh tịnh, không chút tội lỗi nhiễm ô.
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phú hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều bộ phái, hệ phái..., thậm 
chí, ngay trong phương pháp tu hành, đôi khi cũng có sự dị biệt. 
Điều này dường như không quá quan trọng bởi cốt làm sao dẫn 
dắt hành giả chứng ngộ được chân lý tối thượng.  Tịnh độ tông2 
không ngoại lệ, nhưng “tông” này linh hoạt hơn trong phương 
thức, đối tượng truyền bá, để rồi nhanh chóng trở thành một tông 
phái có sự phát triển vượt bậc, phổ rộng ra nhiều nước, đặc biệt là 
tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Tịnh độ tông đã có một lịch sử hình thành và phát triển lâu 
dài, nhấn mạnh vào đức tin, sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nền tảng 
giáo lý của Tịnh độ tông gồm bộ ba là Kinh Vô Lượng Thọ (Sa. 
Sukhāvatī-sūtra), Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Sa. Amitāyurdhyāna-
sūtra) và Kinh A-di-đà (Sa. Amitābha-sūtra) cùng với một bộ Vãng 
Sinh Tịnh Độ Luận. Ngoài ra, chúng ta còn thấy tư tưởng Tịnh độ 
xuất hiện trong các bộ kinh như Hoa Nghiêm3, Diệu Pháp Liên 
Hoa4 với sự xuất hiện hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm; và trong 
các bộ luận khác, chẳng hạn như Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã 
Minh5. Trong tác phẩm này, Mã Minh đã hết lời ca ngợi pháp môn 
niệm Phật và chính Ngài cũng phát nguyện vãng sinh Tây phương 
Cực lạc. Hay những bộ Trung Quán Luận, Thập Trung Luận, Thập 
Nhị Môn Luận, Đại Thừa Phá Hữu Luận của Long Thọ, mặc dù 
những tác phẩm này triển khai giáo lý Đại thừa, nhưng những 
vấn đề mà Ngài Long Thọ đề cập bao gồm cả tư tưởng vãng sinh 
Tịnh độ theo ba khuynh hướng: Tư tưởng vãng sinh về Tịnh độ 
Đâu-suất của Đức Phật Di-lặc; Tư tưởng vãng sinh về thế giới 
Diệu Hỷ của Đức Phật A-sơ và tư tưởng vãng sinh về cõi Cực lạc ở 

2. Còn gọi là Tịnh thổ tông theo cách gọi của Trung Quốc. 
3. Chúng tôi sử dụng bản dịch của Hòa thượng Thích Tuệ Hải.
4. Chúng tôi sử dụng bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
5. Mã Minh (Sa. Āsvaghosha) hay A-na Bồ-đề (Sa. Ānabodhi) là luận sư Phật 

giáo Đại thừa, người Ấn Độ, sống giữa thế kỷ I và II. Mã Minh được xem là một 
trong những luận sư quan trọng nhất của Phật giáo và là Tổ thứ 12 của Thiền tông 
Ấn Độ. Tác phẩm quan trọng nhất của Mã Minh là bộ Hi khúc Xá-lợi-tử, Phật sở 
hạnh tán, Tôn-già-lợi Nan-đà. Và ông cũng được xem là tác giả của bộ Đại thừa 
khởi tín luận.
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phương Tây của Đức Phật A-di-đà. Tuy nhiên, bộ Vãng Sinh Tịnh 
Độ Luận của Thế Thân được coi là nền tảng lý luận đầu tiên của 
Tịnh độ tông. Phương pháp tu tập chủ yếu là xưng niệm hay tâm 
niệm lục tự Di-đà tự với mục đích mong cầu được vãng sinh về 
cõi Cực lạc. 

Nếu như Phật giáo Nguyên thủy, hay một số tông phái thuộc 
Phật giáo Đại thừa như Thiền tông, Mật tông… chú trọng tự lực, 
khẳng định tương lai của con người tùy thuộc vào hành vi của 
chính mình, bằng sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân người tu 
hành, thì Tịnh độ tông thực sự đã đem đến một luồng gió mới 
với nhận thức mới, quan niệm mới, phương pháp tu tập mới về 
sự thay đổi, cứu rỗi bằng sức mạnh của người khác, bằng đức tin, 
sự tôn thờ Phật A-di-đà. Nghĩa là Tịnh độ tông chú trọng đến tha 
lực, nhờ Phật lực mà đạt quả để được vãng sinh Cực lạc. Do đó, 
Tịnh độ tông ngay từ khi ra đời đã đáp ứng được nhu cầu của mọi 
người, mọi giai tầng trong xã hội, không phân biệt người giàu 
hay người nghèo, bậc thượng căn hay hạ căn về một đời sống 
vĩnh cửu. 

Tịnh độ được hiểu là một nơi trong sạch hoàn toàn, đầy đủ an 
vui, ngược lại với những gì gọi là uế độ. Tịnh độ trong Phật giáo 
còn được hiểu là nơi giáo hóa của một vị Phật nào đó, vì vậy Tịnh 
độ là cõi có Phật nên cũng được gọi là Phật quốc độ. Trong cõi 
ấy, mọi người được thấm nhuần trong giáo pháp của Phật để trừ 
bỏ phiền não và hướng đến giải thoát toàn diện. Trong kinh tạng 
Phật giáo, Tịnh độ có khi gọi là Phật sát, Phật giới, Phật quốc, Phật 
độ, có khi gọi là Tịnh sát, Tịnh giới, Tịnh quốc, Tịnh độ. Có thể 
nói, những đặc điểm của cõi Tịnh độ, theo các kinh Tịnh độ như 
Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ cho biết đó là một thế giới thật 
lý tưởng tốt đẹp, nơi đó chỉ có sự an lạc mà thôi.

Trở lại vấn đề, tư tưởng Tịnh độ được thể hiện như thế nào trong 
Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ? Điều chúng ta có thể dễ 
dàng nhận thấy trong 5 nghi thức đã nêu thì Nghi thức Cầu an và 
Nghi thức Cầu siêu thiên về Tịnh độ. Chẳng hạn, trong Nghi thức Cầu 
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an, phần 9, Kinh Phổ Nguyện:

Cầu xin cha mẹ sống còn,

Tăng long tuổi thọ hưởng tròn phước duyên.

Và cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ,

Sớm vãng sanh Tịnh độ Tây phương.

Kệ Thái Bình:

Một là cầu nguyện Di-đà,

Cầu cho bá tánh, trẻ già khắp nơi

...

Bốn là nguyện Đức Quán Âm

Độ người oán trọng thù thâm thuận hòa.

Phẩm Phổ Môn (diễn kệ) cũng vậy. Đặc biệt trong Nghi thức 
Cầu siêu (tại tịnh xá hoặc tư gia), ngay trong phần 5. Kỉnh nguyện 
và nhất là phần 7, Kinh Cầu siêu:

“Nam-mô Phật tổ Thích-ca,

Tây phương Giáo chủ Di-đà chứng minh…

Lục thân quyến thuộc đồng bằng,

Vãng sanh Tịnh độ siêu thăng liên đài”6. 

Phần 8. Giác linh tống táng: 

“Dứt lìa sanh tử đớn đau,

Ở nơi Phật quốc ra vào thảnh thơi…

Nguyện cầu Đức Phật Di-đà,

Từ bi tế độ những là chúng sanh”7.

Phần 9. Sám phát nguyện: 

6. Nghi thức Tụng niệm, Nghi thức Cầu siêu, Kinh Cầu siêu, tr. 78.
7. Sđd, Giác linh tống táng, tr. 85.
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“Một lòng mỏi mệt không nài,

Cầu về Cực lạc ngồi đài Liên hoa.

Cha lành vốn thiệt Di-đà,

Soi hào quang tịnh chói lòa thân con”8… 

Ở phần chính kinh, phần lớn các kinh có trong Nghi thức Tụng 
niệm là kinh tạng thuộc Phật giáo Đại thừa, nhưng cũng mang tư 
tưởng Tịnh độ như Kinh Vu-lan-bồn, Kinh Báo hiếu phụ mẫu trọng 
ân, Kinh (phẩm) Phổ môn9 và đặc biệt là Kinh A-di-đà10. Kinh A-di-
đà là một trong ba kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. Kinh 
A-di-đà có nội dung trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh 
hiệu A-di-đà và lúc lâm chung sẽ được Phật A-di-đà tiếp độ về cõi 
Cực lạc. Kinh này do Đức Phật Thích-ca Mâu-ni  thuyết về Y báo 
và Chánh báo của Đức Phật A-di-đà nơi thế giới Cực lạc ở phương 
Tây, cách cõi Ta-bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày 

8. Nghi thức Tụng niệm, Nghi thức Cầu siêu, Sám Phát nguyện, tr. 86.
9. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Sa. 

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra). Kinh này nói gọn là Kinh Pháp Hoa, là một trong 
những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất và được Thiên Thai tông lấy làm giáo 
pháp căn bản. Kinh này chứa đựng những quan điểm chủ yếu của Đại thừa Phật 
giáo, đó là giáo pháp về sự chuyển hoá của Phật tính và khả năng giải thoát. 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Phật giảng trên đỉnh Linh Thứu cho vô số người 
nghe gồm có nhiều loài khác nhau. Đức Phật chỉ rõ, tuy có nhiều cách để giác 
ngộ, nhưng chúng chỉ là phương tiện nhất thời và thực tế chúng chỉ là một. Các 
phương tiện khác nhau như Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa hay Bồ-tát thừa thật 
ra chỉ khác nhau vì phải cần phù hợp căn cơ của hành giả. Phật chỉ tùy cơ duyên, 
sử dụng các phương tiện (Sa. upāya) mà nói Tam thừa nhưng thật chất chỉ có Phật 
thừa (Sa. Buddhayāna) – nó dẫn đến Giác ngộ, bao trùm cả Đại thừa lẫn Tiểu 
thừa. Tịnh độ tông đã lấy phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để đề 
cao hạnh nguyện siêu việt của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, khiến người mới vừa 
phát tâm liền được thanh tịnh,... thuyết pháp lợi sanh vượt hơn tất cả, từ bi hỷ xả 
độ chúng hằng sa.

10. Kinh A-di-đà có tên gọi đầy đủ là Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm 
kinh. Kinh này được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 
Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm 
thấy những bản dịch Hán ngữ của hai dịch giả lừng danh là Cưu-ma-la-thập và 
Huyền Trang. 
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pháp môn niệm Phật để được vãng sinh về cõi Cực lạc của Đức Phật 
A-di-đà. Do vậy, Kinh A-di-đà được coi trọng, đặc biệt là Phật tử và 
những người mộ Phật. Do đó, Kinh A-di-đà là kinh thông dụng bậc 
nhất trong Phật giáo Việt Nam. 

Trong phần các bài Kệ tụng cũng vậy, tư tưởng Tịnh độ cũng 
rất đậm nét. Chúng ta có thể thấy, chẳng hạn trong Lễ Cúng dâng 
y bát: 

“Xin hồi hướng Cửu Huyền Thất Tổ

Sớm vãng sanh Tịnh độ Tây phương”11.

Những bài kệ 7. Nhớ ơn Phật, 8. Cầu nguyện hòa bình; 9. Thuyền 
trí tuệ; 10. Chúc mừng Chánh pháp... đều là những cầu nguyện vãng 
sinh về cõi Tịnh độ: “Lập thành giáo hội đạo tràng / Đắp tô xong xả 
con đàng Tây phương”; “ Khởi hành từ chốn trần gian / Về nơi Cực 
lạc, dưỡng an đời đời”; “Du Tăng Khất sĩ ra đời / Chiếc thuyền Giáo 
hội vớt người trần duyên”; “Trường giáo hội là nơi Cực lạc / Kẻ vãng 
sanh đã khác người trần”…

Như vậy, hầu hết các phần nghi thức, chính kinh và kệ tụng 
trong Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ đều thiên về Tịnh 
độ. Và đương nhiên, nếu chúng ta tìm hiểu trên bình diện rộng 
hơn, chẳng hạn trong bộ Chơn lý của Tôn sư Minh Đăng Quang, 
tư tưởng Tịnh độ không chỉ biểu hiện riêng trong Nghi thức Tụng 
niệm mà thôi. 

Vậy tư tưởng Tịnh độ biểu hiện như thế nào trong Nghi thức 
Tụng niệm? 

Trên phương diện lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Tịnh 
độ còn có rất nhiều những biểu hiện khác nhau, và qua từng thời 
kỳ đều để lại dấu ấn riêng biệt, nhưng cũng thật khó luận giải rõ 
ràng, bởi chính sự biểu hiện đa dạng, phong phú của nó trong 
sự giao hòa với Thiền tông và Mật tông. Hơn nữa, Tịnh độ tông 
chưa bao giờ hình thành một tông phái rõ ràng ở Việt Nam nếu 

11. Nghi thức Tụng niệm “Cúng dường y bát”, tr. 156. 
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xét trên các tiêu chí như kế đăng, sự truyền thừa, có tổ đình12.  
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy, thời kỳ đầu hội nhập, tư tưởng 
Tịnh độ đã biểu hiện mà trong các công trình nghiên cứu về lịch 
sử Phật giáo Việt Nam13 đã giới thiệu tương đối đầy đủ. Chẳng 
hạn như PGS. Nguyễn Duy Hinh đã trưng dẫn các tác phẩm Lý 
hoặc luận của Mâu Tử, Lục độ tập kinh của Khương Tăng Hội 
và cho rằng, nội dung bố thí, từ bi, nhẫn nhục tuy là lý luận Đại 
thừa, thuộc tư tưởng Đại thừa nhưng phần nào đó có tư tưởng 
Tịnh độ. Và chúng ta còn thấy những sinh hoạt Phật giáo thời kỳ 
này khá phong phú, ngoài những tư tưởng Phật giáo Đại thừa 
còn thấy tín ngưỡng Tịnh độ… Tác phẩm Cao Tăng truyện14 của 
Huệ Hạo (497 – 554) là một minh chứng rõ ràng về sự xuất hiện 

12. Có thể thấy điều này trong các bộ sách như Lược sử Phật giáo do Nguyễn 
Minh Tiến dịch và chú giải. Nxb. Tổng hợp TP. HCM; Lịch sử Phật giáo do Nguyễn 
Tuệ Chân biên dịch, Nxb. Tổng hợp TP. HCM… cho biết Tông Hiểu (1151 – 1214) 
đã trước tác bộ Lạc bang văn loại để tuyên dương pháp môn Tịnh độ. Và chính 
Tông Hiểu là người suy tôn Đông Tấn Lô Sơn Huệ Viễn là vị Tổ đầu tiên của Tịnh 
độ tông, sau đó, ông còn đề cử năm vị thứ tự là Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Thiếu 
Khang, Tĩnh Thường, Tông Trạch kế đăng, hình thành truyền thừa của Tịnh độ 
tông. Ngoài ra, còn có thể xem Lịch sử Tịnh độ tông Trung Quốc, Tịnh độ tông Nhật 
Bản…

13. Chẳng hạn như: Lịch sử Phật giáo Việt Nam do Nguyễn Tài Thư chủ 
biên, Nxb. Khoa học Xã hội, 1988; Lịch sử đạo Phật Việt Nam của PGS. Nguyễn 
Duy Hinh, Nxb. Tôn giáo và Nxb. Từ điển Bách Khoa; Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
của GS. Lê Mạnh Thát, Nxb. Thuận Hóa. Huế 1999; Việt Nam Phật giáo sử lược 
của Thượng tọa Mật Thể, Nxb. Tôn giáo, 2004; Đạo Phật và dòng sử Việt của Đức 
Nhuận, Nxb. Phương Đông; Một số tôn giáo ở Việt Nam của TS. Nguyễn Thanh 
Xuân, Nxb. Tôn giáo và gần đây nhất là cuốn Phật giáo Việt Nam, từ khởi nguyên 
đến năm 1981 của Bồ đề Tân Thanh - Nguyễn Đại Đồng, Nxb. Văn học. Hay các 
công trình chuyên biệt như: Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam, 
Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Triết học); Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, 
Triết học Phật giáo Việt Nam của PGS. Nguyễn Duy Hinh, Nxb. Khoa học Xã hội; 
Nxb. Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh của 
GS. Lê Mạnh Thát, Nxb. TP. HCM…

14. Tác phẩm này chép về một nhà sư tên là Đàm Hoằng (? – 455) người 
Trung Quốc đến nước ta tu học, chuyên tụng Vô Lượng Thọ và Quán Kinh, lòng 
nguyện về An dưỡng quốc, tức Tây phương Cực lạc. Như vậy, đã có sở cứ rằng, 
vào thế kỷ thứ 5, tư tưởng Tịnh độ đã được biết đến ở Việt Nam qua hai trong ba 
bộ kinh thuộc Tịnh độ. 
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Tịnh độ ở Việt Nam, tác phẩm này đã được đề cập đến trong hầu 
hết các công nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam. Cho đến 
những thời kỳ sau này, tư tưởng Tịnh độ cũng có những biểu 
hiện khác nhau trên các bình diện khác nhau. Chẳng hạn vào 
thời Đinh – Tiền Lê, thời Lý – Trần, ngoài những sử liệu mà các 
học giả trưng dẫn liên quan đến Thiền tông, Thiền tông kết hợp 
với tín ngưỡng bản địa, kết hợp với Đạo giáo mang nhiều yếu tố 
Mật tông còn có những sử liệu được các học giả nghiên cứu và 
đánh giá thời kỳ này cả chính quyền phong kiến và nhân dân đã 
đề cao sự cứu vớt của Phật A-di-đà cùng các vị Bồ-tát, đặc biệt là 
Đức Quan Thế Âm Bồ-tát. Hay trong các công trình của học giả 
Lê Mạnh Thát, nhất là chuyên khảo Nghiên cứu về Thiền uyển tập 
anh đã cho chúng ta thấy một số thiền sư thuộc các thiền phái 
khác nhau, nhưng lại hành trì theo pháp môn Tịnh độ như Thiền 
sư Tịnh Lực (1112 - 1175), Thiền sư Trì Bát (1049 – 1117) nhân 
tưởng niệm Phật A-di-đà ở thế giới Cực lạc, nên dựng một đạo 
tràng lớn...

Vào thời Trần, dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử được vua Trần 
Nhân Tông kiến lập, mang đậm tính dân tộc, dù tư tưởng mang 
đậm dấu ấn của Mã Tổ Đạo Nhất, nhưng thấm đượm tinh thần khai 
phóng, phá chấp của Tam giáo, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa 
Thiền tông và Tịnh độ, đạo và đời… Từ thời Lê đến thời Nguyễn, 
tư tưởng Tịnh độ ngày càng biểu hiện rõ rệt hơn, cụ thể hơn, đó là 
sự xuất hiện Phật A-di-đà, Bồ-tát Quán Thế Âm được bài trí trong 
Phật điện các ngôi chùa15. 

Cũng ở giai đoạn này, hàng loạt các tác phẩm viết về Tịnh độ, 
phiên âm và chú giải kinh tạng Tịnh độ, chẳng hạn như Bồ-đề yếu 
nghĩa của Viên Văn (1590 - 1644), A-di-đà kinh sớ sao của Châu 
Hoằng được Thiền sư Hương Hải (1628 - 1708) phiên âm dịch 
nghĩa. Đặc biệt là những tác phẩm Tịnh độ yếu nghĩa, Long thư 

15. Có thể tham khảo trong các công trình khác như: Lịch sử triều Mạc qua 
thư tịch và văn bia, Văn bia thời Mạc của PGS.TS. Đinh Khắc Thuần, Nxb. Khoa 
học Xã hội và đặc biệt là công trình Một số vấn đề về văn bia Việt Nam của Trịnh 
Khắc Mạnh, Nxb. Khoa học Xã hội… 
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Tịnh độ văn, Long thư Tịnh độ luận bạt hậu tự của Thiền sư Chân 
Nguyên (1647 - 1726) đã cho thấy các nhà sư không chỉ tu tập 
mà còn nghiên cứu về Tịnh độ. Nhất là Thiền sư Chân Nguyên, 
Ngài không chỉ nghiên cứu sâu sắc về Tịnh độ mà còn dựng hẳn 
một tòa Cửu phẩm Liên hoa vào 1684, thể hiện chín bậc tu hành 
vãng sinh Tây phương Cực lạc qua nghệ thuật điêu khắc… và đây 
cũng là những biểu hiện cơ bản của Tịnh độ trong Phật giáo ở 
miền Bắc. Ở Nam Bộ, Phật giáo phát triển theo sự mở rộng bờ 
cõi của các chúa Nguyễn, nhưng không phải phát triển đơn tuyến 
từ Thuận Hóa vào Gia Định mà còn từ nhiều hướng khác nữa… 
Những diễn biến quá phức tạp dưới thời Lê – Mạc, nội chiến liên 
miên, sự chuyên quyền của dòng họ Trịnh, nên Đoan quận công 
Nguyễn Hoàng khi tiếp cận vùng đất mới cũng đồng nghĩa tiếp 
nhận một nền văn hóa mới, để từ đó ông hiểu rằng hệ tư tưởng 
Phật giáo mới thích hợp cho việc mở mang sự nghiệp ở nơi đây. 
Cristophoro Borri16 đã có những nhận xét khá tinh tế về phong 
tục của người Đàng Trong thời kỳ này như sau: “Họ có tính quảng 
đại, hay bố thí cho người nghèo, họ có thói quen không bao giờ từ 
chối không cho kẻ xin bố thí. Họ nghĩ là sẽ không làm đủ bổn phận 
nếu từ chối, họ coi như bị ràng buộc bởi phép công bằng”17. Do vậy, 
Đoan quận công và cả các chúa Nguyễn sau này đã tìm thấy ở đạo 
Phật một điểm tựa tinh thần để quy hướng nhân tâm và hầu hết 
các chúa Nguyễn sau này là “những Phật tử mộ đạo, hộ trì cho Phật 
giáo phát triển ở Đàng Trong. Chăm lo xây dựng, trùng tu chùa 
chiền, trọng đãi chư Tăng…”18. 

Phật giáo phát triển trong suốt các đời các chúa Nguyễn, 
có ba dòng thiền chính thay nhau hoằng pháp ở Đàng Trong là 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Thiền sư Hương Hải19 truyền bá; 

16. Cristophoro Borri người Italia tới Đàng Trong vào thế kỷ XVII.
17. Cristophoro Borri, Xứ Đàng Trong năm 1621, Hồng Huệ - Nguyễn Khắc 

Xuyên và Nguyễn Nghị dịch và chú thích, Nxb. TP.HCM, tr. 50.
18. Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, tập 1, Nxb. TP.HCM, 

tr. 21.
19. Thiền sư Hương Hải (1628 – 1715) từng thi đỗ, làm quan và xuất gia. 

Ông tuyên truyền tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ông đặc biệt đề cao 
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Thiền phái Lâm Tế do Thiền sư Nguyên Thiều Siêu Bạch truyền 
từ Trung Quốc vào cuối thế kỷ 17. Tuy nhiên, với việc dựng chùa 
Thập Tháp Di-đà, dùng đúng tôn hiệu Đức Phật Di-đà thì theo 
nhận xét của học giả Nguyễn Hiền Đức: “Phái Lâm Tế ở Việt Nam 
hoàn toàn giống thiền phái Trúc Lâm, pháp môn tu hành không còn 
thuần túy Thiền tông mà đã phối hợp giữa Thiền tông – Tịnh độ 
và Mật tông…”20. Đó là sự nhận xét hoàn toàn có lý, bởi sau khi 
Thiền sư Nguyên Thiều Siêu Bạch và các đệ tử xuống vùng Đồng 
Nai thì thiền phái Tào Động tiếp tục vào Đàng Trong hoằng pháp, 
nhưng khi nhà Nguyễn thành lập, trải các triều cho đến đầu thế 
kỷ 20, Phật giáo dần không còn vị trí như trước nữa, và tư tưởng 
Tịnh độ cũng vì thế mà chiếm một vị trí sâu rộng trong tâm thức 
dân gian.

Những năm đầu thế kỷ 20, nhất là sau thế chiến thứ nhất 
(1914 – 1918), các nước tư bản nói chung và thực dân Pháp nói 
riêng đều lâm vào khủng hoảng. Do vậy, những thuộc địa của 
Pháp ở Đông Dương trở thành nơi thực thi chính sách khai thác, 
bóc lột của Pháp dẫn đến sự phân hóa giai cấp, mâu thuẫn trong 
xã hội Việt Nam càng trở lên sâu sắc… Phật giáo, một tôn giáo 
luôn đồng hành cùng dân tộc cũng trong tình trạng chung bấy 
giờ, giáo quyền bị thực dân Pháp chà đạp, Tăng-già dần mất vai 
trò trở nên rời rạc, không còn tổ chức, đa số tăng đồ chỉ chuyên 
hành trì tín ngưỡng, làm thầy cúng mà lơ là việc học, không lo tu 
hành nên dẫn đến tình trạng hư nát đạo hạnh. Trước tình hình 
như vậy, xu thế đòi hỏi phải cải cách chính trị, xã hội rộ khắp nơi 
như phong trào đấu tranh của Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, 
Nguyễn An Ninh… 

Trên bình diện tôn giáo, với sự xuất hiện hàng loạt các tôn 
giáo nội sinh ở Nam Bộ, đặc biệt là sự ảnh hưởng, tác động từ 
phong trào chấn hưng của Phật giáo Châu Á đã tạo động lực để 
Phật giáo Việt Nam nhìn nhận lại mình để chấn hưng. Đối với 

Phật tại tâm và không nên tìm Phật bên ngoài. Với ông, tìm trâu phải theo dấu 
chân, học đạo quý ở vô tâm, dấu chân còn thì trâu còn, vô tâm thì đạo dễ tìm. 

20. Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, tập 1, Sđd, tr. 92.
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vùng đất Nam Bộ, vào giữa năm 1926, Cư sĩ Huỳnh Thái Cửu 
nhân việc rước chư Tôn túc về nhà cúng dường trai tăng đã mô tả 
hiện tượng suy đồi của Phật giáo và vạch ra con đường làm “sáng 
lại chân tinh thần của Phật pháp. Ông kêu gọi chư Hòa thượng hãy 
mạnh dạn hợp tác lập hội, làm khởi lên phong trào nghiên cứu, 
chấn chỉnh giềng mối đạo”21. Mặc dù Hòa thượng Khánh Hòa đã 
chỉ rõ nguyên nhân đạo Phật suy vi là do Tăng đồ thất học, hủ bại. 
Ngài cùng với Sa-môn Huệ Quang vạch ra chương trình là lập hội 
Phật giáo, dịch ba tạng kinh ra chữ quốc ngữ, lập trường Phật học 
để đào tạo Tăng tài và xuất bản tạp chí phổ biến giáo lý nhà Phật, 
chấn hưng lại nếp sống tu hành, tuy không đạt kết quả, nhưng 
phần nào gây được ảnh hưởng ở vùng đất Nam Bộ. Bởi sau này, 
các báo như tờ Đông Pháp thời báo, tờ Khai hóa Nhật báo… đã 
đăng bài kêu gọi chấn hưng Phật giáo, tạo tiếng vang lớn. 

Trong các công trình như Đặc điểm và vai trò của Phật giáo thế 
kỷ 2022; Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924 
– 1954)23 đã cho chúng tôi những điểm nhìn tham chiếu từ Tịnh độ 
ở miền Bắc trên các chiều cạnh như nguyên nhân, nội dung cơ bản, 
đặc điểm và vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo. Trong đó, 
tư tưởng Tịnh độ đã được phát triển theo lộ trình mới qua việc xuất 
bản sách báo như tạp chí Viên Âm đã đăng tải những bài thuyết 
giảng của cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám về Pháp môn Tịnh độ, 
báo Đuốc Tuệ, báo Phương Tiện đã dành hẳn một chuyên mục “Tôi 
tu Tịnh độ”, so sánh pháp môn Tịnh độ với các pháp môn khác để 
thuyết phục mọi người tu hành theo pháp môn này. Như thế, tư 
tưởng Tịnh độ đã được phát triển phổ khắp và có ảnh hưởng không 
nhỏ đối với việc hình thành các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ cuối 
thế kỷ 19, đầu thế kỷ 2024. Và chắc chắn rằng phong trào chấn hưng 

21. Bồ-đề Tân Thanh – Nguyễn Đại Đồng, Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên 
đến năm 1981, Nxb. Văn học, tr. 208.

22. Nguyễn Quốc Tuấn, Đặc điểm và vai trò của Phật giáo thế kỷ 20, Nxb. Từ 
điển Bách khoa.

23. Lê Tâm Đắc, Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924 
– 1954), Nxb. Chính trị Quốc gia.

24. Có thể xem thêm bài “Vài suy nghĩ về tôn giáo ở Nam Bộ thời cận đại” 
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Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1925 - 1954 với nhiều “nội dung” 
chấn hưng khác nhau, trong đó chấn hưng về Tịnh độ, pháp tu Tịnh 
độ có ảnh hưởng tới Tổ sư Minh Đăng Quang. 

Trải qua thời gian tham học, tu tập theo truyền thống Phật 
giáo Nam tông ở Campuchia rồi trở về Nam Bộ, Tổ sư Minh Đăng 
Quang tiếp tục tham cứu Phật giáo Bắc truyền cùng nhiều tôn 
giáo khác để dần hình thành trong tư tưởng một hệ phái mới, phát 
huy được thế mạnh của hai truyền thống Phật giáo lâu đời ở Việt 
Nam và phù hợp với tâm thức tôn giáo của người dân Nam Bộ 
thời bấy giờ để chấn hưng Phật giáo. Tổ sư Minh Đăng Quang cho 
rằng: “Làm Tăng cho đúng đắn để cứu chữa đạo Phật lại, vừa là để 
giúp ích cho chúng sanh, lại được tấn hóa cho mình nữa. Hay là tại 
sao chẳng đi tìm kiếm chơn Tăng, để gom hiệp lại, khuếch trương 
Tăng bảo, thống nhất Tăng-già, sửa chữa giới luật lại, chớ chia lập 
chòm nhóm cư gia, ố tăng phá đạo, ích chi như thế? Không lẽ rồi ai 
cũng tranh nhau phá đạo”25. 

Với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tôn sư 
Minh Đăng Quang trong tác phẩm Chơn lý đã lấy Giới – Định 
– Tuệ đặt lên hàng đầu đối với người tu hành. Và phương châm 
hành đạo theo Tứ y pháp, Tôn sư cho rằng: “Tứ y pháp là chánh 
pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý y bát Khất sĩ 
vậy!… Con đường Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh 
đẳng Chánh giác Vô thượng, Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì 
chúng ta nên phải thật hành đúng Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì 
mà bác bỏ đi cho được”26. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam27 được Đức 
Tôn sư sáng lập mang tinh thần “trung đạo” giữa hai truyền thống 

của học giả Đỗ Quang Hưng đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 1 năm 
2000; bài viết “Đôi điều về Tịnh độ cư sỹ Phật hội ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn 
Chơn Lý đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 4 năm 2000; bài “Thiền của 
người Việt ở Nam Bộ hiện nay đa số biến thành Tịnh độ”  của tác giả Trần Phước 
Thuận đăng trên tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 3 năm 2003.

25. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập II, “Tông giáo”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr.98. 

26. Sđd, “Chánh pháp”, tr. 7 và tr. 16.
27. Sau này đổi tên thành Hệ phái Khất sĩ.
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Nam tông và Bắc tông. Giáo lý cơ bản của Hệ phái dựa trên nền 
tảng Kinh – Luật – Luận của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông 
và Nam tông được Tôn sư thuyết giảng và đã được chép trong bộ 
Chơn lý. Trong đó, Ngài đã giảng nhiều kinh tạng khác nhau của 
Phật giáo Đại thừa như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và đặc 
biệt là giảng về Tây phương Tịnh độ, Kinh A-di-đà, tư tưởng Quán 
Thế Âm Bồ-tát… Do vậy, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ngày càng 
có rất nhiều người theo Tôn sư xuất gia và theo Ngài hoằng pháp 
cùng nhiều Phật tử theo về. 

Trên bước đường du hóa, phổ độ chúng sinh “mỗi bước chân 
là mỗi đóa sen / Sáng ngời chân lý ánh hoa đèn”, bộ Chơn lý, Nghi 
thức Tụng niệm, chương trình tu học cũng được Đức Tôn sư soạn 
thảo trong thời gian này nhằm kiện toàn về tổ chức và nâng cao đạo 
hạnh, kiến thức Phật học cho Tăng chúng trong Hệ phái cũng như 
chư Phật tử. Tinh thần “nhằm dứt điều ác, làm các điều lành và tùy 
theo nhân duyên cảnh ngộ, không cố chấp” là cơ sở nền tảng để các 
đệ tử sau này hoàn thiện Nghi thức Tụng niệm riêng cho Hệ phái 
Khất sĩ.

3. Đôi lời tạm kết

Về hình thức, Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ là nghi 
thức được soạn thảo bằng tiếng Việt theo thể thơ lục bát và song thất 
lục bát, đơn giản, dễ hiểu và dễ thuộc, so với Nghi thức Phật giáo 
Nam tông còn nặng về chữ Pali hay Phật giáo Bắc tông nặng về Hán 
Việt, lại còn quá nhiều nghi thức khác nữa. Thậm chí một số ngôi 
chùa ở miền Bắc, cũng có những Nghi thức được biên soạn theo 
tiếng Việt, nhưng mỗi chùa mỗi khác nhau không theo tiêu chuẩn 
nào. Do vậy, Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ về số lượng 
ít hơn, lại dùng các thể thơ truyền thống của người Việt diễn dịch 
chính là ưu điểm lớn, bởi hình thức này khá phù hợp với quần chúng 
Phật tử ở Nam Bộ.

Về nội dung, qua các nghi thức, chính kinh và kệ tụng, phần 
lớn nghi thức có nguồn gốc chung từ Phật giáo Bắc tông, nhưng tư 
tưởng Tịnh độ là nổi bật, sâu đậm nhất, chẳng hạn như Nghi thức 
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Sám hối, Nghi thức Cầu an, Cầu siêu, phần chính kinh và Kệ tụng 
như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, không vì thế mà Nghi thức 
Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ không có những đóng góp mới, 
đó là các nghi thức mới, chẳng hạn như Nghi thức Cúng dường, 
Nghi thức Cúng Cửu Huyền và nhất là trong phần Kệ tụng, có khá 
nhiều kệ mới như Kệ Dâng cúng tịnh xá, Kệ Cúng dâng y bát, Kệ 
Cầu nguyện hòa bình… và tư tưởng Tịnh độ cũng có những ảnh 
hưởng đậm nét trong các nghi thức, kệ tụng mới này. Có lẽ, đây 
cũng là xu hướng phát triển và biểu hiện của Tịnh độ trong Phật 
giáo Việt Nam.

***
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TINH THAÀN BOÀ TAÙT ÑAÏO 
CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

HT. Minh Hồi
Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất Sĩ Thế giới

Trụ trì Như Lai thiền tự - San Diego, Hoa Kỳ

1. Tổng quan 

Danh từ Bồ-tát là thuật ngữ Phật học hay được đề cập trong 
truyền thống Phật giáo Nam truyền lẫn Bắc truyền. Trong Đại tạng 
Kinh điển, Bồ-tát được hiểu nghĩa là Bồ-đề-tát-đỏa theo cách phiên 
âm tiếng Phạn là Bodhisattva, tức là một vị Giác hữu tình luôn luôn 
hành trì các hạnh Ba-la-mật. 

Bồ-tát thực hành các Ba-la-mật để vun đắp cho tâm Bồ-đề viên 
mãn Phật quả, nhưng nguyện không nhập Niết-bàn khi chúng sanh 
chưa giác ngộ, đó cũng chính là hạnh nguyện mà các Bồ-tát nguyện 
để giáo hóa chúng sanh đến giác ngộ. Vì vậy, hai yếu tố cơ bản của 
một Bồ-tát là lòng từ bi đi song song với trí tuệ.

Hoa Nghiêm tông đã đưa ra hành trình tu học của một Bồ-tát 
là cần phải có 52 quả vị gồm thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi 
hướng, thập địa và hai quả vị cuối cùng là đẳng giác và diệu giác.

Khái niệm Bồ-tát cũng xuất hiện nhiều trong truyền thống 
kinh điển Nikaya, cụ thể là trong phần lớn của “Bản Sinh Kinh” 
gồm 547 câu chuyện thuộc Tiểu bộ kinh. Kinh này kể lại sự tích, các 
tiền kiếp của Phật Thích-ca hóa thân thành các hạng người khác 
nhau để hóa độ các giai cấp khác nhau. Vì lòng vị tha, vô ngã và 
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tâm cầu học của một Bồ-tát trên con đường thực hành Bồ-tát đạo, 
dù trong tiền kiếp vẫn luôn có những người chống đối Phật. Đức 
Phật cũng chỉ rõ các nghiệp đời trước đóng vai trò thế nào trong 
đời này cùng với sự hóa giải nghiệp ác trong quá khứ và hiện đời để 
tu tập lòng từ. Nhiều truyện trong Bản Sinh Kinh là truyện cổ Ấn 
Độ có trước cả thời Đức Phật, nhưng phù hợp với nội dung kinh 
nên được đưa vào. Phần lớn các câu chuyện đều có những bài kệ và 
chính các câu kệ mới là tinh hoa của tập kinh này. Các tập truyện 
này trở thành nguồn cảm hứng của nhiều tranh tượng trong các 
đền chùa Phật giáo và thường được quần chúng Đông Nam Á ưa 
thích. Hình ảnh của Bồ-tát tương tự như một bậc Thánh A-la-hán 
hoàn hảo, giàu lòng từ bi, thương yêu chúng sanh nhưng giấu kín 
trong phong cách trầm mặc hiền lành, giản dị, trong sáng của đời 
sống phạm hạnh hằng ngày, trở thành quen thuộc với chúng ta. 
Trong Đại thừa, khi nói đến Bồ-tát thì xem đó là tiền thân của các 
vị Phật trong tương lai, chính vì vậy mà Đại thừa đã chia làm hai 
hạng Bồ-tát: Bồ-tát đang sống tại thế gian và Bồ-tát siêu việt. Bồ-tát 
là bậc đã đạt Nhất thiết trí, không còn bị vướng kẹt trong vòng luân 
hồi sinh tử. Các ngài chỉ thị hiện ở thế gian dưới nhiều dạng khác 
nhau để cứu độ chúng sinh trong sinh hoạt thường nhật. Dù bằng 
nghiệp lực hay bằng bi nguyện, dù ở hàng Sơ địa hay Thập địa, hết 
thảy Bồ-tát đều trở lại thế gian để cứu độ chúng sinh.

Với Tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài đã chỉ rõ ra rằng con đường 
của Khất sĩ là chánh chơn thiện, đem pháp an vui cứu đời, không 
phải là những pháp đơn thuần chỉ tham cầu vị kỷ. Trong Kinh Pháp 
Hoa Nghĩa Sớ, quyển 1 có ghi rằng: “Tỳ-khưu gọi là Khất sĩ, trên thì 
xin giáo pháp của Như Lai để nuôi dưỡng tinh thần, dưới thì khất 
thực của bá tánh để nuôi tự thân”. Với ý pháp Khất sĩ, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã triển khai phương tiện, tùy duyên bất biến mà lập 
ra “Khất sĩ có ba bậc: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ-tát”. Chính 
Khất sĩ Bồ-tát: “Là những bậc thầy ngồi trên, chẳng bao giờ thiếu 
hụt, cũng ví như vua trời, vua người; là bậc Tổ sư giáo chủ, vì muốn 
răn lòng cao trọng, vì muốn chứa đức thêm nhiều, vì muốn khuyên 
lơn hàng vương giả, vì muốn phục lòng thiên hạ, vì theo sự giải thoát 
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trung đạo, vừa làm gương Tăng chúng, vừa để đi đứng khắp nơi công 
bình, vừa tìm duyên hóa độ, vừa để làm quen dạn dĩ đến gần, cho 
kẻ thấp thỏi nhỏ nhoi. Vậy nên phải đi xin, chính sự đi xin của chư 
Bồ-tát hay Phật là điều khó nhất, trong thế gian ít ai làm được. Bởi 
Phật là bậc toàn năng, không chỉ không làm được có khác hơn bậc 
hoàng đế, bá, hầu, vì thể diện danh dự giá trị, lợi lộc, chấp mình, mà 
phải thụt lùi từng bước, phải mãi ôm chấp cái ta, nặng nề té sa hố 
thấp trũng sâu, chịu chết thất bại, mà chẳng dám dòm xa bước tới 
nẻo lành. Chúng sanh mà thua Phật là bởi có việc làm được, còn có 
việc làm không được. Mà những việc làm không được ấy, lại là việc 
phải đáng làm. Còn làm được là được việc tội lỗi hư vọng, ấy cũng 
vì muốn vừa lòng theo trẻ nhỏ số đông, sợ chúng trẻ con dại dột chê 
cười, mà không nghĩ đến sự lành của ông già trí thức, tuy ít người 
khen mà lại thành công hơn. Những cái trở lực bức tường sợ sệt yếu 
ớt bắn lùi, lụn bại, luân hồi ấy, chỉ có Khất sĩ mới là giải thoát tiến 
hóa đứng vững, thắng phục đạp ngã; mới gọi là bậc hay làm được 
việc khó làm, mạnh mẽ hơn chỗ của người khác vậy…”.

Ở đây, phương tiện tính được biểu hiện rõ ràng qua con đường 
hoằng pháp lợi sinh của Tổ sư, với tinh thần “Khất sĩ Bồ-tát”. Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã chỉ rõ: Bồ-tát là bậc thầy có vai trò quan trọng 
trong sự giáo hóa và dưỡng dục đệ tử, cư gia bá tánh và chúng sanh. 
Bậc thầy đó luôn hướng về chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền và chư thiện 
tri thức để cầu học hỏi những điều chánh đạo. Với lòng từ bi rộng 
lớn, luôn hướng về tất cả chúng sanh để chia sẻ những điều tốt lành, 
những kinh nghiệm tu học nhằm chuyển phiền não thành Bồ-đề, 
thực hiện con đường đạo đức và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây 
chính là ý nghĩa của hạng Khất sĩ Bồ-tát mà Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã trình bày.

Với truyền thống Đạo Phật Khất Sĩ, Tổ sư đã khai mở và hành 
trì Bồ-tát hạnh. Ngài đã dung hóa khái niệm Bồ-tát trong hai truyền 
thống Phật giáo lớn, đó chính là việc khai mở phương tiện trong 
việc truyền dạy, giáo hóa và hành trì Bồ-tát hạnh vì nó vô cùng quan 
trọng, “gọi là bậc hay làm được việc khó làm, mạnh mẽ hơn chỗ của 
người khác”. Đó chính là ý nghĩa của việc thực hành Bồ-tát đạo, một 
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Bồ-tát vô trụ, vô sở cầu, vô sở đắc, chỉ vì lợi ích chúng sanh là mục 
đích tối hậu.

2. Nội dung

Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX là một giai đoạn phục hưng và 
phát triển rực rỡ trong tiến trình phát triển cùng với lịch sử dân 
tộc. Giai đoạn này, lịch sử Phật giáo Việt Nam đã viết nên những 
trang sử vàng chói sáng, mà trong đó Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng là một dấu ấn đặc sắc 
nhất, đóng góp vào quá trình hình thành và phát triển của lịch sử 
Phật giáo Việt Nam thêm đa dạng. Năm 1944, khi Tổ sư mới 22 
tuổi đời, Ngài đã ngộ đạo sau quá trình tự tìm hiểu hai giáo lý Bắc 
truyền, Nam truyền và từ đó Ngài đã du hành khắp xứ để lập đạo, 
giáo hóa chúng sanh. Trong quá trình hành đạo của Ngài, các yếu 
tố: khai mở phương tiện tính; xác định nhất thừa là nền tảng của 
giác ngộ, giải thoát; tinh thần vô trụ trong việc giáo hóa lợi sinh 
được biểu hiện rõ nét nhất trong tôn chỉ và hạnh nguyện hành đạo 
của Tôn sư.

2.1. Tổ sư Minh Đăng Quang khai mở phương tiện tính

Trong Chơn lý, Tổ sư giải thích: “Đạo Phật không phải là học 
Phật hay Phật pháp. Vì Phật pháp là giáo lý giác ngộ phương tiện 
tùy duyên của Phật, dạy cho mỗi chúng sanh khác nhau. Còn học 
Phật là kẻ đang học giáo lý của Phật mà chưa thực hành. Trái lại, 
đạo Phật là sự thật hành để thành Phật, là sự tu giống y theo Phật! 
Con đường ấy là Khất sĩ, là Tăng, là đệ tử Phật sau này, là giới luật 
y bát chơn truyền vậy” (Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”). Với ý nghĩa 
này, theo Tổ sư thì việc chia ra thứ bậc trong các pháp môn tu 
hành Phật pháp là do căn cơ của con người không giống nhau. 
Người phát đại tâm cầu Đại thừa, người thì chỉ phát tâm tu hạnh 
xuất ly, vì vậy cũng đồng là bố thí, trì giới, thực hành định hay 
tu huệ nhưng kết quả lại không giống nhau. Căn cơ của các hạng 
người là do tu tập mà thành, không phải do từ vô thủy đến nay 
đã có sẵn, không thể thay đổi được. Ngay cả con đường tu tập 
cũng phải tuần tự theo các thứ bậc mà tiến lên, không thể bỏ nhảy 
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vượt qua được, nếu không thì không bao giờ đạt đến cứu cánh vô 
thượng, hay còn gọi là Nhất thiết trí. 

Khi một người nhận thức được quá trình tu tập tâm Bồ-đề để 
giác ngộ chính là quá trình chuyển hóa được các sầu khổ, chuyển 
phiền não thành Bồ-đề và luôn phát tâm đại bi làm lợi ích cho hữu 
tình, thì đó chính là kết quả của việc đã dứt hết được mọi đau khổ của 
mình, muốn cứu giúp chúng sinh, nguyện dứt bỏ mọi nỗi đau khổ 
cho các loài hữu tình, được gọi là bậc Thượng sĩ. Chính bậc Thượng 
sĩ hay Khất sĩ Bồ-tát mới có thể đảm nhiệm được hạnh nguyện Đại 
thừa, nhưng cũng không vứt bỏ thiện nghiệp của hạng phàm phu hay 
bậc nhị thừa. Cái sau hơn cái trước, cái trước được thu nhiếp trong 
cái sau, đó chính là thứ bậc của sự tu hành Bồ-tát theo quan điểm của 
Tổ sư đã chỉ dạy. 

Chính ý pháp này đã làm nên hạnh vị tha, thuần thiện và vô vụ 
lợi của một hành giả phát tâm hành Bồ-tát đạo. Vì lý do đó, Tổ sư 
nhấn mạnh điều cần thiết với một vị Bồ-tát, sau khi đã đi vào cánh 
cửa bất nhị chính là việc sử dụng phương tiện như là một phương 
pháp thiện xảo vào những điều cần làm, sao cho mở rộng được Tâm 
bình đẳng đến mọi chúng sinh trong vô vàn thế giới sai biệt. 

2.2. Tổ sư Minh Đăng Quang xác định Nhất thừa là nền tảng 
của giác ngộ, giải thoát

Lịch sử phát triển Phật giáo thăng trầm trong suốt hơn 2500 năm 
và đã lan tỏa từ Ấn Độ khắp nơi trên thế giới. Do đó, việc hình thành 
các bộ phái, các thừa khác nhau với các phương pháp tu học và cách 
giải thích khác nhau về giáo lý cho thích hợp với tình hình của mỗi xã 
hội, mỗi thời điểm là điều tất yếu. Tuy vậy, bản thân giáo lý Phật giáo 
không hề có sự phân chia tông phái này hay thừa kia. 

Những băn khoăn về các thừa, về tông giáo, về phái hệ đều rơi 
vào phạm trù của ngã chấp, và làm hành giả tu tập bị vướng kẹt trong 
ngã sở. Chính vì vậy, Tổ sư Minh Đăng Quang đã dung nhiếp các 
thừa trong một câu là “Việt Nam đạo Phật – không có phân thừa”.

Đặc biệt, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã nhấn mạnh tinh 
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thần vô ngã triệt để của giáo pháp, khi giải phá những sai lầm trong 
sự chấp nhất về tông, phái, giáo; thực chất chỉ có Phật thừa, Phật 
giáo tức là con đường trung đạo. Vì vậy, Tổ sư nhấn mạnh: “Con 
đường Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh đẳng Chánh 
giác Vô thượng, Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì chúng ta nên 
phải thật hành đúng y Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì bác bỏ đi 
cho được” (Chơn lý “Chánh pháp”)… “Giáo lý Khất sĩ, một là dứt 
các điều ác, hai là làm các điều lành tùy theo nhân duyên cảnh ngộ, 
không cố chấp, vì lẽ không có thì giờ dư dả, và cũng biết rằng: các việc 
lành là để trau tâm, vì tâm mà làm sự phải, chớ không ngó xem nơi 
việc làm kết quả; và ba là cốt yếu giữ lòng trong sạch” (Chơn lý “Đạo 
Phật Khất Sĩ”). Tùy theo nhân duyên cảnh ngộ là một yếu tố quan 
trọng trong việc tu tập và trưởng dưỡng tâm Bồ-đề. Đó chính là chỉ 
cho trạng thái tỉnh thức, lúc mà hành giả thực hành Bồ-tát đạo trực 
nhận được thể tánh bình đẳng tuyệt đối của tánh giác, cũng như 
trực nhận được chân lý của toàn thể vũ trụ. 

Thật ra, chỉ có một con đường duy nhất (Phật thừa), nhưng 
Đức Phật và chư vị Tổ sư tùy căn cơ dùng phương tiện, dạy ba con 
đường (tam thừa). Con đường là chỉ cho giáo pháp, vì giáo pháp có 
năng lực đưa con người từ vô minh đến giác ngộ, cho nên, trong 
kinh điển thường lấy hình ảnh chiếc xe hay con đường làm ví dụ. 
Kinh Pháp Hoa, phẩm “Phương tiện” có ghi: “Chư Phật chỉ dùng 
một con đường (nhất thừa) để hóa độ chúng sinh, chứ không có con 
đường (thừa) nào khác, dù là hai hay ba...”. Đó là giáo pháp duy nhất 
đưa đến sự chứng ngộ tuệ giác viên mãn của chư Phật. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đã thị hiện để giúp chúng sanh “ngộ nhập Phật tri 
kiến”. Có nghĩa là Phật chỉ tùy cơ duyên, sử dụng các phương tiện 
bằng niềm tin mà nói tam thừa nhưng thực chất chỉ có Phật thừa 
dẫn đến giác ngộ. 

Trong Chơn lý “Pháp chánh giác”, Tổ sư viết: “Cách tu thành 
đạo của Phật cùng chư Bồ-tát tuy giải sơ lược nhưng quý báu vô cùng. 
Chính đó là phép tu thành đạo, đắc đủ lục thông A-la-hán, vốn không 
sai chạy, chúng ta nên phải thường lặp đi lặp lại, mới nhận thấy rõ kết 
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quả. Vì chưa đắc quả lục thông A-la-hán thì đâu được đến Bích-chi, 
Bồ-tát và Như Lai. Những ai có thật hành mới thấy rõ rộng xa thêm, 
những chỗ diệu mầu khó tả. Những ai uống nước thì ắt nóng lạnh tự 
người hay. Đã là pháp chánh giác thì chẳng có điêu ngoa. Nhưng có 
thật tu hành hay không là tự ai phải cố gắng lấy, không ai giúp nên 
cho mình...”; “Chính Phật là Vô thượng sĩ, là ông thầy giáo có sự học 
không ai hơn! Còn Tăng là Khất sĩ, là học trò đang đi du học khắp nơi 
cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò, học với tất cả chúng sanh, vạn 
vật, các pháp, học với Phật Pháp Tăng ba đời, học từ xóm làng tỉnh 
xứ, đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh, học nơi chữ viết, nghe 
lời nói, học bằng lo lắng nghĩ ngợi, học nơi sự thật hành, học nơi cỏ, 
cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa gió. Tạm sống xin ăn tu học 
đi ngay chơn lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc” (Chơn lý 
“Khất sĩ”). Khất sĩ luôn lấy lợi tha làm tự lợi, vì thế quá trình tu tập 
Bồ-tát hạnh, hành Bồ-tát nguyện, theo quan điểm của Tổ sư thì cần 
phải thực hiện một cách khế lý, khế cơ và khế thời. Chỉ có như vậy 
mới thực hiện được phương thức thực hành hạnh Bồ-tát.

2.3. Tổ sư Minh Đăng Quang ứng dụng tinh thần vô trụ trong 
việc giáo hóa lợi sinh

Khi tu học Phật pháp mà chưa thấu rõ pháp vô ngã, vô trụ là 
chưa hiểu gì về Phật giáo. Trong quá trình tu tập các công đức lành, 
thực hành hạnh Bồ-tát, đạo lý tu hành là chúng ta có phá được ngã 
chấp hay không. Đức Phật nói: “Tất cả pháp đều vô ngã” (Chư pháp 
vô ngã). Vì tất cả pháp không pháp nào không bị sanh diệt, tất cả 
pháp đều chuyển biến và không độc lập, các pháp đều có mối nhân 
duyên để chúng kết nối, duyên sinh. Ở khía cạnh này, Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang trình bày: “Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu 
học… Khất sĩ là cái sống của chơn lý vũ trụ”. Qua ý pháp này, chúng 
ta nhận thấy cái “ngã” là không thật có, mà chỉ là một tập hợp của 
ngũ uẩn được Tổ sư trình bày dưới nhãn quan là “cái sống của chơn 
lý vũ trụ”. Chỉ có chơn lý mới chính là thể tánh giác ngộ bình đẳng 
còn cái ngã, cái sở đắc, sở trụ thì luôn luôn thay đổi, sinh diệt. Cho 
dù đạo Phật có ra đời hay không, cho dù loài người có tồn tại hay 
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không, pháp duyên sinh vô ngã – vô trụ vẫn hiện diện trong vũ trụ 
như một chân lý: Mọi pháp hữu vi (pháp có sinh có diệt) đều là khổ, 
vô thường, vô ngã. 

Đức Tổ sư nhận chân được pháp duyên sinh – vô ngã là thể 
tánh vô trụ của chơn lý nên Ngài đã đưa ra tôn chỉ: “Khất sĩ Bồ-tát 
cũng như ông thầy giáo dạy học cho bá tánh, chẳng lãnh tiền lương, 
dù dạy ít dạy nhiều không hề kể công so của, quý nhất là gương hiền 
đạo đức, gương giới hạnh, gương từ bi đại lượng ở đời… Khất sĩ 
là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, 
nơi trò, học với tất cả chúng sanh vạn vật, các pháp, học với Phật 
Pháp Tăng ba đời, học từ xóm làng tỉnh xứ, đến khắp các xã hội, 
thế giới chúng sanh, học nơi chữ viết, nghe lời nói, học bằng lo lắng 
nghĩ ngợi, học nơi sự thật hành,... Tạm xin ăn tu học đi ngay chơn 
lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc”. Vì giác ngộ và thực 
hành pháp vô trụ, liễu ngộ thể tánh chân như nên mọi khái niệm 
về ngã, ngã sở, ngã đắc… đều mang tính chất tương đối trong 
vòng duyên sinh vô ngã; đó chính là chân lý của sự tu hành Bồ-tát 
đạo, làm lợi ích cho hữu tình và trực nhận được bản chất vô trụ 
của pháp chân như.

3. Kết luận

Con đường tu tập của người Khất sĩ theo lời dạy của Đức Tổ sư 
đã được trình bày xuyên suốt trong Chơn lý, đó là con đường tu tập 
theo Giới – Định – Huệ: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn 
tắt là: Giới, Định, Huệ; Nếu Khất sĩ không có tu về định huệ, dầu mà 
có trì giới không đi nữa cũng chưa gọi được trọn là Khất sĩ, vì chữ Sĩ 
đây là sự học đạo lý với quả linh, bằng pháp tu định huệ. Tu tức là 
học, hay học tức là tu, bởi tại hành mà dạy sanh ra học. Tu học định 
huệ là do giới y bát Khất sĩ. Như vậy là trong tiếng Khất sĩ, đủ gồm 
cả Giới - Định - Huệ” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”). Dù các pháp 
được trình bày dưới nhãn quan nào hay dù thực hành Bồ-tát đạo 
ở giai đoạn nào đi nữa thì cũng phải nằm trên căn bản của pháp tu 
tập theo Giới – Định – Huệ.

Phật giáo Việt Nam giai đoạn những năm 1945 - 1954 đã sản 
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sinh ra Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai sơn “Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam”. Trong tâm nguyện tìm cầu giải thoát cho mình và cứu độ mọi 
người ra khỏi khổ ách, Tổ sư Minh Đăng Quang, vị tu sĩ Phật giáo 
đầu tiên ở Việt Nam phát đại nguyện, đứng ra dung nạp tinh túy của 
hai tông phái Phật giáo, thực hành đường lối tu học đúng theo Chánh 
pháp của Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni với phương châm: “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

Tổ sư đã xác định: “Khất sĩ là nhựt nguyệt tinh quang, là ánh sáng 
giữa đêm tối để chỉ dắt người ra khỏi cảnh rừng nguy”. Trong bối cảnh 
xã hội của Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954, sự xuất hiện của Tổ sư, 
đường lối tu học và những lời dạy của Ngài quả thật là: “Giữa lúc cõi 
đời chết khổ, Khất sĩ là chất nhựa sống, gắn liền các khối chia rẽ riêng 
tư. Khất sĩ là con đàng chơn lý võ trụ, đúng theo trung đạo ánh sáng, 
không thiên về một bên lề mé, Khất sĩ tượng trưng giáo lý đại đồng” 
(Chơn lý “Y bát chơn truyền”).

Với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư đã 
quyết chí đi theo con đường truyền thống mà Phật Thích-ca đã 
vạch ra, noi gương Phật Tăng xưa sống đời phạm hạnh của một “du 
phương Khất sĩ”. Từ nguồn suối tâm linh này, Tổ sư đã tiếp tục khơi 
thông nguồn mạch, thuận duyên hành đạo trong cộng đồng dân tộc 
Việt để khai sáng ra Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam. Mặt khác, 
chư vị đại đệ tử Tôn túc của Tổ sư, điển hình là Đại lão Hòa thượng 
Pháp sư Giác Nhiên đã du hóa và truyền bá Đạo Phật Khất Sĩ mở 
rộng đến thế giới phương Tây và Úc châu ngày nay, hình thành nên 
Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới. Nghĩa là, mặc dù cách 
tu học theo lối Khất sĩ đã có từ thời Phật Thích-ca còn tại thế, nhưng 
với phương châm: 

Nên tập sống chung tu học,

Cái sống là phải sống chung,

Cái biết là phải học chung,

Cái linh là phải tu chung,
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Tổ sư đã khai mở phương tiện tính, xác định nhất thừa là nền 
tảng của giác ngộ, giải thoát; tinh thần vô trụ trong việc giáo hóa 
lợi sinh. Sống chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái 
sống, cái biết, cái linh, đó chính là cụ thể hóa tinh thần Tam tụ và Lục 
hòa mà chư Phật đã dạy từ ngàn xưa. Đồng thời, Tổ sư cũng khuyến 
khích các cư sĩ tại gia tích cực gắn bó trong cuộc sống, cùng chung 
xây dựng một cõi đời đạo đức, một cuộc sống an vui, hạnh phúc ngay 
tại thế gian này.

***
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TÖ TÖÔÛNG ÑAÏI THÖØA PHAÄT GIAÙO 
TRONG CHÔN LYÙ “ÑAÏI THAÙI THÖÙC” CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ 

NS. Yến Liên 
Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn I 

TX. Ngọc Chơn – Vĩnh Long

Tóm lược nội dung của bài Kinh Vu Lan Bồn trong Chơn lý “Đại 
Thái Thức”: Ngài Mục-kiền-liên sau khi chứng đắc sáu phép thần 
thông, dùng đạo nhãn soi khắp các cõi, thấy Mẹ sanh trong cõi ngạ 
quỷ, tiều tụy ốm o, Ngài rất đau lòng, liền đem bát cơm dâng Mẹ, 
nhưng vì do đói và tham nên bà lấy tay trái che quỷ sứ, tay mặt bốc 
cơm ăn, cơm lại hóa thành than lửa và ăn không được. Mục-kiền-liên 
rất đau xót, về bạch Phật chỉ dạy phương pháp cứu Mẹ. Đức Phật dạy 
rằng:“Mẹ ngươi gốc tội rất sâu, một mình ông không thể cứu đặng, phải 
nhờ oai thần của chúng Tăng mới cứu được”.

Do vậy đến ngày rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ, mười phương 
Tăng đều tụ hội về, Mục-kiền-liên phải cúng dường năm thứ trái cây 
và trăm món đồ ăn cho chúng Tăng, nhờ công đức đó mà Mẹ Ngài 
mới thoát khỏi chốn ngạ quỷ.

Qua bài Kinh Vu Lan, đã chứa đựng một triết lý sâu sắc tư tưởng 
Đại thừa Phật giáo mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã tuần tự trình 
bày như sau:

Đức Mục-kiền-liên, Tàu dịch là Đại Thái Thức, nghĩa là bậc thức 
trí rộng lớn. Mục-kiền-liên hay Đại Thái Thức là chỉ cho tất cả các 
bậc trí huệ Bồ-tát chớ không phải riêng một người.
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Mục-kiền-liên dùng đạo nhãn để tìm xem Mẹ sanh ở cảnh giới 
nào. Ở đây chúng ta được biết thêm về ý nghĩa Mẹ của Mục-kiền-liên, 
là chỉ cho tất cả chúng sanh chớ không phải riêng một bà Thanh Đề, 
vì trong vòng sanh tử luân hồi, sanh đi lộn lại, chúng ta có rất nhiều 
cha mẹ. Như trong Kinh Phạm Võng có nói: 

“Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta 
từ đó mà sanh ra. Nên tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha 
mẹ của ta cả”.

Thế nên các bậc trí huệ không chỉ nhận riêng cha mẹ hiện đời mà 
còn mang nặng ân nghĩa của cha mẹ nhiều đời, do vậy đức Tổ sư đã 
nhận định tất cả chúng sanh là cha mẹ của chư Phật và Bồ-tát.

Thấy vong mẫu sanh trong đường ngạ quỷ, là chỉ cho các bậc trí 
huệ suy gẫm nơi pháp lý mà nhận rõ chúng sanh đang sống trong cõi 
tham lam ích kỷ và đắm chìm trong vật dục thế gian. 

Hình ảnh bà mẹ tiều tụy ốm o là chỉ cho tâm đói khát sự thiện 
lành đạo đức, nên sống đời khổ đau, làm cho các Ngài động mối 
từ tâm.

Mục-kiền-liên đem bát cơm dâng cho Mẹ, là chỉ cho các bậc trí 
huệ đem Pháp bảo của đạo Bát chánh đến bố thí và giáo hóa cho 
chúng sanh để dứt trừ sự đói tham khổ não. Nhờ ăn dùng được đạo 
lý quí báu mà no lòng mát dạ, Pháp bảo như là cơm, Bát chánh đạo 
như là chén bát. Vì Pháp bảo rất quí báu, có công năng giúp người rơi 
rụng phiền não, thoát mọi khổ đau.

Ví như chàng Yasa, con một nhà triệu phú tại thành Benares, một 
buổi sáng thức dậy, nhìn các nàng hầu nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi, 
thì lấy làm nhờm chán, ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh chàng. 
Toàn thể đền đài nguy nga tráng lệ bấy giờ đối với chàng chỉ còn là một 
nơi tối tăm buồn bã. Chàng trốn nhà ra đi, hướng về Isipatana, nơi đức 
Phật tạm ngự vừa đi vừa thảng thốt: “Thống khổ thay cho con! Đọa đày 
thay cho con!” Lúc bấy giờ đức Phật nhìn thấy Yasa, Ngài dạy rằng: 
“Nơi đây không có thống khổ, hỡi này Yasa! Nơi đây không có đọa đày, 
này hỡi Yasa! Hãy đến đây, Yasa! Hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ giảng 
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giáo pháp cho con”1. 

Lại như bà Mahā Pajāpati Gotami trong hàng nữ Thanh văn đại 
đệ tử Phật, khi biết đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, Bà đến kỉnh lễ 
đức Phật và xin phép nhập Niết-bàn trước Phật như sau: 

“Kính bạch Bậc Dứt Khổ, Bậc Đại Tuệ Giác, Bậc Nhất Thế Y 
Vương, Bậc đại Sa-môn, Đức Thế Tôn! Con là mẹ của Ngài, Ngài là 
Cha của con, Ngài là người ban an lạc cho con, Ngài là sanh mẫu của 
con. Pháp thể Ngài được tăng trưởng từ những giọt sữa của con, nhờ 
những giọt sữa này mà Ngài đã hết khát lúc còn trẻ thơ, còn tâm con 
được lớn mạnh từ dòng sữa Chánh pháp của Ngài, nhờ dòng sữa này 
mà con vĩnh viễn chấm dứt mọi thèm khát ái dục khổ đau”2.

Thật đúng như bài kệ tụng Lễ Pháp mà chúng ta thường đọc tụng 
hằng ngày:

   Kính lạy Pháp là phương giải thoát,

   Gốc chơn truyền Y bát từ xưa,

   Pháp tu chứng đắc kịp giờ,

   Độ người qua đến bến bờ bên kia.

Kế tiếp, bấy giờ bà Mẹ tiếp lấy chén cơm, tay trái che quỷ sứ, tay 
mặt bốc cơm mà ăn. Ở ý này đức Tổ sư chỉ cho chúng ta biết rằng: 
đó là chúng sanh đã ưng lòng nghe Pháp, nắm giữ hành theo. Tay 
trái che quỷ sứ là cố giảm ngăn che ý nghịch sái quấy, tay phải bốc 
cơm ăn là ráng thực hành theo Pháp bảo để cho tâm được no vui kết 
quả. Nhưng cơm lại hóa thành than lửa, nghĩa là Pháp bảo ấy rất khó 
hành trì nên không hành theo được, bởi chúng sanh tánh tham ác đã 
quen, nên xem ra sự bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, khác nào 
như than lửa không thể lặng yên, gìn giữ, nhịn nhường, nên ăn dùng 
không được và khó tu theo Pháp Phật.

1. HT. Narada, Phạm Kinh Khánh dịch, Đức Phật và Phật Pháp, Nxb. Tổng 
hợp TP. HCM, 2013, tr. 113,114

2. Thích Thanh Quang, Suối nguồn diệu giác (tập 2), Nxb. Tổng hợp TP. 
HCM, 2009, tr.181
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Thật vậy, chính khi xưa đức Thế Tôn sau khi chứng quả vị Phật, 
Ngài cũng đã suy nghĩ như sau: 

“Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, 
tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu 
thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được định lý Y tánh Duyên khởi Pháp. Tức là 
sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn 
diệt, Niết-bàn”3.

Thế cho nên Mục-kiền-liên – vị Đại Thái Thức đã thấy vậy mà 
thương xót cảm động, vội về bạch Phật tìm phương cứu giúp. Khi ấy 
đức Phật mới dạy rằng: 

“Mẹ ngươi gốc tội ác rất sâu, không phải một mình sức ngươi mà 
độ được. Nghĩa là chúng sanh đã quá từ lâu nhiều đời, lầm lũi đi vào 
nẽo ác rất sâu xa, quen tật chướng, không phải chỉ có một ông thầy giáo 
Bồ-tát pháp sư, một giáo lý, một pháp môn, một phương tiện mà độ cho 
họ theo, quay đầu trở lại nẻo thiện lành trong sạch hết, vì là họ cũng 
không phải dễ gì mà xoay lưng trở lại được, khi đã quá trớn bị mắc kẹt 
bao vây, bởi thế sự quen tục”.

Bởi chúng sanh sinh trong cõi dục là sống thuận theo dòng đời, 
thuận theo ngũ dục thế gian, sống truy cầu dục, bị dục đai nghiến, 
khi tâm chưa an trú, chưa thuần thục tu tập Pháp bảo. Do đó, sự trì 
giới là nấc thang an toàn đầu tiên cho sinh mệnh của một người xuất 
gia, nếu chúng ta lơ đễnh thì khó mà thiền định, trí tuệ được. 

Cột tâm lấy Giới làm đầu, 

Giới năng sanh Định, Huệ hầu mở khai.

Hay:  

Nếu ai thiền định hoài hoài

Ấy là ý mã bị cai trị rồi

3. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bộ I, 26. Kinh Thánh Cầu, Nxb. 
Tôn giáo, 2012, tr. 218.
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Bằng ai giải đãi buông lơi 

Tránh sao ý mã chẳng lôi xa đường

Vậy nên hãy ráng kềm cương

Giờ giờ phút phút phải thường soi tâm.

Thiết nghĩ, thật là một túc duyên sâu dầy cho chúng ta, những 
người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống đời phạm 
hạnh thanh tịnh trong giáo pháp đức Phật, mới mong vượt thoát 
khỏi sông mê lưới ái, đạt đến bến bờ giác ngộ giải thoát.

“Vậy sẵn đây đến ngày rằm tháng Bảy, chư Tăng Tự tứ cho nhau, 
khắp nơi chư Tỳ-kheo: Thinh văn, Duyên giác, Bồ-tát, tu hành trì giới, 
thiền định, trí huệ đều gom về đầy đủ, để xem xét kiểm điểm lại cho 
nhau sau ba tháng mùa hạ đụt mưa chung sống, để cho trong Giáo hội 
chỉnh đốn, sắp xếp Giới luật và cách hành đạo. Ngày ấy chư Tăng đều 
tự xưng sám hối và tất cả đều hòa hiệp xóa bỏ hết tội lỗi chấp phiền 
nhau, bằng sự thuyết pháp cho nhau, pháp lý là nước mát trong sạch 
tắm rửa, mỗi năm hội lại tắm rửa một lần”. Chính vì nếp sống này mà 
khi xưa vua Pasenadi nước Kosala đã bạch với đức Phật:

“Bạch đức Thế Tôn, con có pháp truyền thống này đối với đức Thế 
Tôn: Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
chư Tăng đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Còn con thì vua chúa cãi 
lộn với vua chúa, Sát-đế-lị cãi lộn với Sát-đế-lị, Bà-la-môn cãi lộn với 
Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ… Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con 
thấy các Tỳ-kheo sống với nhau thân hữu, hòa hợp như nước với sữa, 
nhìn nhau với cặp mắt ái kính.

Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra, có một phạm hạnh 
nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp 
truyền thống của con đối với đức Thế Tôn”4.

Cũng như bài nói chuyện của cố Hòa thượng Thích Trí Thủ mà 
chúng ta không thể nào quên được:

4. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bộ II, 89. Kinh Pháp Trang Nghiêm, 
Nxb. Tôn giáo, 2012, tr. 147.
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“Đức Phật luôn ca ngợi đời sống thầm lặng của các Tỳ-kheo sống 
xa lánh những nơi ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa 
rằng: Một Tỳ-kheo nên sống cách biệt ngoài cộng đồng Tăng lữ. Sống 
chung và hòa hợp trong cuộc sống thánh thiện cao cả, giáo giới và sách 
tấn lẫn nhau, đó là sinh mệnh của Tăng đoàn. Đời sống của một Tỳ-
kheo là sống không gia đình, không cố định vĩnh viễn tại một trú xứ 
nào, nhưng các Tỳ-kheo được nối kết nhau thành một cộng đồng thống 
nhất bằng Giới bổn mà họ phải cùng nhau hòa hợp để tụng đọc trong 
mỗi nữa tháng, và sự hòa hiệp ấy được cũng cố bằng ba tháng an cư 
mùa mưa”5. 

“Thế rồi đức Phật dạy Mục-kiền-liên, sẵn có ngày đại hội đó, vậy 
ngươi trước hết hãy cúng dường tất cả chư Tăng bằng năm thứ trái 
cây, là thuyết pháp giáo hóa cho tất cả đắc được ngũ quả: Nhập lưu, 
Nhất lai, Bất lai, quả A-la-hán vô sanh và quả Bích chi, Duyên giác. 
Sau nữa là trăm món đồ ăn đủ mùi vị ngon lành, nghĩa là sau khi 
Tăng chúng đã đắc quả Thánh đông nhiều rồi, ngươi hãy thuyết pháp 
thêm, bằng cả trăm pháp bảo, giáo lý hay ho, phương tiện đủ cả mùi 
vị của đạo Bồ-tát, để khuyến khích yêu cầu họ hãy phát tâm Bồ-tát, 
phát đại nguyện độ đời cả thảy, chia ra khắp nơi, dùng đủ phương 
pháp trí huệ mới mong độ chúng sanh được hết tham, dứt khổ, giải 
thoát bước lần lên cao, thì trong tâm họ mới hưởng được Pháp bảo no 
đủ an vui lần lần”.

Thật vậy, theo tinh thần của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, là sau 
ba tháng mùa mưa chư Tăng thúc liễm thân tâm tấn tu Tam vô lậu 
học để được chứng đạt, đến ngày Tứ tứ Tăng – Vu Lan Bồn, Tăng 
chúng cùng chia sẻ cho nhau sự tu tập chứng đắc để đều được đồng 
đẳng an vui kết quả, tức là sự hoàn thiện chính mình rồi mới thuyết 
pháp giáo hóa chúng sanh số đông nhiều cho đặng có Pháp nhãn xa 
trần ly cấu, có như thế mới mong cứu Mẹ trong nhiều đời đều được 
thoát khổ, đúng với tinh thần của Vu Lan Bồn vậy.

Như trong Kinh Trường Bộ, đức Phật có dạy: 

5. Trích Tuần báo Giác Ngộ (số 12), ra ngày 15-6-1991, tr.1 và 11.
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“Này các Tỳ-kheo, hãy ra đi mỗi người một phương, vì hạnh phúc 
vì an lạc cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. 
Các ngươi hãy thuyết giảng Chánh Pháp, Sơ thiện, Trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh”6. 

Tóm lại, về triết lý tư tưởng đại thừa của đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang cũng không ra ngoài tiêu chí tự độ và độ tha. Nghĩa là trước 
tiên phải độ chúng sanh “Tâm” của mình, tức tâm vọng động tham 
lam, sân giận, si mê của mình cho đặng trong sạch thanh tịnh, bằng 
phương pháp thù thắng nhất là chết bỏ cõi đời, sanh trong nhà đạo, 
sống theo tinh thần Tứ Y Chánh Pháp, tu tập Thánh Giới, Thánh 
Định và Thánh Tuệ cho hoàn hảo, phạm hạnh cho được thanh tịnh, 
rồi mới đem cái thực tu thực chứng đó mà truyền đạt trong Tăng 
chúng, giúp cho được số đông nhiều, ngỏ hầu đi khắp nơi thuyết 
pháp giáo hóa chúng sanh, như thế thì không những cha mẹ trong 
một đời mà cha mẹ nhiều đời đều được giải thoát.

Lại đúng với chí nguyện của người con Phật chúng ta:

“Nay con phát tâm/ Chẳng cầu phước báu/ Ở cõi nhơn thiên,

Thinh văn Duyên giác/ Bồ tát huyền thừa,

Chỉ mong cầu được/ Bậc tối thượng thừa/ Phát lòng chánh giác,

Nguyện cả chúng sanh/ Khắp cùng pháp giới,

Một lúc đồng thành/ Bồ-đề vô thượng”. 

Điểm tích cực hơn nữa của đức Tổ sư Minh Đăng Quang là Ngài 
còn dạy chúng ta trong tinh thần là “vừa học qua vừa dạy chúng sanh, 
chính trong chỗ học và hành, nhiều nơi kinh nghiệm được thành toàn 
năng”. Một nếp sống thân giáo hùng hồn có năng lực tác động mạnh 
vào tâm mình, tâm người để giảm thiểu và rơi rụng tâm tham lam 
bỏn sẻn, phiền não khổ đau. Đó là pháp song hành tự lợi và lợi tha – 
một tinh thần, một tư tưởng Đại thừa Phật giáo nói chung và trong 

6. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ, 14. Kinh Đại Bổn, Nxb. Tôn 
giáo, 2013, tr. 258.
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Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng.

“Một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, mỗi cách hành 
động như đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm, mỗi cách cư xử đều phải 
giống y như Phật, cho đặng thiện tín hễ thấy Tăng cũng như thấy Phật”.

Thiết nghĩ, ngày nay trong mỗi chúng ta, những người xuất gia 
tu học, với Tôn chỉ của đức Tổ sư “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp 
– Con đường tu tập theo Bát Thánh đạo”, một mô hình mà nhất định 
chúng ta phải đi theo đó, không sớm thì muộn sẽ dự vào hàng Đại 
Thái Thức mà tiếp độ chúng sanh – là mẹ của chư Phật, chư Bồ-tát. 
Bằng không như vậy thì bà mẹ ấy, chính là ta, là bà Thanh Đề vẫn 
mãi mãi sanh trong cõi ngạ quỷ ốm o, tiều tụy đói khát, khó mà thực 
hành Pháp bảo. 

Thế thì điều trước tiên theo lời Phật dạy là chúng ta phải thường 
xuyên đến yết kiến bậc Thánh, bậc chân nhân, học hỏi pháp các bậc 
Thánh bậc chân nhân, tu tập theo pháp các bậc Thánh bậc chân nhân, 
thuần thục pháp các bậc Thánh bậc chân nhân, ngỏ hầu khai mở 
Chánh tri kiến, đoạn trừ các lậu hoặc, thì chính mình là Thầy sáng 
bạn lành của chính mình, và cũng là Thầy sáng bạn lành hữu ích cho 
tất cả mọi người. 

Được như thế mới mong con đường “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”, do đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiết lập trong phong 
trào chấn hưng Phật giáo vào thập niên 40 của thế kỷ XX vẫn tiếp tục 
tỏa sáng. Qua đó, nét tư tưởng Phật giáo Đại thừa của Tổ sư được thể 
hiện được qua lăng kính Chơn lý gồm 69 quyển sẽ thêm phầnh thiết 
thực, sống động.



QUAN ÑIEÅM THÔØ PHÖÔÏNG  
VAØ PHÖÔNG PHAÙP TU TAÄP TRONG BOÄ CHÔN LYÙ

HT. Giác Giới 
Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN 

Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

A. DẪN NHẬP 

Từ ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị sáng lập Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam vắng bóng, lần đầu tiên Hệ phái Khất sĩ có đủ 
thắng duyên tổ chức một Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư với quy mô tầm 
cỡ, nhiều chương trình có ý nghĩa. Đặc biệt hôm nay trong ngày mở 
đầu, Hệ phái Khất sĩ phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa 
học với chủ đề: “Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển 
và hội nhập”. 

Chúng tôi, hàng đệ tử kế thừa đạo nghiệp Đức Tổ sư, xin được 
phép trình bày một ít hiểu biết qua vài khía cạnh về tư tưởng Phật 
học của Tổ sư với đề tài: “Quan điểm thờ phượng và phương pháp tu 
tập trong bộ Chơn lý”.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sinh năm 1923 trong hoàn cảnh 
đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ. Phần đông dân chúng trong 
cảnh đói rách, nghèo khổ bởi tai trời ách nước. Phật giáo Việt Nam 
– một nền đạo Từ Bi cứu khổ độ sinh nhưng lại ở trong thời kỳ suy 
vi “... hầu như đã tuyệt diệt ... tuy hiện giờ có phong trào chấn hưng, 
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mà kỳ thực mới là chấn hưng hình thức và danh hiệu” (TT. Thích Mật 
Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược, Nxb. Tôn giáo, 1942). Lại nữa, Phật 
giáo Việt Nam lúc bấy giờ có khá nhiều tông môn pháp phái, các cơ 
sở thờ tự đa số thiên nặng về tín ngưỡng thần quyền cúng cấp cầu 
đảo. Phương pháp tu tập, nghĩa lý kinh điển đối với kẻ sơ cơ học đạo 
phần đông còn hoang mang mờ mịt: 

“Kinh văn rối rắm lạ thường,

Như là đêm tối không tường nông sâu”.

Hay một đoạn khác trong bài kệ “Ánh sáng” trong Tứ kệ tĩnh tâm 
của Hệ phái Khất sĩ:

“Con đường mà Phật ra vào, 

Đã chia nhiều nẻo lại bao bóng mờ”.

Trước tình cảnh nhân dân khốn khổ, Phật giáo suy vi như đã nói 
trên, vào đầu năm 1944, Tổ sư Minh Đăng Quang quyết chí xuất gia, 
tầm cầu chân lý, phục hưng giáo pháp Phật-đà, một nền đạo cứu khổ 
độ sanh, thiết thực trong hiện tại, phù hợp với dân tộc Việt Nam.

B. NỘI DUNG

I. Quan điểm thờ phượng

Nhìn chung tình hình Phật giáo lúc Tổ sư còn sanh tiền, các cơ sở 
thờ tự phần nhiều trưng bày hoa quả, đèn hương nghi ngút. Hầu hết 
quần chúng đến chùa chỉ lo việc cúng kiếng cầu nguyện. Họ xem đó 
là một cách tu truyền thống lâu nay của Phật giáo, ít ai hiểu ý nghĩa 
cao sâu siêu thoát, mục đích chính của đạo Phật. Ngài Maha Narada 
Thera, một Đại sư người Tích Lan một lần đến giảng pháp tại chùa 
Xá Lợi - Sài Gòn (khoảng cuối thập niên 1940, đầu thập niên 1950) 
đã nói: “Phật tử Việt Nam rất mộ đạo, nhưng rất ít người hiểu đạo”.

Cũng trong thời điểm này, hòa cùng phong trào chấn hưng Phật 
giáo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thể hiện tâm nguyện qua pháp 
thoại “Thờ phượng” trong Chơn lý số 51 với hai nội dung, một là sự 
thờ phượng Phật Thánh, hai là sự thờ phượng ông bà tổ tiên.
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1. Sự thờ phượng Phật Thánh

Đối với Phật Thánh, hay những vị tiền bối hiền nhân công thần 
có công với đất nước, nhân loại, con người thường giữ đạo “uống 
nước nhớ nguồn”, kính ngưỡng thờ cúng. Sự thờ phượng không ngoài 
ý nghĩa để bày tỏ lòng tri ân, hiếu nghĩa, tôn kính các bậc thiêng liêng, 
trưởng thượng của con người, đồng thời mong muốn học hỏi, nương 
theo gương sáng của chư vị. Trong Chơn lý  “Thờ phượng”, Đức Tổ sư 
trình bày rõ ý nghĩa thờ Phật kính Pháp rằng: “Thuở Phật sanh tiền, 
Phật và Tăng là bậc giải thoát tu chơn, nên không có thờ phượng. Các 
Ngài không có bày ra sự thờ phượng bên ngoài, cùng các nghi lễ cúng 
kiến phức tạp; các Ngài chỉ quý trọng tư tưởng giáo lý. Còn đối với các 
hàng cư gia hữu lậu tội lỗi thì còn hâm mộ đức tin, việc thiện chút ít 
nơi hình thức, như là tạo xây cốt tượng, cất lập chùa tháp, lễ bái cúng 
dường, đi viếng các nơi kỷ niệm quan trọng của Phật... nhưng điều quý 
trọng hơn hết của cư sĩ là học nghe pháp bảo”.

Sự thờ phượng trong tinh thần như vậy mới đúng với Chánh 
pháp. Mục đích cứu cánh giải thoát, Đức Phật và chư Thánh đã 
chứng đắc, còn con người nơi đây trồi hụp mãi chưa thoát khỏi vòng 
luân hồi, nỗi khổ niềm đau không dứt được. Thế nên, trong từng sát 
na, người biết hướng thượng thường quán chiếu giáo pháp chư Phật 
Thánh đã để lại, chiêm ngưỡng hình ảnh chư Phật Thánh làm tấm 
gương cố gắng tu tập theo. Đức Tổ sư cũng nhắc nhở: “Vả lại Phật 
bảo người tu y theo con đường của Phật, chớ Phật nào có bảo ai thờ 
phượng Ngài, độc tôn ích kỷ cho Ngài. Ngài muốn cho tất cả chúng 
sanh đều bình đẳng giác ngộ như Ngài cơ mà!”. 

Sau khi Đức Thế Tôn chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài 
hướng dẫn người hữu duyên thực tập giáo pháp mà Ngài đã trải 
nghiệm và những ai tinh tấn hành trì cũng đều thành tựu con đường 
giác ngộ giải thoát. Quả vị cứu cánh không chỉ dành riêng cho Đức 
Phật mà tất cả mọi người nếu siêng năng quán chiếu công phu đều 
đạt được. Hạt giống Phật đang có sẵn nơi chúng sinh, cần phải tự tu 
để tự chứng chứ không phải thờ cúng, cầu nguyện, van xin mà được. 
Đức Tổ sư dạy: “Vậy thì chúng ta nên hiểu rằng thờ phượng là một 
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phương pháp tạm trong lúc đầu cho kẻ ác quấy tội lỗi yếu tâm non dạ. 
Sự thờ phượng tạm ấy là để an ủi khuyến khích kềm giữ đức tin, nhắc 
nhở cho kẻ mới sơ cơ, như nhỏ dại một lúc đầu thôi, rồi về sau là phải 
tự giác ngộ, tự lo tu để mà làm Phật, y như Phật, chớ phải đâu vĩnh 
kiếp làm tôi đòi cho cốt tượng, cùng sự lập công kể ơn với tượng cốt, 
đặng mưu sự toại danh hưởng lợi cho thêm khổ nạn. Thế mới biết rằng, 
sự thờ phượng không phải thật. Thờ phượng là pháp trợ tu cho kẻ nhỏ, 
chớ đó chẳng phải là cách tu đâu, thì chúng ta nhọc lòng bào chữa làm 
chi?”. Và Ngài cũng khuyên: “Thế nên sự thờ phượng tạm của chúng ta 
là nên phải đơn giản thanh tịnh một lúc đầu thôi, rồi thì lo tu giải thoát 
làm Tăng, chớ nên cố chấp lắm”.

Ý nghĩa cao tột của thờ phượng nhắc mọi người mỗi khi thấy 
hình ảnh chư Phật Thánh hãy nhớ đến đức hạnh cao cả của quý Ngài 
để quay nhìn lại thân tâm mình, năng tu tỉnh sửa đổi để sớm được 
toàn thiện được như chư Phật Thánh vậy. Một khi thành tâm thành 
ý phủ phục trước bậc mình kính ngưỡng, tâm kiêu ngạo trong ta sẽ 
được bào mòn dần. Mỗi khi đảnh lễ bậc trời người tôn kính, lòng 
tri ân và sức mạnh tinh tấn phục thiện trong ta dâng tràn. Noi theo 
gương hạnh chư Phật Thánh để gắng công tu tập chuyển hóa chính 
mình mới là đúng nghĩa thờ kính trong đạo Phật vậy. 

2. Thờ phượng ông bà tổ tiên

Các bậc tiền bối, ông bà cha mẹ là những vị đã mang chúng 
ta vào đời và giáo dưỡng chúng ta thành người tốt, biết đạo lý làm 
người đúng nghĩa. Công ơn này rất lớn, không phải nói biết ơn và 
đền ơn chư vị là chúng ta có thể làm tròn ơn nghĩa này một sớm một 
chiều. Đức Tôn sư nhắc lại chuyện xưa rằng: “Khi xưa đức Khổng Tử 
bày sự thờ phượng ông bà, cha mẹ cho kẻ thế gian tại nhà là vì muốn 
dạy gương hiếu đạo cho con cháu về sau. Với lẽ ông bà chết rồi, mà cha 
mẹ còn thờ phượng nhớ ơn như lúc sống, thì con cháu đối với cha mẹ 
đang sống sẽ có hiếu thảo, chẳng dám vong ân. Ấy là sự tốt nên cho nó 
và có ích lợi cho cha mẹ. Việc làm của cha mẹ ấy kể như cho vay, và 
con cháu sẽ trả lại. Đó là sự thi ân cầu báo, cho vay mong đòi nợ. Đó 
là giáo lý gia đình hiện tại, tham lam nhỏ hẹp, tùy theo trình độ của 
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chúng sanh, chớ đúng ra thì còn tội lỗi kém xa chân lý”. Ngài phân tích 
thật thấu đáo, thờ cúng ông bà tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ là việc 
những người con, người cháu hiếu thảo vo tròn phận sự. Công ơn 
sinh thành vô bờ bến nên dù hết lòng báo đáp thế nào cũng không 
viên mãn được. Đạo lý này với người thế gian được trân trọng lắm 
thay, thế nhưng nếu sánh với giáo lý giải thoát thiêng liêng thì chỉ ở 
nơi ngưỡng cửa đạo.  

Trong đạo Phật, Phật tử thường thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu 
siêu cho người thân đã mất hoặc đem tên họ hương linh người mất 
gởi vào chùa. Việc làm này giúp cho tâm thức người đã mất được tịnh 
nhàn an lạc, mỗi ngày được sống trong không gian từ bi, vô nhiễm, 
được nghe kinh học pháp, hiểu ra lẽ đạo “các pháp vốn vô thường, 
khổ não, vô ngã” để sớm tái sinh sang kiếp khác. Đó là một nghĩa cử 
đúng với Chánh pháp. Tuy nhiên, không phải ai cũng thông hiểu việc 
làm này để tạo duyên tu hành cho người đã mất. Trong Chơn lý “Thờ 
phượng”, Đức Tổ sư cũng nhắc nhở: “Mà tại sao khi kẻ ấy trở về già, 
chẳng cho nghỉ dưỡng đưa vào xuất gia để sống chung tu học ở trong 
đạo tràng Giáo hội, gọi là tha thứ cho kẻ già,... nghỉ yên, thôi đừng 
hành phạt? Hoặc khi có kẻ chết đi, tại sao không được thiêu mất xác 
thây cùng đồ đạc dấu tích kỷ niệm của kẻ chết, để cho vong linh không 
còn tiếc nhớ, đặng dễ bề nhập thai kiếp khác? Hay là đem hình ảnh tên 
họ kẻ chết đưa vào trong chùa thờ,... xuất gia, cắt ái ly tục, để cho vong 
linh ấy theo về với Phật Pháp Tăng trong sạch hiền lương giác ngộ biết 
tu cho hết khổ?”.

Đức Tổ sư còn gợi ý rằng việc đem linh vị người mất thờ ở nhà 
Cửu Huyền nơi chùa hay tịnh xá còn có ý nghĩa tạo duyên để người 
mất cùng tựu hội về một nơi, sống cùng nhau hòa hợp, để tiêu hoại 
dần tâm bỏn xẻn, ích kỷ. Tâm bất thiện này được chuyển hóa để đến 
kiếp lai sinh họ sẽ có cuộc sống an bình, thịnh mãn hơn. Trong bộ 
Chơn lý, ý Tổ sư được viết như sau: “Do đó mà sự thờ phượng một 
người, đến thờ phượng một tộc họ, để đến với sự thờ phượng chung cả 
chúng sanh nơi trong vuông chùa đạo Phật của chúng sanh chung là 
rất đúng lý..., có như thế mới dứt lòng tư kỷ, chia rẽ, chiến tranh nhau. 
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Cũng như chỗ bàn thờ hội đồng ấy tất cả kẻ quá khứ đều chung hiệp, 
thì những người hiện tại và vị lai mới sẽ chung hiệp”. 

Việc thờ phụng cúng vọng là một phương tiện tùy cơ ứng hợp 
với lòng nhân thế, không phải là phương thức nhất nhất quan trọng 
đối với việc đạt đến mục đích cứu cánh trong đạo Phật, đúng như 
lời Đức Tổ sư dạy: “Vậy thì chúng ta cũng hãy nên biết dùng phép 
thờ phượng tạm làm phương pháp cứu thế độ đời, chánh lý trong sạch 
trong lúc khổ nguy. Đó là một sự thích hợp với thời cơ, dùng tạm hữu 
vi, để bước tới vô vi, chơn thật yên vui vĩnh viễn. Vì vô vi là đúng lý 
quý báu hơn hết”. Để dìu dắt người từ tâm bất thiện đến có tâm thiện, 
từ người hiền lành đạo đức trở về nương ánh sáng Chánh pháp, tập 
sống đạo hạnh, lễ kính thờ cúng Phật Thánh tổ tiên ông bà cũng được 
xem là pháp hữu vi, chính là một trong những bước đi nền tảng đến 
gần với đời sống thánh thiện giải thoát.   

II. Phương pháp tu tập trong Chơn lý của Tổ sư

1. Giới thiệu 

Suốt khoảng 3 năm ròng chuyên tâm nghiên tầm, thực nghiệm 
cả hai truyền thống giáo lý Phật giáo - Nam truyền và Bắc truyền ở 
Campuchia và Việt Nam, vào ngày trăng tròn cuối năm 1946, Tổ sư 
đã xác chứng và công bố chơn lý Chánh pháp Phật-đà, sáng lập “Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Ngài đã du hành khắp xứ tuyên dương giáo 
pháp và lưu lại cho đời 69 đề tài trong bộ Chơn lý.

Đức Tổ sư đã khẳng định phương pháp tu tập cho toàn thể Tăng 
Ni hàng xuất gia Khất sĩ: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt 
là Giới Định Huệ” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”). Cũng vậy, đối với cư 
sĩ: “Bước chân vào cõi đời gian nguy, người cư sĩ cần phải đem theo Giới 
Định Huệ” (Chơn lý “Cư sĩ”). Tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp tu 
tập này, Tổ sư đã trải nghiệm chứng đắc và đề khởi con đường Đạo 
Phật Khất Sĩ chính là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn ở Vườn Nai là minh 
chứng cho phương pháp tu tập vi diệu này ngang qua Bốn Thánh Đế, 
gồm thâu Giới - Định - Huệ. Tại đây, Đức Thế Tôn cũng từng khuyến 
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tấn cho 60 đệ tử đắc Thánh quả đầu tiên phát tâm hoằng hóa khắp 
nơi: “Hãy đi! Hỡi các Tỳ-kheo, vì lợi lạc của số đông, vì hạnh phúc của 
số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của 
loài Trời và loài người... Đạo pháp toàn thiện, ở phần đầu, phần giữa 
cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn, hãy tuyên bố về cuộc sống 
Thánh, toàn thiện và thanh tịnh...” (Luật tạng, Đại Phẩm, 19). Câu 
cuối trong lời dạy này ngoài ý nghĩa giáo pháp luôn đúng, luôn phù 
hợp mọi thời đại, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, chúng ta còn có thể 
hiểu ở khía cạnh đạo pháp toàn thiện ở phần đầu (là Giới), phần giữa 
(Định) và phần cuối (Huệ). 

Lại nữa, tầm quan trọng của Giới Định Huệ đã được Thế Tôn 
tuyên bố trong Kinh Makhadeva (số 83), thuộc Kinh Trung Bộ, ngang 
qua Bát Thánh đạo. Ngài kể lại rằng, thuở xưa Ngài là vua Makhadeva. 
Khi ấy, Ngài đã thiết lập một pháp tu truyền thống tốt đẹp, đó là đến 
độ tuổi khoảng lục tuần, tóc bắt đầu ngả sang hoa râm, Ngài liền 
nhường ngôi vị cho thái tử, sau đó rời gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa sống đời phạm hạnh. Những ngày tháng này, Ngài chuyên 
tâm tu tập bốn Phạm trú (từ, bi, hỷ, xả) để sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên Phạm thiên giới. Ngài thực thi truyền thống này 
và căn dặn hậu bối phải duy trì truyền thống không cho dứt đoạn. 
Thế nhưng khi Ngài chứng đắc quả Chánh Đẳng Giác, Ngài thấy rõ 
truyền thống trước đây được cho là tốt đẹp ấy không đưa đến yểm ly, 
ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn mà chỉ có 
tu tập theo Thánh đạo tám ngành mới đưa người thực tập yểm ly, ly 
tham,... Niết-bàn. Đây mới thực sự là truyền thống tốt đẹp và Ngài 
khuyên chư Tăng Ni hãy duy trì, đừng để mai một.   

Trong “Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi” (số 27), thuộc Kinh Trung 
Bộ, Đức Thế Tôn cũng thuyết về 4 dấu pháp: Giới, Định, Huệ và Giải 
thoát tri kiến. Trong “Đại Kinh Ví dụ dấu chân voi” (số 28), Tôn giả 
Xá-lợi-phất còn đề cao giáo lý Bốn Thánh đế: “Trong tất cả dấu chân 
loài động vật, dấu chân voi là đệ nhất về mặt to lớn bao trùm tất cả mỗi 
dấu chân. Cũng vậy trong tất cả thiện pháp thì Tứ Thánh đế cũng như 
Giới, Định, Huệ, Giải thoát tri kiến đều bao trùm tất cả thiện pháp”.
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Chừng ấy trích dẫn từ kinh văn đã cho chúng ta thấy rõ tầm 
quan trọng của Giới Định Huệ hay Bát Thánh đạo.

2. Nội dung chi tiết 

Trong bài này tôi xin được phép chỉ trình bày Giới - Định - Huệ 
thuộc hàng xuất gia Khất sĩ ngang qua Bát Thánh đạo:

- Thánh chánh tri kiến, chánh tư duy thuộc phần Huệ.

- Thánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần Giới.

- Thánh chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc 
phần Định.

a) Giới: 

- Giới xuất gia: Đề cao đời sống không gia đình thanh tịnh, thoát 
khỏi mọi ràng buộc thế gian, trong Chơn lý “Bát chánh đạo”, Đức Tổ 
sư dạy: “Đời sống tại gia nhiều triền phược, nhiều bụi đời, rất khó cho 
một thiện nam tử sống đời phạm hạnh trắng bạch như vỏ ốc. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không”. Tổ sư còn dạy: “Không làm 
Tăng không thành Phật được”.

- Giới “Tứ y pháp”: Bốn pháp nương nhờ, cũng gọi là Tứ Thánh 
chủng hay Bốn pháp truyền thống của bậc Thánh: 1) Nương vào khất 
thực nuôi thân tạm sống, 2) Nương ở cội cây, am cốc tranh lá đơn sơ 
qua ngày, 3) Nương vào y phục thô sơ chằm vá, 4) Nương vào thuốc 
men thường thức khi đau bệnh. Lối sống như vậy giữ tâm thiểu dục 
tri túc, không tham lam ái luyến điều kiện vật chất thế gian, đồng 
thời cũng không phải là thực hành hạnh khắc khổ nhọc nhằn, đúng 
như lời Đức Thế Tôn khuyến nhắc ngay trong bài pháp đầu tiên rằng: 
“Này các Tỷ-kheo có 2 cực đoan mà các người cần phải xa lánh, đó là 
lợi dưỡng và khổ hạnh ép xác”.

* Giới thanh tịnh (thân miệng) nhờ thu thúc theo giới bổn: 
250 giới.

* Giới thanh tịnh nhờ thu thúc lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

* Giới thanh tịnh nhờ thu thúc trong phép nuôi mạng chân chánh.
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* Giới thanh tịnh nhờ thu thúc theo Tam đề - Ngũ quán.

Trong kinh văn có thêm:

* Giới “chú tâm cảnh giác”: Suốt ngày đêm trừ ngủ nghỉ, khi đi 
kinh hành hoặc ngồi thiền đều chú tâm cảnh giác ngăn ngừa không 
để cho các ác bất thiện pháp có thể khởi lên.

* Giới “chánh niệm tỉnh giác”: Luôn ghi nhớ biết rõ các việc mình 
đang làm, tất cả các oai nghi như: đi đứng ngồi nằm... cho đến ăn 
uống, ngó qua ngó lại, v.v... đều có ý thức tỉnh giác.

Đấy là sơ lược phần nội dung của giới.

b) Định:

* Trì giới hỗ trợ cho Định rất nhiều, Đức Tổ sư dạy: “Giới nhiều 
thì định nhiều, giới ít thì định ít, không giới thì không định” (Chơn lý 
“Nhập định”).

* Ổn định nhu cầu thân sinh lý nhờ khéo thọ tứ vật dụng đúng 
như pháp (Tứ y pháp).

* Tìm một nơi thích hợp như cảnh vườn rừng thanh vắng, thông 
thoáng, không khí trong lành (tùy hoàn cảnh).

* Chọn tư thế: tốt nhất là ngồi thẳng lưng kiết già hoặc bán già, 
hoặc chọn một tư thế nào thích hợp theo từng cá nhân để dễ an định 
thân tâm.

* Đặt tâm an trú vững chắc vào đề mục do một vị thầy có kinh 
nghiệm hướng dẫn, hoặc tự mình chọn lấy nếu như mình có nhiều 
trải nghiệm trong thiền pháp, nếu cần nên tham khảo với các bạn 
đồng tu có trí.

* Đoạn 5 triền cái (tức là 5 pháp chướng ngại, cũng gọi là 5 
pháp che lấp làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí huệ) bằng cách 
kiên trì dán chặt tâm liên tục trên đề mục một cách an tịnh thoải 
mái. Hành thiền chỉ tức là làm cho vắng mặt 5 triền cái và thay 
thế vào 5 thiền chi:
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Năm thiền chi:              Đoạn              Năm triền cái:

- Tầm   đoạn  - Hôn trầm

- Tứ   đoạn  - Nghi

- Hỷ   đoạn  - Sân hận

- Lạc   đoạn  - Phóng tâm (trạo hối)

- Nhất tâm  đoạn  - Tham dục

* Chứng 4 thiền:

- Sơ thiền: 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm đều có mặt đầy 
đủ trong vị chứng Sơ thiền.

Nhơn duyên và trạng thái chứng đắc: Do nhờ tinh tấn hành trì, 
an trú liên tục vào đề mục, các vọng tưởng được chế ngự, nên tâm ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền và có được trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ.

- Nhị thiền: có 3 chi thiền hỷ, lạc, nhất tâm đều có mặt trong vị 
chứng nhị thiền. Sau khi diệt tầm và tứ, vị ấy có được trạng thái hỷ lạc 
do định sanh không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm.

- Tam thiền: chỉ còn 2 chi thiền lạc và nhất tâm. Nhờ vị ấy ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba.

- Tứ thiền: chỉ còn một chi thiền là nhất tâm (định). Nhờ xả lạc 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.

c) Huệ: chứng Tam minh

Một hành giả khi đã có được Giới và Định như trên, với tâm định 
tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ 
sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến 
Lậu tận trí bằng cách:

* Thường đến yết kiến bậc Thánh (Phật), bậc chơn nhơn (đệ tử 
chứng 4 Thánh quả của Phật), thường nghe pháp và tu tập pháp của 
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bậc Thánh, bậc chơn nhơn tức là Thánh Giới, Thánh Định và Thánh 
Huệ. Vị ấy thành tựu trí huệ như thật đối với thế giới (Khổ đế), thế 
giới tập khởi (Tập đế), thế giới đoạn diệt (Diệt đế - Niết-bàn) và con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt, tức là Bát Thánh đạo (Đạo đế).

* Nhờ thấy biết như vậy, các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu được đoạn trừ. Với sức định có được như trên vị ấy chứng đạt 
Tam minh: Thiên nhãn, Túc mạng và Lậu tận minh.

* Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành.

Phần Định - Huệ trên được trình bày dựa trên kinh văn. Và sau 
đây là phương pháp tu tập Định -  Huệ của Đức Tổ sư.

d) Tu tập Định - Huệ của Đức Tổ sư:

Nhờ sự tu tập Giới hạnh theo pháp môn của Đức Tổ sư, tâm 
hành giả định tĩnh rất nhanh nên Tổ sư kết hợp Định - Huệ song tu. 
Thay vì sử dụng đề mục để tịnh chỉ thân tâm (Định an chỉ), Đức Tổ 
sư chỉ dạy đi thẳng Định - Huệ, vào đạo quả giải thoát.

Trong tư thế hành thiền như mục “b” đã trình bày, hành giả thay 
vì an trú vào đề mục thiền chỉ (samatha), thì an trú vào đề mục Thiền 
quán (vipassana) như: 

- Sáu giới (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức).

- Sáu xúc xứ (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý). 

- 18 ý cận hành (khi 6 căn hướng đến 6 trần làm y xứ cho hỷ hoặc 
cho ưu hoặc cho xả tạo thành 18 ý cận hành).

- 5 uẩn (sắc, thọ, thưởng, hành, thức). 

- 4 Thánh đế (sự thật về khổ, sự thật về khổ tập, sự thật về khổ 
diệt, sự thật về con đường đưa đến khổ diệt).

Theo quy trình:

- Tầm sát: tầm tòi quán xét các pháp như trên cho thấu rõ chơn lý.

- Hỷ: nhờ thấu rõ chơn lý nên có hỷ (mừng).
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- Lạc: nhờ có hỷ nên nội tâm được an lạc (vui).

- Tịnh định: nhờ có lạc nên nội tâm được tịnh định, đoạn trừ tất 
cả lậu hoặc, an trú vào Niết-bàn tịch tịnh.

C. KẾT LUẬN

Qua đề tài “Quan điểm thờ phượng và phương pháp tu tập trong 
bộ Chơn lý”, chúng ta thấy rằng sự thờ phượng chỉ là lợi ích phần nhỏ 
cho kẻ sơ cơ kém trí, tập tu hướng thiện để làm xã hội hiền lương, an 
ổn, bớt khổ, chưa phải là pháp tu giải thoát rốt ráo. Giới - Định - Huệ 
qua tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mới thật sự là pháp tu 
giải thoát dứt khổ rốt ráo của mười phương ba đời chư Phật. Tổ sư đã 
khẳng định ngoài pháp này không còn có pháp nào thứ hai nữa cả. 



VAØI NEÙT VEÀ NGHI LEÃ CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ 

HT. Giác Thuận 
Trưởng ban Nghi lễ Hệ phái 
Trị sự Trưởng Giáo đoàn III

Triết học, nghi lễ và thần thoại là ba yếu tố được các nhà nghiên 
cứu tôn giáo xem là những thành tố bắt buộc để cấu thành một tôn 
giáo. Nhìn từ góc độ tôn giáo, Phật giáo hiện tại hội đủ ba yếu tố kể 
trên. Tuy nhiên, khác với các tôn giáo hữu thần, yếu tố nghi lễ chỉ 
đóng vai trò nhỏ và chiếm một vị trí khiêm tốn trong Phật giáo. Về ý 
nghĩa và bản chất của yếu tố nghi lễ này cũng hoàn toàn khác so với 
sự hiện diện của chúng trong các tôn giáo hữu thần. 

Đối với các tôn giáo hữu thần, nghi lễ là một đặc quyền của tu sĩ. 
Đây là phương tiện để các tu sĩ giao tiếp với Thượng đế cùng các thần 
linh, một công việc mà người thường được xem là không có khả năng 
cũng như phẩm chất để thực hiện. Vào thời Đức Phật tại thế, Bà-la-
môn là tôn giáo cực kỳ cổ xúy nghi lễ, tế tự với những hình thức hiến 
tế đẫm máu. Sự đả kích mạnh mẽ, bác bỏ quan niệm sai lầm trên của 
Đức Phật đủ để minh chứng cụ thể cho sự khác biệt về quan niệm 
nghi lễ trong tôn giáo của Ngài. 

Xuất hiện vào năm 1944 tại miền Nam nước Việt, Đạo Phật Khất 
Sĩ1 ra đời với tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam”. Thời gian trải dài gần 70 năm có mặt, phát triển 
và đóng góp cho dân tộc Việt Nam là thước đo cụ thể về chân giá 

1. Ngày nay được biết đến với tên gọi “Hệ phái Khất sĩ”, là một trong 9 tổ 
chức thành viên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981.
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trị của Hệ phái Khất sĩ. Trong bài viết này, người viết sẽ tìm hiểu về 
nghi lễ của Phật giáo Khất sĩ nhằm thấy được Chánh pháp được nối 
truyền trong một dòng truyền thừa của Đạo Phật tại Việt Nam theo 
quan điểm lập tông của Tổ sư Minh Đăng Quang – vị khai sáng Đạo 
Phật Khất Sĩ.

1. Khái lược về nghi lễ Phật giáo Việt Nam

a. Nghi lễ

Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh và của Thiều Chửu 
định nghĩa:

Nghi: là dáng vẻ bên ngoài như oai nghi. 

Lễ: là khuôn mẫu, phép tắc, cung cách như lễ bái.

Trong Sa-di luật nghi yếu lược tăng chú quyển hạ, ghi: “Oai nghi 
giả, vị hữu oai khả úy, hữu nghi khả kính”. Quả thật, “có oai khá sợ, có 
nghi đáng kính” và “nghi tại tướng, lễ tại tâm”.

Tóm lại, “nghi” là phép tắc, khuôn mẫu bên ngoài mà mọi người 
nương theo để bày tỏ cái “lễ” bên trong. 

“Lễ” là lề lối cư xử, cách thể hiện sự kính trọng, giao tế tốt đẹp mà 
nếp“nghi” định sẵn. 

Thời Phật còn tại thế, khái niệm về nghi lễ đơn thuần chỉ là 
cung cách hành xử giữa chư Tỳ-kheo với Đức Phật, cách hành 
xử trong Tăng chúng và cách hành xử của hàng cư sĩ đối với chư 
Tăng. Điều mà Tăng đoàn thời bấy giờ chú trọng đó là thực hành 
theo sự hướng dẫn của Đức Phật, tấn tu Tam vô lậu học để hướng 
đến mục tiêu thành tựu giác ngộ, giải thoát; hàng cư sĩ tại gia thì 
tin tưởng và y cứ vào lời dạy của Đức Phật mà hành trì, ngõ hầu 
thành tựu các thiện nghiệp về thân, miệng, ý để được an lạc, lợi 
ích hiện đời cũng như đời sau. Do nhờ học hỏi và hành trì lời 
Phật dạy mà thành tựu được sự thấy biết như thật, cũng như cảm 
nghiệm được niềm tịnh lạc hiện tiền nên dân chúng phát khởi 
niềm tịnh tín, và trở thành Phật tử ngày càng đông. Vì thế, vào 
thời bấy giờ, khái niệm nghi lễ với công năng hoằng pháp thường 
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đóng vai trò như một phương tiện dẫn dắt người dân đến với đạo 
Phật, hay đưa đạo Phật tiếp cận với xã hội đương thời. Chỉ đến 
khi Phật giáo truyền bá rộng rãi ra các nước, nhất là các nước bị 
ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo được truyền từ phương Bắc 
Ấn Độ, vì phương tiện độ sanh, chư Tổ đã tùy theo phong tục, 
tập quán của mỗi dân tộc mà chế tác ra nghi lễ để dễ bề cảm hóa 
người dân bản xứ. Đặc biệt là tại Tây Tạng, Trung Hoa, những 
quốc gia có nền văn minh lâu đời, lễ nhạc phong phú, Phật giáo 
muốn nhiếp phục được các nhà tri thức và giới thượng lưu, hay 
đi vào lòng quần chúng, đương nhiên phải làm cho phần nghi lễ 
trở nên thiêng liêng huyền bí. Vì vậy, nghi lễ Phật giáo từng bước 
được hình thành, ngày càng phong phú về loại hình và phát triển 
mạnh mẽ.

Đặc biệt, tại Trung Quốc, thời kỳ phong kiến kéo dài tại 
Trung Quốc, nghi lễ tế tự được ưa chuộng khuyến khích. Triết lý 
đạo Phật tuy cao siêu và trong sáng nhưng tại một quốc gia mà 
văn hóa vọng cầu, lễ bái đã thành một hệ ý thức vững chắc thì 
triết lý uyên áo của Đức Phật cũng đành lùi một bước để nghi lễ 
dẫn đầu trong công cuộc độ sanh. Nghi lễ giai đoạn này đã cho 
thấy tính thiết thực và hiệu quả trong công cuộc truyền bá chánh 
pháp. Tuy nhiên, với trí tuệ và tâm huyết xiển dương giáo lý Phật-
đà, chư vị Tổ sư tiền bối vẫn thường nhấn mạnh rằng:“Nghi lễ dù 
quan trọng vẫn chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng sinh vào đạo, chứ 
không phải là con đường thật sự đạt đến giác ngộ”2 để hàng đệ tử 
hậu học phân định được đâu là hóa thành, đâu là bảo sở.

Dù đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhưng điều 
quan trọng nhất trong nghi lễ Phật giáo là phải thể hiện được biểu 
tướng của Tăng bảo – người đại diện cho hình ảnh Đức Phật, truyền 
bá lời Phật. Hình tướng của chư Tăng phải đĩnh đạt, trang nghiêm để 
thông qua biểu tướng Tăng bảo, người chưa biết đạo sẽ phát khởi tín 
tâm, người chưa hiểu đạo sanh lòng kính tin Tam Bảo. Vì thế, muốn 

2. Thích Viên Giác, “Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo”, xem tại http://www.
tuvienquangduc.com.
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giữ cho Phật pháp được trường lưu thì bắt buộc các nghi biểu của vị 
Tăng đó thể hiện được nội lực tu tập. Cái tâm trong lễ phải được biểu 
hiện rõ ràng qua cái tướng trong nghi, đó mới là nghi lễ đúng nghĩa 
của Phật giáo. Như vậy, nghi lễ Phật giáo có một ý nghĩa bao trùm 
cả hành vi, thái độ tín ngưỡng, văn hóa, ngôn ngữ, phong cách, v.v… 
được phát xuất từ tâm thanh tịnh, trong sáng của người đang thực 
hành nghi lễ.

b. Nghi lễ Phật giáo Việt Nam

Phật giáo du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm. Đem Phật 
giáo đến nước ta đầu tiên là các vị Tổ sư phương Nam, đến từ Ấn 
Độ bằng đường biển; nhưng để lại dấu ấn và hình thành một dòng 
chảy Phật giáo Việt Nam lại là công của các vị Tổ sư phương Bắc, 
bằng đường bộ, đến từ Trung Hoa. Đưa Phật giáo du nhập nước 
ta, các vị Tổ sư phương Bắc ngoài việc dịch kinh, thuyết pháp còn 
vận dụng hình thức nghi lễ làm phương tiện trong công việc hoằng 
pháp độ sanh để hướng dẫn tín đồ trở về Chánh pháp. Trên tinh 
thần “tùy duyên hóa độ chúng sanh”, các đời Tổ sư đã khéo léo vận 
dụng giáo lý Phật-đà lập ra những nghi lễ phù hợp với bản sắc dân 
tộc. Những giai điệu âm nhạc dân tộc trở thành công cụ chuyên chở 
tiếng kệ, lời kinh để lời Phật dạy ngày càng phổ biến trong đời sống 
người dân, nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Điều 
đó đã hình thành nên bộ môn nghi lễ, áp dụng rộng rãi trong chốn 
thiền môn, giúp cho sự ứng phó đạo tràng được hài hòa và làm tăng 
thêm sự gắn bó giữa đạo và đời. Chính nhờ thế mà triết lý thâm 
diệu của đạo Phật có cơ hội vượt thoát ra khỏi phạm vi cửa thiền, 
lan rộng khắp mọi miền đất nước và có mặt trong đủ mọi giai tầng 
xã hội. Tất cả tạo nên nét đặc thù trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam, 
hành sự nhưng vẫn hiển lý và luôn giữ được bản chất thiền vị, phù 
hợp với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trên tiêu chí “Phương 
tiện đa môn, quy nguyên vô nhị”.

Từ cái nôi Phật giáo Luy Lâu, đạo Phật được truyền đi các nơi 
trên đất Việt. Một lần nữa, để Phật giáo phát triển thích nghi theo 
từng vùng miền văn hóa khác nhau, nghi lễ đã được chư vị Tổ sư 
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cải biên thành nhiều hình thức với nội dung thâm thúy, phong 
cách điêu luyện, nghệ thuật nhuần nhuyễn, phù hợp với những 
loại hình văn hóa nghệ thuật, kết hợp nhạc điệu, sân khấu của từng 
vùng miền trong nước. Ví dụ: Trong âm điệu Nghi lễ Phật giáo 
miền Bắc có sự ảnh hưởng ít nhiều của loại hình nghệ thuật chèo, 
quan họ, chầu văn. Phong cách xướng tán của Nghi lễ miền Trung 
lại thấp thoáng nghi lễ cung đình Huế hay hát bộ, bài chòi ở Bình 
Định, Phú Yên. Cung cách và giọng điệu nghi lễ miền Nam lại rất 
gần gũi với loại hình nghệ thuật cải lương. Ứng dụng và vận dụng 
một cách hài hòa sinh động những loại hình văn hóa nghệ thuật 
của từng địa phương, các Tổ sư đã sáng tác, cải biên hoạt động nghi 
lễ với sự chuẩn hóa cao về mặt thẩm mỹ và nghệ thuật, đi vào đời 
sống tâm linh, và đã được xem như là nhu cầu tinh thần của cuộc 
sống xã hội.

Có thể nói, nghi lễ Phật giáo Việt Nam là kết quả của sự kết 
hợp giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc. Chính nhờ sự 
giao lưu và tiếp biến của hai nền văn hóa nên Phật giáo hài hòa 
với tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đồng thời văn hóa dân tộc 
Việt Nam cũng góp mặt trong văn hóa Phật giáo. Sự tiếp biến văn 
hóa, tính thích nghi vùng miền ở đây không chỉ được thể hiện 
đơn thuần ở lễ nhạc (nhạc trong khóa lễ) mà còn thể hiện ở nhiều 
khía cạnh khác của nghi lễ như: lễ tụng (cách tụng niệm trong 
khóa lễ), lễ khí (pháp khí sử dụng trong khóa lễ), lễ nghi (oai nghi, 
cách đi đứng, cách thiết bàn trong khóa lễ), lễ bái (cách lễ bái trong 
các khóa lễ), lễ phục (cách ăn mặc trong khóa lễ cũng như trong 
đời sống hằng ngày của người xuất gia và tại gia), lễ đường (nơi tổ 
chức các khóa lễ) v.v… 

Nghi lễ đã tạo nên sự gắn kết văn hóa Phật giáo với nền văn 
hóa dân tộc Việt Nam, tạo nên bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam. Tìm hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta thấy nghi lễ tuy 
không phải phương tiện đưa đến cứu cánh giải thoát, nhưng đó 
lại là phương tiện hoằng pháp hữu hiệu, giới thiệu đạo Phật đến 
thế gian. 
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2. Quan điểm về Nghi lễ của Tổ sư Minh Đăng Quang

a. Bối cảnh Phật giáo Miền Nam

Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX là một bức tranh với những gam màu không mấy sáng sủa. 
Từ khi nắm quyền trị vì đất nước, các vị vua triều Nguyễn (1882 - 
1945) dựa vào Nho giáo để xây dựng nhà nước tập quyền, chuyên 
chế. Phải thừa nhận rằng, vào thời Nguyễn, Phật giáo không còn 
vững mạnh như các triều đại Lý – Trần. Nho giáo lúc bấy giờ 
không chỉ chiếm địa vị độc tôn mà còn đả kích cả Phật giáo. 
Tình hình Phật giáo lúc bấy giờ được đánh giá như sau:“Khi nhà 
Nguyễn thống nhất, từ thời Gia Long cho đến đầu thế kỷ XX, Phật 
giáo trở thành lợi khí chính trị trong tay các vua chúa để củng cố, 
xây đắp ngôi báu của mình, còn Tăng sĩ thì bị trục xuống hàng thủ 
tự (ông giữ chùa) hay thầy cúng. Phật giáo bây giờ chỉ còn cái xác. 
Một số chùa, Tăng Ni phạm trai phá giới là chuyện bình thường”3.

Không được sự ủng hộ của triều đình, vai trò và vị trí chư 
Tăng trong bộ máy Nhà nước không còn, có lẽ đây là một trong 
những nguyên nhân đưa Phật giáo (kể từ thời nhà Nguyễn) trở 
nên suy yếu. Từ đây, trong lịch sử không thấy chép gì để chứng 
minh cho một Phật giáo vẫn giữ vị trí quan trọng trong xã hội. 
Nhìn tổng thể, Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp tục suy vi cho đến 
những năm hai mươi của thế kỷ XX. Đó là nguyên nhân ngoại 
tại. Còn nguyên nhân nội tại, sở dĩ Phật giáo suy yếu, suy giảm 
uy tín và ảnh hưởng đối với quần chúng nhân dân là chư Tăng 
bấy giờ không còn chuyên tâm tu học đúng với Chánh pháp, giới 
luật lỏng lẻo, chú trọng việc ứng phó đạo tràng, nương vào tín 
ngưỡng dân gian bày vẽ cúng kiến để kiếm lợi. “Có kẻ mượn Phật 
làm danh, cũng ngày đêm hai buổi công phu, thọ trì, nhập sóc vọng 
cũng sám hối như ai, nhưng lại luyện bùa học ngải, luyện roi thần, 
khi lên ông lúc gặp bà, gọi là cứu nhân độ thế, nhưng thực ra lợi 
dụng lòng mê muội của thiện nam tín nữ, rộng túi tham vơ vét cho 

3. Tuệ Giác, Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử, Nxb. Hoa Nghiêm, 1964, tr. 74.
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sạch sành sanh”4. Hay hủ bại hơn: “Đau đớn thay xứ ta, những 
hạng xuất gia vào chùa phần nhiều chỉ học đặng vài bộ kinh, lo 
luyện hơi cho hay, tập nhịp tán cho già, nay lãnh đám này, mai 
lãnh đám kia; cũng tràng hạt, cũng cà-sa, thử lật mặt trái của họ ra 
mà xem thì có khác nào người trần tục”5. Đó là tình hình Phật giáo 
chung, còn ở tại miền Nam, theo nhận định của Sư Thiện Chiếu, 
một Tăng sĩ tri thức, thông hiểu thế học, rành rẽ Phật học, thì: 
“Xét lại Tăng giới hiện thời ở nước ta mà nhất là ở Nam Kỳ, phần 
nhiều không chuyên tâm về đường học vấn, kẻ hảo tâm thời lo độc 
thiện, có khi lạc vào cái chủ nghĩa yếm thế nên không biết nghĩa vụ 
và trách nhiệm của mình; mình đã chẳng biết thời làm sao truyền 
bá ra cho người khác biết được? Phật lý đã không rõ rệt, nên những 
kẻ tại gia tín ngưỡng phần nhiều là mê tín, chỉ biết đốt hương cầu 
khấn Phật thần phù hộ cho cuộc đời của mình được sung sướng 
thảnh thơi mà thôi, chớ ít có ai tiêm nhiễm một chút từ bi bác ái, 
thành ra cái chùa Phật hình như cái bảo hiểm công ty, thời tránh 
sao khỏi những kẻ gian tà, họ lợi dụng để mưu kế sinh nhai, khiến 
cho trong Tăng giới hằng ngày diễn tấn bi kịch”6.

Suy nghĩ về sự suy vi của Phật giáo lúc bấy giờ, nghi lễ trở 
thành một vấn đề nổi cộm, đáng quan tâm. Việc vận dụng nghi lễ 
một cách tiêu cực trở thành một trong những nguyên nhân chính 
làm cho Phật giáo ngày càng sa sút. 

b. Quan điểm của Tổ sư

Từ nền tảng giáo lý hướng thiện, tin sâu nhân quả, khuyên 
người ăn chay, làm lành lánh dữ của đa phần các giáo phái tại miền 
Nam bấy giờ chủ trương, sau khi nghiên cứu và thực hành giáo lý 
Phật-đà từ cả hai nguồn tư tưởng Nam – Bắc truyền, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ với chí nguyện “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp” nhằm xác lập lại con đường cứu 
khổ và giải thoát mọi khổ đau mà Đức Phật đã vạch ra hơn 2600 

4. Cư sỹ Khánh Vân, Tạp chí Duy Tâm, số 18, 1926.
5. Cư sỹ Thanh Quang, Tạp chí Đuốc Tuệ.
6. Sư Thiện Chiếu, Đông Pháp thời báo, số 532, ngày 14/1/1927.
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năm trước. Đạo Phật Khất Sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập 
chủ trương nâng cao hơn về mặt hành trì, tu tập đưa đến giác ngộ, 
giải thoát. Với chủ trương tu tập rốt ráo cùng bối cảnh Phật giáo 
hiện tại, Tổ sư đã có những quan điểm rất riêng về vấn đề nghi 
lễ, đặc biệt được đề cập chủ yếu trong 3 bài tiểu luận gồm “Thờ 
phượng”, “Đạo Phật” trong Chơn lý và “Thờ cúng Lễ bái” trong 
Bồ-tát giáo. 

Đồng quan điểm với các bậc chân tu thật học, các nhà trí thức 
có thiện chí với Phật giáo, Tổ sư nhận định rằng: “Ở xứ ta thờ cúng 
lễ bái rất phiền phức lộn xộn. Bởi chẳng có Tỳ-kheo nên tự lòng bá 
tánh muốn thờ chi thờ. Người ở chùa lo việc ăn uống. Bá tánh đến 
chùa lễ Phật, cầu nguyện, độ cơm nơi đó rồi cúng tiền trước trả 
lại tiền cơm sau, cùng giúp đỡ những việc túng thiếu hư hại trong 
chùa. Cung cấp cho những người ở tại chùa để họ thắp hương cầu 
nguyện giùm… Người ở chùa lại cũng làm việc ruộng rẫy, làm các 
nghề khác, như mua bán, tụng kinh mướn, làm sớ điệp, các món giả 
dối… Chùa đời nay chỗ nhà thương chữa bịnh, bói khoa, coi tướng, 
ngày giờ, những việc phù pháp, sanh nhai bằng cách đó. Có người 
chẳng ăn chay, thiền định, niệm quán, ăn chay kỳ: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 
hoặc 15 ngày hay  mỗi năm 1 tháng, 3 tháng;  nơi chùa lại sát sanh, 
nuôi súc vật, chài lưới, cầu bùa… Không chừa nghề chi hết, miễn 
có được danh và lợi, lấy sự cầu phước nguyện vái làm sự tu, lý đạo 
không thông cho mấy, kinh sách chỉ đọc hề hà, chẳng biết đọc để làm 
chi, trong đó nói những gì? Người tu miễn cho có được chức phận 
cao sang đặng lãnh giữ chùa cao Phật lớn, bổn đạo đông, vừa ý, chỉ 
giữ giới luật trong lúc thụ cho có chức mà thôi”7. 

Với chí nguyện lấy việc giải thoát rốt ráo làm mục tiêu tu tập 
và hành đạo nên nhận định về nghi lễ, Tổ sư nói rõ như sau: “Khi 
xưa tại xứ Ấn Độ, thuở Phật sanh tiền, Phật và Tăng là bậc giải 
thoát tu chơn nên không có thờ phượng. Các Ngài không có bày ra 
sự thờ phượng bên ngoài, cùng các nghi lễ cúng kiến phức tạp, các 
Ngài chỉ quý trọng tư tưởng giáo lý. Còn đối với các hàng cư gia hữu 

7. Bồ-tát giáo “Thờ cúng Lễ bái”, Tịnh xá Ngọc Viên ấn hành, 1962, tr. 126.
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lậu tội lỗi thì còn ham mộ đức tin, việc thiện chút ít nơi hình thức, 
như là tạo xây cốt tượng, cất lập chùa tháp, lễ bái cúng dường, đi 
viếng các nơi kỷ niệm quan trọng của Phật v.v… Nhưng điều quý 
trọng hơn hết của cư sĩ là sự học nghe Pháp bảo”8. Không những 
thế, cảm thấy đau lòng với tình hình Phật giáo trở nên lệch lạc, 
xa rời Chánh pháp tại miền Nam bấy giờ nên trong Chơn lý “Đạo 
Phật” (số 43), một lần nữa Tổ sư khẳng định: “Người trong đạo 
Phật ít ai nghĩ rằng: Tăng Sư là người không còn có ham mộ nghi lễ 
cúng kiến nữa. Chính Phật Tăng xưa kia không có thờ cúng lễ bái 
thần quyền, tham vọng. Mà đúng chơn lý thì tất cả chúng sanh hay 
Phật là bình đẳng như nhau, há có ai lại bắt buộc thờ cúng lễ bái 
hay sao? Hoặc may ra những kẻ sanh sau tội lỗi nên tự họ lễ bái 
kính trọng bậc Phật Thánh để noi gương, cũng tự họ cung dưỡng 
ông thầy là để giữ cất sự học dạy, tự ý nơi kẻ đi sau, chứ nào phải ai 
ép buộc”9. Qua lời nhận định trên, Tổ sư đã cho thấy một đạo Phật 
đúng với tính chất ban đầu của nó, một Phật giáo mà nếu đứng 
ở góc độ thời gian sẽ mang tên gọi Chánh pháp. Tổ sư đã chỉ rõ 
rằng, thời Phật còn sanh tiền, việc nghi lễ cúng kiến tuyệt nhiên 
không có trong đời sống Tăng đoàn. Việc thờ cúng lễ bái cũng sái 
với chơn lý vũ trụ. Qua lời nhận định, Tổ sư cũng giải thích ngọn 
ngành nguyên nhân, hoàn cảnh ra đời của nghi lễ là gì và dù nghi 
lễ, hình thức đến đâu đi nữa, cốt lõi của nó vẫn là sự thể hiện niềm 
cúng kính, tăng trưởng niềm tin, làm nền tảng cho sự nghe, học 
hỏi và hành trì Pháp bảo cao quý. 

Giữa sự phức tạp của Phật giáo buổi suy vi, đạo Phật đã mất 
đi hương vị giải thoát thuần túy, bị che đậy bởi nhiều lớp bụi mờ, 
lời nhận định của Tổ sư Minh Đăng Quang đã minh định lại đâu 
là lời dạy của Đức Phật và đời sống Tăng đoàn hơn 2.500 năm 
trước để thấy rõ một đạo Phật nguyên chất, không hề pha tạp bởi 
bất kỳ một hình thức, sắc màu nào khác. 

Còn đối với Phật giáo thời kỳ sau Phật Niết-bàn, khi nghi lễ 

8. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý,  tập III “Thờ phượng”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr. 235.

9. Sđd, “Đạo Phật”, tr. 47 – 48.
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xuất hiện và dần có chỗ đứng trong Phật giáo, Tổ sư vẫn ghi nhận 
khách quan sự đóng góp của nghi lễ trong Phật giáo, đồng thời 
giảng giải rõ ràng triết lý thờ phượng, cúng bái của chư vị Tổ sư 
tiền bối cũng như cách thức thờ cúng như thế nào cho hợp lẽ. “Sau 
Phật tịch, các Ngài thờ phượng xây lập đền tháp nền cao, chỗ tịnh; 
ngoài cuộc nhóm họp làm lễ, sám hối, khi có việc, hoặc quét dọn, 
chẳng bao giờ ai dám léo hánh tới gần. Chỗ ăn ngủ phải cách xa nền 
đất, riêng hẳn mái hiên, tiếng nói chẳng cho nghe lọt bay vào nơi 
ngôi cốt Phật, giữ y như lúc Phật thuở sanh tiền. Các Ngài kỉnh Phật 
như thế, tức là để kỉnh tâm, tâm sẽ biết quý trọng pháp mà dễ bề tinh 
tấn, tu theo chơn Phật. Vì ở trong đời, hễ cái chi ta còn quý trọng là 
sẽ còn ham mộ cố gắng thật hành, bằng hết quý trọng là cái chi ta 
cũng sẽ giải đãi chán nản bỏ bê”10; “Chùa, tịnh xá khi xưa của Tỳ-
kheo, chỗ thờ Phật riêng, chung quanh chư Tăng chỉ lo việc tu hành, 
khất thực, tại chùa chẳng có nấu nướng, chẳng làm việc sắc tướng 
hữu vi, chẳng biết đến lợi danh thế tục. Sự thờ cúng chỉ thờ Phật, 
chẳng thờ tà ma, quỷ quái, cô bà tiên thần chi hết; giữa tượng hoặc 
cốt một vị Phật thay cho tam thế, chung quanh trống lỗng chẳng có 
vật chi”11. 

Có thể nói, khi đã dung thông được lý tánh, các sự tướng hành 
đạo sẽ được sử dụng một cách tùy duyên. Đây là điều mà chư Tổ 
sư Ấn Độ, Trung Hoa và cả Việt Nam đã áp dụng trong công cuộc 
hoằng truyền giáo pháp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được 
và hành đúng với bản nguyện của chư Tổ. Nhận chân được những ý 
nghĩa trên, Tổ sư Minh Đăng Quang đã tích cực phê bình sự sai lạc 
và nói rõ nguyên nhân làm cho Phật giáo bấy giờ ngày càng xuống 
dốc, trong đó việc tăng sĩ thiếu hiểu biết, hành trì sai lạc nghi lễ 
góp phần không nhỏ: “Hồi nghĩ lại đạo Phật khi xưa ở nơi xứ Ấn 
Độ, người ta biết xây tháp lập đền chỗ tinh khiết thanh tịnh mà thờ 
và Tăng Sư có giới hạnh, có thuyết pháp. Cư gia có chỗ tới lui tu học, 
được giải thoát phiền não, khuây khỏa tâm thần. Cư gia đến để tắm 
rửa thân tâm trong sạch, mát mẻ nhẹ nhàng và tập sự sống chung 

10. Sđd, “Thờ phượng”, tr. 238.
11. Bồ-tát Giáo “Thờ cúng Lễ bái”, Tịnh xá Ngọc Viên ấn hành, 1962, tr. 127.
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hòa thuận, thật là hay quý tốt đẹp. Kế đến xứ Tàu theo đức Lão Tử, 
người ta cất lập lư bồng nhà mát rất cao, ở nơi chỗ vắng cảnh êm là 
cảnh mát tâm rộng trí, để tu học cho mau tấn tới quả linh và đạo lý, 
cũng là còn khá. Trái lại đời nay, xứ này lắm nơi thờ phượng, không 
phải để nâng cao tinh thần giáo lý thanh tịnh của Niết-bàn vắng lặng, 
mà là sự thờ phượng tự ý cho là tượng trưng, trò chơi kỷ niệm, không 
kỉnh trọng, xem thường địa ngục, khinh dể Niết-bàn, tưởng mình 
như Phật, để chôn sâu đạo và Phật trong giữa đất bùn, nhiễm ô vật 
chất lợi danh. Vì thế nên ai ai cũng khổ nạn về sự sống chung tu học 
của trong đạo và tiếng Phật, tức là nạn khổ của sự tục và Tăng tranh 
nhau cái tiếng đạo Phật”12.

Cuối cùng, nghi lễ, thờ phượng nên được hiểu rằng: “Vậy thì 
chúng ta nên hiểu rằng, thờ phượng là một phương pháp tạm trong 
lúc đầu cho kẻ ác quấy tội lỗi yếu tâm non dạ. Sự thờ phượng tạm 
ấy là để an ủi khuyến khích kiềm giữ đức tin, nhắc nhở cho kẻ mới 
sơ cơ, như nhỏ dại một lúc đầu thôi, rồi về sau là phải tự giác ngộ, 
tự lo tu để mà làm Phật, y như Phật, chớ phải đâu vĩnh kiếp làm tôi 
đòi cho cốt tượng, cùng sự lập công kể ơn với tượng cốt, đặng mưu 
sự toại danh hưởng lợi cho thêm khổ nạn. Thế mới biết rằng: sự thờ 
phượng không phải thật, thờ phượng là pháp trợ tu cho kẻ nhỏ, chớ 
đó chẳng phải là cách tu đâu, thì chúng ta đi nhọc lòng bào chữa 
làm chi?”13. 

Chính nhờ sự phân định rõ ràng đâu là đạo Phật thuần túy 
cùng sự nguy hại của việc áp dụng nghi lễ mà không hiểu rõ được 
công năng của nó, nên trong kiến trúc thờ tự của các tịnh xá Khất 
sĩ chỉ duy nhất có một tượng Đức Phật Bổn sư được tôn trí giữa 
ngôi chánh điện bát giác. Điều này cho thấy, cái “mực trung” mà 
Tổ hằng nhắc đến. Xa thời Phật, chúng sanh đời nay quả đúng 
như là “kẻ ác quấy tội lỗi yếu tâm non dạ” cần phải nương cốt 
tượng để được khuyến khích gìn giữ đức tin, răn lòng tội lỗi. Tuy 
nhiên, chỉ thờ mỗi tượng Đức Bổn sư để xác định rõ ràng đâu là vị 

12.  Sđd, “Thờ phượng”, tr. 246.
13. Sđd, tr. 248-249.
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Phật Bổn sư của hiện kiếp, đâu là bậc giải thoát giác ngộ tuyệt đối 
để tu tập và hành trì theo lời dạy của Ngài, khỏi phải hoang mang 
trước nhiều thần thánh, lời sấm truyền v.v… để rồi sự tu hành 
không đến nơi đến chốn.

Kế đến, trong sinh hoạt tu tập của Phật giáo Khất sĩ, việc tụng 
đọc kinh điển không mang nhiều tính nghi lễ, không lễ nhạc như 
tán xướng... Vì thế, khi thực hiện các nghi thức tụng niệm của 
Phật giáo Khất sĩ thì âm đọc phải rõ ràng. Một thời tụng kinh chỉ 
đơn giản bắt đầu bằng nghi thức dâng hương, xưng tán ân đức 
Tam Bảo, các bài kinh, kệ liên hệ trực tiếp đến việc tu tập, quán 
tưởng và kết thúc bằng nghi thức hồi hướng. Tất cả đều dễ đọc, 
dễ hiểu, không rườm rà dài dòng; không có mật chú phạm âm để 
thời tụng kinh mang nhiều màu sắc huyền bí. Một điểm đặc biệt 
trong nghi thức Khất sĩ, đó là những bài kinh tụng niệm được Việt 
hóa bằng thể thơ lục bát, song thất lục bát mang âm hưởng dân ca 
Nam Bộ rất hàm súc dễ hiểu, để người nghe có thể lãnh hội được 
lời Phật dạy.

Các lễ nghi trong các khóa lễ, tụng niệm của Phật giáo Khất 
sĩ cũng vô cùng đơn giản. Các sư cùng cư sĩ chỉ chắp tay nghiêm 
trang trước ngực, đối trước Tam Bảo chí thành đảnh lễ sát đất sau 
đó chắp tay thể hiện lòng tôn kính đối với Phật – Pháp – Tăng 
trong suốt thời tụng kinh hay khóa lễ. Các hình thức ấn quyết, sái 
tịnh,... đều không được Tổ sư cho phép sử dụng. Mọi lễ nghi đều 
đơn giản nhưng là biểu hiện của tâm thành kính sâu sắc. 

Các pháp khí hỗ trợ như mõ, khánh, linh, đẩu, mộc bản, các 
loại tiêu sáo, đờn kèn v.v… đều không được dùng trong các thời 
tụng kinh bái sám. Chỉ có chiếc chuông gia trì được sử dụng để 
nương theo tiếng chuông ngân, tâm người đọc tụng dễ tìm về với 
chánh niệm hiện tiền, ngõ hầu thời trì tụng kinh điển được trọn 
vẹn công đức.

Lễ phục trong khi hành lễ cũng chỉ có tam y thường nhật chứ 
không thêm bất cứ lễ phục nào khác. Chư Tăng đắp y bày vai hữu 
thể hiện niềm tôn kính đối với Đức Phật như Tăng đoàn trước đây 
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hơn 2500 năm. Chư Ni trong mặc áo, ngoài đắp y chỉnh tề trong 
các khóa lễ. Phật tử cư sĩ mặc áo giới trắng được may theo kiểu áo 
dài của người Việt. Màu trắng vốn là màu của hàng cư sĩ được biết 
đến với hình ảnh “bạch y cư sĩ” bắt gặp trong nhiều kinh điển Phật 
giáo Nam truyền lẫn Bắc truyền. Như thế cho thấy, Phật giáo Khất 
sĩ trong sự hài hòa, vẫn lưu giữ được truyền thống thời Chánh 
pháp, đồng thời lại mang dấu ấn đậm nét của dân tộc. Có thể nói, 
lễ phục của Tăng Ni, Phật tử Khất sĩ đơn giản nhưng mang nhiều 
ý nghĩa.

Cuối cùng, nơi diễn ra các khóa lễ của Phật giáo Khất sĩ đơn 
giản chỉ với hương, hoa, đèn. Các pháp cụ dùng cho lễ đường như 
tràng phan, bảo cái,… tuy không được sử dụng nhưng bằng tâm 
thành của Tăng Ni và Phật tử, các khóa lễ vẫn trang nghiêm, ý nghĩa.

Ngoài việc đơn giản hóa nghi lễ, giúp Phật giáo trở lại đúng 
bản chất trong sáng, thuần túy cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo ý 
nghĩa phương tiện độ sanh, Tổ sư không cho phép Tăng sư đi làm 
đám, tụng kinh cầu an, cầu siêu như một phương tiện mưu sinh, 
mà xem đó như là phương tiện hoằng pháp thông qua lời kinh 
tiếng kệ. 

3. Thay lời kết

Nhận thấy được sự thái quá đang diễn ra và tiếp theo sau là 
sự bất cập đến liền kề, bằng trí tuệ của một bậc thấu đạt chơn lý, 
Tổ sư đã minh định lại con đường giải thoát của Đức Thế Tôn 
một cách khéo léo, mang lại diện mạo như thật của đạo Phật 
Thích-ca vốn đang suy vi tại miền Nam. Đối với vấn đề nghi lễ, 
thờ phượng cũng vậy, Tổ sư luôn giữ cái mực trung, lợi ích cho 
cả ta và người. Tổ sư xây dựng một quan điểm nghi lễ với nền 
móng là đức tin và tư tưởng. Chính vì vậy mà trong nghi lễ của 
Đạo Phật Khất Sĩ, ta thấy cả tính chất thuần túy của một đạo 
Phật thuần chất, đồng thời vẫn có sự góp mặt của phương tiện 
thiện xảo của chư vị Tổ sư tiền bối trong công cuộc truyền giáo. 
Kế đến, văn hóa bản địa cũng được các vị tiền bối trong Đạo 
Phật Khất Sĩ sử dụng khéo léo, đã góp mặt hài hòa trong nghi lễ 
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Khất sĩ làm cho Phật giáo dễ dàng đi vào lòng người dân bản xứ. 
“Đạo Phật khi hẹp thì phải mở rộng, khi rộng thì phải thu hẹp”14. 
Quả thật, Tổ sư đã khéo léo “rộng hẹp” ở phương diện nghi lễ để 
Đạo Phật Khất Sĩ trở nên hợp thời, hợp xứ một cách tùy duyên. 
Như vậy, rõ ràng Chánh pháp Thích-ca đã được nối truyền trong 
một đạo Phật xuất hiện tại Việt Nam. Nhờ đó, người mê biết 
đường lần hồi vào đạo, người tỉnh nương theo nấc thang tiến 
hóa bước vào hàng huệ sĩ, người trí tiếp tục tấn hóa xuôi dòng 
đến bờ giác chơn. 

14.  Sđd, tr. 252. 



“NGHI THÖÙC TUÏNG NIEÄM” 
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ TAÏI VIEÄT NAM

TT.TS. Thích Nhật Từ 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM 

Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

1. Dẫn nhập

Phạm vi nghiên cứu của bài này là “Nghi thức tụng niệm” (viết 
tắt là NTTN) của Hệ phái Khất sĩ (Tăng) trong sự so sánh với các 
nghi thức tụng niệm của Phật giáo Bắc tông. Bài viết chủ yếu khái 
quát về các nghi thức thông dụng trong Hệ phái Khất sĩ, những điểm 
tương đồng và dị biệt giữa nghi thức Khất sĩ với các NTTN thuộc các 
hệ phái Phật giáo Bắc tông khác.

Sau đây là các khái niệm được mặc định trong bài viết này: 

1. Nghi thức tụng niệm (viết tắt là NTTN) chỉ chung cho các 
nghi thức thuộc bất kỳ hệ phái Phật giáo nào. Tùy theo từng ngữ 
cảnh, khái niệm này có thể chỉ cho nghi thức của Bắc tông, hoặc của 
Khất sĩ, hoặc của Nguyên thủy.

2. Nghi thức Khất sĩ (viết tắt là NTKS) chỉ cho NTTN của 
Tăng giới Hệ phái Khất sĩ và ở vài ngữ cảnh khác, chỉ chung cho 
các nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ, bao gồm quyển Kinh 
Tam Bảo và Kinh Xưng tụng Tam Bảo do Ni trưởng Huỳnh Liên 
soạn, được Ni giới Hệ phái Khất sĩ sử dụng tại các tịnh xá dành 
cho Ni giới. 
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3. Nghi thức Bắc tông (viết tắt là NTBT) chỉ chung cho các NTTN 
được sử dụng trong các hệ phái và tự viện thuộc Phật giáo Bắc tông 
của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

4. Nghi thức Nguyên thủy (viết tắt là NTNT) chỉ chung cho các 
nghi thức tụng niệm của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) bao 
gồm các nghi thức đầu tiên do Hòa thượng Hộ Tông soạn dịch, cho 
đến các nghi thức mới tại Việt Nam và hải ngoại trong hai thập niên 
trở lại đây.

2. Cấu trúc của Nghi thức Khất sĩ

Có thể chia NTKS thành bốn nhóm chính: 1. Nghi thức Sám 
hối1, 2. Nghi thức Cầu an2, 3. Nghi thức Cầu siêu3 và 4. Các nghi thức 
khác bao gồm: a. Nghi thức Cúng dường4; b. Kinh cúng Cửu Huyền5; 
c. Nghi thức Thọ trì6 và d. Các kệ tụng7.

Các Nghi thức Sám hối, Nghi thức Cầu an và Nghi thức Cầu siêu 
có cấu trúc giống nhau gồm: a. Phần dẫn nhập; b. Phần chính kinh; c. 
Phần hồi hướng8. Trong nhóm “Các nghi thức khác” đơn giản nhất là 
“Kệ tụng” chỉ gồm 14 kệ, phần lớn theo thể song thất lục bát; riêng kệ 
29 theo thể ngũ ngôn, các kệ 13 và kệ 14 theo thể lục bát; kệ 12 phần 
đầu theo thể lục bát, phần sau là bốn kệ theo thể thất ngôn tứ tuyệt 

1. NTTN, 17-42.
2. NTTN, 43-75.
3. NTTN, 77-138.
4. NTTN, 3-5.
5. NTTN, 6-8.
6. NTTN, 9-16.
7. NTTN, 148-82.
8.Trong bài này, tôi sử dụng các khái niệm “dẫn nhập, chính kinh và hồi 

hướng” trong các nghi thức Bắc tông do tôi biên soạn, mô tả các nội dung tương 
đương trong Hệ phái Khất sĩ, giúp độc giả dễ đối chiếu và so sánh. Tham khảo 
thêm: (i) Thích Nhật Từ (biên tập), Kinh tụng hằng ngày, Nxb. Tôn giáo, 2002 (ấn 
bản thứ nhất 1994); (ii) Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người tại gia, 
Nxb. Hồng Đức, 2013; (iii) Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người bắt 
đầu, Nxb. Hồng Đức, 2012; (iv) Thích Nhật Từ (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm, 
Nxb. Phương Đông, 2011.

9. NTTN, 149.
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và bài 610 là văn xuôi.

2.1.  Phần dẫn nhập

Về thể loại, phần dẫn nhập của NTKS gồm các bài thơ, mỗi 
bài gồm 4 câu, có khi là thất ngôn đường luật và có khi là song 
thất lục bát.

Về trật tự, các bài kệ trên được sắp xếp theo thứ tự: 1. “Dâng 
hương”11 bằng thể thất ngôn đường luật; 2. “Lễ Phật”12; 3. Lễ Pháp”13; 
4. “Lễ Tăng”14 cả ba đều bằng thể song thất lục bát; 5. “Kỉnh nguyện”15, 
bằng văn xuôi, vốn tương đương phần Nguyện hương trong các 
NTBT; 6. Khai kinh kệ, bằng thể thất ngôn đường luật, vốn diễn thơ 
từ bài chữ Hán trong các NTBT16.

2.2. Phần chính kinh

NTKS chỉ có vỏn vẹn 6 bài chính kinh. Trong NTKS, “Nghi thức 
Sám hối” có chính kinh là Hồng danh bửu sám17, “Nghi thức Cầu an” 
có chính kinh là “Kinh Phổ Môn”18 và “Nghi thức Cầu siêu” có ba 
chính kinh là “Kinh Vu-lan bồn19, Kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân20, 
Kinh A-di-đà21 và Kinh Vô ngã tướng”22.

Trong “Nghi thức Cúng dường” và “Kinh Cúng Cửu Huyền”, bài 
chính kinh được thay bằng “bài kệ chính của nghi thức”, chẳng hạn, 

10. NTTN, 155: Lễ Cúng dâng y bát.
11. NTTN, 9, 43, 76.
12. NTTN, 9, 43, 76.
13. NTTN, 9, 43, 76.
14 NTTN, 10, 44, 77.
15 NTTN, 44, 77.
16. Nguyên văn Hán Việt: “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên 

vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân 
thật nghĩa”.

17. NTTN, 30-41.
18. NTTN, 55-68.
19. NTTN, 91-99.
20. NTTN, 100-116.
21. NTTN, 117-130.
22. NTTN, 142-147.
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trong “Nghi thức Cúng dường” có bài “Cúng dường Tam Bảo”23, và 
trong “Kinh Cúng Cửu Huyền Thất Tổ” có bài “Cúng Cửu Huyền 
Thất Tổ”24.

2.3. Phần hồi hướng

Trong NTKS, phần Hồi hướng thường ngắn gọn hơn các 
NTBT. Phần Hồi hướng trong Nghi thức Cầu an gồm có Bát nhã 
Tâm kinh, Thập nguyện, Hồi hướng và Tam quy25; Lời nguyện 
cuối (Phục nguyện) trong NTBT được thay thế bằng bài “Lời 
khuyên nhắc”26. Phần Hồi hướng trong Nghi thức Cầu siêu gồm 
có Bát nhã Tâm kinh, Nguyện vãng sanh, Tán thán Phật, Sám 
thập phương, Thập nguyện, Hồi hướng và Tam quy; không có 
phục nguyện.

Trong Nghi thức sám hối, phần hồi hướng là bài “Hồi hướng”27 
gồm 12 câu, diễn thơ từ bài nguyên tác chữ Hán. Trong Nghi thức thọ 
trì có các bài kệ “Xưng tụng Phật bảo, xưng tụng Pháp bảo, xưng tụng 
Tăng bảo, Quy y Tam Bảo và Thọ trì Ngũ giới”28.

Nhìn chung, ngoài Nghi thức Cầu siêu ra, các Nghi thức Cầu an 
và Nghi thức Sám hối trong NTKS, có phần Hồi hướng gần giống với 
các NTBT, dĩ nhiên là ngắn gọn hơn.

3. Những tương đồng giữa Nghi thức Khất sĩ với Nghi thức 
Bắc tông

3.1. Sử dụng cùng kinh văn và bản dịch

Ba Nghi thức căn bản trong Phật giáo Bắc tông được NTKS sử 
dụng cộng thông bao gồm Nghi thức Sám hối, Nghi thức Cầu an và 

23. NTTN, 4.
24. NTTN, 6-8.
25.  NTTN, 71-5.
26.  NTTN, 75.
27.  NTTN, 42. Trong Nghi thức Cúng dường (tr. 3) và Nghi thức Thọ trì 

(tr.9) của NTKS bài Dâng hương là một sáng tác mới, súc tích và hay: “Khói hương 
xông thấu mấy từng xanh/ Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành/ Trên khói hương này 
xin Phật ngự/ Chứng minh đệ tử tấc lòng thành”.

28. NTTN, 10-13.
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Nghi thức Cầu siêu. Phần chính kinh của ba nghi thức nêu trên sử 
dụng lại bản dịch của NTBT, chẳng hạn, Hồng danh bửu sám29, sử 
dụng bản dịch tiếng Việt quen thuộc, các chính kinh còn lại đều sử 
dụng bản dịch của HT. Thích Huệ Đăng, bao gồm “Phẩm Phổ Môn” 
trong Kinh Diệu pháp liên hoa30, Kinh Vu-lan bồn31, Kinh Báo hiếu 
phụ mẫu trọng ân32, Kinh A-di-đà33. Riêng Kinh Vô ngã tướng34 sử 
dụng cộng thông với NTNT35, Nghi thức Tụng niệm đại toàn36, cũng 
giống như Kinh Phật cho người tại gia37, Kinh Phật cho người mới 
bắt đầu38 và Nghi thức Tụng niệm39.

3.2. Tương đồng về phần Dẫn nhập và Hồi hướng

Các yếu tố cộng thông khác được tìm thấy trong NTKS là sử 
dụng lại bản dịch Việt của các NTBT bao gồm: 

1. Bài “Dâng hương”40 là bài kệ bốn câu, ba câu đầu giữ nguyên 

29. NTTN, 30-41.
30. NTTN, 55-68.
31. 91-97.
32. 100-116.
33. 117-130.
34. 143-47, do NT. Huỳnh Liên diễn thơ từ bản dịch tiếng Việt của HT. Thích 

Minh Châu.
35. Tham khảo các quyển (i) Hộ Tông Tỳ-khưu (soạn dịch), Kinh Nhật 

Hành của người tại gia tu Phật, Nxb. Phương Đông, TP.HCM, 2006; (ii) Tỳ-khưu 
Tăng Định (hợp soạn), Kinh Nhật Tụng của cư sĩ, Nxb. Tôn giáo, 1995, 2009; (iii) 
Tỳ-khưu Siêu Minh, Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy, Nxb. Tổng hợp TP. 
HCM, 2013; (iv) Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam (soạn dịch), Nghi thức 
Tụng niệm, Chùa Pháp Luân, Texas, USA, 2003.

36. Hội đồng Giáo thọ Đạo tràng Mai thôn (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm 
đại toàn, Nxb. Lá Bối, Pháp, 1994, 2000.

37. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người tại gia, Nxb. Hồng 
Đức, 2013.

38. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người bắt đầu, Nxb. Hồng 
Đức, 2012.

39. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm, Nxb. Phương Đông, 
2011, tr. xx + 390.

40. NTTN, 43, 76. Nguyên văn Hán Việt là: “Giới hương, định hương dữ huệ 
hương/ Giải thoát, giải thoát tri kiến hương/ Quang minh vân đài biến pháp giới/ 
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền”.
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Hán Việt, câu cuối dịch ra tiếng Việt41.

2. Sử dụng lại bài dịch của các NTBT42 gồm có bài “Khai Kinh 
kệ”43, bài “Sám nguyện”44, và bài “Sám cầu siêu”45.

3. Trong phần Hồi hướng, các mục sau đây sử dụng cộng thông 
với các NTBT, bao gồm Bát-nhã Tâm kinh46, Tán thán Phật47, Sám 
thập phương48, Thập nguyện49, Hồi hướng50, và Tự quy y51.

4. Những dị biệt giữa Nghi thức Khất sĩ với Nghi thức Bắc tông

4.1. Những đóng góp mới

Trong NTKS, các đóng góp mới có thể được chia làm ba loại: các 
nghi thức mới, các kệ sám mới và các kệ sám trong phần dẫn nhập và 
hồi hướng được dùng trong các nghi thức thuộc NTKS.

1. Các Nghi thức mới bao gồm (a) Nghi thức Cúng dường52 (trong 
Trai hội tại gia hoặc tịnh xá), (b) Nghi thức Cúng Cửu Huyền53, (c) 
Nghi thức Thọ trì (tại tịnh xá hoặc tư gia mỗi đêm)54.

2. Các bài kệ sám mới bao gồm 13 bài trong phần Kệ tụng55 như: 
Kệ An vị Phật, Kệ Phóng sinh, Kệ Thí phát, Kệ Thỉnh Pháp sư, Kệ 

41. Bài Dâng hương của Nghi thức Khất sĩ: “Giới hương, định hương dữ huệ 
hương/ Giải thoát, giải thoát tri kiến hương/ Quang minh vân đài biến pháp giới/ 
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương”.

42.  Hãy tham khảo (i) Thích Thiện Thanh (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm 
hằng ngày của hai giới xuất gia và tại gia, Chùa Phật Tổ, Hoa Kỳ, 1998, và Thích 
Minh Thời (biên tập), Kinh Nhật tụng, Nxb. Tôn giáo, 2002.

43. NTTN, 45, 77.
44. NTTN, 86-8.
45. NTTN, 88-90.
46. NTTN, 71-2, 131-2.
47. NTTN, 134-5.
48. NTTN, 135-6.
49. NTTN, 73, 136-7.
50. NTTN, 73-4, 137-8.
51. NTTN, 74-5, 138.
52. NTTN, 3-5.
53. NTTN, 6-8.
54. NTTN, 9-16.
55. NTTN, 148-82.
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Cúng dâng tịnh xá, Kệ Cúng dâng Y bát, Kệ Nhớ ơn Phật, Kệ Cầu 
nguyện hòa bình, Kệ Thuyền trí tuệ, Kệ Chúc mừng Chánh pháp, 
Kệ Tán tụng công đức Giáo chủ, Kệ Nguyện về cõi Phật, Kệ Khuyên 
đừng giết thú56.

3. Các bài kệ trong phần dẫn nhập bao gồm: Kệ Dâng hương57, 
Kệ Lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng58, Hồi hướng chung59, Kệ Xưng tụng Phật 
bảo, Pháp bảo, Tăng bảo60, Kệ Quy y Tam bảo và Thọ trì ngũ giới61, 
Kệ Pháp quy giới, Pháp tịnh tâm62, Kệ Sám hối Tam Bảo63, Kệ Sám 
hối tam nghiệp64, Kệ Sám hối65, Kệ Cầu nguyện chung66, Kệ Cầu an67, 
Kệ Cầu nguyện68, Kệ Phổ nguyện69, Kệ Cầu phước, cầu lộc70, Kệ Cầu 
thọ71, Kệ Thái bình72, Kệ Cầu siêu73, Kệ Giác linh tống táng74,và Sám 
từ bi75.

4.2. Về số lượng nghi thức

Số lượng các nghi thức trong NTKS ít hơn so với Nghi thức tụng 
niệm của Phật giáo Bắc tông. Các nghi thức chính trong NTKS bao 

56. Phần lớn trong NTKS gọi là Kinh, tôi đổi lại Kệ, để phân biệt đây là các 
bài thi kệ của chư Tôn đức Khất sĩ, chứ không phải lời dạy của Đức Phật như 
trong các Kinh.

57. NTTN, 3, 9.
58. NTTN, 3-4, 9-10, 43-4, 76-7.
59. NTTN, 8, 13.
60. NTTN, 10-11.
61. NTTN, 12-3.
62. NTTN, 14-5.
63. NTTN, 17-8.
64. NTTN, 18-23.
65. NTTN, 23-7.
66. NTTN, 28-9.
67. NTTN, 34-6.
68. NTTN, 46-7.
69. NTTN, 47-8.
70. NTTN, 48-9.
71. NTTN, 49-50
72. NTTN, 51-4.
73. NTTN, 78-9.
74. NTTN, 79-86.
75 NTTN, 139-41.
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gồm: Nghi thức Cúng dường, Nghi thức Cúng Cửu Huyền, Nghi 
thức Cầu an, Nghi thức Cầu siêu, Nghi thức Sám hối. Nghi thức Tụng 
niệm76 trong các chùa Bắc tông thông thường bao gồm 13 nghi thức 
sau đây: Nghi thức Công phu khuya, Nghi thức Cúng ngọ, Nghi thức 
Công phu chiều, Nghi thức Cầu an, Nghi thức Cầu siêu, Nghi thức 
Sám hối, Nghi thức An vị Phật, Nghi thức Phóng sinh, Nghi thức 
Thỉnh chuông, Nghi thức Quy y Tam Bảo, Nghi thức Xuất gia, Nghi 
thức Hôn nhân, Nghi thức Bố-tát…

4.3. Về ngôn ngữ

Nếu các NTBT có khuynh hướng sử dụng âm Hán Việt77, trong 
khi các Nghi thức Phật giáo Nguyên thủy sử dụng Pali – Việt78 thì các 
nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ sử dụng tiếng Việt, chủ yếu 
là thi ca với các thể loại song thất lục bát (chiếm đại đa số), lục bát, 
thất ngôn tứ tuyệt và ngũ ngôn. Nhờ sử dụng thi ca diễn dịch kinh 
điển và kệ tụng, NTKS dễ nhớ, dễ thuộc và dễ truyền bá79. Đây là 
điểm mạnh của Hệ phái Khất sĩ, nhờ đó, quần chúng Phật tử, nhất là 
giới bình dân ở miền Nam dễ dàng chấp nhận Hệ phái Khất sĩ hơn.

76.  Xem thêm các nghi thức sau đây để thấy sự khác biệt về phân loại, thể 
loại nghi thức trong các Chùa Bắc tông tại Việt Nam: (i) Thích Thiện Thanh (soạn 
dịch), Nghi thức Tụng niệm hằng ngày của hai giới xuất gia và tại gia, Chùa Phật 
Tổ, Hoa Kỳ, 1998, (ii) Thích Minh Thời (biên tập), Kinh Nhật tụng, Nxb. Tôn 
giáo, 2002, và (iii) Thích Nhật Từ (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm, Nxb. Phương 
Đông, 2011.

77. Cụ thể như Thích Minh Thời (biên tập), Kinh Nhật tụng, Nxb. Tôn 
giáo, 2002.

78. Cụ thể như: (i) Hộ Tông Tỳ-khưu (soạn dịch), Kinh Nhật hành của người 
tại gia tu Phật, Nxb. Phương Đông, TP.HCM, 2006; (ii) Hộ Tông Tỳ-khưu (soạn), 
Kinh tụng, Nxb. Phương Đông, TP.HCM, 2005; (iii) Tăng Định Tỳ-khưu (hợp 
soạn), Kinh Nhật tụng của cư sĩ, Nxb. Tôn giáo, 1995, 2009; (iv) Viên Minh, Kinh 
Nhật Hành - Pali Việt, Nxb. Tôn giáo, 2011; (v) Đức Hiền, Tuyển tập Kinh tụng 
Nam tông, Nxb. Tôn giáo, 2013, và (vi) Tỳ-khưu Siêu Minh, Kinh Nhật tụng Phật 
giáo Nguyên thủy, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, 2013; (vii) Giáo hội Tăng-già Nguyên 
thủy Việt Nam (soạn dịch), Nghi thức tụng niệm, Chùa Pháp Luân, Texas, USA, 
2003.

79. Phật giáo Hòa Hảo và Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng sử dụng thi ca để chuyển 
tải triết lý và truyền đạo, rất ăn khách và thành công ở miền Nam Việt Nam.
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4.4. Về thần chú

Nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ (Tăng)80 không sử 
dụng các thần chú của Phật giáo Mật tông, bao gồm chú đại bi, chú 
vãng sinh và các thần chú khác81. Nghi thức mang phong cách này ít 
lạc dẫn người đọc tụng theo hướng “mầu nhiệm” cầu gì được đó, vốn 
trái với luật nhân quả được Đức Phật giảng dạy.

5. Vài nhận xét

1. Là một Hệ phái Phật giáo mới tại miền Nam, tồn tại vừa tròn 
70 năm82, sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ là đáng trân trọng: Hơn 
500 tịnh xá và 5000 Tăng Ni trên toàn nước Việt Nam. So với Hệ 
phái Phật giáo Nguyên thủy Việt83 tồn tại 76 năm (1938 - 2014) tại 
miền Nam, Hệ phái Khất sĩ phát triển nhanh hơn, phổ cập đến nhiều 
thành phần xã hội Việt Nam từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Đây có 
thể được xem là mô hình truyền đạo có hiệu quả đối với giới quần 
chúng, đáng được các sơn môn pháp phái khác ở Việt Nam tham 
khảo và rút kinh nghiệm, để việc nhập thế, làm đạo trong giai đoạn 
toàn cầu hóa được hiệu quả hơn.

2. Nhờ chủ trương sử dụng nghi thức tụng niệm thuần Việt 
với thể loại thơ ca Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ đã phát triển nhanh 

80. Nghi thức Tụng niệm (Ni) thường gọi là Kinh Tam bảo và Kinh Xưng 
tụng Tam bảo (tr. V) do NT. Huỳnh Liên biên soạn vẫn sử dụng thần chú đại 
bi, như phần lớn các nghi thức tụng niệm của các trường phái Phật giáo Bắc 
tông khác.

81. Hơn 20 quyển nghi thức do tôi biên soạn (quan trọng nhất là Kinh tụng 
hằng ngày, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu và Nghi thức 
tụng niệm) không sử dụng các thần chú Mật tông.

82. Năm 2014, lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 60 năm ngày vắng bóng 
Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng Hệ phái Khất sĩ. Hội thảo này là một 
phần trong các chương trình tưởng niệm.

83. Khái niệm nhân học này nhằm chỉ cho Hệ phái Theravāda của người 
Việt, vốn phân biệt với Phật giáo Nam tông Khmer của các nhà sư Campuchia tại 
miền Nam Việt Nam. Theravāda Việt vốn tiếp nhận và chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo Theravāda từ Tích Lan, mặc dù trong giai đoạn thành lập Theravāda tại Sài 
Gòn, Hòa thượng Hộ Tông, nguyên là Tăng thống của phái này, chịu ảnh hưởng 
từ Phật giáo Campuchia.
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trong cộng đồng Nam Bộ. Tuy nhiên, nghi thức tụng niệm của 
Tăng giới và Ni giới của Hệ phái Khất sĩ vẫn chưa thống nhất, với 
nhiều dị biệt. Điều này phần nào làm giảm đi sức mạnh thống 
nhất nội bộ của Hệ phái Khất sĩ. Tôi cho rằng một khi Tăng Ni và 
Phật tử Hệ phái Khất sĩ đều sử dụng thống nhất một NTTN, sức 
mạnh nội tại của Hệ phái sẽ mạnh hơn, thuyết phục hơn và nhập 
thế hiệu quả hơn.

3. Trong NTKS chưa phân biệt sự khác nhau giữa khái 
niệm “Kinh” và “Kệ”. Khuynh hướng đồng hóa khái niệm “Kệ” 
với “Kinh” xuất hiện trong NTKS, chẳng hạn, Kinh Cúng Cửu 
Huyền84, Kinh Cầu an85, Kinh Cầu nguyện86, Kinh Phổ nguyện87, 
Kinh Cầu phước cầu lộc88, Kinh Cầu thọ89, Kinh Cầu siêu90, Kinh 
Từ bi91, Kinh An vị Phật92, và Kinh Phóng sinh93. “Kinh” vốn chỉ 
cho những lời Phật dạy, trong khi “Kệ” là những bài thơ đạo của 
Tăng sĩ diễn giải về triết lý Phật nói chung, hoặc một khái niệm 
Phật học nói riêng. Do đó, trong các trường hợp nêu trên, nên 
đổi chữ “Kinh” thành chữ “Kệ” thì thích hợp hơn, giúp cho người 
đọc tụng dễ phân biệt đâu là lời Kinh Phật dạy và đâu là thi kệ 
của người biên soạn nghi thức, hoặc được người biên soạn tuyển 
chọn, đưa vào.  

4. Các chính kinh trong NTKS chỉ gồm 6 bài như Kinh Phổ 
Môn, Kinh A-di-đà, Kinh Vu-lan bồn, Kinh báo hiếu phụ mẫu 
trọng ân và Kinh Vô ngã tướng, trong đó 5 bài kinh đầu thiên về 
Tịnh độ tông, trong khi bài cuối cùng giới thiệu triết lý vô ngã. 
Đây là khuynh hướng chung của các NTBT từ trước đến nay, 

84. NTTN, 6-8.
85. NTTN, 45-6.
86. NTTN, 46.
87. NTTN, 47-8.
88. NTTN, 48-9.
89. NTTN, 49-50.
90. NTTN, 78-9.
91. NTTN, 139-41. Bài kệ tụng này do NT. Huỳnh Liên sáng tác.
92. NTTN, 148-9.
93. NTTN, 149-50.
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ngoại trừ, nghi thức do Hội đồng Giáo thọ Đạo tràng Mai thôn94 
soạn dịch và các nghi thức do chùa Giác Ngộ xuất bản95.  Các bài 
kinh về triết học, các bài kinh về đạo đức, các kinh về xã hội và 
các kinh về thiền chưa được giới thiệu trong NTKS. Đây là các 
Kinh nên được bổ sung nhằm giúp cho giới thọ trì, đọc, tụng có 
thể hiểu hệ thống và toàn diện lời dạy minh triết của Phật.

        

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Bản văn sử dụng

1. Hệ phái Khất sĩ, Nghi thức Tụng niệm, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2012.

2. Thích Nữ Huỳnh Liên, Kinh Tam Bảo và Kinh Xưng tụng 
Tam Bảo (ấn bản kỳ 9) do NT. Huỳnh Liên soạn, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2008.

II. Bản văn tham khảo

3. Hội đồng Giáo thọ Đạo tràng Mai thôn (soạn dịch), Nghi 
thức Tụng niệm đại toàn, Pháp, Nxb. Lá Bối, 1994, 2000.

4. Thích Thiện Thanh (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm hằng 
ngày của hai giới xuất gia và tại gia, Hoa Kỳ, Chùa Phật Tổ, 1998.

5. Thích Minh Thời (biên tập), Kinh Nhật tụng, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2002.

6. Hộ Tông Tỳ-khưu (soạn dịch), Kinh Nhật Hành của người 
tại gia tu Phật, TP. HCM, Nxb. Phương Đông, 2006.

94. Hội đồng Giáo thọ Đạo tràng Mai thôn (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm 
đại toàn, Nxb. Lá Bối, Pháp, 1994, 2000.

95. Xem “Sách tham khảo chọn lọc” ở cuối bài viết này, các quyển có thứ tự 
từ 13-16.
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7. Hộ Tông Tỳ-khưu (soạn), Kinh tụng, TP. HCM, Nxb. 
Phương Đông, 2005.

8. Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam (soạn dịch), Nghi 
thức Tụng niệm, Texas, USA, Chùa Pháp Luân, 2003.

9. Tăng Định Tỳ-khưu (hợp soạn), Kinh Nhật tụng của cư sĩ, 
Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 1995, 2009.

10. Viên Minh Tỳ-khưu, Kinh Nhật hành - Pāli Việt, Hà Nội, 
Nxb. Tôn giáo, 2011.

11. Siêu Minh Tỳ-khưu, Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên 
Thủy, TP. HCM, Nxb. Tổng hợp, 2013.

12. Đức Hiền Tỳ-khưu, Tuyển tập Kinh tụng Nam Tông, Hà 
Nội, Nxb. Tôn giáo, 2013.

13. Thích Nhật Từ (biên tập), Kinh tụng hằng ngày, Hà Nội, 
Nxb. Tôn giáo, 2002 (ấn bản thứ nhất 1994).

14. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người tại gia, 
Nxb. Hồng Đức, 2013.

15. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Phật cho người bắt đầu, 
Nxb. Hồng Đức, 2012.

16. Thích Nhật Từ (soạn dịch), Nghi thức Tụng niệm, Nxb. 
Phương Đông, 2011.



NGHI LEÃ KHAÁT SÓ VAØ TRUYEÀN THOÁNG PHAÄT GIAÙO

ThS. Nguyễn Trung Toàn 
Giám đốc Công ty Du lịch Hành hương Zenflower Travel 

Giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM 
Giảng viên môn Di tích lịch sử chùa,  

Trường Trung học Nghiệp vụ DL & KS Saigontourist

Mỗi tôn giáo đều có các hình thức nghi lễ riêng biệt để thể hiện 
lòng tôn kính với vị giáo chủ của tôn giáo đó. Đạo Phật ra đời cách 
đây hơn 2.600 năm không phải đặt nặng về hình thức nghi lễ, nhưng 
thông qua nghi lễ của Phật giáo, chúng sanh hoàn thiện được chính 
mình dựa trên các qui tắc ứng xử trong đời sống thiền môn cũng như 
đời sống hằng ngày của người Phật tử. Một tôn giáo mà thiếu vắng đi 
nghi lễ thì tôn giáo đó chỉ là một học thuyết. Nghi lễ còn giúp người 
tín đồ hiểu sâu sắc hơn và dễ dàng tiếp nhận tôn giáo với mục đích 
sống của chính mình. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam với nhiều 
tông phái khác nhau như Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Khất 
sĩ, Hoa Nghiêm tông… Mỗi tông phái Phật giáo tại Việt Nam đều 
có các nghi lễ mang sắc thái riêng biệt tạo nên sự phong phú trong 
ngôi nhà Phật giáo Việt Nam nói chung. Nghi lễ của Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam là một điển hình tiêu biểu, là sự kết hợp hài hòa giữa 
truyền thống Phật giáo Việt Nam và truyền thống Phật giáo Nguyên 
thủy Ấn Độ. 

Để hiểu rõ hơn về nghi lễ của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, chúng 
ta lần lượt tìm hiểu về lễ đường, lễ phục, lễ tụng, lễ khí và lễ nghi 
thông qua giáo huấn từ Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. 
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Đối với trú xứ của Hệ phái Khất sĩ: Hầu hết đều gọi chung là 
tịnh xá. Các tịnh xá có chung một hệ thống bao gồm chánh điện, nhà 
Tăng, giảng đường, trai đường…. Tịnh xá là từ được dịch từ Phạn ngữ 
“Vihàra”, vốn là một trú xứ thanh u, tịch tĩnh, là nơi ở của các vị Sa-
môn đang tu tập giác ngộ, giải thoát, không phân biệt là truyền thống 
nào. Trong lịch sử Phật giáo, sau khi thành đạo, Đức Phật Thích-ca đã 
quay trở lại kinh thành Vương Xá để hóa độ cho đức vua Tần-bà-sa-
la theo như lời hứa trước đó. Sau khi quy y và cúng dường đến Phật, 
đức vua có tâm nguyện muốn cúng dường nơi ở cho Phật và Tăng 
đoàn. Đức Phật dạy: “Nơi thích hợp cho Như Lai và Tăng đoàn là một 
nơi vắng vẻ, không xa mà cũng không gần thành thị, để cho ai muốn, 
có thể đến một cách dễ dàng. Một nơi mát mẻ, ban ngày không đông 
đảo ồn ào, ban đêm yên tĩnh và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp”. Trúc Lâm 
tịnh xá ra đời và là tịnh xá đầu tiên được thiết lập để cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và Tăng-già. 

Trong Từ điển Phật học (Ban Biên dịch Đạo Uyển, Nxb. Tôn giáo 
2006) có định nghĩa Tịnh là trong sạch, sạch sẽ, thanh khiết, không 
nhiễm ô, không phiền não, không còn sinh khởi vọng tưởng; xá là 
trú xứ, nơi ở. Tổ sư Minh Đăng Quang sử dụng từ tịnh xá dựa trên 
tinh thần truyền thống của Phật giáo từ thời Phật còn tại thế. Chánh 
điện của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam có hình bát giác đã trở thành nét 
kiến trúc đặc trưng bậc nhất trong kiến trúc chùa chiền ở Việt Nam. 
Đây là lễ đường mang tính sáng tạo mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
kết hợp dựa trên giáo lý căn bản của đạo Phật cùng với đạo lý văn 
hóa truyền thống của người Việt Nam. Mặc dầu Đức Tổ sư có một 
thời gian tu tập và học đạo tại Campuchia, nhưng Ngài lại không hề 
rập khuôn theo lối kiến trúc chánh điện của các nước Phật giáo Nam 
truyền hoặc các chánh điện của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ngài cũng 
không bị ảnh hưởng nhiều từ truyền thống chánh điện của Phật giáo 
Bắc truyền. Thông qua kiến trúc chánh điện trong lễ đường, ta hiểu 
sâu hơn về ý nghĩa giáo pháp mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã kết hợp 
giữa truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và truyền thống văn hóa 
Việt Nam. Lễ đường chánh điện của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam luôn 
theo mô hình bát giác, tượng trưng cho Bát chánh đạo, mái lầu phía 
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trên chánh điện hình tứ giác tượng trưng cho Tứ diệu đế. Bát chánh 
đạo là con đường Thánh đạo tám ngành và Tứ diệu đế là bốn chân 
lý cao thượng, là những giáo lý căn bản mà Đức Thế Tôn chỉ bày cho 
chúng sanh trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Ngài, là nền tảng của 
mọi giáo pháp xuyên suốt trong giáo lý của đạo Phật. Đặc biệt, bốn 
trụ cột lớn trong chánh điện là sự kết hợp hài hòa trong kiến trúc tứ 
trụ nhà ba gian hai chái của người Việt ở Nam Bộ. 

Trong văn hóa truyền thống nhà ba gian hai chái ở Nam Bộ, gian 
chính giữa có tứ trụ là nơi thiêng liêng và quan trọng, là nơi tôn trí 
những gì quan trọng nhất của gia đình như bàn thờ Phật hay bàn 
thờ gia tiên. Tứ trụ là phần chống đỡ quan trọng nhất để bảo vệ toàn 
bộ kết cấu của ngôi nhà ba gian hai chái, nếu một trong tứ trụ này 
suy yếu hay đổ gãy sẽ làm cho toàn bộ căn nhà suy yếu. Bốn cột lớn 
trong chánh điện của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tượng trưng cho tứ 
chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc (cận sự nam) và Ưu-bà-di 
(cận sự nữ) cùng nhau nâng đỡ ngôi nhà Phật Pháp, che chở hồn dân 
tộc. Thiếu một trong các cột này, ngôi nhà Phật pháp sẽ bị lung lay. 
Thiếu một trong bốn chúng, Phật đạo khó phát huy, chúng Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni hành pháp thì chúng Ưu-bà-di, Ưu-bà-tắc hộ pháp. Tất 
cả mọi người con Phật đứng dưới mái nhà Phật pháp này đều luôn 
hạnh phúc và vinh dự vì mình là một trong tứ chúng của Phật. Bất cứ 
một chúng nào trong tứ chúng mà thiếu đi sự tu học và trách nhiệm 
hoằng pháp sẽ làm cho ngôi nhà Phật pháp sụp đổ bất cứ lúc nào, như 
Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp cú: “Hạnh phúc thay tứ chúng đồng 
tu” (kệ số 194). 

Phải chăng Đức Tổ sư đã thể nghiệm những lời dạy của bậc thầy 
trời người về bốn thứ hạnh phúc chân thật nhất thế gian thông qua 
kiến trúc chánh điện của lễ đường Hệ phái Khất sĩ, để rồi trong thế 
giới hối hả, đầy phiền muộn này, bất cứ thế nhân nào đến với tịnh xá, 
đối trước chánh điện, họ sẽ tìm lại được sự an ổn, bình yên trong tâm 
hồn và chiêm nghiệm thứ hạnh phúc chân thật mà Đức Phật đã từng 
dạy. Giữa bốn cột lớn trong chánh điện, đó là bệ thờ có ba cấp tượng 
trưng cho Tam Bảo, trên bệ thờ tôn trí bảo tượng Đức Bổn-sư Thích-
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ca. Hình ảnh Tam Bảo thông qua ba cấp bệ thờ được thống nhất 
trong toàn bộ hệ thống tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ cũng minh chứng 
cho lời dạy của Đức Tổ sư về tầm quan trọng và cao quý của Tam Bảo 
là nơi mà mọi chúng sanh đều luôn hướng về nương tựa. Hay thay, ba 
cấp bệ thờ tượng trưng cho Tam Bảo này luôn đặt ở vị trí chính giữa 
của chánh điện và luôn là trái tim của cả khu tịnh xá. Trên nóc của lễ 
đường đó chính là hoa sen hoặc ngọn đèn chơn lý, biểu trưng cho sự 
thanh khiết mang sắc thái của tư tưởng Phật pháp bất ly thế gian giác 
hoặc ngọn đèn chơn lý là biểu trưng của ánh sáng trí tuệ từ Chánh 
pháp, soi đường chỉ lối cho con người hướng đến Chân-Thiện-Mỹ.

Thật vậy, kiến trúc lễ đường ở chánh điện theo hình bát giác đã 
tạo nên một lối kiến trúc riêng biệt, không hề nhầm lẫn với bất kỳ 
tông phong nào của Phật giáo tại Việt Nam. Chúng ta dễ dàng nhận 
biết được đây chính là trú xứ của Hệ phái Khất sĩ, là ngôi tịnh xá, cho 
dù chúng ta chưa nhìn thấy bảng hiệu của tịnh xá đó tên gì. 

Ngoài kiến trúc lễ đường đặc trưng như vậy, lễ phục của Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam cũng có một nét riêng biệt.

Lễ phục của Hệ phái Khất sĩ: Được phân biệt thông qua lễ phục 
của chư Tôn đức Tăng Ni và lễ phục của cư sĩ Phật tử tại gia. Đối với 
chư Tôn đức Tăng Ni, lễ phục của người xuất gia là tam y. Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang giữ nguyên truyền thống thời Phật còn tại thế, tất 
cả các vị Tỳ-kheo Khất sĩ đều tuân thủ tam y. Tam y của Khất sĩ là y 
thượng, y hạ và y trung, dựa trên qui định của Tứ y pháp: “ Nhà sư 
Khất sĩ phải lượm vải bỏ mà đâu lại thành áo, nhưng có ai cúng vải 
thì được nhận…”. Tổ sư đã kết hợp màu truyền thống của Phật giáo 
Bắc truyền cùng với truyền thống hoại sắc y ca-sa của Phật giáo Nam 
truyền tạo nên màu huỳnh y đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. 
Ngoài ra, Tổ sư Minh Đăng Quang còn giữ đúng truyền thống của 
ba đời chư Phật là khất thực hóa duyên. Do vậy, mỗi nhà sư Khất sĩ 
đều luôn mang theo mình bình bát. Bát phải được làm bằng đất nung 
đỏ vuốt tròn, đốt sao cho đen và tạo một lớp sáp mỏng bên ngoài để 
không còn là giá trị quí giá, và cũng để cho người khác không khởi 
lòng tham. Y bát là tín vật thiêng liêng của Phật giáo từ thời Đức Thế 
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Tôn còn tại thế. Y bát cũng là sự kế thừa và phát huy giáo pháp của 
chư Phật ở đời. Không những thế, y bát còn là ruộng phước để bá 
tánh quảng kết thiện duyên với đạo Phật, làm lợi ích cho chúng sanh, 
đem tinh thần rỗng rang, vô quái ngại, xả kỷ lợi tha giáo hóa tha 
nhân bằng hạnh từ, bi, hỷ, xả. Cũng căn cứ trong Tứ y pháp “Nhà sư 
khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi,…”, Đức Tổ sư đã giữ đúng hạnh Khất 
sĩ của ba đời chư Phật trong truyền thống khất thực độ ngọ, không 
ăn phi thời giúp tín tâm tăng trưởng, tật bệnh đẩy lùi, với phương 
châm thiểu dục tri túc. Tuy nhiên, Ngài vẫn dung hòa qua cách thức 
ăn chay và tiếp nhận người nữ xuất gia theo tinh thần của Phật giáo 
Bắc truyền nhưng không quên giới luật của truyền thống Nguyên 
thủy là người Khất sĩ không nhận tiền khi đi khất thực, chỉ nhận đủ 
thức ăn để nuôi thân hành đạo. Vì thực hành hạnh khổ hạnh, truyền 
thống Khất sĩ Việt Nam luôn tạo đời sống thanh cao, nhẹ nhàng, rỗng 
không, để tiếp nhận những điều mầu nhiệm của chơn lý Thế Tôn và 
bình đẳng với mọi chúng sanh cho dù họ là giai cấp nào, tầng lớp nào 
trong xã hội. 

Lễ phục của tứ chúng trong Hệ phái Khất sĩ giản đơn, song toát 
lên vẻ giải thoát cao cả. Đối với lễ phục của hai chúng tại gia, áo giới 
dựa trên nền tảng của chiếc áo dài truyền thống Nam Bộ với sắc 
phục màu trắng tinh khiết đúng theo truyền thống thời Phật là bạch 
y cư sĩ. Trong Trung A-hàm, Đức Phật có giảng bài kinh Ưu-bà-tắc 
hay còn gọi là Kinh Người Áo Trắng đề cập việc Đức Phật giáo hóa 
cho người cư sĩ tại gia hộ trì Chánh pháp thông qua việc hóa độ cho 
nhóm cư sĩ Cấp Cô Độc trong việc gìn giữ ngũ giới: “Này thầy Xá-lợi-
phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh, biết hộ trì 
năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) thì có thể 
đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc 
ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc 
vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh và các nẻo ác khác trong tương lai” 
(Kinh Người áo trắng, Thích Nhất Hạnh dịch và chú giải, 1992). Đức 
Phật đã nói rõ tầm quan trọng của người cư sĩ Áo Trắng gìn giữ 5 giới 
cấm cùng với những hạnh phúc có được khi thực hành ngũ giới và 
phụng sự Tam Bảo. Hay thay, còn gì quan trọng hơn đối với người 
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Phật tử tại gia trong việc qui y và thọ trì ngũ giới. Hình ảnh chiếc “áo 
giới” theo truyền thống Khất sĩ Việt Nam đã nói lên hết được ý nghĩa 
của giới luật mà người Phật tử tại gia phải suốt đời ghi nhớ và gìn giữ 
sau khi đã vâng thọ. Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn 
thì Phật pháp trường tồn. Trong đời sống hằng ngày, với biết bao sự 
cám dỗ của vật chất, công việc, danh lợi, người Phật tử mỗi khi mặc 
áo giới nghiêm thân lúc đến chùa hay ở nhà lễ Phật, đều hằng tâm 
niệm rằng chúng ta là những người vinh dự được đứng trong hàng 
ngũ tứ chúng của Phật và thọ nhận giới luật như một lẽ sống để hoàn 
thiện chính mình và ngăn ngừa những việc bất thiện có thể phát sanh 
trong đời sống tại gia. 

Đức Phật cũng nhấn mạnh: “Xá-lợi-phất, thầy nên ghi nhớ rằng 
một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt 
được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường dữ khác, 
đã chứng đạt được quả vị Tu-đà-hoàn, không còn thối đọa vào các 
ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần 
qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt 
tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ…” (Kinh Người áo 
trắng, Thích Nhất Hạnh dịch và chú giải, 1992). Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã dựa trên chuẩn mực đạo đức mà Đức Phật dạy cho 
người cư sĩ áo trắng trong thời Phật còn tại thế để qui định lễ phục 
của người Phật tử trong tông môn của Hệ phái Khất sĩ, thật là ý nghĩa 
thâm sâu và vi diệu. 

Không chỉ có lễ đường, lễ phục được Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang giảng dạy dựa trên việc dung nạp các truyền thống Nam 
truyền và Bắc truyền Phật giáo, trong lễ tụng của Hệ phái Khất sĩ, 
Đức Tổ sư tài tình Việt hóa các hình thức tụng đọc kinh văn giúp 
người hành trì dễ dàng tiếp nhận và thấu hiểu sâu sắc những lời dạy 
của chư Phật, chư Tổ. 

Lễ tụng của Hệ phái Khất sĩ: Dựa trên việc tụng niệm kinh điển 
hoàn toàn bằng tiếng Việt. Điều này vô cùng quan trọng và cần thiết 
để người đọc tụng thấu đạt những lời dạy thâm diệu của kinh văn mà 
ứng dụng trong đời sống tu tập hằng ngày. Có thể nói Đức Tổ sư là 
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người đi tiên phong trong việc sử dụng ngôn ngữ thuần Việt thông 
qua tụng kinh bái sám hằng ngày cho tất cả các tín đồ của hệ phái. 
Đặc biệt, tất cả những kinh điển này được Việt dịch từ kinh văn âm 
Hán và chuyển tải thành các thể thơ lục bát hay song thất lục bát. 
Như chúng ta biết cả 2 thể thơ này là 2 thể thơ thuần túy của Việt 
Nam, vô cùng êm dịu, nhẹ nhàng, sâu lắng giống như bản chất chân 
thật, hiền hòa, từ ái của dân tộc Việt Nam. Đó là tinh túy trong văn 
hóa thi ca của người Việt Nam mà bất cứ ai cũng cần bảo tồn và phát 
huy tinh hoa đó của dân tộc. Ngoài ra, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
là một tông phái biệt truyền tại miền Nam Việt Nam. Cư dân vùng 
đồng bằng sông Cửu Long là những cư dân nghèo từ xa xưa. Đó là 
những nông dân khó khổ bị chế độ phong kiến đàn áp, phân biệt đối 
xử từ miền Bắc, miền Trung tụ về; là những nông dân Khmer hay 
Chăm-pa thất bại trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt chống chế độ 
phong kiến; là những sư sãi trí thức yêu nước bị vua chúa Thái Lan 
cướp nước, đàn áp trong thời kỳ hậu Angkor đã theo sông Cửu Long 
về đây; là những lưu dân, binh lính, địa chủ, thương gia người Hoa ở 
vùng Quảng Đông, Phúc Kiến vì yêu nước, bảo vệ dân tộc, chống lại 
chính sách đàn áp của triều đại Mãn Thanh. Cuộc khai sơn phá thạch 
đã phần nào khắc nên tính cách của họ, thích tự do, chuộng hòa bình, 
hào hiệp, chan hòa, chuộng thực tế và ưa hài hước. Chính vì đặc tính 
này, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khéo léo vận dụng kinh văn 
trong lễ tụng của Hệ phái sao cho gần gũi với đồng bào miền Nam, 
không bóng bẩy, không hàn lâm, mộc mạc, nhưng đậm đà sâu lắng 
lời Phật dạy, nhằm dễ dàng giáo hóa người dân đương thời và giúp 
đạo Phật đi vào đời sống người Nam Bộ như một bài ca dao mang 
đậm tính truyền thống nhân văn. Bài ca dao mà bất cứ người Nam Bộ 
nào cũng thích đọc, thích tụng mỗi khi công việc nhà nông nhàn hạ, 
đến chùa lễ Phật hoặc suy ngẫm cuộc đời thế sự thăng trầm và dừng 
lại trước những việc làm sai trái mà nhìn lại chính mình.

“…Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,

Công đức Ngài vô lượng vô biên,

Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
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Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành…”.

                          (Nhớ ơn Phật – Nghi thức Tụng niệm của HPKS)

Hoặc: 

“Nhịn nhường là giới đầu tiên,

Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài,

Kẻ mong lìa bỏ trần ai,

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu…”.

                                                     (Giới – Tổ sư Minh Đăng Quang)

Thế nhưng xuyên suốt lễ tụng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam 
phải kể đến bộ “Chơn lý” mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dày 
công biên soạn, thể hiện đường lối quan điểm của mình đối với toàn 
bộ hệ thống tư tưởng triết học Phật giáo. Bằng tuệ giác và chánh 
kiến, Đức Tổ sư đã từng bước thay đổi những quan điểm lệch lạc của 
Phật giáo Nam Bộ ngày ấy, phê phán thói hư tật xấu, bài trừ mê tín 
dị đoan trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương bằng 
con đường thực hành chánh đạo nối truyền Thích-ca Chánh pháp. 
Không chỉ đọc tụng hằng ngày mà người học Phật phải suy ngẫm, 
quán chiếu tất cả những lời dạy của chư Phật, nhằm ứng dụng vào 
đời sống thường nhật làm lợi lạc cho mình và chúng sanh.  

Trong lễ tụng của Phật giáo Bắc truyền, có kết hợp rất nhiều 
pháp khí khác nhau như mõ, chuông, đẩu, tang, khánh, đàn, trống, 
thanh la, chập chõa…

Lễ khí của Hệ phái Khất sĩ: Là những pháp khí phối hợp trong 
việc tụng niệm hằng ngày của Hệ phái. Nghi thức truyền thống của 
Hệ phái Khất sĩ Việt Nam không sử dụng mõ, chỉ hòa âm đều nhau, 
giọng ngang, đều hơi, không sử dụng các pháp khí tán tụng như Bắc 
truyền Phật giáo, không lên giọng, xuống giọng, trầm bổng. Trong 
nghi thức của Hệ phái Khất sĩ, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có 
phần kết hợp nghi thức của Nam truyền Phật giáo, nhưng có sử dụng 
chuông trong các thời khóa lễ. Như vậy, lễ khí của Hệ phái Khất sĩ, rất 
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đơn giản và tinh lược, giữ nguyên truyền thống của Giáo đoàn Khất 
sĩ thời Phật, giúp lời kinh mầu nhiệm dễ dàng đi sâu vào lòng người 
đọc và chuyển hóa thân tâm của họ. Trong Nghi thức tụng niệm của 
Hệ phái Khất sĩ ghi rõ: “Khi trì tụng chỉ đọc thường, chậm rãi, điều 
hòa, nghe cho dễ hiểu đặng hành theo. Chớ nên dùng sắc tướng, âm 
thinh trầm bổng, du dương làm sai ý nghĩa kinh pháp. Khi đọc dứt một 
đoạn, có chữ O thì đánh một tiếng chuông và lễ một lạy. Các nghi thức 
tùy theo trường hợp có thể linh động đọc nhiều hay ít cũng được, tùy 
theo thời giờ” (Kinh Nhật tụng của Phật giáo Khất sĩ).

Trong giao tiếp hằng ngày, oai nghi của vị tu sĩ xuất gia và hàng 
Phật tử tại gia của Hệ phái Khất sĩ cũng được Đức Tổ sư chú trọng.

Lễ nghi của Hệ phái Khất sĩ: Thông thường chư Tăng được hàng 
Phật tử tại gia kính trọng gọi bằng “Sư”, còn cách đáp từ khi xưng hô 
lại bằng một cảm từ rất gần gũi và khiêm tốn đó là “Trò”. Nhà sư là 
từ xuất phát từ “Bhikkhu” nghĩa là người khất thực (Khất sĩ), người 
sống bằng của bố thí tìm cầu chân lý giải thoát (từ điển Wikipedia.
org/bhikkhu). Căn cứ vào những lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang trong bộ Chơn lý:

“Khất là xin. Sĩ là học (học trò). Có 2 thứ xin:

Xin vật chất để nuôi thân.

Xin tinh thần để nuôi trí.

Từ xin để nuôi thân như cỏ, cây, thú, đến xin để nuôi trí như 
người, Trời, Phật.

Sĩ là Học (học trò). Học nơi thầy, nơi bạn, học với tất cả vạn vật, 
các pháp. Nghĩa là học bằng văn tự, bằng lắng nghe (văn), bằng suy 
gẫm (tư), bằng thực hành, tu tập (tu).

Tất cả chúng sanh đều là học trò vì ai cũng học mới biết, mà học có 
nghĩa là xin. Người xuất gia nào cũng đi từ Khất sĩ đến Vô thượng sĩ là 
Phật. Chính Đức Phật là ông Thầy cao thượng Vô thượng sĩ, còn Tăng 
là Khất sĩ, là học trò đang học.

Khất sĩ là học trò nghèo xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của 
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chơn lý võ trụ mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy, bởi vì chúng 
sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi 
nghỉ”.

Lẽ xin là chơn lý võ trụ mà chúng sanh kẻ thì xin vật chất để nuôi 
thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng là kẻ đi xin cả”.

Thông qua đó để thấy hình ảnh Sư - trò gần gũi thân thương, 
dung dị giữa đời thường trong lễ nghi đối nhân xử thế giữa người 
xuất gia và người tại gia. Từ oai nghi, phạm hạnh, lời ăn tiếng nói 
có sự cẩn trọng ý tứ, khinh an, từ ngôn ngữ giúp đời bằng sự khiêm 
cung cầu học. Lễ nghi ấy thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao.

Nói tóm lại, từ các vấn đề nghi lễ của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, 
càng minh chứng cho đường lối tu tập “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp” mà Đức Tổ sư hằng mong mỏi và dày công tạo dựng. Chúng 
con hàng hậu học, bằng tất cả tấm lòng thành kính thông qua bài 
viết này như một nén tâm hương kính cẩn dâng lên Người nhân dịp 
Tưởng niệm 60 năm Ngài vắng bóng. 

***
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TINH THAÀN HOAÈNG PHAÙP 
CUÛA ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

TT. Giác Minh 
Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn III 

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam vẫn 
còn bị bao phủ bởi bóng tối của mê tín, sống thiếu phạm hạnh… nên 
Tăng Ni, các vị thiện tri thức có tâm với đạo đã cùng tham gia vận 
động chấn hưng Phật giáo. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng ra hành 
đạo và hoằng pháp trong giai đoạn này. Vậy phương cách của Ngài 
như thế nào? Đây chính là điều người viết muốn trình bày trong bài 
tham luận này.

1. Hoằng pháp qua thân hành

Khi nói đến hoằng pháp thì phải đề cập đến việc giảng dạy, 
thuyết giảng để mọi người thấu hiểu và nhận thức rõ về con đường 
đạo. Con đường nhận thức này dù gian nan nhưng giá trị chuyển hóa 
tâm thức cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng vẫn thuộc về lý 
thuyết trưng bày làm đẹp cho tủ kính nhận thức1. Chính vì vậy, Tổ sư 
đã đề cao con đường chứng nghiệm và dùng thân hành của mình để 
làm gương đánh thức tâm giác ngộ nhân sanh. Đây cũng chính là tư 

1. Trong bộ Việt Nam Phật giáo sử luận xuất bản năm 2011, trang 777, tác 
giả Nguyễn Lang đã dẫn lời nhận xét của ký giả Đông Giao về phong trào Chấn 
hưng Phật giáo đương thời: “Cuộc chấn hưng Phật giáo không có ảnh hưởng, không 
có kết quả, bởi vì không thiết thực với xã hội nhân sinh, chỉ nói suông trong báo chí 
sách vở mà thôi chứ không có thực hành”. 
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tưởng chủ đạo trên con đường hoằng dương chánh pháp của Ngài, 
còn việc thuyết giảng, viết sách để thức tỉnh nhân sinh chỉ là yếu tố 
hỗ trợ cho con đường hoằng pháp. Tại sao việc hoằng pháp bằng thân 
hành lại quan trọng hơn việc giảng thuyết, viết sách? Tinh thần này 
đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy và nhấn mạnh trong phẩm Hoa của 
Kinh Pháp Cú:

“Như bông hoa tươi đẹp,

Có sắc nhưng không hương.

Cũng vậy, lời khéo nói,

Không làm, không kết quả”.2 

Đức Phật đã khẳng định hết sức rõ ràng như thế, dù có thiện 
xảo trong việc sử dụng ngôn từ để thuyết giảng như thế nào 
đi nữa, nhưng không thể biến những thiện xảo ấy thành chất 
nhựa sống để nuôi cây giác ngộ thì chúng cũng chẳng có giá trị 
bao nhiêu. Chính vì thế, Đức Tổ sư mới lấy thân hành để làm 
phương tiện chủ đạo trong công cuộc hoằng pháp giáo hóa nhân 
sinh. Đây chỉ là hiện thực hóa lời dạy của Đức Thế Tôn, và cũng 
là để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thân hành trên con 
đường hoằng pháp. Điều này đã được Đức Tổ sư chỉ dạy trong 
quyển Chơn lý  “Trên mặt nước”: “Những bậc tu xuất gia, tuy 
không còn dính dấp với xã hội gia đình, nhân loại, nhưng cũng 
đem thân mạng đền trả cho đời bằng gương nết hạnh hiền lương; 
và lời nói, việc làm, ý niệm, đạo lý, đem giúp đỡ cho xã hội, gia 
đình bình yên, trong sạch sáng láng, nên mới được đứng vững lâu 
dài, không rối loạn”3.

Ở đây, Tổ sư đã nói rất rõ là phải sử dụng thân hành như nết 
hạnh hiền lương cùng lời nói, việc làm, ý niệm đạo lý… để giúp đỡ 
cho xã hội được bình yên, tức là sử dụng thân hành để làm gương 

2. Hòa thượng Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tiểu Bộ, tập I,  Kinh Pháp Cú 
“Phẩm Hoa” (số 51), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành 1999, tr. 41.  

3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Trên mặt nước”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr.473.
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giáo hóa, nhiếp phục nhân sanh. Cho nên xuyên suốt 69 quyển Chơn 
lý, Ngài luôn đề cao tinh thần chuyển hóa những ác pháp để có được 
thân hành trang nghiêm như “Giá trị của người Khất sĩ là mắt tai mũi 
lưỡi miệng thân ý phải cho trọn lành trong sạch”4 hay trong quyển “Tu 
và nghiệp”:

“Thân trong sạch ấy là xứ Phật.

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật.

Ý trong sạch ấy là con Phật.

Tâm trong sạch tức là Đức Phật.

Như thế thì ai ai cũng sẽ là Phật hết”5.

Như thế đối với Đức Tổ sư, Phật chính là sự trong sạch của 
thân khẩu ý và tâm, chứ không phải Phật là một khái niệm được 
những ngôn từ giảng giải một cách khéo léo. Vì thế hoàn thiện 
đời sống phạm hạnh ngay trong cuộc sống thường nhật, chính là 
con đường hoằng pháp. Và chỉ có như thế, người xuất gia mới có 
khả năng khiến cho nhân sanh “tâm phục khẩu phục” mà thực 
hành theo lời dạy của mình. Bởi một người với những thân hành 
thô tháo độc ác, miệng nói với những lời quấy ác, tâm huân tập 
những niệm bất thiện, hay thân khẩu ý chứa đầy tham sân si như 
thế thì làm sao có thể hướng dẫn và nhiếp phục nhân sanh với 
thân hành như cỏ cây thú vật ấy: “Nếu tham sân si không diệt thì 
người ta với cỏ cây thú có khác chi nhau (Cỏ vốn si mê, không biết. 
Cây có tình thọ là sự tham lam. Thú giành ăn, tham dâm mà sân 
giận)”6. Người như thế Đức Tổ sư gọi là con nít trẻ nhỏ: “Cho nên 
gọi tham sân si là con trẻ nhỏ nhít hẹp hòi, không giống như người 
lớn, cái lớn là không tham sân si nhỏ hẹp”7. 

Mà là trẻ nhỏ thì làm sao hành đạo, giáo hóa nhân sanh? Vì 
thế, con đường hoằng pháp đòi hỏi vị sứ giả Như Lai phải thể 

4. Sđd, “Y bát chơn truyền”, tr.296.
5. Sđd, tập III “Tu và nghiệp”, tr.85.
6. Sđd, tập I “Khất sĩ”, tr. 262.
7. Sđd, tr. 262.
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hiện thân hành trang nghiêm thanh tịnh, hay nói cách khác là 
phải đem thân hành cao đẹp của người xuất gia vào cuộc sống 
thường nhật. Chính điều này Đức Tổ sư mới khuyên dạy và nhấn 
mạnh về giới hạnh oai nghi: “Điều quý nhứt của người Khất sĩ là 
sự giữ gìn giới luật”8. Và giữ giới ở đây chính là 10 giới căn bản của 
một người tập sự xuất gia cho đến 250 giới của một vị Tỳ-kheo sứ 
giả Như Lai. Mục đích của chúng cũng không ngoài việc giúp cho 
thân hành của người đem đạo vào đời hay người hoằng pháp có 
được giới hạnh trang nghiêm, oai nghi cử chỉ đoan chánh. Bằng 
ngược lại chỉ có hình thức thì làm sao xứng đáng với người đệ tử 
Phật, vị sứ giả đem Chánh pháp vào đời. Cho nên Tổ sư mới dạy: 
“Người Khất sĩ phải là có thật học, phải đủ đức hạnh, phải có chơn 
tu mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ”9.

Hay như trong quyển “Học để tu”, Ngài đã đề cập đến hình 
ảnh bậc Đa văn Đệ nhất A-nan bị Tôn giả Ca-diếp hạch tội 
và phân tích chỉ dạy cho thấy giá trị thân hành trong việc lưu 
truyền Chánh pháp. Và nhân đây Ngài khẳng định người hoằng 
pháp (dù bằng phương pháp thân hành, thuyết giảng hay viết 
sách… ) phải có thân hành trong sạch, mà ở đây với A-nan là 
khẩu hành, mới có thể làm cho đạo được vững chắc, lưu truyền 
và khiến cho mọi người tin tưởng hành trì, ngoại đạo lại chẳng 
dám khinh chê: “Đạo Phật lưu truyền mãi từ đây về sau là do 
kinh sách, kinh sách ấy phải có đủ đức tính trong sạch do nơi 
cửa miệng của một vị Thánh đức thốt ra, thì về sau mới có hiệu 
nghiệm và đạo Phật sẽ được vững chãi, ngoại đạo không có ai 
dám xen vào phá hoại”10. 

Cho nên, người hoằng dương Chánh pháp đòi hỏi phải có 
tư cách của bậc xuất trần thượng sĩ, bằng ngược lại chỉ là người 
giả danh mượn lốt Tăng sĩ mà thôi. Người như thế sẽ bị chúng 
ma quấy rối phá nhiễu và sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tù 

8. Sđd, “Y bát chơn truyền”, tr. 294.
9. Sđd, tr.289. 
10. Sđd, tập III, “Học để tu”, tr. 27.
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binh của chúng. Vì thế trong quyển “Y bát chơn truyền”, Tổ sư có 
nói: “Giáo lý y bát không phải dễ, không phải tự ai muốn bước ra 
hành là được, nếu kẻ bắt chước, ham vui hoặc không thông chơn lý, 
chẳng có giới hạnh, không hiểu Chánh pháp, chẳng biết cách học 
tu, không rõ sự quý giá của muôn đời, chẳng nếm được mùi vị của 
Niết-bàn đạo lý thì khó mà thật hành, khó mà chắc chắn bền dài, 
khó mà giữ hạnh đắc đạo, và nhứt là sẽ bị ma vương phá đổ, chư 
thiên xô đùa, nhơn loài bắt tội,...”11 

Chính vì thế Ngài dạy rất kỹ về oai nghi tế hạnh, từ việc đi 
đứng cho đến việc ăn uống như thế nào để thể hiện được thân 
hành đoan chánh nghiêm trang. Chẳng hạn như đi thì phải cho 
ngay thẳng, chậm rãi khoan thai, chớ ngó liếc nhìn ngó lung tung 
hay đi đánh vòng xa12; ăn thì phải ngồi cho ngay thẳng, chẳng 
đặng nói cười huơ tay trong khi ăn, chẳng đặng nhai có tiếng nhai 
hở môi và hả miệng lớn, chẳng đặng lấy cơm vò viên mà thảy vào 
miệng, chẳng đặng chênh mếch chúng Tăng13… tất cả đề cập đến 
16 hạnh, nhằm hoàn thiện đời sống phạm hạnh, để thân hành 
của chúng ta trở thành những đóa sen đầy sắc cùng hương mà ai 
cũng quý kính và muốn hành theo. 

1. Hoằng pháp qua con đường khất thực hóa duyên

Khi giới hạnh của một vị Sa-môn được phát triển và dần 
hoàn thiện, thân hành của họ cũng sẽ trở thành phương tiện 
hoằng pháp độ sanh một cách hữu hiệu, dù chỉ là việc làm ôm bát 
hóa duyên đi nữa cũng là phương thức hoằng pháp sống động và 
thiết thực. Điều này đã được Đức Tổ sư đề cập đến trong quyển 
“Trên mặt nước”: “Vừa đi xin ăn tạm để nuôi thân sống qua ngày 
mà lo việc muôn năm khắp cùng thiên hạ, lo cải sửa phong hóa lễ 
nghi, đức tánh, gương hiền đem sự trong sạch, yên lặng, sáng suốt 
cho đời, cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, chỉ đạo cho người tu, 

11. Sđd, tập I, “Y bát chơn truyền”, tr. 297-98.
12. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 

2004, tr.69
13. Sđd, tr.82.
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dìu dắt lớp trên, ông già, cao trên xã hội”14.

Hình ảnh ôm bát đi xin nhưng lại mang một nội hàm hết sức 
cao đẹp mà vị sứ giả Như Lai cần phải học hỏi và hành trì. Vì cái 
việc đi xin kia là cái cớ để tiếp cận với nhân sanh, để rồi giúp cho 
xã hội cải sửa phong hóa lễ nghi hay chuyển hóa những điều mê 
tín, những tập tục hủ lậu. Và trên hết là đem gương sáng trọn 
lành của đời sống phạm hạnh Sa-môn cảm hóa mọi người, dìu 
dắt họ bước dần lên địa vị của bậc Hiền Thánh. Đồng thời hình 
tướng khất thực hóa duyên ấy lại còn ẩn chứa tinh thần hoằng 
pháp độ sanh rất cao. Con đường này vừa thể hiện tinh thần tự 
lợi, vừa chứa đựng ý nghĩa lợi tha: “Đi xin để vất bỏ tham, sân, si, 
ái dục. Đi xin để đem thân làm ruộng phước tốt đẹp cho kẻ mong 
cầu cúng thí đặng gieo giống Phật, diệt lòng ma”15. 

Tự lợi nghĩa là tu tập xả bỏ tâm tham, sân, si, ái dục để hoàn 
thiện chính tự thân, để thân hành trang nghiêm và là hình ảnh 
mô phạm cho đời; lợi tha chính là tinh thần hoằng pháp lợi sanh 
và giúp cho mọi người tu tạo phước điền, hay nói cách khác hình 
ảnh khất thực đã trợ duyên cho những ai khi tiếp xúc phát khởi 
tâm thiện lành và gieo hạt giống Phật vào tâm thức. Vì thế trong 
Chơn lý quyển “Khất sĩ”, Tổ sư đã dạy: “Đi xin để kêu gọi lòng từ bi 
hỷ xả, đức từ ái cho nhơn loài, xin cái tham lam, sân giận, si mê: là 
địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh để đưa người lên cõi người, Trời, Phật, 
Thánh, là dắt cho người bước lên con đường bố thí, nhẫn nhục, 
tinh tấn đạo mầu”16.     

Lời dạy này một lần nữa khẳng định thân hành khất thực hóa 
duyên cũng chính là một phương cách hành đạo, giáo hóa giúp 
chúng sanh xả bỏ lòng tham, tập tu bố thí để phát triển lòng từ 
ái và bước dần vào cửa Tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả), hay nói 
theo ngôn ngữ của Tổ sư là xin cái tham lam sân giận si mê của 
chúng sanh để dẫn dắt sanh chúng bước lên nấc thang trời Phật. 

14. Sđd, tập I “Trên mặt nước”, tr. 485.
15. Sđd, “Khất sĩ”, tr. 271.
16. Sđd, tr. 274.
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Hơn thế, con đường này có cơ duyên tiếp xúc với nhiều thành 
phần trong xã hội mà không có sự phân biệt sang hèn trí ngu, tức 
là con đường giáo hóa chúng sanh một cách bình đẳng, không hề 
lựa chọn đối tượng được giáo hóa, cũng đồng nghĩa với việc bố 
thí pháp một cách vô phân biệt. Tinh thần này được Ngài diễn tả: 
“Vì muốn khuyên lơn hàng vương giả, vì muốn phục lòng thiên hạ, 
vì theo sự giải thoát trung đạo, vừa làm gương Tăng chúng vừa để 
đi đứng khắp nơi công bình, vừa tìm duyên hóa độ vừa để làm quen 
dạn dĩ đến gần, cho kẻ thấp thỏi nhỏ nhoi… Vậy nên phải đi xin”17.

Hay một đoạn khác trong quyển này, Ngài nói về tinh thần 
đi xin của người Khất sĩ: “Không phải vì đói khát sợ chết mà xin, 
người đi xin vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh thần phước lạc, 
nhắc nhở độ khuyên người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy”18.

Quả thật cái cớ ôm bát đi xin đã cảm hóa và kết duyên với 
thế nhân, và là cơ hội để khuyên nhắc mọi người về đời sống tri 
túc bằng chính sự thanh bần của tinh thần vô tham, vô gia sản 
của người Khất sĩ. Hình ảnh đó như là tấm gương phản chiếu 
và giúp cho thế nhân soi rọi nhìn lại chính mình. Cho nên, việc 
thực hành pháp khất thực chính là đang hoằng pháp, hướng dẫn 
nhân sanh quay về chánh đạo, và có thể nói là bậc đi giác ngộ 
chúng sanh.

2. Hoằng pháp qua con đường thuyết giảng 

Tổ sư đã dạy: “Mục đích của Khất sĩ là làm cho thế giới đều tu, 
yên vui thì xã hội mới được yên vui; xã hội yên vui là gia đình yên 
vui; gia đình yên vui thì mình mới được yên vui. Tức là tấm lòng 
lo cho tất cả chúng sanh đều tu hết vậy”19. Để đạt được mục đích 
ấy, vị Khất sĩ không chỉ có hoằng pháp bằng thân hành mà còn 
phải biết vận dụng ngôn từ giảng thuyết một cách thiện xảo để 
hỗ trợ cho con đường hóa độ nhân sanh. Nói cách khác để nhân 
sanh thực hành theo tấm gương phạm hạnh, người Khất sĩ phải 

17. Sđd, tr. 275.
18. Sđd, tr. 274.
19. Sđd, tập I, “Trên mặt nước”, tr.481.
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có trách nhiệm trao cho bá tánh nhân sanh chiếc chìa khóa để họ 
mở và bước vào cửa đời sống đạo đức phạm hạnh. Chìa khóa đó 
chính là sự thấu hiểu phương pháp làm thế nào để mở cánh cửa 
này. Cho nên có thể nói người Khất sĩ như là vị thầy giáo truyền 
trao cho học sinh nhân thế những phương pháp để chuyển hóa 
bất thiện pháp: “Khất sĩ cũng như một ông thầy giáo dạy học cho 
bá tánh, chẳng lãnh tiền lương, dầu dạy ít dạy nhiều không hề kể 
công so của, quý nhứt là gương hiền đạo đức, gương giới hạnh, 
gương từ bi đại lượng ở đời”20.

Hình ảnh ông thầy giáo vân du khắp nơi cùng xứ để giảng 
dạy những phương pháp thực hành giúp cho thế nhân có đời sống 
an vui mà chẳng lãnh tiền lương đã phần nào thể hiện được tinh 
thần “hoằng pháp vi gia vụ” của vị sứ giả Như Lai. Ở đây Tổ sư đã 
minh họa tinh thần hoằng pháp của người Tăng sĩ bằng hình ảnh 
người thầy giáo một cách sống động nhưng lại thực tế và rất gần 
gũi với cuộc sống. Tuy nhiên, hai vị thầy giáo này vẫn có sự khác 
biệt: một người vì miếng cơm manh áo, sự tư kỷ cá nhân, đặc biệt 
là bị chi phối bởi tham sân si; ngược lại vị thầy Khất sĩ chỉ biết 
giảng dạy, phụng sự cho lợi ích nhân sanh và muốn cho thế nhân 
vượt thoát khỏi tham sân si mà chẳng hề kể công hay đòi hỏi gì. 

Chính tinh thần nhận lấy trách nhiệm tế độ chúng sanh21 nên 
người Khất sĩ đã phải vân du và dùng mọi phương tiện để thuyết 
pháp độ sanh, từ việc sử dụng loa phát thanh để thuyết giảng 
kinh pháp tại các hội trường cho đến việc giảng giải giáo pháp 
trong bữa ngọ trai hay cúng hội một tháng 4 kỳ (mùng 8, 15, 23, 
30 âm lịch)…, tất cả đều với mục đích giúp cho sanh chúng nhận 
thức rõ con đường nào nên né tránh và đạo lộ nào nên đi để đến 
được thành Niết-bàn. Cho nên trong bữa ngọ trai hay ngày cúng 
hội đều có thuyết giảng nhằm thể hiện tinh thần hoằng pháp giáo 
hóa nhân sanh của hàng Tăng sĩ. Điều này đã được Đức Tổ sư đề 

20. Sđd, “Khất sĩ”, tr. 280. 
21. Trong quyển “Trên mặt nước”, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: 

“Lòng từ bi, bắt buộc người Khất sĩ nhận lấy phận sự tế độ chúng sanh làm 
nghề nghiệp”.
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cập qua lời dạy: “Tại chùa, những ngày 30, Rằm, mùng 8, 23, các 
sư có nói pháp cho cư gia”22. Hay lời dạy về cách xây dựng tịnh xá: 
“Tịnh xá phải tám thước, vuông bốn phía, hình bát giác. Có nhà 
giảng thuyết pháp, góc vuông mười sáu thước”23. 

Việc xây dựng nhà giảng đã nói lên tinh thần: đây là chỗ để 
chư Tăng trụ xứ, tức là những vị Khất sĩ không đủ sức khỏe đi 
du phương nên phải ở một chỗ, thực hiện bổn phận dạy dỗ cư 
gia, mà Ngài gọi là Bồ-tát trụ xứ24. Chính hình ảnh dạy dỗ cư gia 
bá tánh, thuyết pháp cứu độ đông người theo lòng mong cầu của 
họ25 đã biểu hiện tinh thần truyền trao giáo pháp cho mọi người, 
và cũng chính là hình ảnh giúp cho thế nhân thắp sáng lên ngọn 
đuốc trí tuệ, soi sáng lộ trình tiến hóa cho nhân sanh. Cho nên 
Ngài mới nói: “Khất sĩ là kẻ thi hành pháp thí, ban bố tinh thần, 
tạo sự sống linh hồn cho muôn loại”26.

Vì thế, hình ảnh người Khất sĩ như là chất keo để kết nối 
mọi thành phần trong cuộc sống lại với nhau và giảng dạy cho 
mọi người thấm nhuần tư tưởng Thánh thiện, để hành động của 
họ luôn được hướng dẫn bằng chính hoa sen không uế nhiễm 
trong tâm họ. Đây mới chính là cái đích cao đẹp nhất mà vị 
Khất sĩ hướng đến trên con đường hoằng dương Chánh pháp: 
“Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không 
ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ 
đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến 
cho người”27.

3.Hoằng pháp qua con đường giáo dục và kinh sách

22. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2004, tr. 56.

23. Sđd, tr. 55.
24. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 

2004, tr. 55.
25. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Cư sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 

2009, tr. 407.
26. Sđd, “Y bát chơn truyền”, tr. 310. 
27. Sđd, “Khất sĩ”, tr. 273.
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Trên con đường hoằng dương Chánh pháp, ngoài việc giáo 
hóa bằng thân hành cùng thuyết giảng kinh pháp, thời người 
Tăng sĩ còn có thể viết sách dịch kinh… để đem phương thức 
sống đầy từ bi và trí tuệ vào cuộc sống qua những con chữ, nhằm 
thắp sáng và đẩy lùi màn đêm vô minh đang bao phủ. Đây cũng 
là con đường giúp thế nhân nhận chân sự sống và tạo hành trang 
cho hành giả trên bước đường thể nghiệm chơn lý. Vì thế trong 
quyển “Cư sĩ”, Đức Tổ sư đã nói: “Có hiểu chơn lý mới chịu dứt bỏ 
lục trần, không bị ngộp trong trần vật chất, không bị bao vây đen 
tối, thì mới hết ác hung mê muội”28. 

Mà để hiểu được chơn lý đòi hỏi mọi người phải trải qua quá 
trình Văn Tư Tu, ngoại trừ những bậc đại sĩ có thể tự mình thấy 
rõ con đường qua sự biến chuyển của các pháp trong cuộc sống. 
Văn ở đây chính là nghe giảng dạy về Chánh pháp, hay có thể tiếp 
nhận những lời dạy qua kinh sách…. Cho nên kinh sách cũng 
là một phương tiện hoằng pháp độ sanh. Để hiện thực hóa điều 
này, Tổ sư đã chủ trương phải dạy cho mọi người biết chữ (nếu 
người đến tịnh xá mà chưa biết chữ) để đọc, học và nghiên cứu 
kinh sách nhằm hỗ trợ cho lộ trình tu tập: “Tại chùa, các sư còn 
có phận sự phải dạy học chữ quốc ngữ (Hán Việt và Nôm Việt cho 
tập sự kém chữ), hoặc dịch sách in kinh cho Giáo hội Tăng-già đi 
du hành, và dạy cho bá tánh sự tu tập”29.

Hay như lời dạy trong quyển “Cư sĩ”:

“Mỗi người phải biết chữ,

Mỗi người phải thuộc giới,

Mỗi người phải tránh ác,

Mỗi người phải học đạo”30. 

Việc chủ trương dạy chữ để đọc và học kinh như thế giúp cho 

28. Sđd, “Cư sĩ”, tr. 401.
29. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 

2004, tr. 57.
30. Sđd, tập I, “Cư sĩ”, tr. 398.
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mọi người có thể tự mình phát triển khả năng nhận thức và thấu 
hiểu con đường hành trì Chánh pháp thông qua kinh sách. Như 
thế mới huân tập được những thân hành thiện lành, mới phát 
triển được gia tài Pháp bảo làm giàu ngôi nhà tâm linh. Cho nên 
Ngài thường khuyên dạy hàng cư sĩ tại gia: “Hãy chất chứa gia tài 
là Pháp bảo, tạo tâm chơn làm sự sống, giới hạnh làm chỗ ở, từ bi 
làm quyến thuộc…”31. 

Lời dạy cho hàng cư gia bá tánh này được Ngài ghi lại trong 
quyển Chơn lý “Cư sĩ”, nhằm giúp cho mọi người khắc ghi con 
đường chơn chánh, hay nói cách khác là giúp cho thân hành sanh 
chúng luôn được hướng dẫn bởi Chánh pháp. Vì thế ngoài việc 
đi du phương giúp thế nhân trau dồi Pháp bảo, Đức Tổ sư còn 
viết 69 tiểu phẩm với nhiều đề tài để khuyên dạy hàng môn đệ 
cùng thế nhân con đường tu tập, hướng về sự giác ngộ giải thoát 
như Phật. Chính điểm cùng hướng về sự giác ngộ, thấu đạt chơn 
lý nên 69 tiểu phẩm này được đặt dưới nhan đề Chơn lý. Đồng 
thời chúng lần lượt được xuất bản nơi nhà in Pháp Ấn tại Tịnh 
xá Ngọc Long - Long Xuyên. Hơn thế những lời dạy của Đức Tổ 
sư cũng đã được Việt hóa nhằm giúp cho mọi người khi tiếp xúc 
giáo pháp có thể dễ dàng tự mình lãnh hội thấu hiểu được. Điều 
này cho thấy Tổ sư rất coi trọng việc hoằng pháp qua con đường 
kinh sách, nên mới chủ trương cho thiết lập nhà in riêng cũng 
như Việt hóa ngôn ngữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thắp sáng lên ngọn đèn Chánh pháp trong cõi đời. 

Không những vậy, Ngài còn sáng tác những bộ sách không lời 
nhưng ẩn chứa nội hàm giáo pháp căn bản như mô hình kiến trúc 
xây dựng của tịnh xá: chánh điện hình bát giác, một nét đặc sắc 
trong kiến trúc Phật giáo, tượng trưng cho Bát chánh đạo; 13 tầng 
tháp đại diện cho l3 cấp bậc tiến hóa của chúng sanh từ địa ngục 
đến Niết-bàn (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhơn, thiên, 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-
tát và Phật); bốn trụ chính giữa nâng đỡ mái tứ giác chính là bốn 

31. Sđd, tr. 396.
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chúng (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di) cùng nâng đỡ 
ngôi nhà Phật pháp…, đã tạo nên một sắc thái độc đáo trong kiến 
trúc lẫn cách truyền đạt hệ thống giáo pháp. 

Như thế, chúng ta có thể thấy được tinh thần hoằng pháp, 
giáo hóa dạy dỗ chúng sanh của Đức Tổ sư như thế nào. Chính 
việc sử dụng mọi phương tiện có thể để truyền đạt giáo pháp, 
thức tỉnh nhân sanh đã nói lên tinh thần phụng sự và tế độ chúng 
sanh là sự nghiệp của hàng Tăng sĩ. Cho nên, Ngài đã minh họa 
hình ảnh người Khất sĩ một cách rất sống động: “Khất sĩ là nhựt 
nguyệt tinh quang, là ánh sáng giữa đêm trời tối để chỉ dắt người 
ra khỏi cảnh rừng nguy”32. 

32. Sđd, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 424. 
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GS.TS. Huỳnh Như Phương 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

   Trên con đường của văn hóa và lịch sử, có những bước chân 
rầm rập rung chuyển đất trời, lại có những bước chân thầm lặng, 
nhẹ nhàng mà chuyển hóa lòng người. Có những bước chân làm 
tung bụi mù trên mặt đường, lại có những bước chân bám bụi 
đường vào da thịt. Có những bước chân đến đích rồi thì dừng lại, 
lại có những bước chân còn đi mãi trên đường khi sứ mạng trên 
đời chưa hoàn tất.

Bước chân của những người Khất sĩ thuộc trường hợp thứ 
hai. Khởi đầu, “Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học”1. Họ có 
mặt trên những nẻo đường ở Ấn Độ, Lào, Việt Nam… Có thể gọi 
đó là những bước chân du hóa: đi để hoằng hóa, đi để mà chuyển 
hóa, chuyển hóa bằng bước đi, đi để góp phần thay đổi thế giới 
và thay đổi lòng người.

Những người Khất sĩ, tưởng như họ cầu xin thực phẩm trần 
gian, nhưng thực ra họ chỉ cầu xin lẽ thật và lòng tốt của con 
người. Tưởng như họ chỉ thu về chút của cải vật chất, thực ra họ 
cho đi của cải tinh thần và gieo trồng những hạt giống của điều 
thiện khắp bốn phương trời. Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Khất 
là xin, sĩ là học; sống là xin, ai ai cũng là đang sống xin, để cho 
được cái học cái biết, xin sống là để cho nên cái biết, biết ấy là học, 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh 
ấn hành, tr. 164.
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cho biết lẽ thật…”2.

Bước chân của người Khất sĩ, cũng như tay lần tràng hạt của 
người tu sĩ, tự nó là ngôn ngữ, là biểu tượng của đạo hạnh. Đi là 
đến với cuộc đời, là gặp gỡ lòng người, là gieo rắc niềm vui và sự 
khoan dung, an tĩnh. Trên con đường xe cộ tấp nập, ồn ào ngoài 
kia, chỉ có người tu sĩ đầu đội trời chân đạp đất, lặng lẽ đi, âm 
thầm, không vướng bận, không âu lo, không dè chừng, không 
nghi ngại, không đòi hỏi, xem cuộc đời như bào ảnh trôi qua 
trước mắt, chỉ có một tâm nguyện hòa giải với thiên nhiên, hòa 
hợp với lòng người.

Những người tín hữu đang chờ bên đường từ sáng sớm để 
dâng lễ vật cho những sứ giả của Đức Phật đâu phải là những 
người bố thí, ban phát; chính họ đang chờ nhận những hạt giống 
lành, như nhận nước Cam lồ tưới mát tâm hồn có khi đang khô 
héo vì tham sân si, nhận hoa trái tinh thần tô điểm cho cuộc đời 
lắm khi bất hạnh và rủi ro của họ. Chúng ta hãy đọc một đoạn 
văn trong Chơn lý “Bài học cư sĩ”: 

Bạch chư Đại đức,

Chúng tôi xin dâng các lễ vật này, gọi là lễ cúng dường vật thực 
(y, bát, cốc, thuốc uống).

Những món ăn cơm, bánh trái, được hạp theo lẽ đạo.

Có cũng được hợp theo luật đạo, để dâng cúng đến Phật 
Pháp Tăng.

Xin Tam Bảo chứng minh!

Ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân,

Nhứt là cha mẹ chúng tôi, tất cả chúng sanh, và chúng tôi đều 
được sự tiến hóa, sự ích lợi, và sự bình an lâu dài.3

Những người Khất sĩ Việt Nam đã bước đi âm thầm suốt 70 

2. Sđd, tr. 865.
3. Sđd, tr. 239.
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năm trên con đường của bốn phép an trú trong quán niệm như 
Đức Thế Tôn đã dạy: “Quán niệm thân thể nơi thân thể”, “quán 
niệm cảm thọ nơi cảm thọ”, “quán niệm tâm thức nơi tâm thức”, 
“quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức” trong 
tâm thế “tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham 
dục và chán bỏ đối với cuộc đời” (Nhất Hạnh, Con đường chuyển 
hóa, Nxb. Tôn giáo, 2006, tr. 5-6).

Với Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, người mở ra con đường đi tới 
chánh đạo là Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh là Nguyễn 
Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh năm 1923. Vĩnh Long (làng Phú 
Hậu, tổng Bình Phú, huyện Tam Bình) là nơi Đức Tổ sư sinh ra. 
Gành Mũi Nai - Hà Tiên là nơi Tổ sư an trú, thiền định và đắc 
đạo. Sau đó Sư về Phú Mỹ - Mỹ Tho tu trì ở chùa Linh Bửu rồi 
đến năm 1946 khai lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, bắt đầu dẫn 
đoàn Du Tăng đi hành đạo, nên xem đây là nơi Tổ sư chuyển 
pháp luân. Sau một cung đường truyền đạo, Đức Tổ sư trở về 
Vĩnh Long, nơi sinh trưởng cũng là nơi chứng kiến ngày Đức Tổ 
sư vắng bóng.

Những bước chân của các Giáo đoàn Du Tăng và Ni giới tiếp 
tục xuất phát từ Tổ đình Mỹ Tho mái tranh vách đất do Tổ sư 
định lập, từ đó tỏa ra khắp miền Tây, miền Đông Nam Bộ và lên 
đất Sài Gòn – Gia Định. Tháng 4 năm 1965, Tịnh xá Trung Tâm 
ở số 7 Nguyễn Trung Trực, Gia Định được khởi công xây dựng 
trong một khuôn viên rộng 5.490 m2. Ban đầu tịnh xá bao gồm 
tòa chánh điện, nhà thờ Cửu Huyền Thất Tổ, hai dãy nhà Tăng và 
các cốc của chư Tăng. Nơi đây trở thành trụ sở của Trung ương 
Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam từ năm 1966 đến năm 1980. 
Sau ngày hòa bình, từ tháng 11 năm 1980, Thượng tọa Giác Toàn 
(trụ trì) và Thượng tọa Giác Phúc (Giáo phẩm Hệ phái) tổ chức 
trùng tu Tịnh xá Trung tâm.

Trước năm 1975, trên toàn miền Nam, Giáo hội Tăng-già 
Khất sĩ có khoảng trên 250 tịnh xá mà văn phòng Trung ương là 
Tịnh xá Trung Tâm. Hội đồng lãnh đạo Giáo hội do ngài Trưởng 
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lão Giác Tánh làm Tăng chủ và Thượng tọa Giác Nhiên làm Tổng 
Trị sự trưởng, tức Viện trưởng Viện Hành đạo. Theo gương của 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, các đệ tử của Ngài đã thành lập 
nhiều đoàn Du tăng Khất sĩ, gồm 6 Giáo đoàn Tăng và 1 đoàn Ni 
gọi là Ni giới Hệ phái Khất sĩ, cùng với 3  Giáo đoàn Ni  dưới sự 
điều hành trực tiếp của chư Tăng. Với bộ y vàng, không nón mũ, 
giày dép, tay bưng bát, các nhà sư Khất sĩ đã dấn bước trên khắp 
các làng mạc và thành phố miền Nam. Đi đến đâu quý Ngài cũng 
tổ chức thuyết pháp, xây cất tịnh xá, tích cực tham gia quyên góp 
cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến tranh và thiên tai.

Ngay từ năm 1968, những người kế tục sự nghiệp của Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo lập một thửa đất 6,2 hecta bên xa 
lộ Sài Gòn để xây dựng Pháp viện, chuẩn bị mở mang đạo tràng. 
Pháp viện do Hòa thượng Giác Nhiên, nguyên Trưởng Giáo đoàn 
IV Hệ phái Khất sĩ chủ trì xây dựng, với sự đóng góp công đức của 
Hòa thượng Giác Phúc (viện chủ) và Hòa thượng Giác Lai (trụ 
trì). Pháp viện đã được trùng tu qua các đời trụ trì: Hòa thượng 
Giác Phúc, Thượng tọa Giác Khoa, Trưởng lão Giác Huyền. Lúc 
bấy giờ Pháp viện chỉ gồm chánh điện, nhà thờ Cửu Huyền Thất 
Tổ và am cốc của chư Tăng được xây cất bằng vật liệu nhẹ.

Từ năm 1968 cho đến năm 1975, quanh Pháp viện là một bãi 
rác khổng lồ, có lúc cả vạn người mưu sinh trên mặt bằng hơn 
6 vạn mét vuông, ngập đầy đồ phế thải: hàng nhựa, bao ni-lông, 
xích líp, vỏ xe, đồ hộp quá hạn… Sau 1975, thời cuộc đổi thay, 
Hệ phái Khất sĩ chưa thể tái thiết Pháp viện trên khu đất do mình 
tạo lập, nhưng dự án đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang 
vẫn không thôi nung nấu tâm can Hòa thượng Giác Tường, Hòa 
thượng Giác Phúc, Hòa thượng Giác Toàn và những tu sĩ kế 
nghiệp Tổ sư Minh Đăng Quang. Hệ phái đã hiến 2 hecta cho sự 
nghiệp công ích của quận Thủ Đức, hiến thêm 0,5 hecta để mở 
rộng đại lộ. Vào ngày 28-2-2009, Pháp viện được chính thức khởi 
công xây dựng trên mặt bằng 37.490 m2 tại địa chỉ 505 Xa lộ Hà 
Nội, phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 năm khẩn 
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trương thi công, Pháp viện tạm hoàn thành những phần căn bản 
để tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng vào ngày mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ - 
2014. Vậy là hoa sen đã nở trên bãi bùn, bãi rác năm xưa.

Với chánh điện, thiền đường, giảng đường tạo thành một cấu 
trúc hài hòa, Tăng phòng gắn với công trình nhưng vẫn có tính 
chất độc lập, bốn ngôi tháp án ngữ ở bốn góc của chánh điện, 
Pháp viện là đỉnh cao thể hiện tinh thần “Trung đạo”, quan điểm 
thờ phụng và phương pháp tu tập của Hệ phái Khất sĩ. Điều đó 
cho thấy sự kế thừa truyền thống hoằng pháp, hệ thống tịnh xá và 
kiến trúc mỹ thuật của Hệ phái Khất sĩ thời trụ xứ.

  Thành tựu ngày hôm nay luôn nhắc nhở những bước chân 
du hóa của ngày hôm qua và nói lên rằng đó là kết quả của một 
quá trình hoằng hóa và chuyển hóa kéo dài bảy thập niên. Hạt 
giống đã gieo từ 70 năm trước, nay đã thành cây cho trái chín. 
Như Tổ sư Minh Đăng Quang viết: “Sự lựa giống tức là lựa giáo 
pháp, để tu học gieo trồng, đặng có kết quả tốt đẹp cho đời, là điều 
mà ai cũng mong muốn như vậy”4. Ngài còn nói: “Tất cả chúng 
sanh là đoàn Du Tăng Khất sĩ. Đúng lý như vậy, ai ai khá hay giác 
ngộ, tự mình đi lấy, chớ nên ỷ lại và nô lệ”5.

“Tự mình đi lấy, chớ nên ỷ lại và nô lệ”, lời khuyên đó của Tổ 
sư Minh Đăng Quang vẫn còn ý nghĩa thời sự, không chỉ trong 
tu tập, mà cả trong sinh hoạt văn hóa và ứng xử hằng ngày của 
con người.

4. Sđd, tr. 479.
5. Sđd, tr. 866.
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TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 
VÔÙI ÑÒNH HÖÔÙNG TU TAÄP VAØ HOAÈNG HOÙA

NT. Mai Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 
Trụ trì TX. Ngọc Lâm – Long Hải

I. KHÁI QUÁT THÂN THẾ ĐỨC TỔ SƯ 

Ngược dòng thời gian, cách đây gần 1 thế kỷ, vào ngày 26 tháng 
9 năm Quý Hợi (1923), tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, tỉnh Vĩnh 
Long, trong gia đình của cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu và cụ bà Phạm Thị 
Nhàn, vào lúc 10 giờ tối đã ra đời một cậu bé trai, sau khi người mẹ 
mang thai 12 tháng. Chỉ 10 tháng sau, thân mẫu lâm bệnh nặng và 
qua đời, Ngài được thân phụ và kế mẫu (Hà Thị Song) nuôi dưỡng 
đến trưởng thành. Theo ngày tháng, Ngài lớn lên như bao nhiêu trẻ 
khác, nhưng đặc biệt ở nơi Ngài đã sẵn tư chất thông minh đĩnh ngộ, 
học hành chăm chỉ, lại thêm bản tánh hiền lương, lòng thương người 
thương vật sâu sắc. Khi còn tuổi nhỏ, Ngài đã thích nghiên cứu sách 
vở Thánh Hiền, các đạo giáo, thông đạt nghĩa lý nhạy bén, toát ra 
một phong cách đạo đức trang nghiêm, điềm đạm hơn hẳn những trẻ 
khác. Vì vậy, Ngài được thân phụ cùng trong gia đình yêu thương hết 
mực, bên ngoài làng xóm, thầy bạn cũng mến mộ, nể vì.

Sớm nhận ra cảnh khổ sanh lão bệnh tử của thế gian mà mọi người 
vô minh chìm đắm không có lối thoát, nên lúc lên 15 tuổi, Ngài rời 
nhà đến Nam Vang tầm sư học đạo, nghiên cứu đường lối y bát chơn 
truyền của Phật Tổ. Sau 3 năm, Ngài trở về nước và thuận theo ý của 
cha già lập gia thất, được một năm, vợ và con đều từ giã cõi trần ra đi.
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Thế là một lần nữa, Ngài từ bỏ gia đình, quyết chí ra đi tầm đạo. 
Đầu tiên, Ngài đến Hà Tiên định lần ra Phú Quốc, rồi sẽ sang các 
nước ngoài học đạo. Nhưng khi vừa đến bãi biển Mũi Nai thì bị trễ 
tàu, Ngài ngồi lại nơi đầu gành bãi biển thiền định suốt bảy ngày 
đêm, tâm thức dần lắng sâu vào thể chơn không vắng lặng và Ngài 
chứng ngộ chân lý. Trở về, Ngài vào vùng núi Thất Sơn ẩn tu một thời 
gian. Sau đó, nhân duyên Ngài gặp một vị hiền sĩ thỉnh Ngài về làng 
Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho để tu tập và truyền bá Chánh pháp. Ngài bằng 
lòng theo vị hiền sĩ này về, bắt đầu khai mở mối đạo, lập nguyện noi 
theo truyền thống Phật Tổ xưa, khơi dậy nguồn cội đạo Phật qua 
hình ảnh người Khất sĩ du phương hoằng hóa, đem ánh sáng đạo 
vàng đi vào lòng nhân thế. 

Ngài chính là vị Tổ sư khai sáng giáo pháp Khất sĩ đầu tiên tại 
Việt Nam, pháp hiệu là Minh Đăng Quang (thế danh Nguyễn Thành 
Đạt, tự Lý Huờn). Ngài thành lập Hệ phái Khất sĩ với phương châm: 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

II. ĐỊNH HƯỚNG TU TẬP VÀ HÀNH TRÌ

Khi xưa, Đức Thế Tôn thị hiện nơi xứ Ấn Độ trong thời điểm xã 
hội đang vô cùng phức tạp và hỗn độn bởi nhiều đạo giáo, khiến cho 
người dân Ấn sống trong cảnh hoang mang, ngờ vực, cuồng tín mê 
mờ. Tai hại hơn nữa là nạn phân chia giai cấp trầm trọng đã làm cho 
cuộc sống con người trở nên bất an, khổ sở, mất tự chủ, mất định 
hướng. Đức Phật là vị cứu tinh đã kịp thời xuất hiện để cứu nguy, giải 
tỏa bao bất công, thống khổ cho chúng sanh, đem lại sự bình đẳng, an 
lạc và hạnh phúc chân thật cho nhơn loại. Đức Tổ sư cũng theo gương 
đó, Ngài xuất hiện giữa lúc đất nước Việt Nam đang thời kỳ chiến 
tranh và xã hội đang hỗn tạp với nhiều mối đạo mà đa phần đem đến 
cho người dân thêm nỗi hoang mang, lạc hướng và mê tín nặng nề. 
Ngài hiện hữu như một vầng thái dương rực sáng phá tan bóng đêm 
mê mờ làm cho bao kẻ lâu nay ngủ vùi chết say trong trường mộng 
vô minh bỗng giật mình tỉnh giấc, hướng theo ánh đuốc chơn lý của 
Ngài mà tiến về phương trời giác ngộ giải thoát an vui.

Khởi đầu cho sự nghiệp hoằng hóa độ sanh, với tâm nguyện tiếp 
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nối và truyền thừa Chánh pháp Như Lai, Đức Tổ sư chí quyết lập nên 
một tông phái biệt truyền “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Y vào phương 
châm đã đề ra, Ngài đã mạnh dạn đứng lên thắp sáng lại ngọn đuốc 
Chánh pháp hiện đang bị lu mờ. Thế rồi, bằng hình ảnh người Khất 
sĩ du Tăng đi khất thực hóa duyên làm phương tiện tu học, gần gũi 
chúng sanh hướng dẫn đạo lành, Ngài bắt đầu cuộc hành trình đơn 
độc một mình một bóng. Nơi vùng quê Phú Mỹ nằm ven Đồng Tháp 
Mười, người dân hết sức ngạc nhiên thấy xuất hiện một nhà sư đầu 
trần chân không mỗi buổi sáng mang bình bát khất thực, du hóa độ 
sanh khắp làng quê.

… Đầu tiên trên bước lữ hành

Lẻ loi chỉ có một mình đường xa…

Như đã nói ở trên, ngay từ buổi đầu lập giáo, Tổ sư đã chọn một 
phương châm duy nhất làm định hướng, mang tính kế thừa hết sức 
đặc thù, cũng là nét đẹp truyền thống vô cùng đặc sắc, là:

“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

Từ đó, Ngài lập ra những phương pháp tu tập và hành trì làm 
nền tảng căn bản như sau:

1. Trang nghiêm phẩm hạnh tự thân

Theo cái nhìn của bậc Giác ngộ (Đức Tổ sư), hình ảnh của một 
vị Tỳ-kheo là biểu trưng cho sự giải thoát thanh cao. Đây là hình thức 
cao quý vô cùng giữa cõi đời đầy tối tăm tội lỗi. Thế nên, một vị Tăng 
sư cần phải có sự tu hành chuẩn mực để thành tựu phẩm hạnh Tỳ-
kheo mới có thể xiển dương Chánh pháp, rộng độ lợi ích cho chúng 
sanh. Đức Phật thường khuyên nhắc người xuất gia phải thành tựu 
Sa-môn hạnh để tiến tới thành tựu Sa-môn quả. Từ ý nghĩa đó, Đức 
Tổ sư dạy: “Làm Tăng cho đúng đắn để cứu chữa đạo Phật lại, vừa là 
để giúp ích cho chúng sanh, lại được tấn hóa cho mình nữa. Hay là tại 
sao chẳng đi tìm kiếm chơn Tăng, để gom hiệp lại, khuếch trương Tăng 
bảo, thống nhất Tăng-già, sửa chữa giới luật lại, chớ chia lập chòm 
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nhóm cư gia, ố tăng phá đạo, ích chi như thế? Không lẽ rồi ai cũng 
tranh nhau phá đạo” (Chơn lý “Tông giáo”). 

Qua lời dạy trên, chúng ta cũng ngầm hiểu được ý của Tổ sư 
rằng: Muốn làm việc Phật, xiển dương Chánh pháp Phật, trong đời 
sống mỗi mỗi cử chỉ oai nghi đều phải y như Phật. Nói cách khác, 
theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, muốn trở thành vị Pháp sư tuyên 
dương Chánh pháp, phải “vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa 
Như Lai”. Do đó, trước tiên, tự thân Ngài phải nêu gương sáng qua 
tư cách đạo hạnh hết sức trang nghiêm thanh tịnh, nhẫn nại trước 
mọi cảnh duyên. Vì thương đời thương chúng sanh, Ngài vui chịu với 
đời sống thanh bần, đơn giản, ngày dùng một bữa ngọ trưa, không 
tài sản, bạc tiền, cất chứa. Chỉ: “Một y một bát tùy thân / Pháp môn 
khất thực giáo dân độ đời…”, để thể hiện trọn vẹn ý nghĩa: tâm từ bi 
vô lượng (nhà Như Lai), đức nhu hòa nhẫn nhục (y Như Lai), và thể 
không không giải thoát nhẹ nhàng (tòa Như Lai).

 Về đường hướng tu tập, Đức Tổ sư khẳng định: “Khất sĩ chúng 
tôi tập nối truyền Chánh pháp của Phật Thích-ca Mưu-Ni, xuất hiện 
nơi xứ Việt Nam nầy, với mục đích cố gắng noi y gương Phật, thay Phật 
đền ơn và để đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một...”. “Đoàn Du 
Tăng Khất sĩ là chúng sanh chung, có ra do nhân duyên, y theo chơn 
lý vũ trụ, để tiến đến Niết-bàn, là con đàng đạo đức, không đứng nơi 
nhơn loại, cũng chẳng ở giữa thiên đường, không phải nhận riêng mình 
là gia đình, xã hội, thế giới chủng loại nào. Mục đích giải thoát, chánh 
đẳng chánh giác, sống chung tu học cho mình và tất cả, mong đem lại 
Niết-bàn hiện tại, hơn là cảnh nhơn loại”.

2. Lấy Giới - Định - Tuệ làm nền tảng căn bản

Đức Thế Tôn từng dạy về con đường tu chứng của một vị Tỳ-kheo, 
tức là con đường Giới - Định - Huệ. Con đường đi đến thành tựu đạo 
quả giải thoát Niết-bàn, chính Đức Thế Tôn và chư Phật ba đời đều tu 
tập theo pháp môn Giới - Định - Tuệ này, không có con đường nào 
khác. Đức Tổ sư chí quyết đi theo con đường giác ngộ giải thoát của 
Đức Từ phụ Thích-ca Mâu-ni và làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng 
xưa, nên Ngài đã tự thân hành trì và dẫn dắt chư Tăng Ni đệ tử lấy 
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pháp Tam vô lậu học Giới - Định - Huệ làm nền tảng căn bản tu tập.

Xét từ vô lượng kiếp, chúng sanh sở dĩ gây nhiều nghiệp chướng 
khổ đau, phải trầm luân trong luân hồi sinh tử là do trong đời sống 
thân không có giới nên buông lung, phóng túng, không làm chủ được 
chính mình, không điều phục được những hành động xấu ác; do khẩu 
không có định nên không tự kiềm chế được những lời nói ác quấy; và 
do tâm ý thiếu trí tuệ nên khi xúc đối pháp trần thường không làm 
chủ được tâm ý mình nên tham đắm, chấp trước, bị nghiệp thức vô 
minh chi phối dẫn dắt khiến nghĩ tưởng đảo điên, bao nhiêu niệm 
xấu quấy tội lỗi dấy khởi, mê lầm mà phải đọa lạc chịu quả khổ đau. 
Tu tập Giới - Định - Tuệ là con đường chuyển hóa ba nghiệp dần 
thanh tịnh. Nhờ Giới - Định - Tuệ làm chủ, nhiếp phục, soi sáng, ba 
nghiệp thân, khẩu, ý dừng lại sự tạo tác nghiệp tội, chấm dứt sinh tử 
khổ, đạt đến an lạc giải thoát rốt ráo. 

 Trong quá trình tu học và truyền thừa Chánh pháp, Đức Tổ sư 
cũng đã thực hành Bát chánh đạo làm con đường thẳng đến Niết-bàn, 
và Ngài đã trình bày quan điểm đó như sau: “Bát chánh đạo là tám cách 
hành đạo, theo lẽ chánh của bậc Thánh nhân, cũng kêu là Bát Thánh 
đạo, là pháp tự độ, độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đua nhau lên 
đến nơi cùng tột là Niết-bàn. Bát chánh đạo cũng gọi là Chánh pháp hay 
Trung đạo, gồm cả sự học và hành” (Chơn lý “Bát chánh đạo”).

3. Lấy Tứ y pháp làm phương châm hành đạo

Mặt khác, với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Đức 
Tổ sư lấy Tứ y pháp Trung đạo làm phương châm hành đạo, để hướng 
dẫn chúng sanh cùng đi đến mục đích rốt ráo là: đạt Chánh đẳng 
Chánh giác, quyết đến nẻo giải thoát hoàn toàn.

Trong Chơn lý “Chánh pháp”, Tổ dạy: “Tứ y pháp là Chánh pháp 
của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy! Con đường 
Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô 
thượng, Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì chúng ta nên phải thật hành 
đúng Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì mà bác bỏ đi cho được”.

Tổ sư đã khẳng định chắc chắn sự tu chứng của chư Phật ba đời 
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đều hành trì Tứ y pháp: “Tứ y pháp là pháp Chánh đẳng Chánh giác, 
không thái quá bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn thành 
Phật. Các Ngài khi vào xóm, thì đi xin ăn học và dạy lại người, khi ở 
rừng thì nhập định chơn như nín nghỉ. Đức Phật nào cũng y như thế, 
ngoài Tứ y pháp ra, thì không phải đạo Phật, không giống chư Phật, 
chư Tăng và không phải là giáo pháp chánh chơn của chư Phật. Vì vậy 
cho nên, Tứ y pháp là đứng đầu trong tạng luật, và khi xưa kẻ mới xuất 
gia nhập đạo, Phật dạy cho Tứ  y pháp trước hết, và dạy cho biết đạo 
Phật là đạo Khất sĩ vậy”.

Đời sống của người Khất sĩ hành Tứ y pháp thật hết sức thong 
dong tự tại, hoàn toàn không để dính mắc một thứ chi. Khi xưa, Đức 
Ca-diếp hành hạnh Đầu-đà, lượm vải bỏ mà đâu lại thành y đắp mặc; 
hàng ngày trì bình khất thực hóa duyên độ người; đêm nghỉ dưới cội 
cây hoặc trong bãi tha ma để có cơ duyên quán chiếu tu tập; khi bệnh 
hoạn thì dùng phân bò mà làm thuốc chữa trị. 

Trong Kinh Tạp A-hàm, Đức Phật dạy: “Do cái này có nên cái kia 
có, cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này không nên cái kia không, 
cái này diệt nên cái kia diệt”, cho thấy các pháp trong vũ trụ này có 
mặt và tồn tại bởi nhân duyên sinh, nó nương nhau, tương tức lẫn 
nhau, không thể tách rời. Vì thấu rõ được lẽ tương quan tương duyên 
trong cuộc đời, và y theo Phật Tăng xưa nên Tổ sư đã sống và hướng 
dẫn Tăng đoàn hành Tứ y pháp. Thật là gương hạnh cực kỳ cao đẹp 
phi thường mà chỉ có những tâm hồn mang chí hướng hoàn toàn 
thoát tục, xả kỷ lợi tha mới có thể làm được giữa đời thường này! 

4. Tu tập và hóa duyên qua phương thức trì bình khất thực

Đức Tổ sư dạy trong Chơn lý “Khất sĩ” rằng: “Giáo lý ăn xin là 
sự chan hòa cho nhau, tức là công lý võ trụ, là Pháp bảo hay chơn lý, 
triết lý nhiệm mầu. Người này nấu cơm, người kia ăn. Người khác may 
áo, người nọ mặc. Kẻ này cất nhà, kẻ kia ở. Kẻ khác lo thuốc, người nọ 
đau”. Chúng ta hãy lắng nghe Tổ sư định nghĩa về Khất sĩ: “Khất có 
nghĩa là xin, sĩ là người học trò. Khất sĩ là người học trò khó đi xin ăn 
để tu học. Có hai thứ xin: (1) Xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân; (2) 
Xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí”. Ngài cũng đã xác định trong 
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Chơn lý “Y bát chơn truyền”: “Giá trị của khất sĩ với khất cái khác 
nhau rất xa, một trời một vực. Kẻ khất cái tàn tật mới đi xin, tham sân 
si tội ác chẳng tiêu trừ. Mà trái lại Khất sĩ là kẻ thông minh trí thức, 
hiền lương mạnh khỏe”.

   Khất sĩ y bát chơn truyền đạo

             Ta-bà du hóa độ nhơn sinh.

Cùng là việc đi xin, nhưng cách xin của người Khất sĩ khác hẳn 
với người khất cái. Người khất cái đi xin vì lòng tham, ai cho bao 
nhiêu cũng nhận, chỉ biết tư riêng ích kỷ. Còn cách xin của người 
Khất sĩ khác lạ hơn, đi xin nhưng biết vừa đủ, cho nhiều không nhận, 
cho tiền không lấy, ăn ngày chỉ một bữa, còn dư thì cho hết, không 
cất giữ chứa để ngày mai. Cách xin ăn của người Khất sĩ không phải 
do lòng tham hay tư riêng ích kỷ, mà xin vì để diệt trừ bản ngã của 
riêng mình, giúp người phá trừ tâm xan tham, cho nên người Khất 
sĩ đi xin ăn là để làm gương cho đời, giáo hóa những kẻ hữu duyên. 
Hình ảnh người Khất sĩ đi đến đâu cũng tuyên dương giáo lý từ bi, 
bình đẳng, nêu gương đạo đức cho đời, từ đó được nhiều người quý 
trọng, cảm mến, theo về tu học hạnh lành đạo đức.

Cách xin theo giáo lý Y bát chơn truyền là một hạnh tu cao viễn. 
Cho nên, Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Từ hàng bậc xin bằng 
thân, chỉ có Khất sĩ là xin bằng tâm, cái xin cao thượng, trong sạch hơn 
hết, tự người hảo tâm cho chớ không điều ép buộc. Khất sĩ đi xin để 
ngăn lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết 
vốn lời, đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đi xin 
để làm gương nhân quả tội lỗi cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để 
đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ tu học. Đi xin để giáo hóa 
chúng sanh. Đi xin để không tự cao dốt nát, danh lợi, sắc tài. Đi xin để 
giải thoát phiền não và để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập 
sửa bản năng. Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí tuệ thông minh, cõi lòng 
mát dịu, rộng mở bao la, yên lặng sạch sẽ…” 

Đức Tổ sư đã làm nổi bật ý nghĩa và giá trị cao thượng quý báu 
của Đạo Phật Khất Sĩ qua pháp hành trì bình khất thực theo truyền 
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thống Y bát chơn truyền của Phật Tăng xưa. Hình ảnh người du Tăng 
ôm bát khất thực hóa duyên cũng là một phương cách nhập thế độ 
sanh, nêu gương giác ngộ giải thoát cho đời, từ bỏ tham sân si, diệt 
trừ bản ngã tư riêng nhỏ hẹp, vượt lên sự chấp trước thấp hèn. Hiện 
tại, người Khất sĩ sống trên tinh thần vô ngã vị tha, sống chan hòa với 
pháp giới đại đồng chúng sanh vạn loại, tự tại an vui, chắc chắn vị lai 
không lâu xa sẽ đạt đến cứu cánh giải thoát, thành Phật.

5. Nên tập sống chung tu học

Chỗ đến rốt ráo của đạo Phật đó là trở về với chơn ngã, là khi cái 
ta giả huyễn, nhỏ nhen, ràng buộc thật sự tan biến, nhường chỗ cho 
chơn ngã hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng, thể của nó bao la trùm khắp 
vũ trụ vạn vật, ở nơi đó: “Vô nhất vật trung vô tận tạng”. Muốn được 
như thế, hành giả phải trau luyện cho cái ta của mình hòa nhập trở 
về với chơn lý đại đồng. Thế nên, bước đầu tiên tu tập, Tổ sư thường 
dạy khuyên chư Tăng Ni Khất sĩ phải sống chung tu học trong tập thể 
Tăng-già: “Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái 
linh là phải tu chung”.

Cái sống là phải sống chung: Tổ dạy chư Tăng Ni nên tập sống 
chung trong giáo hội, tu tập trên tinh thần lục hòa cộng trụ, lấy giới 
luật làm chuẩn mực nghiêm trì không được sai sót. Sống chung trong 
một tập thể để chan hòa tình thương, nhắc thức nhau tu học, trau 
giồi tâm ý không buông lung phóng túng và học hỏi cái hay cái dở 
lẫn nhau, mài mòn bản ngã riêng tư mà hòa nhập vào thế giới đại 
đồng bao la vũ trụ (Muôn người hòa hiệp như in một nhà). Trên tinh 
thần kiến thức riêng chỉ giải cho nhau, chư Tăng Ni trao đổi cái thấy 
cái biết lẫn nhau để có được sự hiểu biết, sáng ý tỏ lòng, già dặn kinh 
nghiệm, nên Tổ dạy:

Cái biết là phải học chung : Mặc dù chú trọng pháp hành hơn 
pháp học, nhưng Đức Tổ sư vẫn khuyến khích chư đệ tử học chơn lý 
của vũ trụ, học hết thảy các pháp. Tổ nói rằng: “Người Khất sĩ phải là 
người có thật học, phải đủ đức hạnh, phải có chơn tu mới được gọi đúng 
danh từ Khất sĩ” (Chơn lý “Khất sĩ”).  
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Trong Chơn lý “Học để tu”, Tổ sư dạy: “Học đây không phải chỉ 
riêng học chữ nghĩa văn tự, mà học đầy đủ văn - tư - tu, học trong mỗi 
hành động, hoàn cảnh sống, học ở mọi người, mọi nơi, học với tất cả 
chúng sanh, vạn vật. Người Khất sĩ tạm sống xin ăn tu học đi ngay 
chơn lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc. Chính Phật là Vô 
Thượng Sĩ, là ông thầy giáo có sự học không ai hơn!”

Hoặc đoạn khác cũng trong Chơn lý  “Học để tu”, Tổ nói: “Đạo 
Phật do chỗ hành mà giác ngộ, chớ không phải nơi cái học mà đắc… 
Hành đạo là đắc đạo chớ học đạo chưa có đắc đạo đâu. Học là biết 
đặng tu hành, chớ phải đâu học là để học, học mãi cho điên, cho chán, 
cho chết, cho hết thì giờ, tự vận”. 

Vì vậy, thâm ý của Tổ là học không phải chỉ để có kiến thức, học 
vị, bằng cấp, mà học với ý nghĩa để thông suốt các pháp, rõ thấu đường 
hướng mà tu hành. Trên bước đường tu hành để đạt đến trí giác hoàn 
toàn, trở về với chơn tánh linh giác của chính mình thì Tổ dạy:

Cái linh là phải tu chung : Mục đích rốt ráo của đạo Phật là đạt 
đến chỗ toàn giác, toàn chơn, toàn thiện, toàn mỹ. Để đến nơi chơn lý 
ấy, là sát-na mà tâm thể hoàn toàn thanh tịnh tịch nhiên, không còn 
mảy may vi tế trần cấu, là phút giây thật sự quay về với nguồn cội tâm 
linh tròn đủ sáng suốt, hiện hữu với con người thật của chính mình. 
Lúc ấy, cái ta giả ngụy biến mất, chỉ còn chơn ngã hiện tiền hòa cùng 
vũ trụ bao la, muôn sự muôn vật đều hiện rõ trong ấy. Thế nên, đã ở 
vào hàng Tăng lữ xuất gia, thì phải sống chung tu học để nung đúc, 
rèn luyện, tăng trưởng cái sống, cái biết, cái linh, chính là cụ thể hóa 
tinh thần Tam tụ Lục hòa mà chư Phật đã giáo huấn tự ngàn xưa. 
Nhờ sự sống chung hòa đồng đó, người tu tập diệt lần vô minh tự ngã 
ích kỷ nhỏ hẹp, nguồn năng lực của trí tuệ và từ bi phát sinh và dần 
tăng trưởng đi đến chỗ hoàn toàn viên mãn, thành tựu Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, thành Phật.

III. SỰ NGHIỆP HOẰNG HÓA

Giáo pháp của Đức Như Lai từ lúc Ngài còn tại thế đến nay đã trải 
qua ba thời kỳ: thời chánh pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. 
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Chúng ta phước mỏng nghiệp dày, nên sanh vào thời mạt pháp, chánh 
pháp bị lu mờ bởi do cách Phật quá lâu xa, lòng người giải đãi, tâm ý 
buông lơi, vật chất ngày càng thạnh hành, đạo đức ngày càng sa sút. 
Người tu hành bấy giờ đa phần chạy theo hình thức, quên mất tâm 
chơn, nên đạo Phật có những lúc dường như chỉ còn là cái bóng chạng 
vạng, lờ mờ tưởng chừng như mất dạng! Đức Tổ sư ra đời với tâm 
huyết muốn xây dựng lại mối đạo đã bị phai mờ do năm tháng cách 
Phật xa Tổ. Ngài đã dũng mãnh rống lên tiếng rống của sư tử chúa và 
hiên ngang oai vệ như chúa tể sơn lâm, vùng dậy phất cao ngọn cờ 
chấn hưng Chánh pháp, thắp sáng lại ngọn đèn chơn lý. Trên cơ sở đó, 
Ngài lập ra con thuyền Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, và Ngài 
chính là vị thuyền trưởng tài ba lái thuyền ra khơi, vượt bao trùng 
dương sóng gió đưa vô số người sang bờ giác ngộ giải thoát an vui.

Thời pháp đầu tiên được Đức Tổ sư khai đàn giảng là “Thuyền 
Bát-nhã” vào ngày Rằm tháng Tư (1946) tại làng Phú Mỹ đã đánh 
dấu bước đường khởi sự công cuộc hoằng hóa. Kể từ đó, nhiều người 
cảm mến một nhà sư hiền đức nhu hòa, giới hạnh trang nghiêm, có 
đời sống thanh bần giản dị, nên nương về học hỏi đạo lành, dần dần 
càng đông đảo. Không bao lâu, Ngài đã nhiếp độ đầy đủ cả hai chúng 
nam nữ cư sĩ và hai chúng xuất gia Tăng Ni Khất sĩ.

Từ Phú Mỹ, Ngài đi khắp nơi để giáo hóa như Long An, Mỹ Tho, 
Gò Công, Bến Tre, Thủ Thừa, Phú Lâm, Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định, 
Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... sau đó là khắp các tỉnh 
miền Tây, Đồng bằng Nam Bộ. 

 … Rồi lần lượt trải qua các xứ,

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,

Lập thành Giáo hội đạo tràng…

     (Kệ “Nhớ ơn Phật” )

Từ năm 1946 đến năm 1954, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thâu 
nhận hàng trăm Tăng Ni xuất gia nhập đạo, lập thành đoàn Du Tăng 
Khất Sĩ. Những vị đệ tử đầu tiên được Tổ sư trực tiếp giáo dưỡng, 
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hầu hết là những vị có nhiều thiện duyên nên chẳng bao lâu đã trở 
nên những vị giới hạnh tinh nghiêm, đạo phong mẫu mực trong tu 
tập và hành đạo.

Ngót tám năm dài, Ngài trải gót du hành khắp miền Nam nước 
Việt, thuyết pháp tiếp độ rất nhiều đệ tử hữu duyên xuất gia và giáo 
hóa, độ vô số bá tánh cư gia khắp thủ đô, tỉnh lỵ, quận, thôn. Đến 
ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ, với bình đẳng tâm Ngài đã hoan 
hỷ đi vào “lửa nạn”, vui trả nghiệp quả trong nhiều đời kiếp luân hồi. 
Thế rồi Ngài vắng bóng, biền biệt cho đến nay. Khoảng thời gian Ngài 
xuất gia tu hành và hoằng hóa độ sanh vỏn vẹn chỉ 10 năm.

“Mười năm gẫm chẳng là bao.

Thế mà Ngài đã giương cao pháp mầu”.

Pháp mầu mà Ngài đã thực hành và tuyên thuyết cho hàng môn 
nhân và người hữu duyên nương theo, học theo là giáo lý Trung đạo, 
để cho kẻ cao người thấp đều có thể nương học nương tu. Đó là con 
đường của tất cả những ai mang chí hướng xuất trần, hạnh nguyện xả 
kỷ lợi tha, dấn thân phụng sự cho đạo pháp, cho nhơn sinh.

Trong thời gian giáo hóa, Ngài có soạn ra bộ Chơn lý gồm 69 
quyển và tập Bồ-tát giáo. Hai tác phẩm Pháp bảo cao quý còn lại này 
chứa đựng những tư tưởng đặc thù phát xuất từ suối nguồn tự chứng 
tự ngộ của bản thân, dựa trên nền tảng là pháp môn Giới - Định - Tuệ 
truyền thống của đạo Phật. 

Với phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, chúng ta 
thấy Tổ sư Minh Đăng Quang quyết chí đi theo con đường truyền 
thống mà Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni đã vạch ra. Tổ sư đã thực 
hiện thành tựu và lưu truyền cho hậu thế hữu duyên một dòng truyền 
thừa Chánh pháp với ba pháp yếu quan trọng sau đây:

1. Tinh thần viễn ly trong hạnh xuất gia: Cách nay hơn 25 thế 
kỷ, trên trái đất này, xuất hiện một Thái tử Tất-đạt-đa có chí nguyện 
vĩ đại, giải quyết tận căn những nỗi đau của thân phận con người. 
Ngài đã tự thân thể nghiệm và khai phá một con đường tâm linh đưa 
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chúng sinh vượt thoát khỏi sự chi phối của vô minh, của sinh, già, 
bệnh, chết, luân hồi khổ đau. Vì vậy mà yếu chỉ đầu tiên của người 
xuất gia chân chánh là tư tưởng viễn ly trong hạnh xuất gia.

2. Tinh thần tinh tấn trong tu tập: Suốt 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ 
hạnh, Thái tử không bao giờ lười mỏi hay biểu lộ sự giải đãi buông 
trôi. Từ khi rời hoàng cung, dấn thân trong núi rừng, nắng mưa, 
sương gió…, Ngài chỉ một lòng tìm đạo, học đạo, thiền quán, thân 
chứng và an trú trong đạo quả, hoằng pháp độ sinh đến khi nhập 
Niết-bàn. Ngài đã nêu lên tấm gương sáng về tinh tấn Ba-la-mật.

3. Tinh thần giải thoát trong hoằng hóa lợi sinh: Người tu xuất 
gia khi chứng đạt đạo quả rồi, bước kế tiếp là thể hiện đức hạnh giải 
thoát trên đường hoằng hóa lợi sinh. Tự mình đặt công hạnh lợi sinh 
như là một bổn phận, một sứ mạng thiêng liêng, không ngại gian lao, 
không từ khó nhọc. Người làm đạo phải có đủ nhẫn lực và tư duy 
lực, đồng thời xem sự kham nhẫn như là niềm vui giải thoát trên con 
đường tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.  

Tổ sư Minh Đăng Quang với chủ trương quay về nguồn cội tâm 
linh mà đức Phật đã khai mở, quyết tâm thực hiện truyền thống Giới 
- Định - Tuệ, Ngài đã phát huy tinh thần viễn ly trong hạnh xuất gia; 
tinh tấn trong tu tập; và chu toàn đức giải thoát trên đường hoằng 
hóa độ sanh. 

Quá trình tu tập và hoằng hóa độ sanh của Tổ sư đã tạo nên công 
đức lớn lao không thể nghĩ bàn. Ngài đã để lại cho hậu thế một sự 
nghiệp vĩ đại, đó là giáo pháp Khất sĩ chân chính mà ai nấy đều tin 
tưởng chắc chắn sẽ phát triển và tồn tại vững bền ở thế gian qua sự 
kế thừa của hàng ngàn  đệ tử xuất gia cũng như tại gia, của hàng trăm 
ngôi đạo tràng tịnh xá khắp nơi trên các miền đất Việt. Điều đáng nói 
là những ai đến với giáo pháp Khất sĩ tu tập đúng theo đường lối Tổ 
dạy đều đạt được pháp vị an lạc giải thoát ngay hiện tại.

IV. KẾT LUẬN

Cuộc đời của Đức Tổ sư là một tấm gương sáng chói, quý báu mà 
ai có duyên cảm nhận cũng phải hướng đến Ngài với tất cả lòng tôn 
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kính. Sở dĩ hình ảnh Ngài trở nên cao quý như vậy vì Ngài đã sống 
một đời phạm hạnh trong sạch hơn người tầm thường một bậc.

Tổ dạy: “Người Khất sĩ phải thanh thoát như một hoa sen vươn 
mình cao hơn mặt nước”. Trong Chơn lý  “Trên mặt nước”, Ngài dạy 
rằng: “Lời nói của người tu ví như hoa sen, việc làm của người tu ví 
như lá sen, ý niệm của người tu ví như gương sen, cả thảy các pháp đều 
ở trên cao, không trung và không còn phải ô nhiễm  nước bùn theo thế 
sự”. Ngài thật sự là một đóa sen thiêng thơm ngát giữa cõi Ta-bà uế 
trược này.

Chúng ta thấy rõ đường hướng tu tập mà Tổ sư vạch ra cho hành 
giả thực hành để đạt đến sự giải thoát không ngoài các điều mà chư 
Phật ba đời thực hiện. Theo giáo pháp của Ngài, muốn đạt đến lý 
tưởng đó, phải có trí đại hùng, đại lực, đại từ bi; hùng dũng bước tới 
không sợ gian tà phá hoại, luôn hành trì giáo pháp để đạt đến quả vị 
giải thoát giác ngộ. Ngài đã thể hiện chí khí cao vời đó qua lời dạy: 
“Người học đạo tức là vẹt đất nhảy lên, phá địa ngục mà ra, xé càn 
khôn mà đến, đạp sanh tử mà đi, làm chủ lấy mình, cao ráo sạch trên, 
không ai bì kịp. Cho đến ông cha thời gian cũng không nhốt ngăn đặng, 
như vậy mới phải là người hoàn toàn giải thoát, giải thoát cái đời phát 
sanh nguồn đạo” (Chơn lý “Nguồn đạo lý”). 

Tổ đã dạy những lời vô cùng thâm thúy, tự phản tỉnh mình mà 
cũng để răn nhắc cho hàng đệ tử:      

“Các Ngài nói mình Khất sĩ là để giữ cái gốc vốn chơn như không 
tham vọng. Các Ngài nhớ mình Khất sĩ là để cho ý muốn tham chẳng 
còn sanh.

Các Ngài thực hành Khất sĩ là để cho thấy rõ cái không không của 
tham vọng.

Khất sĩ là giải thoát trói buộc, phiền não vô minh vọng động, để 
sống bằng chơn như trí tuệ, an lạc, thong thả, rảnh rang không còn tạo 
nghiệp thì luân hồi sanh tử, khổ não mới đặng dứt”.

Công đức khai đạo, tu hành và hoằng hóa độ sanh của Đức Tổ sư 
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thật lớn lao vô lượng vô biên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, với 
tuổi tác còn trẻ trung như thế mà Ngài đã lập nên một sự nghiệp đạo 
pháp vĩ đại, quả là phi thường và hy hữu!

  Tổ sư nay đã vắng bóng, không ai rõ hiện giờ Ngài đang ở nơi 
đâu. Mặc dù huyễn thân Tổ sư không hiện hữu, nhưng Pháp thân 
của Ngài vẫn hằng hữu trong pháp giới thanh tịnh, trong tâm khảm 
của hàng môn đồ tứ chúng đệ tử. Tất cả đều luôn quy hướng về Ngài 
với nỗi hoài vọng kính quý, mong ngày nào đó, Ngài xuất hiện như 
một phép lạ, trở về để làm bóng cả đại thọ cho tứ chúng nương tu. Và 
chúng con luôn tin tưởng rằng, dù Tổ sư an ngự  ở cõi xa xăm nào đó, 
nhưng vẫn hướng về đàn con dại mà thầm gia hộ cho giáo pháp Khất 
sĩ mãi trường tồn xương minh, cho tứ chúng đệ tử được chân cứng đá 
mềm, đầy đủ từ bi, trí tuệ và hùng lực để tu chứng tự thân và tiếp tục 
con đường xán lạn mà Ngài đã vạch ra, để đem lại an lạc lợi ích thật 
sự cho chúng sanh muôn loài, cùng tiến đến quả vị rốt ráo Vô thượng 
Bồ-đề trong một ngày không xa.

 Viết tham luận này, con có dịp ôn lại kỹ hơn, sâu hơn và rõ 
hơn về cuộc đời, công hạnh tu tập cũng như sự nghiệp hoằng dương 
Chánh pháp của Ngài, và càng cúi đầu tôn kính vạn lần hơn nữa trước 
bậc Tôn sư vĩ đại, đã thể hiện một đời sống phạm hạnh, hoàn toàn 
thoát tục quý báu thanh cao. Ngài là tấm gương sáng lưu truyền cho 
hậu thế soi chung để rồi mỗi người đều tự phát nguyện dõng mãnh tu 
tập, tiến bước theo chân Ngài đi đến chân trời giác ngộ giải thoát. 

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.  

- Nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ.

- Nội san Đuốc Sen – Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 



TINH THAÀN KHEÁ LYÙ, KHEÁ CÔ 
TRONG CHÔN LYÙ CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

SC. Thoại Liên

1. Khái quát đề tài

Sau khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo dần dần trở thành 
một phần của đời sống người dân Việt. Phật giáo Việt Nam đã đồng 
hành cùng dân tộc trải qua những thăng trầm, thịnh suy của đất 
nước. Không chỉ tại Việt Nam mà bất kể nước nào khi Phật giáo 
du nhập vào đều thích nghi với đời sống của dân tộc nước đó. Thế 
nhưng, hình ảnh Đức Phật Thích-ca và Tăng đoàn du hóa muôn 
phương cách đây hơn 25 thế kỷ đã phai mờ dần trong lòng nhân 
thế. Để tái hiện hình ảnh đó, Tổ sư Minh Đăng Quang đã sáng lập 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”. Tăng đoàn Khất sĩ do Tổ sư hướng dẫn du hóa khắp 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Chợ Lớn – Sài Gòn… đã khắc 
họa lại hình ảnh của Đức Thế Tôn cùng chư đệ tử của Ngài du hành 
hóa độ chúng sanh.

Đặc biệt, Tổ sư đã để lại bộ Chơn lý với nội dung tư tưởng rất 
phong phú và đa dạng, thâm sâu diệu vợi, nhưng lại khiến người đọc 
dễ hiểu, dễ tiếp thu. Tổ sư khẳng định giáo lý Khất sĩ là con đường 
giác ngộ của chư Phật, vì chư Phật ba đời đều là Khất sĩ. Ngài dạy 
rằng: “Giáo lý Khất sĩ phải là tiếng chuông cảnh tỉnh ngân nga vang 
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dội, gọi thức quần sanh, kêu khuyên người trí, tiếp độ kẻ hiền”1. Ngoài 
ra, trong bộ Chơn lý, Tổ sư còn trình bày những vấn đề bao la hơn 
như vũ trụ quan, nhân sinh quan… 

Hai chữ Chơn lý được Tổ sư giải nghĩa: “Chính nghĩa hai chữ 
chơn lý, chơn là không vọng tự nhiên, lý là lẽ, lẽ thật tự nhiên. Chơn 
như tự nhiên là gốc vốn nguyên xưa. Nếu ta đang rối khổ, mà hiểu 
được lẽ tự nhiên chơn như, là sẽ hết khổ”2. Có thể nói, tư tưởng 
trong bộ Chơn lý đã chuyển tải tư tưởng Phật học một cách khế lý, 
khế cơ, giúp cho mọi người dễ dàng tiếp thu được nền giáo lý của 
Đức Phật từ ngàn xưa, đồng thời xiển dương Phật pháp ngày càng 
hưng thịnh. 

Như chúng ta đã biết, sau khi Đức Phật nhập diệt, tất cả giáo lý 
Ngài đã thuyết được các vị Thánh đệ tử kết tập lại gọi là Kinh. Chữ 
“Kinh” tiếng Sanskrit là sūtra, tiếng Pali là sutta, Trung Hoa dịch 
âm là Tu-đa-la, dịch ý là khế kinh. Khế kinh có nghĩa là trên khế 
hợp với chơn lý của ba đời chư Phật, dưới khế hợp với căn cơ của 
chúng sanh, gọi tắt là “khế lý, khế cơ.” Khế cơ đóng vai trò vô cùng 
quan trọng, xác định rõ yếu tố khế lý kia là để phục vụ cho ai. Có 
khế lý mà thiếu khế cơ thì mục đích phục vụ đó không thể thành 
tựu được. Cho nên, tinh thần khế lý khế cơ không thể thiếu trong 
việc hoằng truyền Chánh pháp.

2. Tinh thần khế lý 

Khế lý nghĩa là hợp với lý chơn thật của tất cả muôn sự, muôn 
vật; là tánh tướng chơn thật của muôn sự, muôn vật, do Ngài tự thân 
tu chứng, rồi đem chỗ thân chứng ấy khai thị cho mọi loài chúng 
sanh đều được chứng nhập. Ấy là Phật thực hiện nguyên tắc khế lý 
mà diễn thuyết pháp mầu vậy. 

Khi tìm hiểu về cuộc đời hành đạo của Đức Thế Tôn, suốt 45 
năm thuyết pháp giáo hóa, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni di huấn: 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Hòa bình”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr. 354.

2. Sđd, tập I, “Ngũ uẩn”, tr. 47.
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“Chớ làm các điều ác, luôn làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, 
đó là lời Phật dạy”3; “Ba đời chư Phật cho đến bậc Bích-chi, hàng 
Thinh Văn cũng đều dạy như thế”4. Tổ sư Minh Đăng Quang đã kế 
thừa tinh thần này, Ngài dạy: “Một là dứt các điều ác, hai là làm 
các điều lành,… ba là cốt yếu giữ lòng trong sạch”5. Không làm các 
điều ác, tức đã giữ gìn trọn vẹn tất cả giới luật của Phật chế; giữ 
gìn giới luật thì đời sống  trong sạch, không lỗi lầm. Luôn làm các 
điều lành tâm được thanh tịnh. Tự tu tập cho ý thanh tịnh, tức trừ 
được tà niệm điên đảo. Đó chính là lời Phật dạy cho chúng ta để 
trừ hết những điều si mê vọng tưởng. Tất cả kho tàng kinh điển ba 
đời chư Phật dạy, cũng không ngoài nội dung này. Qua đó, chúng 
ta có thể thấy rõ tư tưởng Chơn lý rất khế hợp với lời dạy của ba 
đời chư Phật.

Xưa kia Đức Phật đi khất thực, vua Tịnh-phạn trách Phật làm 
nhục dòng họ vua, Đức Phật khẳng định ba đời chư Phật đều là 
dòng họ Khất sĩ, đều đi khất thực hóa duyên vạn loại, cho nên 
hôm nay Ngài cũng thực hành như thế. Đến giữa thập niên 40 của 
thế kỷ XX, hình ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang khoác chiếc huỳnh 
y giải thoát, bình bát du phương cũng mang ý nghĩa cao cả ấy: 
“Trên xin giáo pháp chư Phật, dưới hóa độ nhân sanh”. Tổ sư dạy 
rằng: “Khất sĩ đi xin để răn lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, 
đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. Đi xin để nhịn nhường bố thí 
của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để làm gương nhơn quả tội lỗi, 
cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để đừng phạm tội lỗi mới. Đi 
xin để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo hóa chúng sanh. Đi xin để 
không tự cao dốt nát, danh lợi, sắc tài. Đi xin để giải thoát phiền 
não, và để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập sửa bản năng. 
Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí tuệ thông minh, cõi lòng mát dịu, 
rộng mở bao la yên lặng sạch sẽ”6. Tổ sư lặp đi lặp lại nhiều lần với 
từ “đi xin” nhằm nhấn mạnh ý tưởng của người Khất sĩ khác hẳn 

3. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Tựa thứ nhất; Kinh Pháp cú, số 183. 
4. Sđd.
5. Sđd, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 426.
6. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, Hà Nội, tr. 268.
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với người khất cái, đồng thời nâng cao tinh thần vị tha thoát tục. 
Trên xin giáo lý của chư Phật để nuôi tâm, dưới xin vật chất của 
chúng sanh để nuôi thân. Đi xin để dạy cho mọi người biết bố thí 
cúng dường gieo nhân thiện, đi khắp nơi để rộng gieo duyên với 
chúng sanh. Xin cũng chính là học vậy. Cái học ở đây tức học nơi 
chơn lý, bởi vì: 

Tất cả các pháp là để đến với Hoa Nghiêm.

Tất cả giáo lý là để đến với chơn như.

Tất cả sự học là để đến với chơn lý.

         (Chơn lý “Học chơn lý”).

Như vậy, “Ai cũng là khất sĩ, xin học. Và đi xin ăn học chơn lý là 
quý báu hơn cả”7. Công hạnh của người Khất sĩ là “xin vật chất nuôi 
thân, xin tinh thần để nuôi trí” chính là cách học nơi chơn lý, và tất 
cả sự học đều đến với chơn lý. Tổ sư luôn khuyến khích nếu ai có đủ 
duyên lành xuất gia tu học, sống đời Khất sĩ du phương, rày đây mai 
đó với tinh thần: 

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử lộ

Khất hóa độ xuân thu. 8

Dịch thơ: 

Một bát cơm ngàn nhà,

Thân chơi muôn dặm xa,

Mắt xanh xem người thế,

Mây trắng hỏi đường qua. 

Tổ sư dạy: “Chúng ta phải quên mình, quên giáo pháp ý riêng 

7. Sđd, tập I, “Học Chơn lý”, tr. 469.
8. Tục Tạng, sách 1565. 80,  Ngũ đăng hội nguyên, Q.2, Bố Đại Hòa thượng. 
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của mình, hãy ngó ngay Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tức là ngó ngay 
giới luật, ông thầy thiện lành trong sạch, hiệp hòa, bình đẳng nơi 
giới luật Phật, để nên đạo Phật với Tăng-già, chung cùng thế giới 
chư Tăng sư “ăn chay và khất thực” y nhau xưa nay như một, mới 
không còn tội lỗi với Phật và chúng sanh”9; ... “Đoàn Du tăng Khất 
sĩ là chúng sanh chung, có ra do nhơn duyên, y theo chơn lý võ trụ, 
để tiến đến Niết-bàn. Là con đường đạo đức, không đứng nơi nhơn 
loại, cũng chẳng ở giữa thiên đường, không phải nhận riêng mình là 
gia đình, xã hội, thế giới, chủng loại nào. Mục đích giải thoát, chánh 
đẳng chánh giác, sống chung tu học cho mình và tất cả, mong đem 
lại Niết bàn hiện tại, hơn là cảnh nhơn loại”10. “Khất sĩ được để lại 
gương mẫu cho đời, về sự không tranh, bình đẳng, hiệp hòa, sống 
chung, học chung, tu chung với nhau để gương bằng sự thật hành tu 
tập, y theo chơn lý, biết, linh, trong võ trụ đạo đức. Con đường của 
Khất sĩ là bố thí pháp học và hành, trao đổi với tài thí ở đời”11. Có 
thể thấy quan điểm của Tổ sư luôn kế thừa tinh thần khế lý của 
Đức Thế Tôn đã giáo huấn. 

Ngày nay, do tình hình xã hội, đoàn Du tăng tạm thời hạn chế 
hạnh du hóa, trì bình khất thực. Tuy nhiên, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ 
phái vẫn duy trì tinh thần “sống chung tu học” của Tổ sư đã dạy bằng 
cách mở những khóa tu truyền thống, nhằm duy trì tinh thần sống 
chung tu học, trau dồi Giới Định Huệ. Nội dung tu học luôn ôn lại 
giới luật, hành trì giới luật một cách nghiêm mật. Trong cuộc sống 
thường nhật từ hành vi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm,… đều 
nghiêm trang chánh niệm. Đồng thời nỗ lực tu tập thiền định theo 
mô hình mà Tổ sư đã dạy trong Chơn lý như bài “Nhập định”, “Số tức 
quan”, “Thần mật”, “Lục căn” v.v… 

3. Tinh thần khế cơ

Khế cơ nghĩa là hợp với cơ duyên của từng chủng loại, từng căn 

9. Sđd, tập I, II, “Hòa bình” , tr. 84 .
10. Sđd, tr. 84. 
11. Phong Lê, Văn học Việt Nam hiện đại: Lịch sử và lý luận (2003), Nxb. 

Khoa học Xã hội, tr. 334. 
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tánh, từng thời tiết nhơn duyên. Đức Phật tìm phương tiện thích hợp 
với tất cả mọi loài mà thuyết pháp, khiến cho chúng sanh đều được 
giác ngộ. 

Chúng sanh có muôn ngàn bịnh khổ thì Đức Phật cũng có muôn 
ngàn loại thuốc và phương cách trị bịnh. Việc xiển dương Chánh 
pháp không phải chỉ giới hạn ở trong giảng đường, mà có thể thực 
hiện qua nhiều phương tiện khác nhau. Điều quan trọng là làm sao 
truyền bá giáo lý Đức Phật vào lòng nhân loại cho phù hợp với căn 
cơ của từng đối tượng mà vẫn giữ được tính khế lý. 

Đoàn Du Tăng Khất sĩ xuất hiện trong giai đoạn tình hình chính 
trị đất nước chưa ổn định, những cuộc kháng chiến chống Pháp diễn 
ra liên tục, người nông dân sống trong cảnh áp bức nô lệ, đa phần 
trình độ dân trí thấp. Cho nên, tuyển chọn ngôn ngữ để diễn đạt cho 
người dân hiểu được giáo lý Phật dạy để tu tập không đơn giản. Trong 
bối cảnh đó, trong số những người sáng tác có rất nhiều nhà thơ của 
phong trào Thơ mới, những nhà văn hiện thực phê phán tài năng 
đã băn khoăn với câu hỏi: Viết cho ai? Viết cái gì? Viết như thế nào? 
Người ta im lặng, hoặc cảm thấy bứt rứt vì không thể viết như cũ, 
nhưng cũng chưa thể viết được cái mới như ý muốn của mình. Trong 
thời gian này đã nảy sinh những cuộc tranh luận về nghệ thuật, trong 
đó người nghệ sĩ băn khoăn, đem nghệ thuật phục vụ chính trị có 
phải là rẻ rúng nghệ thuật không? Quần chúng có khả năng thưởng 
thức nghệ thuật không?12 

Do đó mà cách sử dụng ngôn từ của Tổ sư trong Chơn lý có nét 
đặc thù của thời đại. Như trong bài “Lễ giáo”, Tổ sư dạy: “Nhất là sự 
lễ bái, sẽ làm cho vơi đi nỗi khổ trong người, mà thấy tâm hồn càng 
sạch nhẹ, an ổn, vui vẻ và thêm sự mừng rỡ nữa. Lễ phép là một hiếu 
thuận, mặt đất, của sự sống chung, hòa hiệp, quý báu lắm”13. Ở đây 
Tổ sư sử dụng từ ngữ bình dân giản dị, cho nên người dân miền Tây 
Nam Bộ dễ dàng hiểu được lời Đức Phật giáo huấn thông qua sự 
truyền đạt của Tổ sư. Ngôn từ ấy đầy tính thiện cảm, dễ tiếp thu, dễ 

12. Sđd, tr. 337-338. 
13. Chơn lý, tập I,II, “Lễ giáo”, tr. 852.
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gần gũi biết bao!  

Phật giáo Khất sĩ Việt Nam là sự dung hợp hai con đường 
truyền giáo Nam truyền và Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền sử 
dụng kinh luật đa phần là âm Hán Việt, còn Nam truyền vẫn giữ 
nguyên bản tiếng Pali. Riêng Tổ sư đã chuyển tải kinh luật sang 
tiếng Việt để người dân dễ hiểu, nhất là địa phương ngữ nơi miền 
Tây Nam Bộ - vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tụng hàng 
ngày đều là kệ tụng, văn vần, đa phần là thể lục bát và song thất 
lục bát. Lời lẽ giản dị, trong sáng dễ đi vào lòng dân tộc, mà vẫn 
lột tả được ý pháp thậm thâm vi diệu của chư Phật từ ngàn xưa 
còn lưu lại. Như bài “Lễ Pháp” trong Nghi thức tụng niệm của Hệ 
phái Khất sĩ:

 Kính lạy Pháp là phương giải thoát,

 Gốc chơn truyền y bát từ xưa,

 Pháp tu chứng đắc kịp giờ,

Độ người qua đến bến bờ bên kia14.

Tư tưởng Chơn lý của Tổ sư không phải những bài học, hay 
những khuôn mẫu đúc sẵn để cho mọi người khép theo, mà đó là 
những bài học cụ thể thực tế, có phương pháp và cách thức thực 
hiện phù hợp với hoàn cảnh, tâm lý của con người. Văn tự uyển 
chuyển, thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của xã hội. Ai thực hành 
và truyền bá Chánh pháp đúng đắn trên nền tảng căn bản của chơn 
lý, áp dụng vào đời sống tu tập thì sẽ có kết quả lợi ích trong hiện 
tại và mai sau.  

Tất cả kinh luật luận được hình thành cũng là do ứng với căn cơ 
của chúng sanh, nếu nhân loại đã sạch vọng tưởng, hết vô minh thì 
pháp không có chỗ lập. Cho nên nói: “Phật pháp không lìa thế gian 
pháp”, giáo lý của Đức Phật không phải trừu tượng mơ hồ, cách ly 
cuộc đời và nhân loại. Do đó, sự tìm hiểu hoàn cảnh, cũng như xu thế 
phát triển xã hội, để làm sống động mối tương quan giữa đạo Phật và 

14. Chơn lý, “Kinh Tam Bảo”, tr. 918. 
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đời sống thực tại, là điều tất yếu. 

Tổ sư đã nắm bắt được trọng tâm tư tưởng Phật giáo, thích 
ứng với tư tưởng văn hóa thời đại, bài trừ tư tưởng mê tín, phù 
hợp căn cơ chúng sanh, dung nhiếp văn hóa, thích nghi với thời 
đại để xiển dương Phật pháp trên tinh thần tự lợi lợi tha, tốt đạo 
đẹp đời. Trong bộ Chơn lý, Tổ sư xiển dương tinh thần Phật học, 
luôn chú trọng đến nhân sinh, trước hết phải học làm người, như 
các bài: “Lễ giáo”, “Đi học”, “Đời đạo đức”… Tiến lên bước nữa, 
tức phải hành trì ngũ giới để gieo hạt giống thiện nhân, dần dần tu 
thập thiện để tiến lên cõi Trời; tu Tứ đế để đạt tứ thánh quả Thanh 
Văn; tu Thập nhị nhân duyên để có quả vị Duyên Giác và tu Lục 
độ vạn hạnh để hoàn thành sứ mệnh Bồ-tát; sau cùng đến quả vị 
Chánh đẳng Chánh giác. Trong mỗi bài, tuy là những bài đạo đức 
căn bản cho đạo làm người, nhưng Tổ đã khéo léo vận dụng và 
đưa người thực hành từ nhân thừa lên đến Phật thừa trong từng 
bài giảng của Ngài. 

 “Khất sĩ sống với cả chúng sanh chung bình đẳng. Khất sĩ giải 
thoát tu học cho mình, độ dắt cho người, là giáo lý sống chung không tư 
kỷ, không riêng một chủng loại nào, chẳng bỏ ai ai”15. Điều này đã thể 
hiện rõ tư tưởng bình đẳng, sống chung tu học của Đấng Toàn Giác. 
Chính xưa kia Đức Phật đã từng tuyên bố: “Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh và có thể thành Phật”.

4. Giá trị thực tiễn

Một trong những nguyên tắc lớn để phát huy Phật giáo đó chính 
là tinh thần khế lý, khế cơ. Ngài Thái Hư đã nói: “Chẳng khế với chân 
lý thì mất đi thể của Phật học, không hợp cùng thời cơ sẽ không còn 
dụng của Phật học”.

Khế lý là nội dung, ý nghĩa của những lời giảng dạy luôn luôn thể 
hiện tinh thần trung đạo, không thiên lệch. Khế cơ là sự thể hợp với 
từng căn cơ, từng đối tượng. Khế lý và khế cơ có giá trị xuyên suốt 
thời gian và không gian. Vì thế, Đạo Phật Khất Sĩ đã kế thừa được 

15. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 177.                                                                                                                                   
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tinh thần này, nên sự hoằng truyền Chánh pháp tại miền Nam được 
người dân y theo hành trì, quy y trở thành Phật tử, nhiều nam nữ cư 
sĩ xuất gia vào hàng Tăng bảo. 

Tinh thần khế lý và khế cơ là nguyên tắc của mọi giải đáp. Cho 
nên không thể đứng trên lập trường lý thuyết suông mà tìm ra giải 
đáp được. Để sử dụng tinh thần này có hiệu quả, đòi hỏi tự thân hành 
giả phải hành trì và thực nghiệm. Nương vào tinh thần khế lý để 
không rời xa Chánh pháp, không lầm đường lạc lối; nương vào tinh 
thần khế cơ, nỗ lực tu học để thấy rõ chơn lý. 

5. Kết luận

Với trí tuệ Bát-nhã, chư lịch đại Tổ sư ở nước ta đã không ngừng 
ứng dụng tính khế lý, khế cơ vào sự nghiệp hoằng pháp. Ngày nay, 
đàn hậu tấn chúng ta được học hỏi và kế thừa truyền thống này của 
các bậc tiền nhân, chư vị đã dày công sáng tạo trên mọi lĩnh vực của 
đời sống, đó chính là kim chỉ nam cho chúng ta trong công cuộc 
hoằng dương Chánh pháp. 

“Đoàn Du tăng Khất sĩ, chiếc thuyền trí tuệ tạo thành, tách bến, 
lướt sóng ngược dòng trở lại miền trên, trở nên thuyền tế độ. Đoàn Du 
tăng hay thuyền tế độ, lúc nào cũng đang bọc gió rẽ nước giữa dòng 
sông, đứng giữa trung gian giữa đời và đạo”16. “Khất sĩ như hòn ngọc 
báu trong sạch, yên lặng, sáng suốt và chơn không tròn trịa… Trong 
đời khốn khổ, Khất sĩ là bậc đại hiền, như cây cao bóng mát. Giáo lý 
Khất sĩ như tàu bè, xe cộ, cứu vớt chở chuyên chúng sanh bao nhiêu 
cũng không chìm nặng. Lời nói của Khất sĩ như nước ao trong mát, như 
rồng phún rưới mưa hoa. Đạo của Khất sĩ như bờ đê ngăn nước, như 
vách tường, núi đá, biển to, sông rộng. Tâm của Khất sĩ như mặt nước 
phẳng bằng. Ý của Khất sĩ như nước loãng nhẹ lưu thông, dù ai có múc 
tát đi đâu thì ý nước bao giờ cũng trở về với nước. Tánh của Khất sĩ là 
nước sạch mát trong, là lòng quân tử. Chính sự xin ăn để tu cùng học, 
bốn biển làm nhà, chín châu lập nghiệp mới phải là đạo người quân tử 
trượng phu”17.

16. Sđd, tập I, II, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 879-880. 
17. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 177.
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Tinh thần khế lý, khế cơ trong bộ Chơn lý đã hình thành một hệ 
thống đặc thù, giúp phát triển sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, bồi 
dưỡng nhân tài, thành lập Giáo đoàn, lợi ích xã hội, hạnh phúc nhơn 
sanh, ảnh hưởng lớn trong nhiều phương diện xã hội.

Tư tưởng Chơn lý của Tổ sư là thềm thang cho nhân loại đi từ cõi 
người đến quả vị tối thượng, là la bàn giúp cho người thủy thủ giữa 
biển khổ mênh mông đầy sóng gió thấy rõ đường lối đến bờ giác, là 
bản đồ hướng dẫn khách hồng trần đi trên đường đời mù mịt bụi 
trần, dẫy đầy chông gai hố thẳm không bị lọt vào cạm bẫy của tà đạo, 
thẳng tiến đến Niết-bàn tịch tịnh chơn như.   



ÑÒNH HÖÔÙNG TU TAÄP VAØ HOAÈNG PHAÙP

TKN. Liên Tuyền 
Tịnh xá Ngọc Lâm – Bảo Lộc – Lâm Đồng

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng 60 năm nhưng nhân 
cách, công hạnh của Ngài vẫn đáng cho mọi người kính ngưỡng và 
tôn thờ. Lời dạy của Tổ sư cho đến ngày nay vẫn là ngọn đuốc định 
hướng cho người hành trì tu tập để thăng hoa tri thức và đạo hạnh. 
Tiếp nhận tinh hoa giáo lý từ những lời dạy đó, chúng ta không thể 
không ôn lại nét đặc sắc trong “Định hướng tu tập và hoằng pháp” 
của Tổ sư.

Nhắc đến Tổ sư, chúng ta hình dung đến công hạnh của một vị 
tu sĩ:

Tăng sĩ đi vào đời, 

Như hoa nở muôn nơi, 

Tô điểm màu tươi thắm, 

Trang nghiêm đẹp cuộc đời.

Phật giáo Việt Nam có mặt hơn 2.000 năm và đã tiếp nhận cả 
hai truyền thống Phật giáo lớn là Nam truyền và Bắc truyền. Bằng sự 
dung hòa từ hai truyền thống trên, ở giai đoạn chấn hưng Phật giáo 
Việt Nam thế kỷ XX đã xuất hiện Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập.

Ngài vận dụng tinh hoa từ cả hai hệ Bắc và Nam truyền, đề cao 
đường lối tu tập ngang qua Giới - Định - Tuệ gần gũi, dễ hiểu và dễ 
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hành trì. Vì thế, Hệ phái Khất sĩ ngày càng được lan tỏa trong hệ 
thống Phật giáo Việt Nam.

Trong “Kệ giới” của Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư đã dạy chúng ta 
định hướng cho sự tu tập: “Giới như trái đất, định như cây trồng 
trên trái đất” và người tu là vui trả những nghiệp quả cũ và không 
gây tạo nghiệp nhân mới; tức tu là dứt nghiệp, tu là đoạn nghiệp. 
Như vậy, tu là trau dồi sửa đổi, bỏ dở làm hay, bỏ tà về chánh, dứt 
ác làm lành. Tu là làm sao trở nên người có đức độ, có một đời 
sống hạnh phúc cao thượng, có một đạo hạnh đáng quý hơn đời. 
Người tu sĩ muốn tiến đến sự giác ngộ Chánh đẳng giác hoàn toàn 
không thể rời tu Giới, tu Định và tu Tuệ. Tự thân chúng ta vốn 
dĩ thanh tịnh, nhưng bị mây đen phiền não che kín, nên mặt trời 
tuệ giác chưa hiển lộ được. Muốn trí tuệ hiển lộ, không gì khác là 
chúng ta phải tu tập bằng chất liệu của Giới học, Định học và Tuệ 
học, sẽ giác ngộ chứng đắc ngay trong đời sống này. Và chúng ta 
cần thanh thản trong tu tập, luôn thiền quán tâm “đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả” với chúng sanh để tâm không còn bị ngăn trệ, phiền 
não không còn khởi lên, và nhất định dễ an trú trong “thường, lạc, 
ngã, tịnh” tự tại.

Tổ dạy tiếp: “Người Khất sĩ phải là người có thật học, phải đủ đức 
hạnh, phải có chơn tu mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ” (Chơn lý 
“Khất sĩ”). Học đây không phải chỉ riêng học chữ nghĩa văn tự, mà 
học đầy đủ Văn - Tư - Tu, học trong mỗi hành động, hoàn cảnh sống, 
học ở mọi người, mọi nơi, học với tất cả chúng sanh, vạn vật. Người 
Khất sĩ tạm sống xin ăn tu học đi ngay chơn lý chẳng chút lãng xao, 
không màng khổ nhọc. Chính Phật là Vô Thượng Sĩ, là ông thầy giáo 
có sự học không ai hơn! “Đạo Phật do chỗ hành mà giác ngộ, chớ 
không phải nơi cái học mà đắc”. Tổ còn nói: “Hành đạo là đắc đạo chớ 
học đạo chưa có đắc đạo đâu. Học là biết đặng tu hành, chớ phải học 
là để học, học mãi cho điên, cho chán, cho chết, cho hết thì giờ, tự vận” 
(Chơn lý “Học để tu”). 

Tổ sư dạy sự tu học rất quan trọng, nhờ có tu mới có cơ hội dẹp 
bỏ lần sự quấy ác, tu mới lọc lược được tham sân si, và sự huân tu 
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mới vượt qua được chướng nghiệp, thấu triệt được nẻo luân hồi, 
mới vượt qua bể khổ sông mê, tìm đến nơi tự tại, an nhiên giải 
thoát. Bởi “vật chất là ác, giáo lý của cái có là ác, tứ đại vạn sự là ác, 
thân trẻ nhỏ là ác, vậy chúng ta muốn sống an vui thì phải bỏ xuống 
cái ác mới được” vì “đời là nguy hiểm, nguy hiểm nhất cho tánh mạng 
là vật chất tốt đẹp, bao vây người trong đời là kẻ bị bao vây giữa dòng 
binh khí, mà ai ai cũng là giặc nghịch của mình hết, cho nên mạng 
người là trong rủi may, nháy mắt giây lát, của hơi thở cầm chừng, liều 
mạng nhắm mắt cầm cương ý dục. Đời là chỗ chết, ai cũng giết hại ta 
cả, tự họ giết hoặc xúi giết, mà chúng sanh là kẻ quen chịu chém, giết 
lẫn nhau…” Thế nhưng, “Chúng ta sống bị cái tham cám dỗ, bởi lớp 
sơn phết bóng láng, mà khổ tâm giữ gìn, quên đi chốn diêm đàn chỉ 
mang theo tội và phước” (Chơn lý “Khuyến tu”, tr. 171). Tổ còn dạy: 
“Người ở đời nếu không tu thì khó sống an vui, mà tu sái phép thì lại 
càng khó sống an vui hơn nữa”.

Tu tập là quá trình đòi hỏi chúng ta phải tự nhận biết, hằng trau 
dồi thân tâm. Đạo Phật chẳng phải tìm đâu xa, tìm thấy nơi ta trong 
mỗi lúc, trong lối sống “thiểu dục tri túc”, trong phân biệt rõ đúng 
sai, thiện ác. Trong Chơn lý “Đi tu”, Tổ sư đã dạy: “Kẻ trí trau tâm, 
chớ chẳng dồi thân. Nói ít mà nên, làm ít mà hay, lo ít mà đặng, là bởi 
nơi tâm đã trọn tốt. Một người địa vị tối cao quan trọng, mà tâm tánh 
xấu xa, thì cơ thâm họa diệc thâm, chớ có ích chi mà chúng ta vội tìm 
tham muốn”.

Sống ở đời, để tự hoàn thiện trở nên cao đẹp, chúng ta cần biết 
kham nhẫn với những sự thật để thấu hiểu một cách toàn diện. 
Khổ, vô thường, vô ngã là những sự thật rất khó chịu đựng. Nếu 
chúng ta vượt qua được thì bến bờ kia là tự do và giải thoát. Mục 
đích của sự tu tập theo lối “Khất sĩ” theo lời Tổ dạy: “Sự xin ăn 
không phải là hèn kém, chẳng qua việc ấy nhắc nhở người tu hành 
phải biết nhẫn nhục và chịu đựng những thử thách, để lòng tự ái, 
dục vọng... chóng tiêu dần. Đồng thời qua đó, nó còn giúp người tu 
luyện trí, tạo cho mình những niềm lạc quan siêu thoát hơn. Về phần 
người bố thí, qua hình ảnh của người “Khất sĩ”, họ sẽ hiểu được phần 
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nào là “an vui thanh sạch”, là “trầm luân khổ ải” để sớm thức tỉnh, 
tìm đến con đường giải thoát phiền muộn. Đối với người tu, nếu 
không làm “Khất sĩ” để vừa hóa trai, vừa tu học thì không dễ gì đạt 
được đạo quả vô thượng”. 

“Giới luật rất cần cho đời sống tu tập. Sự không giữ giới là bãi sình 
của tham lam, là nơi chết khổ trong rừng cây bụi rậm. Người tu sĩ giữ 
trọn vẹn giới luật là tập sống trong lục hòa, phải biết bậc trên người 
dưới, một nếp sống thập lục hạnh ngăn dè. Một người kiên trì tấn tu 
đạo nghiệp, người ấy có thể vượt khỏi biển tử sinh, vì thế để đạt quả vị 
thì tiến trình tu tập đối với chúng ta không thể thiếu Giới được”. Bên 
cạnh đó, Tổ còn nhấn mạnh sự tác hại của dục là “nấm mồ địa ngục 
mà người sa lọt trong đó, thì không thể cất đầu” (Chơn lý tập I, “Nam 
và nữ”, tr.192). Do vậy, hoàn thiện Giới sẽ làm nền tảng để hoàn thiện 
Định - Huệ trong toàn bộ tiến trình giải thoát.

Nếu giới luật Phật được áp dụng thi hành trong đời sống của 
người tại gia thì sẽ trực tiếp góp phần thăng hoa đời sống tinh thần, 
nâng cao đạo đức nhân cách, góp phần ổn định gia đình, quốc gia, xã 
hội và hòa bình thế giới. Tổ sư đã dạy: “…chìa khóa thành công của xứ 
Phật là giới luật; chớ chi mà đời nay các xã hội gia đình trong thế giới 
này, vất bỏ đi tội lỗi, biết nhận ra món báu trong sạch thiện lành, biết 
đến lẽ phải, đức hạnh, đạo lý, hơn là khôn dại, thì quý ích quá” (Chơn 
lý “Đời đạo đức”). 

 Hay: “Giới pháp hay kỷ luật là tư cách, bổn phận, trình độ, tuổi 
số của mỗi người ai ai cũng đang có cả, có điều là chúng ta mảng lo 
việc đâu đâu xao lãng đó thôi. Ấy thế, chúng ta mới lầm, chúng ta mà 
không có kỷ luật, cũng như không có mặt đất, không có linh hồn thì lấy 
đâu làm sự thành công ích lợi. Cũng như ông vua mà không có kỷ luật 
thiện, cả thần dân cũng y như thế, thì làm sao yên ổn đặng, và tự mỗi 
người đã không yên ổn như thế thì dầu ông có giết hết dân, đoạt hết của 
cải, hăm dọa họ, góp thâu cách gì cũng không hết loạn đặng” (Chơn lý 
“Đời Đạo đức”). 

Về sự tu học, Tổ sư dạy trong Chơn lý “Bài học cư sĩ”, thể hiện rõ 
trong đoạn văn sau: “Ráng lo học hành, vui chung, chung sống, dứt bỏ 
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điều càn, tập gìn giới hạnh, để tạo một phong hóa trang nghiêm, sắp 
đặt chương trình kỷ luật, phân biệt cho xa khác với trẻ em, tạo nên 
thiên đường Phật quốc trên mặt đất, cùng nhau chung góp trí hành để 
lập thành đạo tràng cho mai hậu, ấy mới là người đáng sống của đời 
nay. Có chánh mới có định. Chánh là thiện, nghĩa là phải giữ giới. Giới 
nhiều thì định nhiều, giới ít thì định ít, không giới thì không định. Tâm 
không định là sự nghĩ ngợi, quán xét không đặng sáng và chẳng năng 
dứt bỏ điều càn”.

Như vậy, muốn tu phải sửa thân khẩu ý và phải hành thiền. Điều 
trị tham - sân - si bằng cách “phải chăm nom gìn giữ, rình đón ngăn 
rào, xem chừng từ chút, nuôi nó như nuôi con, đừng cho tham sân si 
tam độc bên ngoài nhập vào và tham sân si bên trong lộ ra thì phải 
mau trừ khử chùi lau!” (Chơn lý I, tr. 370). Để phù hợp cho chúng 
sanh nhiều căn tánh khác nhau, muốn tùy thuận theo pháp môn nào 
thì áp dụng sự tu tập theo từng bước để đi đến giải thoát an nhiên là 
bước đường tìm về bảo sở mà chúng ta không thể thiếu. 

Hoằng pháp cũng góp phần cho sự tu tập tiến triển. Phật giáo 
theo thời đại thay đổi, người tu sĩ phải đi vào làm Phật sự trên tinh 
thần hòa nhập với cộng đồng, hành trì theo gương Bi - Trí - Dũng 
của Tổ Thầy đã làm để giáo pháp không bị mai một, để chân lý mãi 
tồn tại với thời gian, mãi tỏa sáng trong tâm hành giả, để ánh đuốc 
của Đạo Phật Khất Sĩ mãi sáng ngời. Nhất là với Tăng Ni trẻ, phải chú 
tâm rèn phẩm hạnh, thấu hiểu và thấm nhuần Chơn lý để ứng dụng 
vào đời sống tu tập và hoằng pháp theo tinh thần “hoằng pháp vi gia 
vụ, lợi sanh vi bổn hoài”. Có thế chúng ta mới xứng danh là con dòng 
Thích tử “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tăng-già Khất sĩ mới trở 
nên xứ Tịnh độ trang nghiêm, cõi đạo tràng ngày thêm rực rỡ, lợi lạc 
quần sanh.

Tóm lại, Tổ sư muốn dạy chúng ta định hướng cho sự tu tập, con 
người biết tu mới nung đúc, trui rèn trở nên bậc trí giả hoàn thiện. 
Người thế gian chưa am hiểu giáo lý nên cứ xoay lộn trong sanh tử, 
đắm chìm trong dục lạc, vì thỏa mãn khát vọng bất chấp khổ đau, 
nguy hiểm tội lỗi càng nhiều hơn. Chúng ta không nên thờ ơ cho qua 
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ngày tháng, mà phải biết rằng: “Định nghiệp rất khó chuyển”, phải 
chuyên tâm nỗ lực tiến tu, gìn giữ nếp sống phạm hạnh, mới tự tại 
trong sanh tử. Như lời Tổ sư: “Muốn hết khổ thì phải tu”. Giới - Định 
- Tuệ giúp chúng ta quán xét lý các pháp bất thiện, diệt trừ các vô 
minh, chế ngự tham sân si để thành tựu lý tưởng giải thoát.

***
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PHAÄT GIAÙO NAM TOÂNG VAØ BAÉC TOÂNG 

 ĐĐ.TS. Giác Hoàng 
Phó Thư ký Hệ phái 

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng HVPGVN tại TP. HCM 

Đạo Phật Khất Sĩ (trước đây là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt 
Nam, nay là Hệ phái Khất sĩ) do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng 
lập từ năm 1944 đến ngày nay (2014) tròn 70 năm, nhưng đã có những 
đóng góp nhất định vào nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nếu không 
bị giới hạn bởi hoàn cảnh đất nước chia đôi và không phải khắc phục 
hậu quả sau chiến tranh, ắt hẳn số lượng tịnh xá tại Việt Nam ngày 
nay không chỉ nằm ở con số hơn 500 ngôi, Tăng Ni hơn 3.200 vị1. 

Sự đóng góp của Phật giáo Khất sĩ xưa và nay trong Giáo hội, 
không những tạo nên một hệ thống cơ sở tự viện tôn giáo tín ngưỡng 
tâm linh, mà còn dựng lập được một hình thái Phật giáo đặc thù, 
dung hợp giữa hai truyền thống tâm linh lớn: Phật giáo Nam truyền 
(Phật giáo Thượng tọa bộ, còn được các sư Nam tông gọi là Phật 
giáo Nguyên thủy) và Phật giáo Bắc truyền (Phật giáo Đại thừa). Sự 
xuất hiện của Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên một Phật giáo có 
sắc thái riêng biệt, được một số Tăng Ni, học giả gọi là “Khất sĩ Phật 

1. Ngày nay Phật giáo Khất sĩ hoằng truyền Phật pháp ở hải ngoại, có khoảng 
30 ngôi tịnh xá ở các nước: Mỹ, Úc, Canada, Pháp... Số lượng tín đồ trong nước 
và ngoài nước khó xác định một cách chính xác. Ước tính trong nước tối thiểu 
khoảng vài triệu tín đồ. 
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Việt”, vì vừa thể hiện được đường lối của Phật Tăng xưa, vừa thể hiện 
được nền văn hóa bản địa Việt Nam, tạo nên một bản sắc Phật giáo 
đặc thù, góp phần cho vườn hoa Phật giáo Việt Nam thêm hương sắc.  

Do đó, trong phạm vi bài viết này, người viết trình bày đôi nét 
về những điểm độc đáo của đường lối giáo pháp của Phật giáo Khất 
sĩ, thể hiện đặc tính dung hòa những điểm tinh yếu của hai truyền 
thống Phật giáo. 

1. Chiếc y ca-sa 

Y phục của người xuất gia là biểu tướng của Phật giáo. Qua y 
phục, người ta có thể nhận diện được chiều sâu  nền văn hóa, tâm 
linh của một dân tộc, của một tôn giáo. Y phục Phật giáo có nét đặc 
thù riêng so với y phục của các truyền thống tôn giáo khác. Có hai 
truyền thống trong Phật giáo: (1) Đắp y giống Phật còn tại thế như 
chư Tăng theo truyền thống Nam tông ở Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, 
Miến Điện, Lào và Campuchia; (2) Biến tấu chiếc y Phật cổ điển, dựa 
trên y phục truyền thống của nền văn hóa, tạo nên một chiếc y mới 
có đôi nét giống với chiếc y gốc ở Ấn Độ như mẫu y của Phật giáo 
Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Việt Nam...

Đức Tổ sư khi sáng lập “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” với chí 
nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, đã chọn chiếc y ca-sa có 
nét đặc thù riêng, không hoàn toàn theo truyền thống Nam tông hay 
Bắc tông sẵn có, mà từ hai truyền thống này, Tổ sư đã tạo nên một 
sắc thái độc đáo vừa phù hợp với hình thức và tinh thần của Phật 
Tăng xưa, lại cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của người Việt và truyền 
thống Phật giáo Đại thừa. Sau đây là một số đặc điểm: 

- Quy định về Ba y: Y thượng bá nạp, y trung vải nguyên và y hạ 
vải nguyên. 

- Gam màu của 3 y: Màu vàng sậm. Ba y phải cùng màu, tuy 
nhiên, y trung và y hạ có thể lợt hơn màu vàng của thượng y (vì do 
bạt màu). 

- Y của Ni lưu có nét đặc thù riêng. Y trung tức là áo dài Việt 
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Nam biến tấu, may cổ và tay vuông vức, vừa phù hợp với văn hóa Việt 
Nam và vừa tạo sự kín đáo cho Ni giới2.  

- Cách đắp y của Tăng và Ni khác nhau. Tăng tại nhà đắp y chừa 
cánh tay phải, khi ra đường phải đắp y lum (y quấn). Chư Ni chỉ có 
một kiểu đắp y, luôn mặc áo dài tay (dù ra đường hay ở nhà) và không 
đắp y lum. Y hạ: chư Tăng mặc xếp, Ni mặc rút dây. 

- Quy định về số lượng: Y thượng chỉ có một, mỗi năm có thể đổi 
một lần vào rằm tháng bảy, hoặc giữ trọn đời. Y trung và y hạ được 2 
bộ để thay đổi nhau3.

Như vậy, chúng ta thấy rằng y thượng tức là Đại y (Sanghati) 
của Hệ phái Khất sĩ chỉ được một cái, không phải 3 cái như một số 
bộ phái quy định. Điều này, người viết cho rằng phù hợp với lối sống 
đơn giản thanh bần của người xuất gia xưa và nay. Y thượng phải là 
y bá nạp, tức là Đại y được hình thành trên cơ sở các vải vụn, hoại 
sắc, được khâu, may, vá lại như nhiều mảnh ruộng trên một cánh 
đồng bao la mà khi xưa được Đức Phật khen thật đẹp thay, và bảo 
Tôn giả Ananda hãy hướng dẫn chư Tăng may y Sanghati giống như 
cánh đồng lúa vậy. Số lượng miếng vải được khâu lại thành chiếc y 
không có quy định, tùy vào hoàn cảnh thực tế của người lượm được 
vải. Hình thức y bá nạp này được các sư tu hạnh đầu-đà Nam truyền 
tuyệt đối tuân phục. Phật giáo Đại thừa ở các nước chỉ giữ được hình 
thức chung là thượng y như mảnh ruộng, cách may ngay ngắn cho 
đẹp hơn và quy định thành 5 điều, 7 điều và 25 điều tùy vào thời gian 
tu tập của người thọ Cụ túc giới. 

Điều đáng lưu ý rằng: Phật giáo Đại thừa quy định Đại y của 
sa-di là không vá, Hệ phái Khất sĩ cũng vậy, trong khi đó Phật giáo 

2. Người viết không thấy quy định về áo dài của Ni giới trong Luật nghi Khất 
sĩ, nhưng về áo dài của cư sĩ, Tổ có quy định trong Chơn lý “Cư sĩ” (số 16) như sau: 
“Bề dài xương sống 1 mét, kích 0,7 mét, tay 0,85 mét, ống tay 0,2 mét; cổ, lai, bâu, 
đinh, nếu người nam thì 0,03 mét, nữ thì 0,02 mét”. Có lẽ từ những quy định cho cư 
sĩ, áo dài của hàng xuất gia được may theo. 

3. Các quy định này được ghi rõ trong phần “Luật Khất sĩ” thuộc Luật nghi 
Khất sĩ, tr. 38-39.
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Theravada lại không, tất cả y đều giống nhau. Truyền thống của 
Thượng tọa bộ không cho người thọ giới sa-di trở lên mặc áo quần 
(dù là lam hay nâu), Hệ phái Khất sĩ cũng vậy, trong khi đó các nước 
Phật giáo Đại thừa hầu như đều mặc quần, ngoại trừ Phật giáo Tây 
Tạng và Mông Cổ. Do đó, y phục của Hệ phái Khất sĩ có thể được 
khẳng định là kết hợp giữa hai truyền thống Phật giáo lớn. 

Ngày nay, nhìn lại quy định của Tổ sư về y phục, chúng ta mới 
thấy sự sáng tạo độc lập của Ngài. Một số trường phái Phật giáo, như 
Phật giáo Tây Tạng chẳng hạn, 3 y của chư Tăng có sự khác biệt với 
Phật giáo Bắc tông Trung Quốc, Nhật Bản,... nhưng 3 y đó giữa Tăng 
và Ni lại giống nhau, tạo nên sự mất mỹ cảm và trang nghiêm cho Ni 
lưu khi mặc. Một số chư Ni thuộc Nam tông ở Việt Nam và Úc châu 
cũng bị phản ảnh vấn đề này. Luật tạng có đề cập đến 5 y của Ni giới, 
nhưng không có quy định cụ thể về việc đắp đại y, từ đó dẫn đến một 
số Tỳ-kheo-ni Nam truyền khi thọ Đại giới cũng được đắp y quấn 
(lum) giống như chư Tăng, hoặc đắp y chừa cánh tay (mà không có 
áo dài tay) như Tăng giới, có những bất tiện nhất định về thẩm mỹ 
y phục. 

Nhân đây, người viết cũng xin phản ánh về tình trạng một số 
Tăng Ni Khất sĩ không hiểu được nguyên ủy của chiếc y mình mặc 
và không thấy được giá trị đặc thù của chiếc y do Tổ quy định, nên tự 
đổi kiểu và không mặc chăn, mà thay vào đó mặc quần khi đắp đại 
y... dẫn đến mất đi pháp tướng trang nghiêm của một Sư cô Khất sĩ. 

2. Chiếc bình bát với pháp hành Khất thực 

Truyền thống du phương, tùy duyên khất thực độ sanh đã có 
từ thời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Nhiều kinh sách Phật giáo Nam 
truyền và Bắc truyền đều cho rằng, chư Phật quá khứ đều là Khất sĩ, 
đều là những vị hành trì hạnh khất thực hóa duyên mỗi ngày, hoặc 
đến nhà thọ trai theo lời thỉnh cầu của Phật tử, mà ngày nay chúng 
ta gọi là cúng dường Trai Tăng4. Như phần mở đầu của kinh Kim 

4. Sự phân biệt giữa “Trai Tăng” và “Trai phạn” được xuất hiện gần đây. 
“Trai Tăng” được chỉ cho bữa cúng dường với những phẩm thực, phẩm vật và 
hiện kim; còn “Trai phạn” là chỉ cho bữa cúng chỉ thuần phẩm thực. Quan niệm 
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Cang thể hiện điều này rất rõ nét: “Nhĩ thời Thế Tôn thực thời, trước y 
trì bát nhập Xá-vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khất 
dĩ...” (Một thời Thế Tôn đến thời thọ thực, đắp ý cầm bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực. Ở trong thành ấy, theo thứ lớp khất thực xong rồi...). 
Do đó, bình bát là dụng cụ, là phương tiện duy nhất để chư Tăng thọ 
thực hằng ngày thời bấy giờ. Trải qua thời gian, đến thời Tổ sư Minh 
Đăng Quang, bình bát và pháp khất thực vẫn được các nước Phật 
giáo Nam truyền bảo tồn và phát huy. Trong khi đó, Phật giáo Bắc 
truyền ở Trung Hoa và một số nước khác vì thời duyên nên đường 
lối khất thực hóa duyên này không được duy trì và thực hiện thường 
nhật trong nếp sống thiền môn. Chỉ khi nào mở đàn giới, các vị thọ 
Cụ túc giới được thực hiện nghi thức “Cổ Phật khất thực” vào ngày 
cuối để xác định hạnh khất thực là truyền thống của chư Phật để 
nuôi mạng chân chánh. Ngày nay, một số giới đàn tại Việt Nam vẫn 
giữ truyền thống xưa nên cuối khóa thường tổ chức khất thực hóa 
duyên. Hoặc ở một số nước Đại thừa như Nhật Bản, Hàn Quốc, việc 
khất thực như là hạnh bắt buộc trước khi thọ Đại giới, như là sự thử 
thách cần phải có để rèn luyện tính nhẫn nại, khiêm hạ của một vị 
tầm cầu quả vị giác ngộ. 

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”, đã chọn nếp sống khất thực hóa duyên theo truyền 
thống Nam truyền như là con đường nuôi mạng sống một cách chân 
chánh nhất, do đó, bình bát trở thành một phương tiện không thể 
thiếu trong đời sống thường nhật. Tổ đã quy định về bình bát của 
nhà sư Khất sĩ như sau: “Bát phải bằng đất, hông tròn sáu tấc, miệng 
rộng, đốt đen, lăn sáp bên ngoài. Một cái nắp đậy bằng nhôm trắng 
nhẹ. Lại phải có một cái túi vải tròn vừa với bát, túi có nắp phủ, có 
quai một tấc bề ngang, còn bề dài khi mang choàng vào vai trái thì 
miệng túi bát phải ngang dây lưng chăn. Túi nhuộm một màu với y 
(màu vàng sậm)5. Như vậy, bình bát này không quá lớn như trường 

này không đúng. Vào thời Phật không có “phân biệt đối xử” như vậy, và dĩ nhiên 
chư Tăng “không được rớ đến vàng, bạc, của quý, đồ trang sức” và tiền bạc không 
có chỗ dùng, thì làm sao có phân biệt giữa “Trai Tăng” và “Trai phạn”. 

5. Xem “Luật Khất sĩ” trong Luật nghi Khất sĩ,  tr. 38. 
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hợp ở một số nước, và chất liệu không phải làm bằng đồng, hỗn hợp 
kim loại, gỗ quý, v.v... làm mất đi vẻ đẹp trang nghiêm và sự đơn giản 
thanh bần đối với vật dùng của một nhà sư.

Dựa vào điều quy định của Tổ sư, mọi người đều có thể biết đây 
là pháp khí của các vị đang tu theo Phật giáo Khất sĩ. Ngày nay, một 
số chư Tăng Ni Khất sĩ không ý thức được nét đặc thù này, nên tự do 
mua bát của một số nước, làm mất đi tính đồng bộ và bản sắc riêng 
vốn là điều đáng quý của Hệ phái.

Theo cách nhìn của Tổ sư Minh Đăng Quang, “Bát” mà chúng ta 
đang dùng, không chỉ dừng lại ở tính thực dụng, là phương tiện để 
đựng chứa thực phẩm xin được từ đàn việt mỗi ngày, mà còn hàm 
tàng nghĩa lý là chứa đựng đạo “Bát chánh”. Do đó, việc nhà sư hành 
trì y bát qua việc khất thực hóa duyên, không chỉ nuôi thân mà còn 
trưởng dưỡng tâm linh. Tổ nói: “Còn cái bát là thể của bát chánh 
đạo. Đạo bát chánh ví như bầu đựng cơm, đạo như bầu võ trụ, tâm 
chúng sanh như cơm đồ ăn chứa mang vào trong đó. Bầu đạo đức để 
rộng chứa quần sanh, hay là lòng từ bi của chư Phật hằng ôm giữ. Khi 
xưa đức Phật Thích-ca liệng bát xuống sông Ni-liên, bát nổi trôi ngược 
một khoảng xa, rồi chìm xuống đụng khua cùng bát chư Phật quá khứ, 
kêu nghe rổn rảng. Có nghĩa là Ngài thả đạo Ngài xuống chốn sông 
mê, nổi lên trên cao ráo, trôi ngược trào lưu, qua trên bốn chục năm 
đi dạy đạo, Ngài mới đứng lại, và Ngài ngưng nghỉ vào Niết-bàn, hiệp 
cùng chư Phật quá khứ thì tiếng đạo lại vang dội lan tràn, khắp nơi 
túa rộng”6.

Dĩ nhiên, người chấp vào văn tự sẽ không đồng ý với cách lý giải 
của Tổ sư, cho rằng chữ Bát (鉢) là bình bát; theo cấu trúc chữ Hán, 
nó được kết hợp bởi chữ kim (金) và chữ bổn (本) còn “bát” (八) 
trong Bát chánh đạo thuộc số từ, nghĩa là số 8. Ở đây, chúng ta cũng 
nên lưu ý, Tổ sư mượn hình ảnh này để xiển dương Bát chánh đạo, 
là con đường đưa đến quả Phật giác chơn. Cách mượn sự để hiển lý 
là cách mà truyền thống Phật giáo Đại thừa nói chung và thiền học 
Trung Hoa nói riêng thường dùng để khai thị học nhơn. 

6. Chơn lý “Y bát chơn truyền” (số 12). 
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Do vậy, để việc khất thực trở thành một trong những pháp hành 
của người Khất sĩ, không chỉ khất thực để “xin vật chất (vạn vật) để 
nuôi thân”, mà còn rộng hơn là “xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí”, 
và “để dứt bỏ cái ta độc ác khổ não mà sống theo lẽ vô thường, tiến 
hóa”. “Đi xin để răn lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm 
nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. Đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho 
chúng sanh. Đi xin để làm gương nhơn quả tội lỗi cho chúng sanh ngừa 
tránh. Đi xin để đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ ăn học. Đi 
xin để giáo hóa chúng sanh. Đi xin để không tự cao dốt nát, danh lợi, 
sắc tài. Đi xin để giải thoát phiền não, và để un đúc tâm hồn, rèn luyện 
chí hướng, tập sửa bản năng. Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí huệ thông 
minh, cõi lòng mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên sạch sẽ. Có đi xin ăn 
học mới là thiện, kẻ không đi xin thất học là không thiện. Người đi xin 
ăn học quý hơn là kẻ ở học một chỗ, học có người nuôi, thiện hơn là 
người tự nói làm ác quấy để ăn học...”7

Một đoạn khác trong Chơn lý “Khất sĩ”, Tổ sư thuyết minh về giá 
trị và ý nghĩa của giáo lý đi xin: “Giáo lý của Khất sĩ là Trung đạo, 
Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, cốt yếu để đem lại chữ hòa cho 
muôn loại, xin cái cao ban vào cái thấp để tạo sự bằng thẳng giữa cõi 
đời. Đi xin để kêu gọi lòng từ bi hỷ xả, đức từ ái cho nhơn loài; xin cái 
tham lam, sân giận, si mê là địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh để đưa người 
lên cõi người, Trời, Phật, Thánh; là dắt cho người bước lên con đường 
bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, đạo mầu. Không phải vì đói khát sợ chết 
mà xin, người đi xin vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh thần phước lạc, 
nhắc nhở độ khuyên người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy. Mỗi ngày đi 
xin một lần, lập một công đức, dẫn đạo ban hành, dìu dắt chúng sanh, 
đền ơn chư Phật, lưu truyền chánh pháp. Chính đạo Phật ba đời là đạo 
Khất sĩ cả, ngoài Khất sĩ ra là đạo Trời người, chớ không phải là đạo 
Phật”.

Do đó, một vị Khất sĩ phải học thuộc lòng, hoặc chí ít phải nắm 
cho vững 26 nguyên tắc căn bản pháp hành khất thực8 để mỗi lần ôm 

7. Chơn lý “Khất sĩ” (số 11). 
8. Luật nghi Khất sĩ, “Về sự đi khất thực”, tr. 57-59. 
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bát hóa duyên là thể hiện bài pháp vô ngôn sống động được nhà sư ấy 
thể hiện qua các oai nghi được kiểm thúc và tỏa ra trong từng bước 
chân lặng lẽ mà đi vào lòng người, là “để dấu hoa sen không ô nhiễm 
vào nơi trí óc tâm người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, 
khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự uyên úy đến cho người”9. 
Do đó, một nhà sư đi khất thực ngoài đường không phải dễ, thân tâm 
phải trang nghiêm, xứng đáng là ruộng phước cho cư gia gieo giống 
thiện, trồng tỉa thiện căn phước đức để đơm hoa giác ngộ, kết trái 
Bồ-đề. Chính vì vậy, điều 81 trong 114 điều luật do Tổ sư quy định: 
“Cấm cho mặc dùng Y bát đi ra ngoài, đi khất thực nếu chưa hành 
đúng giới luật”10. 

Ngày nay, có nhiều vị Khất sĩ thích hành trì hạnh khất thực mà 
chưa hành đúng giới luật, hoặc một số người giả tu, lợi dụng hình 
thức khất thực mà làm điều xằng bậy, xin tiền, lường gạt bá tánh, làm 
hại đến tín tâm cư gia, tổn thương Phật pháp vô cùng. Mong rằng, 
chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái quan tâm đến vấn đề này, để các 
Tăng Ni được giáo dưỡng tốt về phẩm hạnh, mỗi lần đi khất thực 
là biểu hiện sự thanh cao của Tăng đoàn, gióng lên tiếng trống giải 
thoát, giương cao cờ xả ly và nêu cao gương lành hạnh quý. Người 
viết cũng rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, tích cực tạo 
điều kiện cho các vị chân tu thanh tịnh khất thực hóa duyên, làm 
gương hạnh đạo đức cho đời; đồng thời cũng nỗ lực làm giảm thiểu 
thành phần khất cái, kẻ lợi dụng hình thức tu sĩ, góp phần lành mạnh 
hóa xã hội, làm trong sáng hình ảnh của nhà sư, hàng tiêu biểu về đạo 
đức thanh cao, hàng đáng tôn kính trong xã hội. 

3. Độ ngọ và ăn chay 

Phật giáo Nam tông chủ trương chư Tăng ăn một ngày hai thời: 
Điểm tâm và độ ngọ, hoặc một số vị tu hạnh đầu-đà trong các chùa 
và trường thiền như ở Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam chỉ dùng một 
bữa ngọ trưa. Phật giáo Bắc tông cũng vậy. Đọc tiểu sử các vị Đại sư, 
vị nào cũng “tam thường bất túc, an bần thủ đạo” nên việc ăn ngọ, 

9. Chơn lý “Khất sĩ (số 11). 
10. Luật nghi Khất sĩ, tr. 279. 
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hoặc tạm dùng rau trái qua ngày là truyền thống xưa nay của liệt vị 
Tổ sư. Phật giáo Khất sĩ cũng không ngoại lệ. Tổ sư dạy rằng nếu 
không bệnh hoặc làm việc nặng thì chỉ dùng một bữa ngọ. Do đó, 
trong bài “Ăn chay” thuộc Chơn lý số 13, Tổ sư đã dạy người Khất sĩ 
phải là người ngày ăn một bữa ngọ:“Vậy nên ăn để sống, chớ không 
phải sống để mà ăn, thì phải nên ăn một bữa”, phải đi khất thực mà 
ăn, để khỏi bận bịu với thực phẩm thức ăn, để có thời gian tham thiền 
nhập định, trau tâm dồi trí.

Cũng nên lưu ý rằng, giới cấm ăn phi thời trở nên nghiêm ngặt 
đối với Phật giáo Nam tông, nhưng được phép ăn tam tịnh nhục, 
nghĩa là người xuất gia được phép ăn thịt khi không thấy con vật 
bị giết, không nghe tiếng kêu la của con vật bị giết và không nghi 
con vật đó bị giết vì mình. Trong khi đó, Phật giáo Bắc tông, giới 
cấm ăn phi thời không phải là giới quá nghiêm ngặt như Phật giáo 
Nam tông, mặc dù trong Luật tạng cũng không cho phép chư Tăng 
dùng chiều, nhưng trừ khi bệnh thì được dùng, phải xem bữa ăn đó 
như món thuốc chữa lành bệnh mà thôi, và việc ăn chay trường như 
là một điều bắt buộc để trưởng dưỡng từ bi tâm11. Kinh Lăng-già 
thuộc trường phái Phật giáo Đại thừa triệt để kích bác và lên tiếng 
chỉ trích nặng nề những ai xuất gia mà còn ăn thịt chúng sanh, dù 
hình thức nào12. Đồng thời, từ khi vua Lương Võ Đế (464–549), một 
quốc vương Phật tử trong thời đại Nam-Bắc triều Trung Quốc cổ súy 
việc ăn chay trường đối với tu sĩ, từ đó việc ăn chay trường ở Trung 
Quốc mới thực sự trở thành luật thành văn cho tất cả tu sĩ Phật giáo. 
Qua đó cho thấy rằng, Phật giáo đã truyền vào Trung Quốc thời gian 
hơn 400 năm rồi, nhưng Phật giáo Trung Quốc vẫn còn ăn mặn. Phật 
giáo Mông Cổ và Tây Tạng ngày nay tại Ấn Độ và một số nước như 
Bhutan, Banladesh, Nepal cũng vậy. Hầu hết các sư đều dùng mặn, 
chỉ trừ một số ăn chay. 

Tổ sư Minh Đăng Quang quả thật là một vị Tổ sư đặc biệt, vừa 

11. Tuy nhiên, một số vùng miền ở Việt Nam theo Phật giáo Đại thừa và 
một số nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa vẫn dùng tam tịnh nhục như chư 
Tăng Phật giáo  Nam truyền.  

12. Chương 8, tr. 440. 
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giữ được hình thức và tinh thần của người xưa tại Ấn Độ, vừa tiếp 
nhận điều hay của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc. Do vậy, Tổ sư 
buộc chư Tăng Ni, người xuất gia Khất sĩ phải ăn chay trường. Giới 
thứ 9 trong 10 giới Sa-di ghi như sau: “Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ đến 
ngọ mai (ăn chay)”13. Trong 26 điều luật liên quan đến khất thực, 
có 2 điều liên quan đến thực phẩm chay-mặn: “Không được nhận 
tiền, gạo; không được nhận đồ ăn mặn; khi người đem cúng, mình có 
thể hỏi xem chay hay mặn, đó là gương dạy thiện cho người” 14, hoặc 
ở điều luật khác khẳng định tính dứt khoát phải ăn chay:“Nếu biết 
cơm có dính lỡ đồ ăn mặn, thì khi về phải cho người khác, chớ không 
được dùng. Bằng khi túng ngặt, phải gụt rửa sạch mới được dùng”.15 
Trong 69 tiểu luận, Ngài dành ra một bài thuyết minh về giá trị và 
lợi ích của việc ăn chay, cũng như phân tích thế nào là ăn chay ngọ 
như đoạn sau: “Vậy nên Phật dạy chư Tăng hiền sĩ phải giữ gìn sáu 
căn trong sạch, nơi đó phải giải thoát tránh xa điều phiền não của 
sự ăn mặc ở bịnh để định tâm lo học, rảnh trí lo tu. Thế nên, đối với 
chư Khất sĩ là bậc đã giải thoát xuất gia, đem mình bước tới cõi Phật, 
hằng giữ gìn miếng ăn từ chút, chẳng cho vì nó mà phải bận tâm như 
trẻ nhỏ, đặng để thì giờ quán xét việc chúng sanh, tìm pháp lý mở 
mang trí huệ, giải cứu cho người đời. Nên sự ăn chay trong sạch của 
các Ngài là ngày ăn một bữa ngọ trưa, có chi ăn nấy, món ăn bằng 
rau trái, ăn trộn lộn xộn chẳng phân mùi vị, đi xin ăn để tránh sự nấu 
nướng vọng tâm. Đem pháp thí cho người, xin đổi lại miếng ăn nuôi 
mạng sống, tự người hảo tâm biết ơn mà dâng cho, chẳng hề đòi hỏi 
ép buộc; sáng, chiều, đêm, khuya lòng không nhớ tưởng, chẳng dạ lo 
cất để dành. Vì vậy, nên mới gọi là ăn chay, ăn trong sạch, là miếng 
ăn của người Khất sĩ”.16

Cũng trong bài “Ăn chay” này, nhiều đoạn Tổ sư đã lên tiếng 
thể hiện quan điểm của Ngài về việc ăn chay. Sau đây là một đoạn 
điển hình:“Có kẻ lại nói: Phật Trời xưa kia còn ăn dùng tam tịnh nhục, 

13. Luật nghi Khất sĩ, “Bài học Sa-di”, tr. 71. 
14. Luật nghi Khất sĩ, “Luật Khất sĩ”, tr. 59. 
15. Sđd, tr. 60. 
16. Chơn lý “Ăn chay” (số 13). 
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huống hồ mình là chúng sanh, tha hồ ăn chi để sống, món ăn nào bổ là 
cứ dùng. Than ôi! Chính vì câu nói đó mà cõi đời ngày sau này mới trở 
nên rừng rậm, người ăn người, thú ăn thú, người ăn thú, thú ăn người, 
giết hại lẫn nhau, tàn ác bạo ngược”. Rất nhiều đoạn trong bài “Ăn 
chay” thể hiện quan điểm của Tổ sư rất sắc bén và lý luận rất hùng 
hồn, người đọc hoan hỷ xem toàn văn sẽ biết rõ. 

4. Giới luật Khất sĩ – Sự cộng thông giữa luật Phật giáo Nam tông 
và Bắc tông 

“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp 
còn, giới luật mất thì Phật pháp mất”. Đó là tuyên ngôn của Đức Phật 
về giới luật. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của giới luật 
như thế nào đối với vận mạng của Phật pháp. Do vậy, một đoàn thể 
được mọi người tôn trọng, một Hệ phái được nhiều người sùng bái 
và trường tồn với thời gian, ắt hẳn phải có một bộ luật hoàn chỉnh 
hay tương đối hoàn chỉnh để mọi người hành theo. 

Thông thường, nhiều người khi nhìn vào hình thức y bát và 
nếp sống du phương khất thực giống với truyền thống Phật giáo 
Nam truyền, liền cho rằng giới luật của Phật giáo Khất sĩ chịu ảnh 
hưởng hoặc lấy toàn bộ hoặc chí ít sử dụng phần nào luật của Phật 
giáo Nam truyền. Nhưng không, giới luật của Phật giáo Khất sĩ 
lại chịu ảnh hưởng rất lớn giới luật của Phật giáo Bắc truyền Việt 
Nam. Được biết vào thời Tổ, trước và sau khi lập đạo, Ngài thường 
đọc sách của học giả Đoàn Trung Còn, nhà Phật học uyên bác và 
có ảnh hưởng lớn nhất miền Nam thời bấy giờ. Do đó, Luật Tăng 
đồ nhà Phật chắc hẳn Tổ đã nghiền ngẫm thấu đáo, nhận thấy lợi 
ích và tính thiết thực của chúng, nên đã biên tập lại thành luật của 
Hệ phái Khất sĩ. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng, bộ Luật này thuộc 
bộ phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức) do Đại sư Đàm Đế dịch từ 
tiếng Phạn sang tiếng Hoa vào năm 254 sau Dương lịch17. Mặc dù 
theo phả hệ trong Dị bộ tông luân luận18 – bộ phái Dharmaguptaka 

17. Theo lời ghi chú trong Luật nghi Khất sĩ (tr. 203). 
18. Dị bộ tông luân luận (số 2031) là tác phẩm do Tôn giả Vasumitra soạn 

thuật, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ, là tác phẩm trình bày quá trình 
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là chi phái phát sinh sau Hóa địa bộ, mà Hóa địa bộ có gốc gác từ 
Thượng tọa bộ19, nên nếu nói một cách nghiêm túc, bộ phái Đàm-
vô-đức cũng không phải thuộc Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, ngày 
nay bộ luật Tứ phần của phái Đàm-vô-đức đang được Phật giáo 
Bắc tông ở Trung Quốc và Việt Nam sử dụng, nên có thể tạm xem 
nó thuộc Phật giáo Đại thừa. Trên thực tế, Luật Tứ phần nói riêng 
và 6 bộ luật hiện có trong Đại tạng, không có bộ luật nào thuộc Đại 
thừa, mà đều là sản phẩm của Phật giáo Theravada và 5 bộ phái 
khác. Do đó, luật của Hệ phái Khất sĩ, chư vị Tỳ-kheo phải giữ 250 
giới và Tỳ-kheo-ni phải giữ 348 giới của bộ phái Đàm-vô-đức này. 
Sở dĩ Tổ chọn như vậy, theo người viết có mấy lý do sau: 

- Bộ luật Dharmaguptaka này đang phổ thông trong cộng đồng 
Tăng lữ Phật giáo Đại thừa tại Việt Nam, có đoàn thể Tỳ-kheo-ni 
xuất gia và được truyền thọ Cụ túc giới. Nếu chọn Luật Nam tông, 
Ngài không thể thâu nhận và cho phép nữ giới thọ Cụ túc giới. 

- Bộ luật này có mười giới được viết dưới dạng phân tích, giảng 
giải rất chi tiết với những hình ảnh rất sống động, văn phong rất lưu 
loát, xúc động lòng người. Đồng thời, bộ luật này có 24 thiên oai nghi 
do Luật sư Châu Hoằng (1535 – 1615) biên soạn khá chi tiết, được 
Tổ sư biên tập lại theo ngôn ngữ tiếng Việt với văn phong của Ngài 
và tỉnh lược bớt những phần không quan trọng đối với nếp sống của 
một tập sự, sa-di trong bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam, thành 19 thiên 
(bài học). 

- Ngoài ra, các bài kệ chú nguyện Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu vốn 
được trích từ phẩm “Tịnh Hạnh” trong Kinh Hoa Nghiêm, do Luật 
sư Độc Thể (1601 – 1679) biên tập20, giúp hành giả phát khởi chánh 
niệm và tâm từ bi rộng lớn qua lời “đương nguyện chúng sanh” (cầu 

phát sinh các bộ phái và liệt kê quan điểm của các bộ phái ở Ấn Độ một cách đầy 
đủ và đáng tin cậy nhất trong Đại chánh tạng. 

19. Hóa địa bộ phát sinh từ Thuyết nhất thiết hữu bộ, Thuyết nhất thiết hữu 
bộ là chi nhánh của Thượng tọa bộ.

20. Xem bài “Nguồn gốc của tác phẩm Bước tới thảnh thơi”. http://langmai.
org/phat-duong/tung-gioi/gioi-luat-sadi/nguon-goc-va-noi-dung-sach-buoc-
toi-thanh-thoi.
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cho chúng sanh) để phát triển tâm Bồ-đề, đưa tâm trở về với thực 
tại mỗi khi nhìn thấy một sự vật, sự việc gì. Tuy vậy, ở nơi đây chúng 
ta lưu ý, Tổ sư rất chú trọng đến yếu tố “thiết thực hiện tại” của giáo 
pháp, nên lược giản tất cả những câu chú thuật vốn ảnh hưởng nền 
văn hóa Ấn Độ và được đưa vào sau này, và chỉ giữ lại nội dung của 
lời chú nguyện. Đoạn cuối của phần này có ghi: “Đây là những câu 
nguyện kiểu mẫu, chớ đúng thật, mỗi người phải tự đặt ra câu chú 
nguyện cho thuận hạp theo duyên, mỗi việc. Có như thế mới kềm giữ 
tâm đạo của Sa-di, và phát tâm Chánh đẳng Chánh giác, thật hành 
tinh tấn được vậy”21. Việc này, Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã làm 
rất thành công. Trong tác phẩm Từng bước nở hoa sen, Thiền sư đã 
vận dụng nguyên tắc như Tổ sư Minh Đăng Quang nói, đưa tất cả 
sinh hoạt trong đời sống thường nhật như “Tưới cây trong chậu”, 
“Cầm ống nghe điện thoại”, “Rồ máy”, v.v... với những nguyên tắc 
như trong Tỳ-ni nhật dụng với ngôn ngữ hiện đại và chất liệu thi 
ca, trở thành những bài thực tập chánh niệm trong đời sống hằng 
ngày. Trong Phép lạ của sự tỉnh thức cũng vậy, Thiền sư Nhất Hạnh 
đã triển khai 31 bài thực tập khác để bổ sung cho cuốn Từng bước 
nở hoa sen từ lúc vừa thức giấc cho đến lúc nằm trên giường chuẩn 
bị đi vào giấc ngủ, tạo thành những khuôn mẫu cho học nhơn Làng 
Mai thực tập. 

- Khi chọn bộ luật này, Tổ sư Minh Đăng Quang sử dụng được 
Bồ-tát giới kinh, một bộ luật nhắm đến vi tế tội khi tâm vừa phát 
khởi, hơn là định tội trên giới tướng. Do đó, trong 9 quyển Luật của 
Khất sĩ, Tổ đã để dành một quyển “Bồ-tát giới” soạn thuật về giới 
Bồ-tát dành cho người xuất gia, trên căn bản giữ đúng như nguyên 
tác khoảng 95%. Một số vị cho rằng việc biên tập lại giới như thế là 
không nên, vì tinh thần tôn trọng nguyên tác. Nhưng ta thử đặt vấn 
đề: Bản văn Bồ-tát giới Phật giáo Tây Tạng với Bồ-tát giới Trung Hoa 
(mà Phật giáo Đại thừa Việt Nam đang dùng) có sự khác biệt chăng? 
Xin trả lời: Khác nhau rất nhiều. Giới Bồ-tát Đại thừa tại Việt Nam 
có giới Bồ-tát dành cho cư sĩ và tu sĩ. Giới Bồ-tát dành cho cư sĩ có 

21. Luật nghi Khất sĩ, tr. 96. 
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6 giới trọng và 28 giới khinh. Giới cho hàng xuất gia thì có 10 giới 
trọng và 48 giới khinh. Trong khi đó, giới Bồ-tát của Kim Cang thừa 
thì có 10 giới nguyện chính và 14 giới nguyện phụ. Riêng giới nguyện 
Bồ-đề tâm có 18 giới nguyện chính và 46 giới nguyện phụ.  Trong 
phạm vi bài khảo cứu này, việc so sánh 2 bản văn Bồ-tát giới không 
phải là mục đích chính, nên chỉ giới thiệu một cách sơ lược. Cũng xin 
nói thêm, Bồ-tát giới trong truyền thống Khất sĩ chỉ để đọc tụng, tự 
răn nhắc vào ngày 23 mỗi tháng, không bắt buộc và không có nghi 
quỹ cho Tăng Ni phải thọ giới Bồ-tát này khi thọ giới tướng sa-di, 
Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni. 

- Trong phần giới luật của Khất sĩ, Tổ sư lại đặt nặng Tứ y 
pháp Trung đạo, tức là “Bốn pháp nương tựa” của Phật giáo Nam 
truyền và “Tứ thánh chủng” trong Hán tạng Phật giáo Bắc truyền. 
Theo điều 52 trong 114 điều luật do Tổ sư chế định, bổ sung cho 
giới bổn, rằng: ‘Cấm cho thọ giới một Tập sự chưa thuộc Tứ y pháp, 
mười giới và bài kinh cúng dường”22. Do đó, bất kỳ một vị Khất sĩ 
nào trước khi thọ giới sa-di buộc phải học thuộc lòng và khi truyền 
giới phải truyền Tứ y pháp Trung đạo. Trong Chơn lý “Chánh pháp” 
(số 21), Tổ sư dành nhiều trang để ca ngợi và nhấn mạnh về tầm 
quan trọng và sự hành trì Tứ y pháp Trung đạo, đã đặt ra câu hỏi: 
“Cái gì là chánh pháp của chư Phật? Và trả lời: “Tứ y pháp là chánh 
pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát khất sĩ vậy!” 
Và trong đoạn lý giải về giá trị và tầm quan trọng của Tứ y pháp, 
Tổ nói: “Tứ y pháp là pháp xuất gia, giải thoát ra khỏi nhà ăn mặc 

22. Sđd, tr. 276. Ngày nay, một vị Tập sự muốn được thọ giới sa-di phải học 
rất nhiều bài: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học sa-di, Pháp học sa-di 1, Pháp 
học sa-di 2, Pháp học sa-di 3. Tất cả là 177 trang, cộng với hai thời công phu trong 
Nghi thức Tụng niệm, các bài kệ pháp trong Luật nghi Khất sĩ và các bài kệ tụng 
như “Nhớ ơn Phật”, “Thuyền trí huệ” cho đến 5 bài kệ trong nhóm văn uyển, sử 
Phật, sử Tổ và sử Hệ phái (một cách tổng quan) và Phật học Phổ thông (2 quyển 
đầu theo yêu cầu của GHPGVN khi thọ giới). Quy định này bị xem là “quá tải” 
đối với một vị tập sự, vì thời gian từ Tập sự lên lớp Sa-di là một năm rưỡi (hoặc có 
trường hợp 2 năm) và có Giáo đoàn quy định chỉ một năm, vậy làm sao với người 
vừa mới bước chân vào đạo có khả năng học thuộc nhiều bài như thế, trong khi 
đó thời gian công quả, phục vụ Đại chúng cũng không phải là ít. 
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ở bịnh của hang ma lầm lạc, ... Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh 
đẳng Chánh giác, không thái quá bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới 
đắc tâm chơn thành Phật... Đức Phật nào cũng y như thế, ngoài Tứ 
y pháp ra thì không phải đạo Phật, không giống chư Phật, chư Tăng 
và không phải là giáo pháp chánh chơn của Phật. Vì vậy cho nên Tứ 
y pháp là đứng đầu trong tạng luật, và khi xưa kẻ mới tu xuất gia 
nhập đạo thì Phật dạy cho Tứ y pháp trước hết, và dạy cho biết đạo 
Phật là đạo Khất sĩ vậy”. Hoặc ở một đoạn khác Tổ nói mạnh hơn 
với cách dùng câu ngắn và khẳng định: “Tứ y pháp là gồm cả luật 
tạng nên gọi là chánh pháp. Tứ y pháp còn là đạo Phật còn. Tứ y 
pháp mất là đạo Phật mất. Ai hành sái Tứ y pháp tức là tà pháp. Và 
thấy Tứ y pháp tức là thấy Phật hiện tại. Tứ y pháp là đạo Phật!”. 
Qua đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc hành trì Tứ y pháp 
như thế nào!  

- Quy định về Tăng số: Luật Khất sĩ quy định một Tiểu giáo 
hội là 20 vị, một Trung giáo hội là 100 vị và một Đại giáo hội là 
500 vị23. Tất cả pháp yết-ma: Truyền giới, cử tội, giải tội... phải đủ 
một Tiểu giáo hội là 20 vị hoặc hơn. Trong khi đó, Luật Tứ phần 
cho phép chỉ cần 10 vị là đủ để làm các pháp yết-ma truyền giới. 
Chính vì vậy, khi Hệ phái Khất sĩ lập đàn truyền giới, ngoài 3 vị 
Hòa thượng: Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê và Giáo thọ A-xà-lê, các vị 
tôn chứng cộng lại phải đủ 20 hoặc 21 vị (vì ngồi đối diện 9 cặp 
cho cân). Không những vậy, khi truyền giới, giới sư truyền cả y và 
bát là hai vật bất ly thân của người Khất sĩ được truyền thừa từ thời 
Phật còn tại thế, được ví như là đôi cánh của con chim được giới 
sư chắp cho để bay vào pháp giới vô tận. Do đó, ngày nay việc Hệ 
phái mỗi năm xin mở giới đàn biệt truyền để giữ gìn bản sắc của 
Hệ phái là một nhu cầu thực tế, vì điều đó đúng với tinh thần Luật 
tạng của Hệ phái, mà cũng đúng với tinh thần của Hiến chương 
GHPGVN: “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 Chính pháp” 
(Lời nói đầu).

23. Sđd, tr. 47. 
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5. Pháp môn thiền định trong Chơn lý 

Trong phạm vi của phần này, người viết không triển khai toàn 
bộ các mặt tu tập ngang qua pháp môn thiền định và thiền quán, mà 
chỉ giới thiệu một cách tổng quan về quan điểm của Tổ sư về thiền 
định để khẳng định sự dung hóa của Tổ sư về cái nhìn và pháp hành 
về thiền định. Tổ sư nói: “Kẻ khất sĩ mà không có định là ra người khất 
cái. Chỉ có định mới sanh huệ”. Hoặc ở một đoạn khác, Tổ nói: “Ông 
thầy giáo không định thì chết, người học trò không định thì điên. Ai 
ai không định thì khổ. Định là giấc ngủ ngon hay như cái chết sướng. 
Cho nên, định là mùi vị của các sự việc. Có định mới có thành công, 
không thất bại cho mỗi hạng người”.24

Pháp học sa-di 2 (tức là phần nói về Định trong Luật nghi Khất sĩ 
mà các vị sa-di cần phải học), chất liệu xây dựng nên những bài Chơn 
lý đó, được chiết xuất từ kinh điển Nam truyền. Ví dụ, “40 đề mục 
thiền định” được chia ra thành 7 nhóm: Mười đề trước mặt, mười đề 
tử thi, mười đề niệm niệm, bốn đề vô lượng tâm, bốn đề vô sắc, một 
đề bất động, một đề tưởng đều trích dịch từ 40 đề mục thiền định 
trong Thanh tịnh đạo luận (Visuddhimagga) do Ngài Buddhaghosa 
– một trong những luận sư lỗi lạc nhất Phật giáo Nam truyền, biên 
soạn vào cuối thế kỷ thứ IV và đầu thế kỷ thứ V, ngang qua ngôn ngữ 
của Tổ sư Minh Đăng Quang. Xin lưu ý rằng, Ngài Buddhaghosa 
cũng không phải là nhà sáng tạo ra 40 đề mục này, mà chỉ là vị tổng 
hợp lại các pháp tu rải rác trong tam tạng Phật giáo Nam truyền và 
các pháp hành kinh nghiệm của người xưa được truyền khẩu. Do đó, 
các pháp tu thiền định được Tổ sư giới thiệu có thể đôi chỗ sai khác 
về văn tự, nhưng căn bản vẫn là tứ thiền hoặc ngũ thiền. Cũng lưu ý, 
phần tứ thiền là pháp hành thiền sắc giới được tìm thấy trong kinh 
tạng Pali. Phần ngũ thiền được tìm thấy trong các bản sớ giải, đặc biệt 
là Phật giáo Nam truyền ở Tích Lan và Miến Điện.

Ngoài ra, Tổ sư không dừng lại Định trong định sắc giới như 
Phật giáo Nam truyền thường định nghĩa và giới hạn, trong khi đó 
Phật giáo Bắc truyền nói đến thể định của chư Bồ-tát và Phật sâu xa, 

24. Chơn lý “Nhập định” (số 14).
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vượt ngoài lý luận như Kinh Hoa Nghiêm đề cập đến thập thiền định. 
Do đó, Tổ sư nói: “Thể của định là võ trụ bao la vô cực, không không 
vắng lặng và tối đen. Tướng của định là chơn như không vọng động, 
đứng ngừng, chết nghỉ, trơ sựng. Dụng của định là thay đổi, tiến hóa, an 
vui, giác ngộ và quả linh thần thông. Lý của định là tự nhiên chơn thật. 
Thân của định là giới. Trí của định là huệ. Tánh của định là chơn”25. 
Cách sử dụng các khái niệm: thể, tướng, dụng, lý, thân, trí, tánh của 
định chỉ tìm thấy trong các bản văn kinh điển Đại thừa, mà Kinh Hoa 
Nghiêm và Pháp bảo đàn kinh của Lục tổ Huệ Năng là điển hình. Hoặc 
đoạn mở đầu của Chơn lý “Nhập định”, Tổ nói: “Chơn lý của võ trụ là 
yên lặng. Yên lặng là lẽ thật, là huyền bí, là không vọng động, nên cũng 
gọi là chơn như hay sự kín đáo. Định tức là mật, trong mật định có chứa 
linh, giác và thần. Cho nên gọi định năng sanh chơn huệ và giới. Định 
là chánh, loạn là tà, nên mới có tên chánh định; và cũng là có chánh 
mới có định. Chánh định là Niết-bàn, tâm người trở lại chánh định 
chơn như sau khi toàn giác, gọi là Như Lai hay là Phật. Thế nên chánh 
định là chỗ sanh ra tất cả chúng sanh, vạn vật và các pháp, mà cũng là 
chỗ trở về hay chỗ đến nghỉ ngơi hưu trí của chúng sanh, vạn vật và các 
pháp kia vậy”. Do đó, “Định” ở đây không chỉ là cảnh giới thiền cõi sắc 
hay cõi vô sắc, mà chỉ cho sự yên lặng, thanh tịnh tuyệt đối, còn gọi là 
“chơn như” của chư Phật.

Các thuật ngữ như tầm sát, hỷ, lạc, tịnh định, trong lộ trình tu 
tập thiền định mà Tổ sư đã sử dụng đưa vào trong bài “Nhập định” 
và nhiều bài khác, là các thuật ngữ tương đương như tầm, tứ, hỷ, lạc, 
nhất tâm có nguồn gốc từ chữ Pali tương ứng là vitakka, vicāra, pīti, 
sukha, ekaggatā. Đọc các tác phẩm của Phật giáo Nam tông thời kỳ 
đầu mới dịch như của Trưởng lão Hộ Tông (Vansarakkhita Bhikkhu) 
dịch từ tiếng Campuchia sang tiếng Việt, chúng ta  mới thấy những 
thuật ngữ như tầm, sát... đã được sử dụng trong các bản dịch26. Ngày 

25. Sđd.
26. Ví dụ tác phẩm Cư sĩ vấn đáp và triết lý về nghiệp, tr. 61. Trưởng lão Hộ 

Tông ghi: Thiền định có 5 chi: 1. Tầm (tìm bắt đề mục thiền định), 2. Sát (suy xét 
đề mục thiền định), 3. Phỉ (thân tâm no vì vui thích trong mùi đạo), 4. An lạc 
(thân tâm an vui), 5. Định (Tâm an định vững vàng trong đề mục thiền định). 
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nay, có một vài vị học nhân trong Hệ phái cho rằng, Tổ sư dùng các 
từ tầm sát... hoàn toàn khác nghĩa với các thuật ngữ tầm, tứ  mà bản 
dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu sử dụng, nhằm khẳng định 
Tổ sư đưa ra một hệ thống thiền mới. Theo người viết, Tổ sư cũng 
theo cách “bình cũ rượu mới”, để diễn đạt trạng thái tứ thiền của  
thiền quán (Vipassanā) hơn là tứ thiền thuộc thiền chỉ (Samatha), mà 
trạng thái thiền chỉ chỉ đạt đến tâm định tương đối và còn bị mất khi 
các ác pháp tấn công mãnh liệt. Điều này không phải một mình Tổ 
sư Minh Đăng Quang chủ trương mà Ngài U. Pandita (Sayadaw) là 
một thiền sư nổi danh, đệ tử của Thiền sư Mahasi ở Miến Điện cũng 
đã lý giải như vậy. Trong tác phẩm Ngay trong kiếp sống này (In This 
Very Life)27, Thiền sư U. Pandita phân biệt rõ về các tầng định trong 
thiền chỉ và các tầng định trong thiền minh sát. Trong cách hướng dẫn 
của Ngài U. Pandita, Ngài chú trọng đến các tầng định trong thiền 
minh sát28, và cũng có 5 thiền chi: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Do đó, 
cách Tổ sư nói như đoạn văn sau cũng chỉ là cách triển khai các chi 
thiền trong thiền quán mà thôi: “Cần nhứt là phải biết rằng: lúc mới 
khởi đầu thì phải TẦM SÁT là tìm xét nghĩa lý. Hiểu nghĩa lý rồi mới 
có HỶ, có hỷ rồi mới có LẠC, có lạc rồi mới có TỊNH, có tịnh rồi mới có 
ĐỊNH. Về sau hết nghĩa lý để tầm sát rồi, tức là giác ngộ hết pháp nơi 
mình thì chỉ còn hỷ lạc tịnh định, lâu sau nữa chỉ còn lạc tịnh định, và 
sau rốt là còn định và xả, xả và định. Bấy giờ cái học sẽ từ nơi yên lặng 
mà ra, và từ nơi cảnh ngoài mà đến thêm, thêm mãi, tức là giải thoát, 
đã đến bờ bên kia, Niết-bàn, hết luân hồi khổ não. Vậy nên sơ định là 
tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định. Nhị định là hỷ, lạc, tịnh, định. Tam định là 
lạc, tịnh, định. Tứ định là tịnh, định và sẽ đến định xả là đắc đạo, đắc 

Chúng tôi đưa ra chú thích này nhằm giới thiệu cho người đọc sự tương đồng về 
thuật ngữ tầm sát giữa Tổ sư Minh Đăng Quang với các vị tiền bối trong giới dịch 
thuật Nam tông và qua đó cũng cho thấy sự khác nhau trong dịch thuật với các 
thuật ngữ khác.  

27. Đây là tác phẩm gối đầu giường cho những hành giả tu theo trường phái 
niệm thân do ngài U. Pandita hướng dẫn tại Miến Điện và nhiều quốc gia trên 
thế giới.

28. Các thuật ngữ in nghiêng trên đều trích từ tác phẩm Ngay trong kiếp sống 
này, được thiền sư U. Pandita sử dụng (do sư Khánh Hỷ dịch từ Anh ngữ sang 
Việt ngữ). Độc giả xem chương 5 của tác phẩm. 
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chơn ngã, chủ tể, kết quả”29.

Nói tóm lại, Tổ sư Minh Đăng Quang xiển dương pháp tu thiền 
qua Chơn lý “Nhập định” (số 14) dựa trên sự nhận thức và tu chứng 
của Ngài, vượt lên trên và vượt ra khỏi giới hạn của một trường phái. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khẳng định là pháp tu này là sự dung 
hòa chủ yếu trên nền tảng thiền truyền thống Phật giáo Thượng tọa 
bộ và lý tánh của Phật giáo Đại thừa. 

6. Sự dung hòa giữa các quan điểm Phật giáo Nam truyền, Bộ phái 
và Bắc truyền

Mặc dù Tổ sư có khuynh hướng theo Thượng tọa bộ trên hình 
thức và phương pháp tu tập, cũng như sự thể hiện rõ nét ngang qua 
giới luật và pháp nhập định trong Pháp học sa-di 2 (Định)30. Tất cả 
pháp số trong quyển này từ trang 123 đến 147 là các pháp số về thiền 
định của Phật giáo Thượng tọa bộ. Muốn hiểu rõ về các pháp cái này, 
chúng ta có thể tham cứu cuốn: Đường vào thiền học (Pháp Chánh 
Định) & Sưu tập pháp31 của ngài Hộ Tông sẽ rõ. 

Phần tiếp theo từ trang 147 đến 177 là Pháp học sa-di 3 (tức 
phần Niết-bàn) gồm tất cả pháp liên hệ đến nhận thức và pháp quán 
để đoạn trừ phiền não, chứng đắc Niết-bàn đều là các pháp số nằm 
trong phần thứ 3 của Thanh tịnh đạo luận và kinh điển Nikaya. Tuy 
nhiên, vẫn có một số pháp số thuộc các bộ phái được đưa vào: Tam 
thập địa (thập địa Thanh Văn, Thập địa Duyên Giác và Thập địa Bồ-
tát); Lục độ (Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ); 
7 quả pháp (Nhập Lưu, Nhứt Vãng Lai, Bất Lai, Vô Sanh, Duyên 
Giác, Bồ-tát, Như Lai); 3 giáo (Đốn giáo, Tiệm giáo và Quyền giáo); 
4 Niết-bàn (Hữu dư Niết-bàn của bậc A-la-hán, Vô dư Niết-bàn của 

29. Chơn lý “Nhập định” (số 14). 
30. Cách dùng từ này dựa vào “Lời nói đầu” của Luật nghi Khất sĩ, và tra cứu 

lại các ấn bản Chơn lý cũ. Trong Luật nghi Khất sĩ, các vị đã bỏ mất các cụm từ 
“Pháp học sa-di 1”, “Pháp học sa-di 2” và “Pháp học sa-di 3” vì có lẽ cho rằng đó là 
pháp học cả đời cho tất cả hành giả, không riêng đối với Sa-di. Tuy nhiên, các ấn 
bản mới cũng nên để độc lập từng phần bằng cách sang trang khi qua phần mới 
để cho học nhân về sau biết đó là một quyển Chơn lý do Tổ sư soạn. 

31. Do Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2002. 
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bậc Bích-chi, Đại Niết-bàn của bậc Bồ-tát, Vô thượng Đại Niết-bàn 
của bậc Như Lai). 

Như đã nói ở đoạn trên, Tổ sư Minh Đăng Quang không những 
chấp nhận Luật Tứ phần của phái Dharmaguptaka, mà còn chấp 
nhận Bồ-tát giới kinh (biểu hiện cụ thể nhất về Luật của Đại thừa 
Phật giáo). Do đó, trong Luật nghi Khất sĩ, sau phần Bồ-tát giới, Tổ 
sư đã viết một số chi pháp liên hệ đến tiến trình tu tập của Phật 
giáo Đại thừa, mà ở đây chỉ nêu tựa đề của các pháp cái đó: Ba tụ 
giới, Mười pháp thế giới hải (nhận thức luận Phật giáo về thế giới), 
Pháp thập trụ (Phát thú tâm), Pháp thập hạnh (Thập trưởng dưỡng 
tâm), Pháp thập hồi hướng (Thập kim cang tâm), Pháp thập địa, 
Pháp thập nhẫn, Pháp thập nguyện, Pháp thập thiền định. Tất cả 
nhóm pháp này đều nằm trong kinh Hoa Nghiêm và một số kinh 
điển Đại thừa khác; Mười hai bộ kinh (nhiều bộ phái và Đại thừa 
chấp nhận). 

Các khái niệm và nội hàm của Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân 
duyên, Bát chánh đạo... được các luận sư của cả hai truyền thống nỗ 
lực giải thích và phân tích trong các luận sớ, nhằm làm sáng tỏ lời dạy 
của Đức Thế Tôn để dắt dìu chúng sanh từ cõi ác trược đến cõi Niết-
bàn. Tổ sư cũng không ngoài quỹ đạo này. Ngài cũng giải thích, diễn 
đạt theo văn ngôn và tư tưởng của mình. Những quan điểm của Ngài 
vừa phù hợp với cổ điển, và đôi khi cũng rất độc lập, sáng tạo, cũng 
là lẽ đương nhiên của một vị Tổ sư. 

Điểm đáng lưu ý, trong hệ thống tư tưởng của Ngài là chấp nhận 
quả vị Thanh Văn (4 đạo và 4 quả) và khen ngợi quả vị Thanh Văn ở 
nhiều đoạn trong Chơn lý, nhưng vẫn chấp nhận tư tưởng và quả vị 
Bồ-tát ngang qua một số đoạn trong Chơn lý và 13 nấc thang tiến hóa 
của chúng sanh được thể hiện trong 13 tầng tháp nơi thờ Phật: Lục 
phàm (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân, thiên), tứ thánh 
(Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán), tam tôn (Duyên 
Giác, Bồ-tát và Phật). 

Khái niệm “Bồ-tát” được thể hiện rất rõ trong Chơn lý “Khất sĩ” 
(số 11). Ngài cho rằng “Khất sĩ” có 3 bậc: Khất sĩ Thanh Văn, Khất 
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sĩ Duyên Giác và Khất sĩ Bồ-tát. Nhưng, “Bồ-tát” ở đây chỉ cho một 
vị có nhận thức chín chắn, đúng đắn và tương đối đủ đầy của một vị 
sắp thành quả Phật, có tinh thần độ tha rộng lớn và sự hy sinh cao 
thượng:“Khất sĩ Bồ-tát là những bậc thầy giáo ngồi trên, chẳng bao 
giờ thiếu hụt, cũng ví như vua trời, vua người, là bậc Tổ sư giáo chủ, 
vì muốn răn lòng cao trọng, vì muốn chứa đức thêm nhiều, vì muốn 
khuyên lơn hàng vương giả, vì muốn phục lòng thiên hạ, vì theo sự 
giải thoát trung đạo, vừa làm gương Tăng chúng, vừa để đi đứng khắp 
nơi công bình, vừa tìm duyên hóa độ, vừa để làm quen dạn dĩ đến gần 
cho kẻ thấp thỏi nhỏ nhoi...”. Trong phần “Giáo hội Tăng-già Khất sĩ” 
thuộc Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư có nói đến tuổi của một vị Khất sĩ chắn 
chắn, khoảng 60, vững vàng kinh nghiệm tu học, là tuổi đi giáo hóa 
cả chúng sanh32.

Không những vậy, các khái niệm, danh hiệu, tên kinh như “Phật 
tánh”, “Chơn như”, “Quan Thế Âm”, “Đại Thái Thức”, “Pháp Tạng”, 
“Vô Lượng Cam Lộ”, “Địa Tạng”, “Pháp Hoa”... đều là các khái niệm, 
danh hiệu, tên kinh rất quen thuộc trong kinh điển Đại thừa được 
Tổ sư sử dụng và giải thích hết sức độc đáo qua các bài Chơn lý 
độc lập. Ngang qua việc giải thích đó, Ngài nói đến thực tính tâm 
và tiến trình tu tập, đưa hành giả về với thực tế đời thường để chỉ 
pháp tu ngay trong cõi ta-bà, ngay trong cuộc sống hiện tại, không 
thiên trọng về lễ nghi, tín ngưỡng, cầu cúng mơ vọng hão huyền. Ví 
dụ trong phần “Giáo hội Tăng-già Khất sĩ” có đoạn: “Ở trong giữa 
Giáo hội  kêu gọi là nhập thai trong bông sen”. Ngay sau đó, Tổ sư mở 
ngoặc đơn và giải thích ngay: “Chính hoa sen là Giáo hội Tăng-già, 
là ngôi vị của đức Bồ-tát hay Phật, là giáo chủ. Giáo hội Tăng-già lớn 
là tòa sen lớn”33.

Trong Chơn lý “Vô Lượng Cam Lộ” (số 46), Tổ sư lý giải kinh 
A-di-đà bằng pháp lý, không phải bằng sự tướng, nghĩa là mượn 
ngón tay để chỉ mặt trăng, mượn bóng để chỉ hình. Sau đây là một vài 
đoạn điển hình mà Tổ lý giải:

32. Luật nghi Khất sĩ, tr. 49. 
33. Sđd, tr. 48. 
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- Bảy lớp lan can báu, nghĩa là bảy lớp giới luật quý báu, thất tụ 
giới 243 điều trong Giới bổn Tỳ-kheo.

- Bảy lớp lưới báu, nghĩa là bảy giới diệt tránh.

- Bảy hàng cây bồ-đề báu là bảy Pháp bảo chánh giác bồ-đề. 

-Vậy thì bảy lớp lan can thất tụ là Pháp bảo của thân. Bảy lớp 
lưới diệt tránh là Pháp bảo của miệng. Bảy lớp chánh giác hàng cây 
là Pháp bảo của ý; bảy giác ý này là cây bồ-đề, chỗ tâm ngồi tu an 
trụ, mỗi ngày được no đủ, che đậy, nương dựa cho chư Tăng Thánh 
chúng đó.

- Ba thứ ấy đều có bảy món báu cẩn bọc chung quanh, nghĩa là lan 
can, lưới và cây báu ấy có ra là do bảy báu: Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, 
trì giới, thiền định, trí huệ, chơn như cẩn bọc un đúc tạo thành.

- Trong đó có ao thất bảo là đạo tràng chứa đựng bảy món báu, 
nước bát công đức là pháp lý Bát thánh đạo. Đáy ao cát bằng vàng là 
rốt ráo sâu xa yếu lý của pháp, là quý báu như vàng từ chút từ lời. Bốn 
phía bờ ao bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê là bốn bậc thánh pháp hiệp 
lại thành đạo, Pháp bảo của bậc Như Lai là chơn như như vàng, của 
bậc Bồ-tát là trí huệ như bạc, của bậc Duyên Giác là thiền định như 
lưu ly, của bậc Thinh Văn là trì giới như pha lê. Mặt đất cát vàng là 
giới luật nền tảng mặt đất, tỉ mỉ quý báu như vàng. Lầu các bằng châu 
ngọc xung quanh là những nhóm giáo hội nhỏ ở xung quanh ngoài 
đạo tràng, Tăng chúng ấy như rường cột nóc nền của lầu các quý báu. 
Đạo giáo như nhà lầu, kẻ tu học có thấp cao lớn nhỏ đủ hạng là lầu 
các đủ hạng.

Trong Luật nghi Khất sĩ, phần “Giáo hội Tăng-già”, Tổ sư mô 
tả và lý giải cảnh giới Tịnh độ như sau: “Chính giới luật Tăng-già 
là xứ Tây phương Tịnh thổ, Cực lạc an dưỡng của chúng sanh, là 
thế giới tinh thần hay viên ngọc quý giữa cõi trần, cũng là trường 
học Ta-bà của võ trụ, chiếc thuyền bè giữa biển, hay nhà an lạc nơi 
giữa chợ v.v... Trong đó có lan can, lưới, cây quý báu, đạo tràng như 
ao, pháp Bát chánh như  nước, giáo lý như cát vàng, lẽ chánh đẳng 
chánh giác như mặt đất lưu ly, tứ chúng như mé ao, các bậc trí huệ 
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như hoa sen, chơn lý sáng như hào quang, sự giảng giải nói ra như 
mưa hoa tuôn rưới, cõi sáng rỡ quang minh chánh thiện, không chút 
đen tối ác tà, tiếng dữ lời thô không có (...) Mỗi ngày có gió rung 
khua là nhơn duyên giảng luận đạo lý, tiếng pháp nhiệm mầu, thanh 
tao hay diệu hơn cả nhạc trời. Bảy bậc giác ngộ như chim nói pháp. 
Nơi cõi ấy chỉ biết có Phật Pháp Tăng, dân chúng niệm mãi không 
nhàm. Tưởng ăn có ăn là đúng giờ đến buổi, vừa nhớ ra là đã có kẻ 
hộ bát cúng dâng. Tưởng mặc có mặc là mãn năm áo rách, vừa nhớ 
ra là đã đến kỳ đổi thay áo. Muốn tắm tới đâu có nước dâng lên tới 
đó, là muốn thấm nhuần đạo lý, tắm nước pháp tới đâu, có người xối 
dạy, dâng cho tới đó”34. 

Có thể nói, tất cả sự tướng trong kinh điển Đại thừa được Tổ 
sư lý giải theo chiều hướng “triết học Đại thừa” đưa về thực tại cuộc 
sống, ngay nơi cõi tâm, cảnh giới chúng ta đang sống, Pháp và Luật 
mà chúng ta đang hành trì để đưa đến đạo quả Niết-bàn ngay trong 
hiện tại. 

Thay lời kết 

Phật giáo Việt Nam trước thời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
hành đạo là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong dòng 
chảy Phật giáo Việt Nam. Và đó cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều 
đấng minh triết với nhiều lối tu và tư tưởng nhằm cứu vãn nền 
văn hóa, văn minh tâm linh của một dân tộc. Trong xu hướng của 
nhiều nước trên thế giới như Tích Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Thái Lan, Miến Điện, phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam do các Tổ sư, Thiền sư khởi xướng như quý Hòa thượng: 
Từ Phong, Khánh Hòa, Khánh An, Huệ Quang, Tuệ Pháp, Thanh 
Thái, Thanh Hanh... để vạch lại con đường xưa cũ mà chư Tổ đã 
dày công khai vẹt.  

Tổ sư Minh Đăng Quang có cách riêng của Ngài, tuy không là 
thành viên của những tổ chức hội đoàn ký kết bằng văn bản Chấn 
hưng Phật giáo, nhưng là một thành viên xuất sắc thật sự trong lịch 

34. Sđd, tr. 55-56. 
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sử Chấn hưng Phật giáo Việt Nam, mở ra một sinh lộ mới cho Phật 
giáo Việt Nam bằng cách thành lập: “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” 
với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, thắp lên ngọn 
đuốc Chơn lý, soi sáng cõi đời bằng một hình thái Phật giáo mới, 
dung hợp những tinh hoa của hai truyền thống Phật giáo cổ điển 
có mặt tại Việt Nam, tạo nên một bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam rất đặc thù từ giáo lý đến pháp phục, kiến trúc,... mà trong bản 
tham luận này, vì khuôn khổ giới hạn của đề tài không thể trình bày 
toàn diện. 

Rất mong được chư Tôn đức Giáo phẩm, Giáo sư, học giả và toàn 
thể cử tọa hoan hỷ. 
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TT. Giác Nhuận  
Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ  

Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6, TP. HCM

I. DẪN NHẬP

Thuở xưa, khi Phật còn tại thế, Ngài đã chỉ dạy hàng đệ tử lẽ sống 
chung tu học, đưa đến giác ngộ và giải thoát. Kế thừa dòng Phật, bao 
thế hệ Tăng-già nối bước nhau đi, nhờ đó đạo Phật còn sống mãi tại 
nhân gian làm lợi ích cho bao lớp người. Thành quả tốt đẹp ấy có 
được là nhờ sự đóng góp của quá trình sống chung tu học. Kế thừa 
gia tài Pháp bảo đồ sộ đó, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất thế tại 
Việt Nam, khai mở lại hình ảnh xuất trần thoát tục ngày nào của Phật 
Tăng, Thánh chúng. Chỉ vỏn vẹn mười năm ẩn tu và hành đạo mà 
công hạnh của Tổ sư đã vực dậy tinh thần giác ngộ cho cả một thế hệ 
Khất sĩ, đồng chung lý tưởng dưới sự chở che của hồng ân Tam Bảo. 
Cho đến tận ngày nay, âm vang phạm hạnh và những lời dạy của Tổ 
sư vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc trong tâm thức của hàng hậu học. Tổ sư 
đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời của mình, góp phần to lớn trong công 
cuộc chấn hưng đạo pháp. Những cống hiến của Ngài làm cho Phật 
giáo tại Việt Nam được thêm dưỡng chất, thêm hòa hợp và sống mãi 
trong lòng dân tộc suốt từ nửa thế kỷ XX sang qua thế kỷ XXI này.

Ngày nay, Phật giáo tại nước ta đã thống nhất thành một tổ chức 
duy nhất mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981). Trong đó, Hệ 
phái Khất sĩ là một thành viên sáng lập quan trọng không thể thiếu. 
Có được vị thế đáng tự hào đó, chính là nhờ công ơn một đời hành 
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đạo của đức Tổ sư.

Chúng ta thấy rằng, trên con đường giác ngộ, bao thế hệ Tăng Ni 
Khất sĩ hẳn đã ghi khắc trong tim mỗi người hình ảnh cao đẹp của 
Tổ sư qua chân dung một nhà sư đầu trần, chân đất, thân đắp y phấn 
tảo, tay ôm bình bát khất thực hóa duyên. Tổ sư đã đi khắp chốn từ 
thành thị đến thôn quê để gieo hạt giống Bồ-đề, đánh thức tâm giác 
ngộ nơi mỗi con người hữu duyên. Cuộc đời của Đức Phật và chư Tổ 
đều là những tấm gương sống động để chúng ta soi mình tu tập theo. 
Thế nên, khi nhớ về công ơn của các bậc Tổ khai sơn, không gì thiết 
thực hơn là thường tưởng nhớ cuộc đời hành đạo, tư duy lời các Ngài 
dạy và phải áp dụng hành trì một cách tinh tấn. 

Đi giữa đường đời đầy hoa thơm cỏ lạ và cũng đầy sỏi đá chông 
gai, tấm gương sáng ngời đạo hạnh của Tổ sư đã dẫn bước soi đường 
cho chúng ta hướng về nguồn cội tâm hồn, tìm sự giải thoát trong ta, 
giải thoát ngay chính tự thân này. Để sống trọn vẹn theo lời Tổ dạy 
và để tưởng nhớ ơn đức của Tổ sư. Đề tài “Đường lối hành trì của Tổ 
sư Minh Đăng Quang” sẽ được triển khai như là một hành trình nhỏ 
vào trong kho báu quý giá của tông phong Khất sĩ.

II. NỘI DUNG

1. Hành trì giới luật

Đời sống của Tăng sư, từ thể xác đến tinh thần đều được chỉ dẫn 
rất cặn kẽ trong Luật tạng. Chính Luật tạng là khuôn phép, là những 
điều quy định mà người xuất gia phải tuân thủ, hành trì. Nội dung 
Luật tạng bao hàm từ chuyện nhỏ nhặt như cách ăn uống, nằm ngồi, 
cho đến những điều hàm chứa lý lẽ cao siêu giúp người tu kiểm thúc 
được thân tâm, mau đạt đến giải thoát.

“Giới bổn gồm chứa đầy đủ mọi đức lành. Người thế tục mà xem 
qua cũng có thể nhờ đó mà được sự giáo huấn lợi ích nhiều lắm, huống 
hồ là chư Tăng ngày ngày gìn giữ, noi theo thọ trì. Khi Phật vừa thành 
đạo, sáng lập Giáo hội Tăng-già, vì số Tăng sĩ còn ít và có Đức Phật bên 
cạnh để uốn nắn, chỉ bày, nên chưa cần đến giới luật. Những việc đúng 
sai, nên hoặc không nên, vị Tăng có thể trực tiếp thưa hỏi Phật. Nếu có 
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ai không biết mà làm việc không phải, cũng đã có Phật cản ngăn, dạy 
dỗ. Nhưng về sau, người xuất gia càng ngày càng đông hơn, nên việc ban 
hành những khuôn mẫu, luật lệ trở nên rất cần thiết, vừa để hướng dẫn 
người tu đi đúng đường, vừa thiết lập được trật tự trong Tăng chúng để 
cùng nhau tu tập và đối đãi với nhau cho tốt. Ngoài ra cũng phải quy 
định mối quan hệ thế nào cho thích hợp, đúng đắn giữa người xuất gia 
với hàng cư sĩ tại gia, với các quan chức, và nói chung với cả xã hội. Và 
điều quan trọng nhất là nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm, thanh khiết cho 
chúng hội cả ngàn người trong mỗi ngôi chùa. Với những sự cần thiết 
như vậy, Giới bổn đều đáp ứng được cả. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, 
những quy định nào là cần thiết cho người xuất gia đều được ghi rõ 
trong đó cả. Người xuất gia cho dù tánh nết trước đây có như thế nào đi 
nữa, chỉ cần tuân thủ hoàn toàn đúng như Giới bổn là tất nhiên sẽ trở 
thành bậc chân tu đức hạnh. Và nhờ vào sự kiểm thúc thân tâm, nên 
dần dần sẽ được trí tuệ sáng suốt mà trở nên hàng thánh giả”1.

Trong Chơn lý “Tông giáo”, Tổ dạy: “Mỗi cư sĩ đều có phận sự 
phải xuất gia, mỗi Tăng sư đều có phận sự phải dung hòa giữ giới, 
người hành chưa đặng, thì phải biết kính trọng những kẻ đang hành, 
phải hộ pháp nâng cao tán thán, chớ đừng gièm pha ố chọi, hãy nghĩ 
đến đạo, đến Phật, đến chúng sanh, mà đừng kiêu sa um tỏi. Phải 
khuyến khích người tu, phải giúp đỡ người ta hơn mình, phải hợp 
tác với họ, phải sửa chữa điều kém thiếu, phải nâng cao giới luật, 
đó mới phải là phận sự của Tăng bảo, mới gọi là Tăng bảo không 
tạo tội, phải tạo nấc thang cho người lên, phải chỉ bờ mé cho người 
đến, phải sắm tàu ghe để vớt người nguy, mới là phận sự chánh của 
Tăng-già, đối với cõi đời tràng giang đại hải, của chúng sanh ngày 
nay đang lặn hụp. Thật vậy, chỉ có Tăng chúng mới lập đạo đặng, 
rồi thì các tông giáo sẽ tự nhiên thống nhất. Còn nếu đạo Phật bằng 
chẳng đặng chỉnh đốn y như vậy, thì âu là Tăng sư ai nấy hãy tách 
riêng ra, tu trì Độc giác, khắc nghiêm giới hạnh, ở ẩn rừng sâu, cũng 
còn khá hơn là sự xuất gia cẩu thả, ở nơi thành thị, chi cho phải bị 
cư gia hủy mạ. Có như thế thì cái nạn chiến tranh Tông giáo, từ nay 

1. Đoàn Trung Còn, Tăng đồ nhà Phật, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2004.
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mới đặng dứt hết”2.

Đức Tổ sư luôn lấy giới luật làm đầu và luôn dạy dỗ các đệ tử 
phải hành trì giới luật. Thế nên, ngay phần đầu tiên Luật nghi Khất 
sĩ, Tổ đã ân cần dạy bảo: “Đạo Phật được bảo tồn lâu dài là nhờ giới 
luật; các sư được tôn trọng sùng bái là nhờ giới luật; bá tánh được an 
cư lạc nghiệp, vui hưởng mọi sự lành, cũng nhờ giới luật nữa! Ở xứ nào 
mà người ta có giữ hạnh, thì dân chúng được bình an, không có tai nạn 
phiền hà; dầu là nhà sư Đại thừa ở Tàu, ở Nhật; dầu là Tăng Lạt-ma 
giáo ở Tây Tạng; dầu là Tỳ-kheo Tiểu thừa ở miền Tích Lan hay Thiên 
Trước, mọi người đều phải trân trọng giữ giới, và nhờ sự bảo hộ bởi giới 
lành. Lại cư gia bá tánh cũng thế, không phân biệt là miền Đại thừa 
hay Tiểu thừa, ai nấy đều phải cần trì giới, giữ hạnh, để sống một cách 
phải thế, trong sạch và hiền hòa”3.

Việc không hành trì đúng giới luật làm cho Phật giáo không giữ 
được giá trị trong sạch vốn có của mình. Đây là một pháp nạn chính 
từ trong nội bộ mà Phật giáo Việt Nam vấp phải. Tổ sư đề cao vai trò 
của giới luật, xác quyết lại nền tảng của Phật giáo là phải lấy giới luật 
làm lẽ sống. Có như vậy, Tăng đoàn mới vững chắc, các vị Tỳ-kheo 
mới có sự bảo hộ làm cho tam nghiệp thanh tịnh. Đây mới là con 
đường chấn hưng Phật giáo ổn định nhất.

2.  Xây dựng lại hình ảnh Phật Tăng xưa

Với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư đã quyết 
chí đi theo con đường truyền thống mà Đức Thế Tôn đã vạch ra, noi 
gương Phật Tăng xưa sống đời phạm hạnh của một du phương Khất sĩ. 

Trong quyển “Tông giáo”, Tổ dạy: “Đạo Phật ngày nay không còn 
cao quý, là bởi Tăng-già suy kém, vật chất thạnh hành. Đạo Phật rồi 
đây sẽ gia nhập bằng thẳng về theo thế sự vào các ngoại giáo khác; Phật 
Thích Ca sẽ không còn hình bóng tiếng tăm nữa. Xem ngó lại nơi giữa 
chánh điện của ngôi chùa ngày nay, ngôi chùa nguy nga lộng lẫy, mà 

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập II, “Tông giáo”, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, 2009, tr.111-112.

3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
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chẳng có một pháp lý, ích lợi dạy đời vì tín đồ, vì Tông giáo, vì số đông 
thấp dưới, các sư làm người thủ tự cho tín đồ, đâu có rảnh rang dạy 
đạo, nói pháp; vì muốn cho đông người lui tới, nên phải bày ra sự thờ 
phượng tượng cốt đủ đầy; tiên Phật hội đồng, quỷ thần hỗ trợ đủ thứ; 
vì tín đồ bày ra sự tín ngưỡng, chớ ít kẻ lo tu học tìm đạo”4. 

Tuy nhiên, từ nguồn suối tâm linh này, Tổ sư tiếp tục khơi thông 
nguồn mạch, thuận duyên hành đạo trong cộng đồng dân tộc Việt, để 
khai sáng ra Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Nghĩa là mặc dù cách tu học 
theo lối Khất sĩ đã có từ thời Phật Thích-ca còn tại thế, nhưng trong 
cách tu học của Hệ phái do Tổ sư sáng lập vẫn có một sắc thái Phật 
giáo đặc thù, biệt truyền tại Việt Nam.

Về mục đích của sự tu tập theo lối Khất sĩ, Tổ sư giải thích đại 
ý: Sự xin ăn không phải là hèn kém, chẳng qua việc ấy nhắc nhở 
người tu hành phải biết nhẫn nhục và chịu đựng những thử thách, 
để lòng tự ái, dục vọng... chóng tiêu dần. Đồng thời qua đó, nó còn 
giúp người tu luyện trí, tạo cho mình những niềm lạc quan siêu thoát 
hơn. Về phần người bố thí, qua hình ảnh của người “Khất sĩ”, họ sẽ 
hiểu được phần nào là “an vui thanh sạch”, là “trầm luân khổ ải” để 
sớm thức tỉnh, tìm đến con đường giải thoát phiền muộn. Tóm lại, 
đối với người tu, nếu không làm “Khất sĩ” để vừa hóa trai, vừa tu học 
thì không dễ gì đạt được đạo quả vô thượng.

Ý nghĩa của Khất sĩ lại được lý giải như sau: “Khất là xin, sĩ là học. 
Xin rồi lại cho, học rồi lại dạy. Xin phẩm thực để nuôi thân giả tạm, cho 
sự thiện lành phước đức để bảo giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách thu 
thập ở khắp nơi, rút tỉa, rồi chỉ lại cho người. Cái xin, cái cho, cái học, 
cái dạy... tựa như các pháp nương sanh, mở ra con đường xán lạn cho 
tất cả về sau tiến bước. Con đường ấy kêu là Đạo” (Chơn lý “Khất sĩ”).

Cụ thể là dù ở nơi nào, trước đây mỗi sáng các đệ tử theo Hệ phái 
Khất sĩ đầu trần, chân đất khoác y ôm bát đi hóa duyên, đến giờ trưa 
Ngọ tìm nơi vắng vẻ thọ thực, và buổi chiều thuyết giảng tại các nơi 
đông dân cư... với phương châm hành đạo do Tổ sư đề ra:  

4. Chơn lý, tập II, “Tông giáo”, tr. 106 – 107.
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“Nên tập sống chung tu học

Cái sống là phải sống chung,

Cái biết là phải học chung,

 Cái linh là phải tu chung”.

             (Chơn lý “Hòa bình”)

Sống chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái sống, 
cái biết, cái linh. Đó chính là cụ thể hóa tinh thần tam tụ, lục hòa mà 
chư Phật đã dạy từ ngàn xưa. Đồng thời, Tổ sư cũng khuyến khích 
các cư sĩ tại gia tích cực gắn bó trong cuộc sống, cùng chung xây 
dựng một cõi đời đạo đức, một cuộc sống an vui hạnh phúc ngay tại 
thế gian này bằng cách:

“Mỗi người phải biết chữ,

Mỗi người phải thuộc giới,

Mỗi người phải tránh ác,

Mỗi người phải học đạo”.

           (Chơn lý “Cư sĩ ”) 

3. Xây dựng đời sống Tứ y pháp

Trong quyển Chơn lý “Chánh pháp”, Tổ sư đưa ra câu hỏi: “Cái 
gì là chánh pháp của chư Phật?” và Ngài trả lời: “Tứ y pháp là chánh 
pháp của chư Phật mười phương ba đời”.5 

Chánh pháp không phải là sự tu chứng của phàm phu mà chỉ có 
hàng Phật Thánh mới có thể thấu đạt được. Pháp này không thể do sự 
học hành hay nghiên cứu mà phát sanh. Vì vậy, những người tuyên 
dương giáo pháp mà không có sở đắc thì không ai dám xác định đây 
là Chánh pháp thật sự.

Khi xưa, thái tử Tất-đạt-đa có trí tuệ hơn người, Ngài đã học tập 
hết tất cả các kiến thức tôn giáo thời bấy giờ và ứng dụng hành trì 

5. Chơn lý, tập II, “Chánh pháp”, tr. 7.
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trong thời gian xuất gia. Vậy mà, bỏ 6 năm tu tập, nhưng vẫn không 
đạt kết quả, bởi vì các học thuyết đương thời không phải là chánh 
pháp đưa đến yểm ly, đoạn diệt, chứng đắc Niết-bàn. Cuối cùng, Ngài 
tự mình tìm ra con đường Trung đạo, chứng quả Toàn giác sau 49 
ngày thiền định dưới cội Bồ-đề.

Trong lần chuyển pháp luân đầu tiên, Đức Thế Tôn đã dạy về lối 
tu này cho 5 anh em Kiều-trần-như và trở thành lời xác chứng cho 
nguồn Chánh pháp cao thượng phải đầy đủ hai góc độ pháp học và 
pháp hành. Đó là pháp tu Trung đạo trước khi Ngài dạy về Tứ diệu 
đế: “Hỡi này các Tỳ-kheo, có hai cực đoan không đưa đến đoạn tận khổ 
đau. Sự dể duôi trong dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng 
phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, và vô ích. Sự thiết tha gắn bó trong lối 
tu khổ hạnh là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, 
và vô ích. Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ con đường 
Trung đạo, là con đường đem lại nhãn quan và tri kiến đưa đến an 
tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn”6.

Trên bước đường tầm sư học đạo, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
học tập và thực hành lời dạy này. Sau khi thành Tổ khai sơn Hệ phái 
Khất sĩ, Ngài đã cụ thể hóa con đường Trung đạo bằng hạnh tu Tứ 
y pháp.

Tổ vạch rõ sự khổ hạnh ép xác của ngoại đạo dựa trên ý nghĩ 
muốn đoạn nghiệp quá khứ nên hy sinh đời sống bằng cách đọa đày 
cơ thể. Họ mong cầu đời sống tương lai hạnh phúc với phương pháp 
tự hành hạ xác thân bằng 4 cách:

1. Nhịn đói không ăn.

2. Lõa thể không mặc quần áo.

3. Phơi nắng dầm mưa giữa khoảng trống.

4. Đau liều mạng không uống thuốc7.

Những người tu theo đường lối này tuy không tham đắm vật 

6. Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng Bộ Kinh. 
7. Chơn lý, tập II, “Chánh pháp”, tr. 9. 
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chất nhưng sự tu hành lại vô cùng lệch lạc. Dù cho họ có sanh lên cõi 
trời cũng sẽ có ngày sa đọa.

Ngược lại với lối khổ hạnh là 4 pháp dung dưỡng:

1. Ăn nhiều bữa, nhiều món, chấp vị ngon.

2. Mặc áo quần, chưng diện đủ thứ.

3. Ở nhà ngói, lầu đài, xe cộ sang trọng.

4. Không đau mà trữ thuốc uống, bổ dưỡng luôn luôn8.

Hạng này thọ hưởng dục lạc một cách không điều độ làm cho 
cơ thể sung mãn sa vào khuynh hướng hưởng thụ dục lạc. Từ đó, 
họ không biết tiết chế trong tứ vật dụng, tâm tham sẽ dẫn dắt họ tạo 
nghiệp và đây là nhân của luân hồi sanh tử.

Sau khi phân định 4 pháp thái quá và 4 pháp bất cập, Tổ sư xác 
quyết con đường Tứ y pháp là lối Trung đạo đưa đến giải thoát.

a. Ăn

“Người tu xuất gia: chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp, đọc giới bổn thì được ăn tại chùa”9.

Sống trên đời, con người có thể thiếu đờn ca, hát xướng, các cách 
vui chơi tiêu khiển nhưng không thể thiếu cái ăn, sự mặc, chỗ ở và 
thuốc trị bệnh. Bốn món này là nhu yếu phẩm để con người tồn tại. 
Trong quyển Chơn lý “Ăn và sống”, Tổ sư nói về vấn đề này rất rõ ràng 
và chi tiết.

Ăn vừa là nhu cầu sống vừa là bản năng hưởng thụ. Cho nên, từ 
ăn người ta có thể gây ra biết bao tội lỗi và cũng từ ăn người ta có thể 
thực hành pháp tu rốt ráo. Ăn đúng pháp sẽ giúp người xuất gia thực 
hành Chánh hạnh đưa đến an tịnh thân tâm.

Duyên theo việc ăn uống, bất thiện pháp luôn có điều kiện sanh 
khởi. Chúng sanh khởi như thế nào? Khi chúng ta đói bụng cồn cào, 

8. Sđd, tr. 10-11.
9. Sđd, tr. 7.
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ngồi bên bát cơm ta đưa vào miệng những muỗng cơm có đầy đủ mỹ 
vị, vị giác làm cho tâm ta thỏa thích, hoan lạc nên bị nô lệ trong sự thèm 
khát. Đây là lúc tâm tham sinh khởi. Nếu có miếng ăn cay, đắng… làm 
cho ta bực bội, khó chịu thì đây là tâm sân. Còn có những miếng ăn mà 
ta không phân định rõ ràng sự tiếp xúc với nó, nhai mà không ghi nhận 
được vị giác như thế nào thì đây là trạng thái của tâm si.

Người đời luôn ăn uống trong tham sân si, họ mưu cầu cho vấn 
đề này cũng bằng tam độc phiền não nên cả đời bị trói cột trong 
chúng. Người tu xuất gia, khi ăn phải duy trì chánh niệm. Phép ăn 
của người Khất sĩ là phép ăn hòa chúng. Tất cả phải ngồi ngay thẳng, 
chú ý theo dõi từng muỗng cơm đều đặn và ghi nhận tâm sinh khởi 
như thế nào. Nếu tâm ấy ưa thích hay bực bội phải nhiếp phục và xả 
ly chúng. Phải biết rằng thọ thực là duy trì mạng sống để hoàn thành 
phạm hạnh của bậc Thánh. Do thường suy niệm về mục đích này nên 
người xuất gia chánh niệm đoạn trừ tham sân si trong khi thọ thực.

b. Mặc

“Người tu xuất gia chỉ lượm vải bỏ mà đâu lại thành áo nhưng có 
ai cúng vải, đồ cũ thì được mặc”10.

Trong 13 hạnh đầu-đà có một hạnh là trọn đời mặc y vá chứ 
không nhận y may sẵn của thí chủ. Tinh thần xả ly của chúng ta là có 
người cúng thì nhận, không cúng thì thôi. Chúng ta không tìm cầu y 
áo nơi thí chủ. Chúng ta không nên sinh tâm ưa thích hay oán ghét 
duyên theo y tốt hay xấu do họ mang lại. Người đời dùng vải vóc cao 
sang tô điểm xác thân tứ đại. Người tu dùng vải đâu lại thành áo để 
tạm che thân, thể hiện sự an nhiên vượt thoát cuộc đời.

Một thuở nọ khi Phật còn tại thế, A-nan là thị giả hầu Phật. Có 
một thí chủ sinh niềm tin đối với A-nan nên dệt một chiếc y rất đẹp 
cúng dường Ngài. Ngài A-nan tưởng nhớ đến Tôn giả Đại Ca-diếp 
nên đem chiếc y cúng dường vị Đệ nhất hạnh Đầu-đà. Nhận y xong, 
Tôn giả Đại Ca-diếp tưởng nhớ Đức Thế Tôn nên dâng y cúng dường 
lên Phật. Đức Thế Tôn nhận y, bèn cởi y cũ đang mặc trao lại cho Tôn 

10. Sđd, tr. 7.
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giả Ca-diếp và hỏi rằng: “Hàng Tỳ-kheo đắp y vì mục đích gì?”. Tôn giả 
bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, vì hai mục đích: Thứ nhất là được hiện tại 
lạc trú, thứ hai vì lợi ích cho chúng sanh trong tương lai”.

Cuộc đời đau khổ vì ăn ngon mặc đẹp. Chiếc y phấn tảo nhà 
Phật tuy không đẹp đẽ nhưng lại không có tính chất đau khổ của 
cuộc đời. Mặc y ấy vào người, thân tâm người xuất gia hoàn toàn 
định tĩnh, gánh nặng của cải vật chất hoàn toàn trút bỏ. Hàng ngày 
không cần phải bận bịu mưu toan làm các việc để có miếng ăn, cái 
mặc nữa. Thân tâm được nhẹ nhàng đưa đến xuất ly thế gian và đắc 
an lạc trong hiện tại. Vấn đề khác nữa là khi mặc y, chúng ta phải nhớ 
tưởng đến chúng sanh. Hàng xuất gia là ruộng phước cho cuộc đời 
gieo trồng công đức. Mỗi miếng y vá có hình ảnh như là từng thửa 
ruộng trên cánh đồng. Chúng ta thọ nhận y này để người cúng thọ 
hưởng được phần nào phước báu tu hành của hàng Tăng bảo.

Thế nên, chiếc y chúng ta mặc phải thể hiện sự thanh bần, đơn 
giản chứ không phải bằng gấm vóc, lụa là, sang trọng. Một lần nọ, 
Đức Thế Tôn đến thọ trai ở nhà một thí chủ theo lời thỉnh cầu của 
họ. Gia chủ đem vải Kasi sang trọng trải dài từ sân nhà ông đến suốt 
con đường mà Phật và chư Tăng đi đến. Khi thấy gia chủ trải vải như 
vậy, Đức Thế Tôn đã dừng lại không đi. Tôn giả A-nan hiểu ý Phật 
nên bảo gia chủ dẹp cất những thước vải đó. 

Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn có đủ oai đức để đi trên những 
tấm vải Kasi êm dịu nhưng vì làm gương cho đại chúng và vì hạnh xả 
ly nên Ngài chỉ đi trên mặt đất. Khi đối trước vật dụng, tâm ta luôn dễ 
bị sa vào sự nguy hiểm của phiền não tham, sân, si. Nếu không khéo 
nắm giữ tâm, các phiền não này ràng buộc chúng ta, làm chướng ngại 
rất lớn cho con đường tu học.

c. Chỗ ở

“Người tu xuất gia chỉ ngủ qua đêm dưới gốc cây nhưng có ai cúng 
lều, am nhỏ một cửa thì được ở”11.

11. Sđd, tr. 7.
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Kinh Venaga trong Tăng Chi Bộ Kinh chép sự việc liên quan về 
chỗ ở của người xuất gia như thế này: Có một Bà-la-môn đến gặp Phật 
và giới thiệu về chiếc giường rất giá trị của mình. Chân giường làm 
bằng vàng bạc. Nệm bằng gấm lụa, có màn che mượt mà và những 
chiếc gối lộng lẫy. Bà-la-môn hỏi Phật: “Sa-môn Go-ta-ma có được cái 
giường đẹp như vậy không?”. Phật đáp rằng: “Những chiếc giường như 
vậy quả thật quý giá và khó tìm trên đời. Nhưng dù chúng quý giá thế 
nào vẫn không phù hợp với đời sống phạm hạnh của Như Lai”. 

Ngang qua đó, Ngài lại dạy có 3 loại giường cao quý nhất:

- Có những chiếc giường cao, giường lớn của hàng chư Thiên. 
Nếu ai thực hành và chứng đắc tứ thiền, khi vị ấy đứng, ngồi, nằm 
đều là đang ở cảnh giới chư Thiên.

- Có những chiếc giường cao, giường lớn của hàng Phạm Thiên. 
Nếu thực hành và chứng đạt tứ vô lượng tâm, thì nơi vị ấy đứng, ngồi, 
nằm đều là cảnh giới của Phạm Thiên.

- Có những chiếc giường cao, giường lớn của bậc Thánh. Đó là 
người tu tập đoạn diệt tham sân si, thì nơi vị ấy đứng, ngồi, nằm đều 
là cảnh giới của bậc Thánh.

Khi ở một trú xứ, chúng ta thường chấp trụ vào chỗ ở. Do đó, rất 
có thể ta xuất gia ra khỏi nhà thế tục này nhưng lại dính mắc vào nhà 
thế tục khác. Nếu gia đình là gánh nặng của người tu thì ngôi chùa hay 
một đạo tràng nào đó cũng là một gánh nặng không kém. Do vậy, Tổ 
sư dạy chúng ta chỉ nên nghỉ dưới gốc cây và không được ngủ hai lần 
để tránh sự mến tiếc. Ngày nay, chúng ta đều ngủ trên giường chõng 
kể đã hơn người xưa rất nhiều. Cần phải kiểm soát tâm đừng để say 
đắm về chỗ ở mà chuốc thêm gánh nặng trên con đường giác ngộ.

Kinh lại chép rằng: Một hôm, Thế Tôn trú ở một khu rừng vắng, 
có một đoàn hoàng tử du ngoạn vào nơi Thế Tôn đang thiền định. Họ 
đi ngang qua chỗ Thế Tôn ngồi. Nhận thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, 
mặc y phấn tảo, tài sản chỉ có một bình bát đất để một bên. Họ thấy 
thật là thương tâm, khổ não và than thở thay cho Phật. Cuộc đời của 
các hoàng tử này sống trên nhung lụa, giường mà họ ngủ rất cao sang 
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và có những mỹ nữ hầu hạ, thế mà họ thấy còn chưa toại ý. Đức Thế 
Tôn dạy rằng: “Tuy các hoàng tử sống trên những chiếc giường quý giá 
nhưng tâm luôn lo sợ và bất an. Dù cuộc sống có đầy đủ ngũ dục vẫn 
không bao giờ được an lạc. Còn Như Lai dù ngồi dưới gốc cây, không hề 
có chút tài sản nào nhưng lại là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời”.

Các dục khi chưa được đoạn trừ, chúng ta không thể có được sự 
an lạc của bậc Thánh. Sự an lạc này không thể dùng tiền bạc mua sắm 
hay dùng tri thức để tìm kiếm, chúng đến một cách tự nhiên qua sự 
hành trì Chánh pháp, đoạn diệt nhiễm ô phiền não nơi tam nghiệp 
thân khẩu ý.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

“Ái dục sinh ra sợ,

Ái dục sinh ra lo,

Người dứt sạch ái dục,

Không còn lo sợ gì”.

d. Thuốc trị bệnh

“Người tu xuất gia chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
khi đau nhưng có ai cúng thuốc, đường, dầu thì được dùng”12.

Thời Phật tại thế, thuốc trị bệnh chỉ là đường, sữa hay mật. Một 
số Tỳ-kheo để dành những món này lâu ngày bị hư nên Phật cấm cất 
chứa vật thực cách đêm. Ngày xưa, có những đàn bò lên núi Tuyết ăn 
cỏ. Món cỏ đó khi vào bụng bò qua đường tiêu hoá có tác dụng trị một 
số bệnh thông thường nên hàng xuất gia dùng làm thuốc trị bệnh. 
Ngày nay, liệu pháp này không còn sử dụng nữa. Với sự tiến bộ vượt 
bậc của y khoa hiện đại, tất cả các chứng bệnh đều có thuốc chữa theo 
Đông y và Tây y. Là người xuất gia, khi lâm bệnh chúng ta cần phải 
chữa trị phù hợp. Không nên chấp thân mà dùng thuốc quá cao sang 
hay sử dụng thuốc bổ làm cho cơ thể sung mãn. Việc dùng thuốc cũng 
như việc thọ trai, không nên tầm cầu dục lạc trong đó, mà phải tâm 

12. Sđd, tr. 7.
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niệm dùng chúng để duy trì mạng sống, tu hành phạm hạnh.

Trong Kinh “Không Uế nhiễm” thuộc Trung Bộ kinh, Đức Phật 
dạy rằng: Có Tỳ-kheo sống trong rừng, chỉ đi khất thực, mặc y phấn 
tảo, ở dưới gốc cây, ăn đồ ăn trong bát nhưng nếu bất thiện pháp 
trong tâm chưa đoạn trừ thì vị Tỳ-kheo ấy không đáng được tôn 
kính. Vì như một cái bát bằng đồng, bên ngoài bóng loáng, đẹp đẽ 
nhưng bên trong đựng đầy thức ăn hôi thiu, nhơ uế. Đem cái bát này 
để giữa chợ, mọi người ai cũng thích thú vẻ ngoài của nó nên xúm 
lại chiêm ngưỡng. Nhưng khi giở bát ai cũng chán chê, dù cho người 
đói cũng không thèm ăn đồ ô uế đó. Ngược lại, có vị Tỳ-kheo sống ở 
trong làng, ăn thức ăn do thí chủ cúng, y áo do thí chủ dệt, am cốc do 
thí chủ xây cất nhưng trong tâm bất thiện pháp đã được đoạn diệt, 
vị này đáng được cung kính, gần gũi và học pháp. Cũng như một cái 
bát bằng đồng bên ngoài bóng loáng, bên trong đựng thức ăn thơm 
ngon, tinh sạch. Đem cái bát này để giữa chợ mọi người thích thú đến 
xem. Khi giở bát hương thơm đồ ăn bên trong tỏa ra ngào ngạt đến 
người đang no cũng muốn ăn thêm.

Như vậy, vấn đề thọ dụng vật chất dù từ miếng ăn cho đến thuốc 
trị bệnh, chúng ta đều phải quán chiếu và kiểm soát tâm. Phải biết sử 
dụng tứ vật dụng hỗ trợ cho sự tu tập, chứ đừng chìm đắm trong nó.

4. Dung hợp hài hòa Nam tông và Bắc tông

Việt Nam là một đất nước hữu duyên với Phật giáo. Phải nói 
rằng trên thế giới không có một đất nước nào Phật giáo đa dạng như 
ở Việt Nam. Trong khi ở những nước Đông Nam Á như Thái Lan, 
Lào, Campuchia, Miến Điện… chỉ có Phật giáo Nam tông, những 
nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc… có Phật 
giáo Bắc tông và ở Tây Tạng, Mông Cổ theo Phật giáo Mật tông thì ở 
Việt Nam có tất cả các hệ phái này.

Tuy nhiên, trong số các hệ phái lớn du nhập vào Việt Nam có thể chia 
ra 2 dòng là Bắc truyền và Nam truyền. Trong sự gặp gỡ này, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã dùng trí tuệ của mình dung hợp cả hai hệ phái để chắt 
lọc tinh hoa mà sáng lập ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Về hình thức, Tổ 
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sư đắp y, mang bát giống Nam truyền. Về giới luật, Tổ sư thọ trì 250 giới 
thuộc Bắc truyền. Về quan điểm giáo lý, Ngài sử dụng cả hai nguồn Nam 
truyền và Bắc truyền. Các bản kinh Đại thừa và kinh tạng Nikaya đều 
được Tổ sư vận dụng để đưa vào các bài giảng dạy trong Chơn lý.  

Từ những nghĩa lý đó, chúng ta thấy rằng Tổ sư đã thấu tỏ sự giác 
ngộ nên Ngài có thể sử dụng mọi phương tiện để hành trì và truyền 
đạo. Mục đích là mang đến cho hành giả con đường tu hành đúng 
Chánh pháp. Như vậy, dù bất cứ hệ phái nào đi chăng nữa cũng có 
thể giúp cho chúng ta có cái biết chân chính. Cái biết này Tổ gọi là 
giác chơn, là mục tiêu tối hậu đi vào đạo quả. Tổ đã dạy: “Phật là giác 
chơn, là cái biết thật tự nhiên, là nghĩa lý của tiếng Phật, mục đích của 
cái biết nơi mình, chớ không phải mê tín mờ quáng, mà tự trói mình 
trong chữ Phật, tiếng đạo, hay tông giáo riêng biệt”13.  

Trong quyển Chơn lý “Khất sĩ”, Tổ sư chỉ dạy về giáo pháp Khất sĩ 
như sau: “Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống 
của chơn lý võ trụ mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy, bởi chúng 
sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết sẽ hoàn toàn ngơi 
nghỉ. Các sự thấy nghe hiểu để đem lại cho cái biết, biết quí báu hơn 
không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai. Từ nhỏ đến 
lớn từ thấp đến cao từ trước đến sau, từ chiều đến sáng, mỗi lúc cái biết 
càng phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi tới, làm cho chúng sanh 
càng ngày càng được thêm sự học hành. Chúng sanh đây là căn thân và 
chủ thức (là người nhận biết) cho nên cái biết chủ cần phải sống, lớn, ăn, 
vui, yên và còn mãi mãi. Chính biết là ta, là mục đích của chúng sanh, 
là chơn lý của cuộc đời, là tinh ba của võ trụ, chính chơn lý hay triết lý 
mới là môn học thực tế, lợi ích đi ngay đến Niết-bàn, kêu là đạo, là sự học 
không hai, là cái học của ta, nó ở với ta, nuôi sống cái ta, nó làm ta vậy”14.

Đây là đoạn giới thiệu cho tinh thần Khất sĩ, là tu tập để đi vào 
tánh giác ngộ mà Tổ sư gọi là cái biết. Đức tánh giác ngộ này không 
nằm ở giáo nghĩa Tiểu thừa hay Đại thừa mà nằm ở chỗ tu tập để đạt 
ngộ, đắc Niết-bàn. 

13. Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 427. 
14. Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, tr. 259-260.



ĐƯỜNG LỐI HÀNH TRÌ CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG   581

Giáo lý Khất sĩ là sự sống chung của nhân loại dựa trên tinh thần 
xin ăn tu học. Tinh thần xin đó Tổ sư dạy rằng: “Có hai thứ xin: Xin 
vật chất (vạn vật) để nuôi thân, xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí”15.

Đứng trên lập trường dung hợp hai trường phái Bắc tông và 
Nam tông để sáng lập ra Đạo Phật Khất Sĩ, Tổ sư đã nhấn mạnh trong 
quyển Chơn lý “Cư sĩ” như sau: “Chúng tôi du Tăng khất thực, sống 
với lẽ chung của tất cả chúng sanh, theo chơn lý võ trụ, không phân 
chia chủng tộc, màu da, phái môn, giai cấp, bần phú, sang hèn, cỏ, cây, 
thú, người, Tăng, Phật. Mục đích của Chánh đẳng Chánh giác quyết 
đến nẻo giải thoát hoàn toàn, không vì nhỏ hẹp mà đem mình vào sự 
trói buộc phiền não. Vậy nên, theo giới luật Phật xưa, nhà Tăng không 
ở một chỗ thâu nhận tín đồ bổn đạo riêng, mà phải vân du khắp nơi 
cùng xứ, vừa học với tất cả mọi người, vừa đem sự học của mình, giúp 
ích cho ai nấy trao đổi lẫn nhau, để cho sự học nhờ kinh nghiệm trong 
chỗ hành, mà chóng được đủ đầy toàn giác”.

III. KẾT LUẬN

Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ cách nay 26 thế kỷ, được truyền thừa 
khắp nơi trên toàn thế giới cho đến tận ngày nay, đã đi vào lòng người 
một cách hài hòa bởi nét đẹp nhân bản của nó. Đạo Phật không 
những được xem là nơi nương tựa tâm linh cho những người hướng 
về đời sống xả ly, mà còn là một nếp sống đạo đức cho toàn xã hội loài 
người. Nếp sống đó là một mô hình gắn kết có tổ chức theo một hình 
mẫu đầy trí tuệ mà Đức Phật đã xây dựng ngay từ khi Tăng đoàn mới 
thành lập. Qua bao thế hệ Tăng-già, mô hình ấy vẫn được duy trì như 
một nét căn bản không thể thiếu của đời sống xuất gia, và đưa đến 
đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, mang giá trị vượt không gian và thời 
gian. Dù Tăng đoàn trong thời đại nào, trú ngụ ở bất kỳ trú xứ nào 
cũng có thể áp dụng tu tập để cùng nhau đi đến giác ngộ, giải thoát.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết tinh của Phật giáo từ khi du 
nhập cho đến ngày nay. Trải qua biết bao biến đổi thăng trầm theo 
thời cuộc, lịch sử Phật giáo Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển. Trong 

15. Sđd, tr. 264.
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đó, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã đóng góp vô cùng to lớn trong 
công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Tổ sư đã nêu cao ngọn 
đèn chơn lý với chí nguyện nối truyền Thích-ca Chánh pháp. Ngài đã 
góp thêm một trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam. Hình ảnh nhà 
sư đầu trần, chân không vào xóm khất thực đã làm sống lại hình ảnh 
của Đức Phật và Thánh chúng từ ngàn xưa.

Dù đã vắng bóng 60 năm, nhưng những đóng góp của Ngài 
cho Phật giáo Việt Nam nói chung và cho Hệ phái nói riêng vẫn giữ 
nguyên giá trị. Ngài đã khai mở đạo pháp, khuyên nhắc chúng ta phải 
biết phát tâm tu Phật để thành tựu quả vị Phật. Ngài dạy rằng: “Phật 
là chỗ đến của tất cả chúng sanh, cũng như toàn giác là chỗ đến của tất 
cả sự học: chơn như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện lành, từ bi, 
trí huệ” (Chơn lý “Chư Phật”). 

***
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NGHIEÂM TRÌ GIÔÙI LUAÄT
TRANG NGHIEÂM TAÂY PHÖÔNG TÒNH ÑOÄ

ĐĐ.TS. Giác Nhường 
Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM  
Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đăk Nông

Hệ phái Phật giáo Khất sĩ ra đời dựa trên nền tảng tư tưởng 
Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa do Tổ sư Minh Đăng 
Quang sáng lập. Tổ sư đã chú trọng về phương diện Tứ y Pháp – 
đời sống đơn giản về ăn, mặc, ở, bệnh, nhất là giáo hóa Tăng đoàn 
chuyên tâm hành trì giới, định, tuệ. Tăng đoàn nghiêm trì giới luật 
chính là một cảnh giới tịnh độ, cực lạc; đây cũng chính là quan điểm 
mà Tổ sư đã xây dựng một Giáo hội Tăng-già Khất sĩ “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”. Trong bài này, người viết chỉ trình bày vài 
quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang về Tịnh độ, Cực lạc - tức 
bản chất thanh tịnh, nghiêm trì giới luật của Giáo hội Tăng-già; về 
điều kiện truyền giới và tư cách giới tử để chính thức là thành viên 
của Tăng đoàn, Giáo hội.

Quan niệm về Tịnh độ Cực lạc

Theo quan niệm của Tổ sư Minh Đăng Quang thì “giới luật 
của Giáo hội Tăng-già là xứ Tây phương Tịnh độ, cực lạc an dưỡng 
của chúng sanh”1. Trang nghiêm Tây phương tịnh độ ấy chính là 
Giáo hội Tăng-già phải được trang nghiêm, các thành viên trong 
Giáo hội phải nghiêm trì giới luật. Tăng đoàn phải áp dụng giới 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr. 47, 1965.
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luật trong đời sống thường ngày, trong giải quyết Tăng sự, thì giới 
luật mới phát huy được giá trị của nó, mới có được chức năng duy 
trì chánh pháp trường tồn. Mục đích mà Đức Phật chế định giới 
luật có mười sự lợi ích đó là: (1) Vì nhiếp phục Tăng chúng; (2) 
vì nhằm triệt để nhiếp phục Tăng chúng; (3) vì muốn cho Tăng 
chúng an lạc; (4) vì để nhiếp phục những người không biết hổ 
thẹn; (5) vì để cho những người biết hổ thẹn cư trú yên ổn; (6) vì 
để cho những người không tin khiến họ tin tưởng; (7) vì để cho 
những người đã tin tăng thêm lòng tin; (8) vì muốn dứt hết pháp 
lậu hoặc ngay trong hiện tại; (9) vì để cho những lậu hoặc chưa 
sinh không thể sinh khởi; (10) vì muốn cho Chánh pháp được tồn 
tại lâu dài.

Tăng đoàn Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang ở buổi ban 
đầu đã sống đúng tinh thần giới luật, y cứ giới luật để giải quyết 
mọi vấn đề Tăng sự và Phật sự trong Giáo đoàn. Tổ sư đã y cứ luật 
Tứ phần của phái Đàm-vô-đức làm nền tảng cho Tăng Ni Phật 
giáo Khất sĩ hành trì. Đây là bộ luật mà đa số các nước Phật giáo 
Đại thừa hành trì. Ngoài ra, để hỗ trợ Tăng Ni của Giáo đoàn Khất 
sĩ tu tập và hành đạo trong thời hiện đại, nhất là tại Việt Nam, nên 
Tổ sư đã quy định thêm một số điều luật, xem như là một bộ tiểu 
luật gồm 114 điều, những điều này không phải là giới điều mà chỉ 
xem như thanh quy nội bộ Hệ phái. Sau khi Tổ sư vắng bóng vào 
đầu năm 1954, Giáo hội do quý Trưởng lão đệ tử Tổ sư lãnh đạo 
và tiếp tục y như truyền thống mà hành trì. Cho đến năm 1966, 
Phật giáo Khất sĩ được chính quyền đương thời công nhận là một 
tổ chức Giáo hội với tên gọi Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam 
(GHTGKSVN), bản điều lệ được hình thành gồm 32 điều. Năm 
1973, để đáp ứng tình hình thực tế trong quản lý và hoằng pháp, 
hệ thống tổ chức của Giáo hội lại phân làm hai viện, đó là Viện Chỉ 
đạo và Viện Hành đạo, với Bản điều lệ được chỉnh lý thành 26 điều. 
Đến năm 1975, Giáo hội đã tu chỉnh bản điều lệ thành 6 chương 
27 điều. Như vậy, GHTGKSVN từ năm 1966 đến năm 1975 bắt đầu 
sinh hoạt theo mô hình quản lý hành chánh bằng nội dung bản 
điều lệ quy định. Tất nhiên, vấn đề Tăng sự vẫn duy trì theo truyền 
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thống giới luật và bộ 114 điều luật mà Tổ sư đã vạch ra. Đến năm 
1981, GHTGKSVN cùng với 8 tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả 
nước sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), và từ đây 
GHTGKSVN đổi tên gọi là Hệ phái Khất sĩ, sinh hoạt theo quy 
định của Hiến chương GHPGVN. Nội dung của Hiến chương có 
quy định phải tôn trọng và tiếp tục duy trì truyền thống tu tập của 
các Hệ phái.

Vì vậy, dù ở thời kỳ nào, lời dạy của Tổ sư luôn luôn là tông chỉ 
cho Tăng Ni Khất sĩ hành trì tu tập, nhất là về giới luật. Tổ sư dạy 
“Giới luật trong sạch của mỗi sắc thân, ấy mới gọi là thế giới Cực lạc”2. 
Hay “Tịnh độ là lục độ thanh tịnh, là giới luật Tăng-già Khất sĩ giải 
thoát, giới luật giải thoát là Niết-bàn Cực lạc, xứ an lạc”3.

Quy định Giáo hội Tăng-già

Theo Tổ sư Minh Đăng Quang, “một Tăng hay một chúng là 4 
vị sư; một Tiểu Giáo hội Tăng-già là 20 vị sư; một Trung Giáo hội 
Tăng-già là 100 vị sư; một Đại Giáo hội Tăng-già là 500 vị sư”4. Theo 
đó, điều kiện số lượng tối thiểu cho một Giáo hội là phải đủ 20 vị xuất 
gia, và điều kiện căn bản là phải hòa hợp, thanh tịnh. 

Một Giáo hội thì phải có đầy đủ chức năng giải quyết tất cả 
mọi sự việc, mọi sinh hoạt trong Giáo đoàn, nhất là phải đủ điều 
kiện để xuất tội cho một vị Tỳ-kheo, làm trang nghiêm Tăng thân, 
hòa hợp Tăng đoàn, duy trì và phát huy Chánh pháp. Hay nói cách 
khác, Tăng đoàn có khả năng khiến cho Phật nhật tăng huy, Pháp 
luân thường chuyển, tông môn vĩnh chấn và Tổ ấn trùng quang. 
Theo Luật Thiện Kiến, Đức Phật dạy Tôn giả A-nan có năm điều 
kiện khiến chánh pháp được tồn tại lâu dài. Năm điều đó là: “Sau 
khi Như Lai diệt độ phải lấy giới luật làm thầy; ở đời ít nhất có năm 
người trì giới; khi truyền cụ túc ở trung tâm phố thị thì cần 10 vị, biên 

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Vô Lượng Cam Lộ”, tr. 122. Nxb. Tôn 
giáo, 2004.

3. Tổ sư Minh Đăng Quang,  Chơn lý  “Tu và nghiệp”, tr. 79. Nxb. Tôn 
giáo, 2004.

4. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr. 39, 1965.
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địa ít nhất cần phải đủ 5 vị; khi xuất tội Tăng tàn cần phải đủ 20 vị 
Tăng; nhờ vào các vị luật sư”5. Hay theo Phật giáo Nguyên thủy, Luật 
tạng, Đại phẩm 2, chương Campa kiền-độ (Campeyyakkhandhaka)6 
có quy định nội dung bắt đầu từ “Công việc của nhóm 4 vị” đến 
“Công việc của nhóm 20 vị” quy định rằng đối với nhóm 4 vị tỳ-
kheo thì không được truyền giới, tự tứ, xuất tội; nhóm 5 vị tỳ-kheo 
được truyền giới cụ túc nơi biên địa, nếu không phải là nơi biên địa 
xa xôi thì không được truyền giới. Ở nhóm này vẫn không được giải 
tội cho một vị tỳ-kheo; nhóm 10 vị thì trừ việc xuất tội Tăng tàn, 
còn tất cả các yết-ma khác đều được làm với túc số Tăng này; chỉ 
có nhóm 20 vị Tỳ-kheo thì thực hiện hết thảy các pháp yết-ma, giải 
quyết tất cả mọi Tăng sự. Trong luật này còn quy định rất rõ về tư 
cách để được tham gia tác pháp yết-ma của các nhóm trên, nhưng 
ở đây chỉ đề cập về số lượng Tỳ-kheo để tác pháp yết-ma cho Giáo 
hội Tăng-già. 

Theo Hòa thượng Thích Phước Sơn trong Luật học tinh yếu, để 
thực hiện pháp yết-ma cần phải hội đủ 3 yếu tố mới hợp quy, đó 
là: nhân, pháp và sự. Trong đó, “sự” tức là sự vật cụ thể hay sự việc 
diễn tiến; “Pháp” là những nguyên tắc, những thủ tục... đã được 
quy định như trường hợp nào đơn bạch, trường hợp nào bạch 
nhị... “Nhân” tức là người hay nhân cách, nghĩa là những người 
đó phải đủ tư cách pháp nhân của một tỳ-kheo hợp pháp, và túc 
số phải phù hợp cho từng pháp yết-ma. Túc số này được quy định 
như: “Tăng gồm 4 người là túc số tối thiểu trong sinh hoạt thông 
thường như thuyết giới; Tăng gồm 5 người là túc số tối thiểu cho việc 
Yết-ma Tự tứ, ngoài ra, túc số này cũng có thể truyền giới Cụ túc tại 
những địa phương mà ở đó số Tỳ-kheo quá ít; Tăng gồm 10 người là 
túc số cần thiết để truyền giới Cụ túc; Tăng gồm 20 người là túc số 
cần thiết để xuất tội Tăng tàn và tất cả các pháp yết-ma khác. Trên 
túc số 20 có thể thực hiện bất cứ pháp yết-ma nào. Khi thực hiện các 
pháp yết-ma thì số người thừa không phạm, nhưng số người thiếu sẽ 

5. Đại chánh Tân tu, Thiện Kiến Tỳ-bà-sa, quyển 24, số 1462, tr. 786a.
6. Tỳ-kheo Indacanda (dịch), Tam tạng song ngữ Pali–Việt, Tạng luật, Đại 

phẩm 2, tr. 239 – tr. 265, Buddhist Cultural Centre, Sri Lanka.
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phạm luật”7.

Theo tinh thần đó, Tổ sư đã cho rằng một tiểu Giáo hội là 20 vị 
tỳ-kheo, có nghĩa là số lượng tối thiểu để thực hiện được tất cả các 
pháp yết-ma trong Giáo đoàn theo truyền thống Đức Phật đã dạy. 
Trong bộ 114 điều luật, Tổ sư còn dạy rằng: “Cấm không đặng thiếu 
sót sự hành đạo của Tăng, mỗi chỗ phải do Giáo hội chứng minh và 
các Giáo hội nhánh mỗi kỳ ba tháng phải trình bày về Trung ương một 
lần về sự tu học”8. Với quy định như vậy, Tăng đoàn vừa phát huy tinh 
thần hòa hợp, vừa hỗ trợ lẫn nhau để cùng xây dựng và giải quyết các 
vấn đề tồn tại trong các Giáo hội nhánh trực thuộc Giáo hội trung 
ương. Các Giáo hội nhánh này nay là các Giáo đoàn thuộc hệ phái 
Phật giáo Khất sĩ, một trong 9 thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam.

Với cách nhìn trên, Tổ sư đã quy định các việc quan trọng trong 
Tăng đoàn cần phải đủ túc số là 20 vị Tăng, tức một tiểu Giáo hội. 
Nhất là sự kiện liên quan đến các việc như: truyền thọ giới pháp, 
tự tứ, xuất tội Tăng tàn,… đều phải đủ số lượng Tăng của một tiểu 
Giáo hội.

Quy định về Tăng cách

Tăng cách là tư cách của một vị xuất gia, là phẩm chất của một 
vị Tăng; là sự biểu hiện cách sống trong đoàn thể Tăng-già, được quy 
định thông qua giới luật. Nội dung trong bài này chỉ đề cập đến vấn 
đề Truyền giới cho giới tử để trở thành một thành viên trong Tăng 
đoàn Khất sĩ mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã quy định.

Việc truyền giới và thọ giới là vấn đề rất quan trọng, vì đây 
chính là nguyên nhân chủ yếu để xây dựng Tăng đoàn, trang nghiêm 
Giáo hội, bảo tồn Chánh pháp lâu dài. Vì vậy, việc truyền giới và thọ 
giới không những chỉ chú trọng đến nội dung mà cần phải tuân thủ 
nghiêm túc về hình thức truyền thọ giới pháp. Vì đây là pháp yết-
ma mà trong đó có sự tham gia của tập thể Tăng-già, cả tư cách của 

7. HT. Thích Phước Sơn, Luật học tinh yếu, tr. 34, Nxb. Phương Đông, 2006.
8. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr. 237, 1965.
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các vị giới sư và giới tử. Tăng cách một vị xuất gia thanh tịnh trang 
nghiêm, hay bê tha sa đọa đều ảnh trực tiếp đến sự thanh tịnh Tăng 
đoàn, trang nghiêm Giáo hội, không phải chỉ mang lại quả báo cho 
cá nhân vị ấy, mà còn ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và suy tàn của 
chánh pháp. 

Vì lý do đó mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã quy định khi tác 
pháp truyền thọ giới cụ túc cho giới tử thì phải đủ 20 vị Tăng chứng 
minh. Tổ sư dạy: “Khi cho thọ giới Khất sĩ phải có đủ một tiểu Giáo 
hội 20 vị sắp lên, chứng nhận minh bạch, thiếu một vị cũng không 
được. Khi đó, phải có một vị sư đứng ra giới thiệu, xin giùm với Giáo 
hội, một vị sư truyền thọ quy giới cho, và phải có một vị Đại đức hay 
Trưởng lão, Thượng tọa đứng ra bảo đảm dạy dỗ. Lúc ấy, tất cả Giáo 
hội đều phải ưng thuận hết; nếu có một vị sư bất bình thì sẽ không 
được thâu nhận”9. Và Tổ sư nhấn mạnh rằng:“Cấm cho thọ giới Y 
Bát người không có đủ ba ông thầy chứng dự”10, tức là trong số 20 vị 
đó phải thỉnh 3 vị Hòa thượng với ba vai trò là: Giới Hòa thượng 
(S. Updaya), tức chỉ cho Hòa thượng chính trao truyền giới luật, 
là nơi qui hướng để Tỳ-kheo đắc giới; Yết-ma sư (S. Karmadana), 
tức vị chủ trì nghi thức bạch tứ yết-ma truyền giới; Giáo thọ sư (S. 
Acarya), là vị thầy dạy về uy nghi tác pháp, hướng dẫn, mở đường 
hiểu biết cho các giới tử. Ba vị Hòa thượng này còn gọi là Tam sư: 
Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Yết-ma, Hòa thượng giáo thọ. 
Điều này cho thấy Tổ sư rất quan tâm đến một vị giới tử tân Tỳ-
kheo, không chỉ quan trọng đến đời sống phạm hạnh của cả cuộc 
đời vị Tỳ-kheo này, mà hơn thế nữa là sự trang nghiêm Tăng đoàn, 
sự trường tồn của Phật pháp.

Đối với việc truyền thọ giới pháp cho giới tử Sa-di, Tổ sư dạy: 
“Chứng minh cho một người tập sự phải có đủ bốn vị sư trên hai năm”11. 
Điều thứ 52 và điều thứ 53 trong bộ 114 điều luật, Tổ sư dạy: “Cấm 
cho thọ giới một Tập sự chưa thuộc Tứ y Pháp, mười giới và bài kinh 
cúng dường”; “Cấm cho vào hàng Tỳ-kheo kẻ nào chưa rành môn oai 

9. Sđd, tr. 41.
10. Sđd, tr. 235. 
11. Sđd, tr. 40.
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nghi Giới bổn, những câu chú (Tỳ-ni), kinh tụng”12.

Để được thọ giới Pháp, Tổ sư quy định “Người tập sự phải từ 18 
tuổi sắp lên và từ 20 tuổi mới được thọ giới Khất sĩ 250 giới”13. Nhưng 
khoảng thời gian tu tập từ Sa-di đến Tỳ-kheo thì Tổ quy định “Sau 
hai năm tu tập đủ nết hạnh thanh tịnh và thiện căn, phước đức nhân 
duyên mới cho thọ quy giới, nhập chúng sau hàng Khất sĩ, bấy giờ mới 
được gọi là bình đẳng”14.

Tuy nhiên, để hỗ trợ cho các Sa-di, tập sự chững chạc trong oai 
nghi, vững chãi trong phạm hạnh, để tự mình có thể kiểm soát đời 
sống của người Khất sĩ trong Tăng đoàn trang nghiêm thanh tịnh, 
chư Tôn đức Giáo phẩm trong Hệ phái đã quy định thêm mỗi vị xuất 
gia sau khi thọ giới Sa-di 3 năm trở lên, sau đó mới được xem xét 
hạnh kiểm, giới thiệu thọ giới Cụ túc. Đồng thời, Hệ phái còn mở các 
khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” buộc các vị tân xuất gia phải trải qua 
các khóa này mới đủ điều kiện để thọ giới pháp.

Trong bài “Vài nét về truyền thống truyền thọ giới pháp của Hệ 
phái Khất sĩ”, Hòa thượng Giác Toàn ghi: “Một giới tử muốn thọ cụ 
túc giới phải hoàn thiện các tiêu chí sau: Phải thực hành Sa-di pháp ít 
nhất từ hai đến 3 năm trở lên để “uốn nắn tâm viên, giồi trau ý mã”; 
phải trong sạch các nhơn duyên của đời, nghĩa là không bị vướng một 
trong 13 già-nạn; Phải thuộc giới bổn, phạm hạnh thanh tịnh; Phải 
trọn lễ hầu thầy, tham thiền có ấn chứng và đầy đủ oai nghi tế hạnh; 
Phải thông thuộc một số kinh luật căn bản; Phải biết mục đích của 
mình, tôn chỉ của Đạo. Một số trường hợp đạo hạnh non kém, dẫu đủ 
3 năm Sa-di vẫn không được thọ Cụ túc giới và phải chờ cho đến khi 
nào Bổn sư nhận xét đạo hạnh của giới tử tương đối được thì giới thiệu 
cho lên lớp thọ giới đủ”15.

Tóm lại

12. Sđd, tr. 236. 
13. Sđd, tr. 40.
14. Sđd, tr. 40.
15. HT. Giác Toàn, “Vài nét về truyền thống truyền thọ giới pháp của Hệ 

phái Khất sĩ”, trên Website www.chuahuenghiem.net/
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Tổ sư Minh Đăng Quang đã chủ trương dùng giới luật để xây 
dựng một cảnh giới Tịnh độ, Cực lạc tại nhân gian. Trong Chơn lý 
“Tu và nghiệp”, Tổ sư dạy: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật/ Miệng 
trong sạch ấy là pháp Phật/ Ý trong sạch ấy là con Phật/ Tâm trong 
sạch ấy là Đức Phật”16. Chỉ có dùng giới luật để trang nghiêm và 
trong sạch thân khẩu ý của vị Khất sĩ, chỉ có giới luật mới xây dựng 
xứ Phật thật trang nghiêm và thanh tịnh, một cảnh giới Tịnh độ, 
Cực lạc. Giá trị của giới luật chính là ở chỗ có chức năng làm cho vị 
Khất sĩ thanh tịnh và phát triển Tăng đoàn hòa hợp. Chính vì thế 
mà Tổ sư dạy: “Thế mới biết rằng thân giới là xứ Cực lạc Tịnh độ”17 
và “Giới luật thanh tịnh tu tâm là miếng đất Tịnh độ Cực lạc”18. Và 
Tổ sư đã khiêm cung rằng:“Chắc ai cũng chưa thành Phật, thì đừng 
khinh giới luật. Vì giới luật là Phật thân…; Giới là trung đạo, không 
thái quá và bất cập”19.

16. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Tu và nghiệp”, tr. 91. Nxb. Tôn giáo, 
năm 2004.

17. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Vô Lượng Cam Lộ”, tr. 140. Nxb. Tôn 
giáo, năm 2004.

18. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Tu và nghiệp”, tr. 90. Nxb. Tôn giáo, 
năm 2004.

19. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr. 60, năm 1965.



GIÔÙI LUAÄT KHAÁT SÓ

KS. Minh Bình
Tịnh xá Ngọc Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư Tôn đức Tăng-già hiện tọa đạo tràng,

Kính thưa Chủ tọa đoàn cùng toàn thể liệt quý vị,

Trong hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển 
và hội nhập, do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chúng tôi là Khất sĩ Minh Bình xin 
được trình bày một tham luận với đề tài Giới luật Khất sĩ. Thiết nghĩ 
đây là một đề tài có tính xã hội cao, trình bày về mảng đời sống tôn 
giáo, gián tiếp đề cập đến những phương cách tổ chức của các Tăng 
đoàn Phật giáo trong suốt gần 2600 năm qua, trọng tâm là thuyết 
minh về hệ thống giới luật của Đạo Phật Khất Sĩ do Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang khai sáng. Do vậy, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc một 
cách khoa học nhất để làm sáng tỏ đề tài.

Sau đây là những phần nội dung chính của bài tham luận:

1. Đôi nét về Giới luật Khất sĩ

Giới luật Khất sĩ hay Luật Khất sĩ là những phần quy định về 
tư cách cá nhân, về đời sống, sự sinh hoạt, cách tổ chức… của các 
thành viên và các Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ. Giới là những điều 
cấm, điều răn cho cá nhân. Luật là những phép tắc luật lệ của tổ 
chức. Pháp là hệ thống, là cơ sở, là những quy định và thực tiễn, là 
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tổng quát mọi điều về giới luật Phật giáo… Còn Khất sĩ là tên riêng 
của hệ thống pháp luật này, lấy theo tên của Đạo Phật Khất Sĩ do 
Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập tại Việt Nam vào giữa thập niên 
1940. Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Khất sĩ 
đã thiết lập nên một hệ thống giới luật biệt truyền, được xây dựng 
trên nền tảng là Thích-ca Chánh pháp. Hệ thống đó đã giúp chư 
Tăng Ni Khất sĩ và Phật tử ổn định đời sống, thành tựu những tâm 
đức cao thượng và thăng hoa về trí tuệ… Với phương pháp liệt kê 
và nêu sơ lược những ý trọng tâm, bài viết này sẽ được trình bày 
như một bài đại cương về Giới luật Khất sĩ, tạo cơ sở cho những bài 
nghiên cứu khác sau này.

Nguồn Giới luật Khất sĩ do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai 
sáng. Sức sống mạnh mẽ của nó trong hơn 60 năm qua đã chứng tỏ 
được rằng nó là một nguồn mạch dồi dào, thích hợp với mọi căn cơ 
và bẩm tánh của chúng sanh. Chính hệ thống Giới luật Khất sĩ đã 
khẳng định được rằng Phật giáo Khất sĩ là một nền Phật giáo độc 
lập trong ý nghĩa là một hệ phái biệt truyền, được kiến thiết vững 
chắc và do vậy sẽ đứng vững được trước nhân duyên nghiệp lực của 
chúng sanh.

Giới luật Khất sĩ đã được Tổ sư Minh Đăng Quang ban hành qua 
các quyển Chơn lý. Đến năm 1972, các quyển này được Thượng tọa 
Pháp sư Giác Nhiên, Tổng Trị sự trưởng Giáo hội Tăng-già Khất sĩ 
Việt Nam, gom thành quyển Luật nghi Khất sĩ và được Giáo hội ấn 
hành phổ biến. Quyển này có 10 chương, trong đó có 8 chương nói 
về giới luật:

Chương 1:  Bài học Khất sĩ .....................................Chơn lý 18

Chương 2:  Luật Khất sĩ ..........................................Chơn lý 11

Chương 3:  Bài học Sa-di ........................................Chơn lý 65

Chương 4:  Pháp học Sa-di I – Giới ......................Chơn lý 67

Chương 7:  Giới bổn Tăng ......................................Chơn lý 14

Chương 8:  Giới bổn Ni ..........................................Chơn lý 15
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Chương 9:  Giới Phật tử ..........................................Chơn lý 55

Chương 10: 114 điều Luật nghi Khất sĩ

Còn 2 chương, chương 5 là Pháp học Sa-di II - Định (Chơn lý 68) 
và chương 6 là Pháp học Sa-di III - Huệ (Chơn lý 69). Hai chương này 
đã được đưa vào quyển Luật nghi Khất sĩ ngay từ đầu bởi vì chúng 
cũng có tính cách là những pháp học căn bản, cần gom chung một 
quyển cho chư Khất sĩ dễ mang theo sử dụng trong những khi du 
phương hành đạo. Chương 114 điều Luật nghi Khất sĩ có tính cách là 
các thanh quy do Tổ sư Minh Đăng Quang đã ban hành thêm để mọi 
người áp dụng.

Về tên quyển Luật nghi Khất sĩ này đã được sử dụng phổ biến, 
không cần phải nói thêm. Nhưng có điều là nội dung của quyển này 
lớn hơn tên của nó. Một là quyển này có hai chương nói về định và 
huệ, hai là có một chương giới Phật tử. Giới Phật tử như đã biết là 
bao hàm 3 nội dung Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới và 
Nhiêu ích hữu tình giới. Vậy khi vẫn dùng tên Luật nghi Khất sĩ thì 
nên hiểu nó ở nghĩa rộng, rằng đây là luật nghi của tất cả các vị Khất 
sĩ phàm Thánh, gồm hàng phàm Tăng và các Thánh vị Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-tát mà Phật giáo 
Khất sĩ đã triển khai. Trong 7 đạo quả, ngoài 6 Thánh quả trên là quả 
Như Lai, bậc Vô thượng sĩ. Như vậy những loại nhận thức cho rằng 
Khất sĩ chỉ là Nhơn thừa, thiết nghĩ là nên được điều chỉnh để đạt 
được mức độ công tâm cao hơn.

Giới luật Khất sĩ là công truyền chứ không phải là bí truyền. 
Hình mạo ban đầu của Giới luật Khất sĩ là các quyển Chơn lý và được 
ấn tống phổ biến cho Tăng Ni, Phật tử sử dụng. Đối với các Sa-di, 
Phật giáo Khất sĩ từ lâu đã quy định các vị ấy phải học thuộc lòng 
Giới bổn rồi mới được thọ giới Tỳ-kheo… Tinh thần công truyền 
của Giới luật Khất sĩ đã thể hiện sự khách quan và trong sáng của hệ 
thống giới luật này.

Giới luật Khất sĩ được biên tập bằng tiếng Việt chứ không dùng 
tiếng Hán, tiếng Pali hay tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, 4 ngôn ngữ 
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cổ của Phật giáo thế giới. Khi biên tập bằng tiếng Việt, có những 
danh từ được dùng rất khéo như y thượng, y trung, y hạ, bình bát 
đất, áo giới, nhà Tam Bảo (nhà thờ Phật, nhà thuyết pháp, nhà Tăng 
ở)… Đây là một ưu điểm của Giới luật Khất sĩ, thể hiện sự tích cực 
và tiến bộ. Trong tương lai, Giới luật Khất sĩ rất có khả năng sẽ được 
dịch sang các tiếng Anh, Pháp, hay các ngôn ngữ khác thích hợp cho 
mọi người sử dụng…

Giới luật Khất sĩ có phần ngắn gọn, những gì Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã biên tập và ban hành chỉ có 8 chương, dài khoảng 200 
trang sách khổ trung bình. Như Giới bổn Tăng Khất sĩ và Giới bổn 
Ni Khất sĩ đã nêu lên những giới điều rất cụ thể, nội dung đầy đủ mà 
mỗi Giới bổn chỉ dài hơn 20 trang sách; hay phần nghi thức cúng 
Ngọ ngắn gọn mà sinh động, các bài kệ rất sâu sắc… Khi xem 6 bộ 
quảng luật của Phật giáo thế giới, những bộ được biên tập từ cách đây 
hơn 2300 năm, ta nhận thấy là chúng hơi “cổ” trong cách trình bày. 
Ngày nay, ta thấy các “tên giới” như người xưa biên tập thật ra là nội 
dung chính của các giới điều, còn “nội dung giới” như người xưa sắp 
xếp thật ra là những phần diễn giải. Phần diễn giải nên sắp riêng cho 
người học luật dễ theo dõi. 

Nét sáng tạo của Giới luật Khất sĩ có thể thấy qua sự cách tân 
bộ tam y Khất sĩ và bộ tam y nữ Khất sĩ: thấy chúng vẫn như xưa 
mà xem ra thật là áo giải thoát hiện đại. Hay mô hình tịnh xá bát 
giác với cổ lầu tứ giác bên trên có hai tầng mái xòe ra các hướng 
trông như một tòa sen lớn đang nở giữa biển đời. Hay bảo tháp thờ 
Phật được đặt ngay giữa chánh điện, để mọi người quây quần xung 
quanh như thời Đức Phật còn tại thế. Cách thờ tự này có ưu điểm 
làm làm cho các mảng tối chung quanh đức Phật gần như là triệt 
tiêu, độ trong sáng minh nhiên được tăng cao. Nguồn ánh sáng 
phân bổ gần như đều đặn khắp nơi. Hay bình bát đất có đáy bằng 
nên không cần thêm một phụ tùng là cái kiềng đỡ bát… Giới luật 
là đời sống, mà đời sống thì cứ đi tới. Qua nhiều quốc độ và nhiều 
thời đại khác nhau, Phật giáo đã phải thích ứng bằng những sáng 
tạo cần thiết. Về khía cạnh này, Phật giáo Khất sĩ đã rất khéo léo, do 
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đó vẫn giữ được truyền thống y bát như thời Phật Tăng xưa mà vẫn 
phù hợp với thời duyên hiện đại. 

Giới luật Khất sĩ được trình bày rõ ràng. Tám chương do Tổ sư 
Minh Đăng Quang ban hành chính là phần căn bản của Giới luật 
Khất sĩ (tập 1). Ngoài phần này dĩ nhiên còn phải thêm phần chú 
giải (tập 2) và thêm phần bổ sung (tập 3) là cập nhật những quy 
định của Phật giáo Khất sĩ qua các thời đại. Ba tập này cũng vừa 
phải cho một bộ Quảng luật, không thiếu sót mà cũng không rườm 
rà, phiền phức. Sự rõ ràng của Giới luật Khất sĩ còn được thể hiện 
trong khâu dịch thuật, như phần dẫn nhập và phần Kệ giới của 7 
Đức Phật trong các Giới bổn đã được chuyển dịch thành văn xuôi 
dễ hiểu, các đoạn bị trùng ý trong Môn oai nghi của Sa-di và Sa-di-
ni được lược bớt, các câu chú âm Hán - Phạn được thay bằng một 
chữ “Như” đầu mỗi bài kệ chú nguyện, những từ ngữ và ý tứ cho 
rằng các giới pháp của hàng Phật tử xuất gia là nhỏ mọn, phi pháp, 
tà kiến đều được lược bỏ trong Giới Phật tử. Kinh luật khi qua tay 
người có huệ nhãn trở nên rõ nghĩa, còn không thì ngược lại. Nói 
chung, Tổ sư Minh Đăng Quang đã biên tập Giới luật Khất sĩ rất 
hợp lý.

Đoạn cuối của Giới bổn Tăng Khất sĩ và Giới bổn Ni Khất sĩ có 
nội dung như thế này: Giới bổn này tất cả Khất sĩ đều dùng được 
hết. Luật Tăng đồ nhà Phật này của phái Đàm Vô Đức bộ, do Đại sư 
Đàm-đế dịch năm 254 sau Dương lịch.

Qua đoạn này, ta biết được Giới bổn Tăng Khất sĩ và Giới bổn Ni 
Khất sĩ được căn cứ vào một hệ thống Tứ Phần luật có trước hệ thống 
Tứ Phần luật do hai ngài Phật-đà-da-xá và Trúc Phật Niệm dịch ra 
Hán ngữ khoảng 200 năm.

Trong sách Lịch sử Phật giáo Trung Quốc của Hòa thượng Thanh 
Kiểm, đoạn khái thuyết về Phật giáo thời nhà Ngụy (220 - 265, nhà 
Tiền Ngụy, do Tào Tháo thành lập vào đầu thời Tam Quốc) đã có 
nhắc đến đại sư Đàm-đế như sau:

Sau hai năm, (254 TL) lại có ngài Đàm-đế (Dharmatrata) tới, và 
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phiên dịch bộ “Đàm-vô-đức Yết-ma”, cách tác pháp thụ giới.

Các vị Phạm Tăng tới nước Ngụy phiên dịch kinh điển, đặc biệt 
có hai ngài Đàm-ma-ca-la và Đàm-đế đã dịch về giới luật, là những 
vị truyền bá giới luật đầu tiên ở Trung Quốc, rất có ảnh hưởng lớn 
đến hậu thế.

Ngài Đàm-ma-ca-la đến Trung Quốc năm 250 (năm Gia Bình 
thứ 2) và đã dịch Tăng-kỳ Giới bổn (218 giới), dĩ nhiên Giới bổn 
này không phải của phái Đàm-vô-đức. Ngài Đàm-đế dịch một quyển 
Yết-ma, quyển này tương truyền đương thời đã dùng để tác pháp cho 
người Trung Quốc xuất gia, thọ giới... Khi dùng Đàm-vô-đức Yết-ma 
để tác pháp thọ giới, thì sách này phải có Giới bổn, vì đâu thể dùng 
Tăng-kỳ Giới bổn là của phái khác. Và Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
cho biết các Giới bổn do Ngài biên tập và phổ biến cho Tăng Ni Khất 
sĩ sử dụng là do đại sư Đàm-đế phiên dịch ra Hán ngữ vào năm 254. 
Chúng ta hãy ghi nhận điều đó.

Còn 4 chữ “tất cả Khất sĩ” là chỉ hết các hạng Khất sĩ Thanh Văn, 
Khất sĩ Duyên Giác và Khất sĩ Bồ-tát, mỗi hạng Khất sĩ đều có 10 
địa (xem Tam thập địa trong Pháp học Sa-di III – Huệ). Chẳng phải 
vô cớ mà giới pháp của chư Tỳ-kheo được Đức Phật gọi là Giới bổn, 
Giới gốc. Ngày xưa, Đức Lục tổ Huệ Năng đã lên Tổ vị rồi, thọ nhận 
y bát và tâm ấn của chư Phật đã 16 năm rồi, mà vẫn xuất gia và thọ 
giới Tỳ-kheo trước khi ra hoằng pháp đốn giáo thượng thừa. Hay 
như Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã đắc đạo ở bờ biển Mũi 
Nai rồi, sau về làng Phú Mỹ vẫn cầu thọ và nghiêm trì giới Tỳ-kheo 
rồi mới lập Đạo Phật Khất Sĩ. Bậc đắc đạo dĩ nhiên đã thành tựu giới 
thể vô nhiễm, các Ngài vẫn cầu thọ giới pháp của chư Phật để làm 
gì? Thế nên 4 chữ “tất cả Khất sĩ” không phải đơn giản, đây là Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã khéo phá bỏ sự chống báng của 3 thừa, dung 
hòa vào một nguồn Thích-ca Chánh pháp như chơn lý, khẳng định 
“thừa” là trình độ tâm trí chứ không phải là giai cấp. Phật pháp thuần 
một đạo vị giải thoát, tuy hàng Phật tử có nhiều trình độ khác nhau 
nhưng không vì thế mà xung đột như kẻ thế tục.

Tóm lại, Giới luật Khất sĩ đã căn cứ vào Luật Tứ Phần do Đại sư 
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Đàm-đế dịch (các phần Giới bổn), vào Kinh Hoa Nghiêm (những câu 
chú nguyện mẫu), Kinh Phạm Võng (Giới Phật tử), Kinh A-hàm (Kệ 
pháp của 7 Đức Phật), những phần do Đại sư Liên Trì tổng hợp (môn 
oai nghi Sa-di và 10 giới nghĩa), những phần khác do học giả Đoàn 
Trung Còn phiên dịch ra tiếng Việt và thật tế cuộc sống của Tăng 
Ni, Phật tử trong những hoàn cảnh xã hội. Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã sử dụng nhiều nguồn để biên tập nên Giới luật Khất sĩ như vậy. 
Trong thời gian tu hành và hoằng pháp chỉ khoảng 10 năm (1944 – 
1954), Tổ sư Minh Đăng Quang làm sao có thể làm được nhiều việc 
như thế? Thế mới hay là cái biết của chư Tổ sư đâu phải như người 
thường, các Ngài chẳng cần học từng quyển sách, lục tìm từng tài 
liệu! Diệu dụng của Bát-nhã Ba-la-mật thật bất khả tư nghì! Công 
đức khai sơn lập đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang thật bất khả tư 
nghì! Và Giới luật Khất sĩ cũng thật bất khả tư nghì!

2. Sơ lược nội dung

2.1. Giới pháp cư sĩ: gồm 5 giới và 8 giới, dành cho những người 
đã quy y Tam Bảo, sống cuộc sống gia đình, có những trách nhiệm 
thế tục và làm ngoại hộ cho Phật giáo.

- Giới cư sĩ: là căn bản của mọi luật nghi của Phật giáo, cũng là 
các bậc thang tất yếu để đi lên cõi người, cõi trời trong hiện tại và 
trong tương lai. 5 giới cư sĩ của Phật giáo Khất sĩ tương đương 10 
thiện nghiệp:

1. Cấm sát sanh.

2. Cấm trộm cắp.

3. Cấm tà hạnh.

4. Cấm nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi.

5. Cấm uống rượu, tham lam, sân giận, si mê.

- 8 giới cư sĩ: dành cho những người tập xuất gia một ngày đêm, 
tu Bát Quan Trai, nên 8 giới này chỉ thọ một ngày, ngày nào muốn tu 
lại cầu thọ 8 giới.
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1. Cấm sát sanh.

2. Cấm trộm cắp.

3. Cấm dâm dục.

4. Cấm nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi.

5. Cấm uống rượu, tham lam, sân giận, si mê.

6. Cấm trang điểm phấn son, áo quần hàng lụa tươi tốt, và nghe 
xem hát múa đờn kèn, yến tiệc vui đông.

7. Cấm ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp.

8. Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ đến ngọ mai (ăn chay).

2.2. Giới pháp Sa-di và Sa-di-ni: gồm 10 giới – 4 y pháp, mặc 
bộ tam y, dùng bình bát đất, xuất gia làm con trò của chư Khất sĩ, tập 
hạnh Khất sĩ để trở thành bậc Khất sĩ chân chính sau này. Giới pháp 
Sa-di và Sa-di-ni có 10 giới:

1. Cấm sát sanh.

2. Cấm trộm cắp.

3. Cấm dâm dục.

4. Cấm nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi.

5. Cấm uống rượu, tham lam, sân giận, si mê.

6. Cấm trang điểm phấn son, áo quần hàng lụa tươi tốt.

7. Cấm nghe xem hát múa đờn kèn, yến tiệc vui đông.

8. Cấm ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp.

9. Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ đến ngọ mai (ăn chay).

10. Cấm rớ đến tiền bạc vàng, của quý, đồ trang sức.

Và Bốn y pháp: 

1. Nhà sư khất thực phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.
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2. Nhà sư khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp, đọc Giới bổn, được ăn tại chùa.

3. Nhà sư khất thực phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Nhà sư khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc 
trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

2.3. Chúng Thức-xoa-ma-na: Thức-xoa-ma-na là một chúng 
đệ tử Phật. Tình hình các chúng đệ tử Phật được thành lập đại 
khái là như sau: Đầu tiên, những người nam theo Phật xuất gia 
đều liền được cho làm Tỳ-kheo, số lượng lên đến hàng ngàn người. 
Sau vài năm thành đạo, Đức Phật về thăm cố quốc và đã dẫn La-
hầu-la theo cho đi tu. Khi ấy, La-hầu-la chỉ là một thiếu nhi 9 tuổi, 
nên Phật bảo ngài Xá-lợi-phất thâu nhận chú làm vị Sa-di đầu tiên 
trong Phật giáo. Sau khi vua Tịnh Phạn mất, bà di mẫu Ma-ha-ba-
xà-ba-đề cùng nhóm 500 người nữ dòng họ Thích-ca đã đến gặp 
Phật năn nỉ xin được xuất gia. Đức Phật đã đặt ra 8 điều kiện để 
thâu nhận họ, trở thành chúng Tỳ-kheo-ni đệ tử Phật. Theo chân 
các Tỳ-kheo-ni này, sau đó đã có nhiều nữ nhân xuất gia làm Tỳ-
kheo-ni trong giáo pháp của Phật. Kế tiếp, ngài Mục-kiền-liên độ 
cho 17 chú thiếu niên xuất gia. 17 chú này lớn hơn La-hầu-la và 
đã được Đức Phật cho làm Tỳ-kheo. Các chú ấy không chịu đựng 
được đời sống Bốn y pháp của Tăng đoàn, khi đêm hay kêu khóc 
vì đói nên Đức Phật đã quy định người nam phải từ 20 tuổi trở 
lên mới được làm Tỳ-kheo, dưới tuổi đó phải làm Sa-di. Đến đây, 
chúng Thức-xoa-ma-na xuất hiện.

Thức-xoa-ma-na (Siksamana) có nghĩa là Học pháp nữ, Chánh 
học nữ. Duyên khởi của pháp này là thuở Phật còn tại thế, đã có 
một cô gái đi xuất gia với các Sư cô rồi được thọ giới Tỳ-kheo-ni mà 
chính cô và mọi người đều không biết là cô đang có thai. Khoảng 
3, 4 tháng sau, bào thai trong bụng cô lớn lên, làm cho người đời 
dị nghị về phẩm hạnh của chư Ni đệ tử Phật. Đức Phật đã nhờ bà 
Vi-sa-kha khám nghiệm và minh oan cho cô trước đại chúng. Sau 
đó, Đức Phật đã quy định không nên cho người nữ vừa xuất gia liền 
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được thọ giới Tỳ-kheo-ni, mà phải có một giai đoạn học pháp nhất 
định cho họ.

Điều luật này đã được áp dụng chung cho mọi người nữ mới xuất 
gia thời đó: các thiếu nữ đã từng có chồng, các thanh nữ 18 tuổi trở 
lên và mọi phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn học pháp trước khi thọ 
giới Tỳ-kheo-ni. Với tục lệ tảo hôn cổ truyền của người Ấn, vào thời 
Đức Phật đã có nhiều cô bé mới 10 tuổi đã có chồng, hình thành một 
hạng người nữ đặc biệt trong xã hội. Các thiếu nữ đã từng có chồng 
và hai hạng người nữ kia là ba hạng nữ nhân đã được Tăng đoàn ghi 
nhận là có thể làm Tỳ-kheo-ni, nhưng vì sinh lý của người nữ mà họ 
phải cần thêm thời gian, để ni đoàn được thanh khiết.

Như vậy, ban đầu Thức-xoa-ma-na chính là quãng thời gian cần 
thiết để xác định duyên nghiệp của một người nữ mới xuất gia, nhằm 
xem người đó đã có thai hay không, trước khi cho thọ giới Tỳ-kheo-
ni. Giai đoạn cần thiết này là cho những người nữ đi xuất gia mà 
không qua giai đoạn làm Sa-di-ni (có lẽ lúc đó chưa có Sa-di-ni). 
Như nay trong Phật giáo, các người nữ đều phải xuất gia khoảng 1 
năm mới được thọ giới Sa-di-ni, rồi thêm thời gian làm Sa-di-ni nữa, 
thì việc các cô ấy có thai hay không đã xác định được.

Pháp kính trọng thứ tư của các nữ Khất sĩ có nội dung như 
sau: “4. Ni cô tập sự hai năm, nếu muốn vào hàng xuất gia thiệt thọ 
phải có Giáo hội chư Tăng chứng nhận”. Ở đây, “hàng xuất gia thiệt 
thọ” chính là hàng Tỳ-kheo-ni, hàng nữ Khất sĩ, hàng Ni cô; còn 
“Ni cô tập sự” là chỉ những người đang tập làm Tỳ-kheo-ni. Ni cô 
tập sự là Sa-di-ni hay là Thức-xoa-ma-na? Nghi vấn này cũng nên 
được tìm hiểu.

Giới pháp Thức-xoa-ma-na không được Tổ sư Minh Đăng 
Quang đề cập đến trong bộ Chơn lý. Và trong truyền thống của Phật 
giáo Khất sĩ, giai đoạn Thức-xoa-ma-na của chư Ni chỉ có sự chứng 
minh chứ không có sự trao truyền, bởi vì không có giới Thức-xoa-
ma-na nhất định để truyền. Khi đó, căn bản là các Ni cô tập sự 
được phép tập giữ Giới bổn Ni chứ không có gì khác, hoặc là được 
học tập thêm những oai nghi tế hạnh và những bài vở mà tùy mỗi 
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Giáo đoàn quy định, mục đích để huân tu thêm phước đức trí tuệ, 
chuẩn bị tư lương cho họ tiến lên phẩm vị Tỳ-kheo-ni. Điều này cho 
thấy Thức-xoa-ma-na quả là Học pháp nữ, họ được định vị là một 
chúng đệ tử Phật, với năng lực hơn các Sa-di-ni mà chưa đủ phước 
đức để làm Tỳ-kheo-ni. Trong Giới luật học cương yếu, Hòa thượng 
Thánh Nghiêm cũng đã khẳng định là các Thức-xoa-ma-na chỉ có 
sự biệt giáo chứ không có giới thể để đắc. Ngài cũng đã trích dẫn 
sách Nghiệp sớ như sau: “Học pháp nữ này không có giới luật, chỉ thọ 
biệt giáo thứ bậc hơn Sa-di-ni” (tr. 283a). Hai từ “biệt giáo” dùng ở 
đây rất chính xác.

Thời Đức Phật tại thế, chúng Thức-xoa-ma-na đã được hình 
thành như vậy. Về sau, các Tăng đoàn đã quy định mọi nam nhân mới 
xuất gia đều phải trải qua giai đoạn làm Sa-di. Dĩ nhiên quy định này 
của Tăng đoàn là ứng với hạnh nghiệp của chúng sanh. Xét những vị 
nam tử lớn tuổi khi đi xuất gia vẫn phải làm Sa-di, họ có năng lực hơn 
các Sa-di mà chưa đủ phước đức để làm Tỳ-kheo, do vậy họ đã hình 
thành nên một chúng mà Luật tạng gọi là Danh tự Sa-di. Với chúng 
này, dĩ nhiên Tăng đoàn đã có ghi nhận những năng lực của họ và 
cũng có tạo những điều kiện thích hợp cho họ (ví dụ khi cần thì Giáo 
hội cũng cho các Sa-di lớn tuổi đi trụ trì…), nhưng không vì thế mà 
hình thành nên một giới pháp riêng cho chúng Danh tự Sa-di. Điều 
này được trình bày ở đây là để liên hệ đến trường hợp các Thức-xoa-
ma-na. Và nếu chúng Danh tự Sa-di được hình thành trong thời Đức 
Phật, thì có phải Phật giáo đã có 8 chúng  hay không?

Chư Ni cô đệ tử Phật là những vị được sinh ra và lớn lên với 
những biệt nghiệp của nữ giới. Để giúp cho nghiệp duyên các vị ấy 
được thuyên giảm, phước đức tăng trưởng, đủ năng lực đảm đương 
thọ mạng Phật pháp, thừa Như Lai sự, tác Như Lai sứ, các bậc thầy 
đã dày công rèn luyện cho các cô như vậy. Ngày xưa, Đức Phật đã 
chế pháp Thức-xoa-ma-na cho các người nữ xuất gia mà không cần 
phải qua giai đoạn làm Sa-di-ni, pháp này không có giới thể. Đây là 
một sự thật tế nhị và có đạo lý chân chính, chúng ta hãy ghi nhận 
như vậy. 
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2.4. Giới pháp Tỳ-kheo-ni: Gồm Bốn y pháp, Tám kính pháp 
và 348 giới Tỳ-kheo-ni. Chư Ni Khất sĩ mặc bộ tam y, dùng bình 
bát đất, hành hạnh Khất sĩ để trở thành bậc Vô thượng sĩ trong một 
ngày mai.

- Bốn y pháp: là Tứ Thánh chủng, là bốn hạt giống Thánh hạnh, 
là bốn pháp trung đạo về đời sống thật tế ăn mặc ở bệnh của người 
xuất gia tu Phật.

1. Nhà sư khất thực phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2. Nhà sư khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp, đọc Giới bổn, được ăn tại chùa.

3. Nhà sư khất thực phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Nhà sư khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

2.4.1. Tám kính pháp

Tám kính pháp là 8 điều kiện mà nữ giới cung kính thọ lãnh từ 
Phật Thích-ca để được phép xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Tám 
kính pháp là 8 pháp kính trọng, là 8 quy định cụ thể về sự tôn kính 
Tăng bảo luôn luôn của Ni giới. Tinh thần chung của Tám kính pháp 
là mọi pháp sự bên Ni giới đều phải có sự chứng minh của chư Tôn 
đức Tăng. Tinh thần này có hai ý nghĩa: một là nêu cao đức khiêm 
tốn vô ngã của các nữ Khất sĩ đệ tử Phật và hai là Đức Phật đã phó 
chúc cho Tăng đoàn phải thường quan tâm giúp đỡ cho Ni giới như 
những người anh lớn đối với các em trong đại gia đình Phật giáo. 
Trong 7 chúng đệ tử Phật, chư Tỳ-kheo Tăng là các trưởng tử và thứ 
đến là chư Tỳ-kheo-ni, còn các chúng kia là hàng học trò của 2 chúng 
này. Tám kính pháp có nội dung như sau:

1. Ni cô bao giờ cũng phải lễ bái chư Tăng, dầu cho lớn tuổi thế 
mấy cũng vậy.

2. Ni cô không được phép trách mắng, rầy rà, nói hành chư Tăng.
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3. Ni cô không được phép xen vào việc ưng oan của chư Tăng.

4. Ni cô tập sự hai năm, nếu muốn vào hàng xuất gia thiệt thọ 
phải có Giáo hội chư Tăng chứng nhận.

5. Ni cô nếu phạm giới phải sám hối giữa hai Giáo hội nữ và nam.

6. Ni cô phải nhờ Giáo hội chư Tăng chứng minh đọc Giới bổn 
mỗi kỳ nửa tháng.

7. Ni cô không được tựu hội nghỉ mùa mưa ở một xứ không có 
chư Tăng.

8. Ni cô phải nhờ chư Tăng sắp đặt chỗ nơi hành đạo khi dứt 
mùa mưa.

Đối tượng của 8 pháp này là các Ni cô, là các nữ Khất sĩ. Tổ sư 
dùng từ “Giáo hội nữ” ta có thể hiểu đó là Ni giới, Ni chúng, Ni đoàn, 
Ni bộ, Ni lưu... còn từ “Giáo hội nam” ta có thể hiểu đó là Tăng giới, 
Tăng chúng, Tăng đoàn, Tăng bộ...

2.4.2. 348 Giới Tỳ-kheo-ni

Chia làm 6 nhóm giới và nhóm 7 pháp diệt sự tranh cãi. 6 nhóm 
giới của Tỳ-kheo-ni xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ như sau:

1. 8 đại giới

2. 17 giới tổn hại Tăng tàn

3. 30 giới phá sự thanh bần

4. 178 giới hành phạt

5. 8 giới đặc biệt

6. 100 giới nhỏ phải học

7. 7 pháp diệt sự tranh cãi:

Giới bổn Ni Khất sĩ có 6 nhóm giới với 6 mức định tội căn bản 
như sau:

1. 8 đại giới – trục xuất
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2. 17 giới tổn hại Tăng tàn – giáng cấp

3. 30 giới phá sự thanh bần – cấm phòng 6 bữa

4. 178 giới hành phạt – quỳ hương

5. 8 giới đặc biệt – xưng tội xả đọa

6. 100 giới nhỏ phải học – sám hối

2.5. Giới pháp Tỳ-kheo: gồm Bốn y pháp và 250 giới Tỳ-kheo. 
Chư Tăng Khất sĩ mặc bộ tam y, dùng bình bát đất, hành hạnh Khất 
sĩ để trở thành bậc Vô thượng sĩ trong tương lai.

a. Bốn y pháp: Giống như chư Ni (đoạn trên)

b. 250 giới Tỳ-kheo.

Chia làm 7 nhóm giới và nhóm 7 pháp diệt sự tranh cãi. 7 nhóm 
giới của Tỳ-kheo xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ như sau:

1. 4 đại giới

2. 13 giới tổn hại Tăng tàn

3. 2 giới không định

4. 30 giới phá sự thanh bần

5. 90 giới hành phạt

6. 4 giới đặc biệt

7. 100 giới nhỏ phải học

8. 7 pháp diệt sự tranh cãi (Khi có việc xảy ra xung đột, bất bình 
thì xử cho êm đi)

1. Dùng cách tự thuận

2. Hoặc nói quyết rằng quên

3. Hoặc mình không biết, không cố ý

4. Hoặc xin lỗi thành thật mình đã lỡ phạm

5. Hoặc chuyển lên Giáo hội xem xét cho
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6. Hoặc nhờ thầy quảng đại quyết định cho

7. Hoặc cùng nhau niệm Phật bỏ qua, khỏa lấp như cỏ mới mọc.

Mỗi điều của 7 pháp này đều rõ nghĩa, có lý có tình, chắc chắn 
là có thể hòa giải ổn thỏa những đấu tranh trong Tăng chúng. Nếu 
Thất diệt tránh pháp được dịch như đoạn dưới đây thì các thuật ngữ 
“phép hiện tiền”, “phép bất si”, “tự ngôn trị”, “cách như cỏ che đất” 
cần phải giải thích thêm mới hiểu mà biết cách ứng dụng, như thế là 
không tiện. 

Thất diệt tránh pháp:

1. Nên dùng phép hiện tiền thì dùng phép hiện tiền.

2. Nên dùng phép nhớ lại thì dùng phép nhớ lại.

3. Nên dùng phép bất si thì dùng phép bất si.

4. Nên dùng tự ngôn trị thì dùng tự ngôn trị.

5. Nên dùng cách tìm tướng tội thì dùng cách tìm tướng tội.

6. Nên dùng cách nhiều người tìm tướng tội thì dùng cách nhiều 
người tìm tướng tội.

7. Nên như cỏ che đất thì dùng cách như cỏ che đất.

Trong Luật tạng, các từ được sử dụng như “tụ”, “thiên”, “chương”, 
“kiền-độ” đều có nghĩa chung là “phần”. Nếu đem các từ này dùng 
như danh từ riêng thì sẽ bất tiện. Như khi nói “5 thiên 7 tụ” thì ta 
phải giải thích thêm rằng “thiên” chỉ cái gì và “tụ” chỉ cái gì. Tức là, 
khi nói theo cách đó thì phải dùng thêm một tầng ngôn ngữ nữa để 
định nghĩa và giải thích. Chính những trình bày nhiều tầng  đã làm 
cho Luật tạng trở nên rối, trở nên đáng e ngại, ít được phổ biến và 
ứng dụng…  Nếu như cần phải chú giải thì nên gom các chú giải 
thành một phần riêng, cho thích hợp, tiện dụng.

Giới bổn Tăng Khất sĩ có 7 nhóm giới với 6 mức định tội căn bản 
như sau:

1. 4 đại giới – trục xuất
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2. 13 giới tổn hại Tăng tàn – giáng cấp

3. 2 giới không định

4. 30 giới phá sự thanh bần – cấm phòng 6 bữa

5. 90 giới hành phạt – quỳ hương

6. 4 giới đặc biệt – xưng tội xả đọa

7. 100 giới nhỏ phải học – sám hối 

Như vậy là Giới bổn Tăng Khất sĩ có 6 thiên 7 tụ, nếu theo cách 
nói cũ. Giới bổn này đã có thêm hình phạt giáng cấp. Trong 2 bộ Giới 
bổn Khất sĩ, cách sử dụng tên chung (danh) đi kèm với loại tội trạng 
(chủng) như ở trên thật là gọn, dễ nhớ, dễ sử dụng.

2.6. Giới pháp Phật tử

Giới Phật tử gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh được Tổ sư 
Minh Đăng Quang biên tập từ kinh Phạm Võng. Vì sao dùng tên là 
Giới Phật tử mà không gọi là Giới Bồ-tát? Bởi Phật tử nghĩa là con 
Phật, là những người từ pháp Phật sanh, là các nam nữ Khất sĩ, gồm 
hết các hàng Thánh vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ-tát... Từ Phật 
tử mang những nghĩa bao quát và khiêm tốn, dùng từ này để đặt 
tên cho 10 giới trọng và 48 giới khinh là thích hợp nhất, sẽ diễn đạt 
chính xác cả nghĩa và ý. Khi dùng từ Bồ-tát thì có vẻ như các bậc 
Thanh Văn, Duyên Giác không có phần, như thế không phải là tâm 
nhất thừa bình đẳng. Lại nữa, từ Bồ-tát thường được hiểu là chỉ một 
hạng người cao hơn mọi người, nên dùng từ này dễ dẫn đến sự ngộ 
nhận, làm nảy sanh hoặc tự tôn hoặc tự ti, đều không hay. Phật pháp 
khai triển ở nhân gian đã lấy 7 chúng Phật tử là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-
ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di làm đối 
tượng giáo hóa căn bản. Bảy chúng đó là Thanh Văn hay là Bồ-tát sẽ 
được xác định trên tâm đức và trí tuệ của họ. Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa đã từng nhận xét các ngài A-nan, Tu-bồ-đề, Ca-chiên-diên… là 
các bậc “Ngoài hiện tướng Thanh Văn, trong ẩn hạnh Bồ-tát”, ai bảo 
các vị ấy là hàng sơ học là lầm.

Giới Phật tử đã được Tổ sư Minh Đăng Quang biên tập thành 
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Chơn lý số 55 và mỗi tháng vào sáng ngày mùng 8 hoặc sáng ngày 23, 
đại chúng đều tụng giới này một lần (ở các tịnh xá lớn). Hàng ngày 
cúng Ngọ, trong bài kệ Thọ bát mọi người thường đọc đã nêu lên 3 
đại nguyện căn bản của Phật pháp:

Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không,

Nguyện các việc lành làm tất cả,

Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

Ba đại nguyện căn bản này còn thường được gọi là ba nhóm Phật 
pháp (tam tụ) hay ba nhóm giới trong sạch của các Phật tử (tam tụ 
tịnh giới), chúng bao hàm Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp 
giới và Nhiêu ích hữu tình giới. Đức Phật Ca-diếp đã khẳng định: 
“Chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, cái sở ý của ngươi phải 
cho trong sạch luôn luôn, chư Phật đều dạy như vậy!”. Vậy hiểu theo 
nghĩa rộng, giới tức là pháp, không có gì sai khác, ai thọ giới cũng là 
thọ pháp, ai hành trì giáo pháp cũng là thọ giới vậy.

Giới Phật tử do Tổ sư Minh Đăng Quang biên tập có những nét 
đặc biệt của nó phù hợp với Chánh pháp của ba đời chư Phật. Xin 
trích dẫn vài đoạn để mọi người theo dõi:

“GIỚI PHẬT TỬ

Các Phật tử lóng nghe!

Xưa Phật bảo các hàng Phật tử xuất gia rằng: có 10 giới trọng, nếu 
các ngươi thọ giới Phật tử mà không tụng giới này, thời chẳng phải Phật 
tử, chẳng phải dòng giống Phật. Ta cũng tụng như vậy, tất cả Phật tử đã 
học, sẽ học và nay học, cần phải học, kỉnh tâm vâng giữ.

Phật nói:

1. Này Phật tử! Hoặc mình giết,…

2. Này Phật tử! Mình trộm,…

3. Này Phật tử! Mình dâm,…

4. Này Phật tử! Mình nói vọng,…”
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Vậy giới pháp này Đức Phật dạy cho các hàng Phật tử xuất gia. 
Khi tụng giới này các chúng xuất gia nhỏ cũng được dự nghe. 58 giới 
Phật tử đều được mở đầu bằng câu “Này Phật tử!”. Khi so sánh Giới 
Phật tử của Tổ sư Minh Đăng Quang biên tập với Kinh Phạm Võng 
Bồ-tát giới của Hòa thượng Trí Tịnh dịch từ Hán ngữ, ta dễ nhận ra 
nhiều chỗ khác nhau về văn phong, ý tứ… ví dụ các giới khinh thứ 
5, 8 và 24:

“5. Này Phật tử! Thấy chúng Tăng phạm phá giới cấm, mắc thất 
nghịch, bát nạn, hết thảy các tội phạm giới, đều phải dạy họ sám 
hối. Mà Phật tử đã không dạy sám hối, lại còn để chung ở, chung 
hưởng của chúng Tăng và chung cùng bố-tát, đồng chúng tụng giới, 
mà không cử tội người đó, cũng không dạy người đó sám hối, thời 
phạm khinh cấu tội”.

Và “5. GIỚI KHÔNG DẠY NGƯỜI SÁM TỘI

Nếu Phật tử khi thấy người phạm ngũ giới, bát giới, thập giới, phá 
giới hay phạm thất nghịch, bát nạn, tất cả tội phạm giới… phải khuyên 
bảo người ấy sám hối. Nếu Phật tử chẳng khuyên bảo người phạm tội 
sám hối, lại cùng ở chung, đồng sống chung, đồng chúng bố-tát, đồng 
thuyết giới, mà không cử tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, 
Phật tử này phạm khinh cấu tội”…

“8. Này Phật tử! Đem lòng bỏ kinh luật thường trụ cho là không 
phải Phật nói, mà vâng giữ theo những giới cấm kinh luật của tà kiến, 
của ngoại đạo, thời phạm khinh cấu tội!”.

Và “8. GIỚI CÓ TÂM TRÁI BỎ ĐẠI THỪA

Nếu Phật tử, có quan niệm trái bỏ kinh luật Đại thừa thường trụ, 
cho rằng không phải của Phật nói, mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất 
cả cấm giới của Thanh Văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến, Phật tử 
này phạm khinh cấu tội.”

“24. Này Phật tử! Có kinh luật của Phật, chánh kiến, chánh tánh, 
chánh pháp thân, mà không chịu cần học tu tập, khác nào bỏ của thất 
bảo, trở lại học theo sách vở của thế tục, lý luận của đời, các luận của 



GIỚI LUẬT KHẤT SĨ   609

ngoại đạo, tất cả thuyết của tà kiến; đó là nhơn duyên ngăn đạo, dứt 
mất Phật tánh, chẳng phải tu hạnh Phật tử. Nếu cố làm như thế phạm 
khinh cấu tội!”

Và “24. GIỚI KHÔNG TẬP HỌC ĐẠI THỪA

Nếu Phật tử, có kinh luật Đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, 
chánh pháp thân của Phật, mà không chịu siêng học siêng tu, lại bỏ bảy 
của báu, trở học những sách luận tà kiến của Nhị thừa, ngoại đạo, thế 
tục; đó là làm mất giống Phật, là nhơn duyên chướng đạo, chẳng phải 
thực hành đạo Bồ-tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử này phạm khinh 
cấu tội.”

Giới Phật tử bao quát đầy đủ cả 3 nghiệp thân khẩu ý, chính là 
phần mở rộng của các giới pháp căn bản mà Đức Phật đã biệt truyền 
cho các chúng Phật tử xuất gia. Với những khoản: “… Hoặc mình giết, 
bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, thấy giết vui theo, nhẫn 
đến chú thuật giết, nhơn giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết, tất cả 
các loài có mạng sống không nên cố giết…” thì chính là giới sát triệt để 
chứ có gì lạ. Hoặc giới 32: “… Không đặng buôn bán dao, gậy, cung, 
tên, cân non, giạ thiếu, cậy thế lực quan trên lấy ngang của chúng, lòng 
ác trói buộc phá hư việc thành công của người, và nuôi mèo, chồn, heo, 
chó v.v… Nếu cố làm thời phạm khinh cấu tội”, thì cũng chính là ý 
nghĩa của Chánh mạng trong Bát chánh đạo mà thôi. Sự mở rộng là 
mở rộng của cái chính, cái căn bản. Khi những cái căn bản được xem 
là tà kiến, phi pháp, nhỏ mọn… thì thật chẳng biết nói thế nào nữa! 
Lẽ nào Phật Thích-ca đã dạy những cái đó cho các đệ tử? Cho nên Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã lược bỏ hết những từ ngữ và ý tứ đó trong 
khi biên tập Giới Phật tử…

Nhiều người nói rằng Giới Phật tử là tâm giới. Nhưng tâm chơn 
không cần lập giới cấm, còn tâm có giới cấm là tâm vọng. Mà tâm 
vọng tức là nghiệp, là thức và hành, là từ trong những cảnh giới của 
chúng sanh mà có. Dù Giới Phật tử được kết tập trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, trước khi Đức Thích-ca có các đệ tử xuất gia đi nữa, giới 
pháp này cũng phải ứng theo chúng sanh pháp mà lập, tức là ứng 
theo nghiệp vọng cố hữu nhiều đời kiếp của chúng sanh mà lập chứ 
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không thể khác. Nên Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Người tội 
sanh giới luật chớ giới luật không sanh người tội…”. Phật pháp không 
có hai vị và lẽ tâm chơn tâm vọng này chắc là không sai.

Giới Phật tử chia làm 2 nhóm theo 2 mức định tội căn bản: 
nhóm giới trọng (nặng) có 10 điều và nhóm giới khinh (nhẹ) có 48 
điều. Giới Phật tử có nội dung vắn tắt là 3 câu Dứt ác, Làm lành và 
Từ bi tế độ chúng sanh, cũng như lời giáo giới của Đức Phật Ca-diếp 
đã nói trên.

Thật tế cho thấy, Giới Phật tử đã từ Trung Quốc mà được 
lưu truyền khắp vùng Đông Á. Trung Quốc đã là một đất nước 
phong kiến rộng lớn, mạnh mẽ suốt mấy ngàn năm, do hàng vua 
quan quý tộc nắm đại quyền, sở hữu nhiều tài sản và có nhiều ảnh 
hưởng lớn trong xã hội. Nếu tầng lớp đứng đầu xã hội đó theo 
Phật giáo, gắn bó với Phật giáo, thì ắt Phật giáo sẽ có nhiều sự ủng 
hộ đáng kể. Để kêu gọi các tầng lớp quý tộc Trung Quốc này có lẽ 
phải cần một giới pháp, ngoài giới pháp xuất gia, được xem là cao 
hơn giới pháp xuất gia chẳng hạn... Diện mạo chân thật của Giới 
Phật tử trong nền Phật giáo Ấn Độ như thế nào thì còn cần phải 
tìm hiểu, nhưng cứ theo lý mà suy thì nó phải phù hợp với Chánh 
pháp của ba đời ngàn Phật: quá khứ Trang nghiêm kiếp có 1.000 
Đức Phật, hiện tại Hiền kiếp có 1000 Đức Phật và vị lai Tinh tú 
kiếp cũng có 1000 Đức Phật ra đời tại địa cầu này. Điều được xác 
định ở đây là Giới Phật tử do Tổ sư Minh Đăng Quang biên tập 
lại từ Kinh Phạm võng đã có những đặc điểm nổi bật: một là dành 
cho người xuất gia, hai là không chống báng các giới pháp xuất gia 
mà Đức Phật Thích-ca đã dạy, ba là không có sự truyền thọ nhưng 
đã được biên tập và vẫn thường được tham khảo tụng đọc tập thể, 
và bốn là văn phong mạch lạc, ôn hòa, súc tích... Còn hàng cư sĩ 
như đã lược nêu trong phần B1 chỉ có hai giới pháp là 5 giới và 8 
giới mà thôi.

Tóm lại, các giới bổn mới chính là trọng tâm cho các Khất sĩ thọ 
và trì, còn Giới Phật tử cũng nên tham khảo để phát tâm, lập chí, học 
theo gương chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: “Giới là gốc của Bồ-
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đề vô thượng”, Kinh Phạm võng đã dạy: “Chúng Phật tử nhiều như vi 
trần do giới pháp Phật dạy mà thành Chánh giác” hàng Phật tử nên 
ghi nhớ trân trọng sự thật cao quý đó!

2.7. 114 điều Luật nghi Khất sĩ

1. Cấm tất cả Tăng sư cùng tập sự lớn nhỏ, chưa có xin phép 
Giáo hội, không có việc gì khẩn cấp, tự ý ra đi, lén trốn mà đi, phạm 
bị giáng cấp.

2. Cấm kẻ nào nói “Tôi chỉ biết có một mình Sư trưởng”, cả thảy 
phải quy tuân theo phép của Giáo hội.

3. Cấm nói thế sự vua quan, thiên cơ sấm giảng.

…

34.  Cấm người tu trí huệ mà nói chuyện nhiều và không 
giới, định.

35. Cấm người xuất gia mà không tu thiền định.

…

70. Cấm người xuất gia mà còn tham lam, sân giận, si mê.

71. Cấm xuất gia mà còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không trong 
sạch (như kẻ thế).

…

80. Cấm cho thọ Giới y bát một người dốt văn tự quốc ngữ (phải 
mặc áo quần tập sự).

81. Cấm cho mặc dùng y bát một người trì giới, thiền định 
không được.

…

113. Cấm hay kiếm chuyện này chuyện kia làm phiền trong 
Giáo hội.

114. Cấm hay đòi hỏi làm khó rầy trong Giáo hội.
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114 điều Luật nghi Khất sĩ, điều 1 nhằm ngăn ngừa tình trạng 
Tăng, Ni Khất sĩ tự do đi tu tịnh vô tổ chức. Trong điều 2, “Sư 
trưởng” lúc đầu là chỉ Tổ sư Minh Đăng Quang khi Ngài còn tại thế, 
về sau là chỉ các vị Trưởng Giáo đoàn. Điều 3 là tinh thần chung của 
Thích-ca Chánh pháp. Điều 71, lục căn không trong sạch là không 
trong sạch về hành vi đạo đức: ngó liếc, nghe ngóng, xao động, đòi 
hỏi ăn ngủ… Điều 80 bị trùng với điều 24: “Cấm cho một người 
dốt, không thông chữ quốc ngữ thọ giới y bát (tùy theo mỗi cách)”. 
Nhưng nhờ điều 80 ta xác định được giới y bát là các giới gì, theo 
cách nói của Tổ sư.

2.8. Những quy định của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

a. Chương Luật Khất sĩ: trong chương này, Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã nêu các nội dung:

– Bình bát đất

– Bộ tam y của các nam Khất sĩ và nữ Khất sĩ

– Các vật dụng đơn giản của người xuất gia: khăn lau, choàng 
tắm, muỗng, bàn chải, dao cạo, lược nước, ca uống nước, mùng, 
giường, ghế, cốc, tọa cụ…

– Tứ y pháp và 10 giới (hoặc 250 giới)

– Niết-bàn thời khắc biểu – Trú dạ lục thời

– Giáo hội Tăng-già Khất sĩ 

– Xuất gia, thọ giới, tấn phong 

– Xây cất tịnh xá, phòng cốc, làm tháp thờ Phật 

– Sinh hoạt: cúng hội, khất thực, đọc kinh, tu tịnh, dạy chữ, in 
kinh sách…

– Bổn phận Sư tri sự

– Cách đi khất thực

– Phép đi đến nhà cư sĩ
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– Các hạnh khất sĩ: ăn, mặc, nói, làm, đi, đứng, ngồi, nằm, thức 
(tỉnh), mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý…

b. Các quy định của Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất 
sĩ Việt Nam

– Truyền giới Sa-di tại Giáo đoàn. Tiêu chuẩn được thọ giới: tối 
thiểu phải xuất gia một năm rưỡi và 18 tuổi đời, hạnh kiểm tốt, bài 
vở thuộc, được sự giới thiệu xin phép của Bổn sư.

– Truyền giới Tỳ-kheo: Từ thời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, 
các Giới đàn Khất sĩ đã thường được tổ chức mỗi năm một lần vào 
ngày Tự Tứ. Đến năm 1962, các Giáo đoàn buộc phải Tự Tứ riêng do 
sự can thiệp của chính quyền nhà Ngô ở Tây Ninh và đã tổ chức các 
giới đàn Khất sĩ riêng. Qua năm 1963, các Giáo đoàn vẫn còn Tự Tứ 
chung ở Long Xuyên, hàng lãnh đạo các giáo đoàn vẫn về đủ nhưng 
chư Tăng về không đủ do tình hình rối ren từ cuộc đảo chánh thời 
nhà Ngô. Do vậy, trong lần Tự Tứ 1963 này, Thượng tọa Nhị tổ Giác 
Chánh đã chính thức tuyên bố các Giáo đoàn tạm sinh hoạt riêng. Và 
kể từ năm 1995 đến nay, giới đàn Khất sĩ được tổ chức tập trung mỗi 
năm một lần vào tối ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch tại Trường hạ Hệ 
phái Tịnh xá Trung Tâm – Q. Bình Thạnh – TP. HCM (để sáng ngày 
mùng 10 giải Hạ, về các Giáo đoàn Tự Tứ, về các nơi dự lễ Vu-lan). 
Các tiêu chuẩn được thọ giới Tỳ-kheo: tối thiểu là 3 năm Sa-di và 21 
tuổi đời, năm thọ giới phải an cư tại Trường hạ Hệ phái (trừ lý do 
bận đi học các trường Phật học ở địa phương), hạnh kiểm tốt, bài vở 
thuộc, nắm vững được một phần Phật pháp căn bản, vượt qua được 
kỳ sát hạch tại giới đàn (3 môn được điểm từ 10 đến 20), được sự giới 
thiệu xin phép của Bổn sư, được Giáo đoàn thông qua.

– Truyền các giới của chư Ni: Tại giáo đoàn, có các tiêu chuẩn 
thọ giới riêng. Nếu Giới đàn nữ Khất sĩ cũng được tổ chức tập trung 
như phép tắc thời Tổ sư thì hay lắm. Các Ni trưởng Khất sĩ hiện nay 
cũng rất mong mỏi điều này. Từ Ni trưởng Tràng Liên ở Giáo đoàn 
Ngọc Phương đến quý Ni trưởng ở các Giáo đoàn khác cũng vậy. Và 
như thế, ngoài những giới đàn phụ cho các chúng nhỏ, từ lâu Phật 
giáo Khất sĩ đã có 2 giới đàn chính để chơn truyền y bát, chơn truyền 
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giới luật cho chư Khất sĩ. Tinh thần “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp” quả thật đã bàng bạc khắp trong nền Phật giáo do Đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang khai sáng.

– Họp Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ: Mỗi năm 
4 lần thường kỳ tại trụ sở hệ phái, vào 3 ngày cúng Đức Thầy Giác 
Lý, Đức Trưởng lão Tri sự Giác Như, Đức Trưởng lão Tăng chủ Giác 
Tánh và 1 ngày sau kỳ Tự Tứ Tăng. Các Giáo đoàn Tăng họp trước, 
sau đó chư Tôn đức Tăng lãnh đạo chứng minh cho các đoàn Ni giới.

3. Tạm kết

Với tinh thần căn bản là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Giới 
luật Khất sĩ đã được Tổ sư Minh Đăng Quang tổng hợp và ban hành 
cho các Tăng, Ni Khất sĩ và Phật tử tu học. Qua những gì đã tìm hiểu, 
có thể kết luận rằng Phật giáo Khất sĩ có một hệ thống giới luật hoàn 
bị, vững chắc. Hệ thống giới luật này đã tác thành đạo nghiệp cho chư 
Khất sĩ. Nương theo hệ thống giới luật này, chư Khất sĩ đã được sinh 
ra và lớn lên, trở thành những bậc tài đức hữu dụng, như con được 
lớn mạnh nhờ sữa mẹ giàu chất bổ dưỡng, như cây được xum xuê 
nhờ có bộ rễ tốt, như tòa nhà bất động trước gió bão nhờ nền móng 
vững chắc của nó.

Trong phạm vi tìm hiểu sơ lược, bài viết đại cương này đã vạch 
ra những nội dung căn bản và những đặc điểm của Giới luật Khất 
sĩ. Những khía cạnh khác của Giới luật Khất sĩ sẽ được lần lượt 
tìm hiểu trong các bài viết khác. Đến đây, chỉ có một điều căn bản 
được khẳng định là Phật giáo Khất sĩ có một hệ thống giới luật biệt 
truyền như vậy.

Những gì chư Phật chư Tổ đã làm là qua những thấy biết như 
thật của các Ngài. Còn những gì hình thành nên bài viết này lại là 
căn cứ vào những thấy nghe lượm lặt và những suy luận tổng hợp. 
Nếu bài viết này được đúng như chơn lý thì đáng mừng, còn nếu 
không thì đó là lỗi riêng của soạn giả. Với nhiệt tình hộ trì Chánh 
pháp của bài viết này, xin các bậc cao minh lượng thứ và bổ khuyết 
thêm cho.
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VAØI SUY NGHÓ VEÀ HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ

NT. Cảnh Liên 
 Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai 

Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ  

Đạo Phật Khất Sĩ là một truyền thống Phật giáo mới, ra đời vào 
cuối thế kỷ XX tại miền Nam Việt Nam. Truyền thống này đề cao tôn 
chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, vừa vực dậy tinh thần tu học 
đúng Chánh pháp cho người học Phật, vừa xoa dịu lòng dân bất an 
trong thời điểm xã hội nhiễu nhương lúc bấy giờ. 

Tôn kính con đường chư Phật ba đời đã khai lưu, ngưỡng phục 
tâm nguyện tiếp nối pháp học và pháp hành của Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang, nơi đây chúng con xin được chia sẻ vài suy tư của tự 
thân khi được đi trên con đường Chánh đạo thiêng liêng này.

1. Ý nghĩa về sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ

Đạo Phật Khất Sĩ chính thức khai mối đạo tại chùa Linh Bửu 
(Mỹ Tho) năm 1944 bởi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Sau 10 năm 
tu tập và hoằng pháp, vào ngày 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ (1954), 
Ngài vắng bóng. Chỉ trong thời gian không lâu ấy, Hệ phái hiện diện 
hầu hết ở các tỉnh miền Nam, đại chúng Tăng Ni tu học hòa hợp dưới 
sự hướng dẫn của Đức Tổ sư khoảng 100 vị, đồng thời, Ngài chứng 
minh thành lập trên 20 tịnh xá. 

Trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại, sự 
ra đời một hệ tư tưởng mới, hay hình thành nên một tôn giáo mới 
chắc chắn không thể nào tránh khỏi sự tác động của các điều kiện 
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xã hội. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật 
trên. Điều kiện kinh tế, chính trị, hoàn cảnh địa lý, văn hóa, đời sống 
tinh thần, đặc biệt là vấn đề tôn giáo đầu thế kỷ XX là một trong 
những nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ. 
Sự có mặt của Đạo Phật Khất Sĩ và các tôn giáo khác tại Việt Nam 
trong giai đoạn này nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân 
lúc bấy giờ. Người dân Việt Nam sống trong cảnh nửa chế độ thực 
dân, nửa phong kiến thối nát, nên hết sức bất mãn với thực tại. Vì 
vậy, đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo và Hệ phái Khất sĩ cùng các 
tôn giáo xuất hiện trước đó đã góp phần làm giảm nỗi đau tinh thần 
cho con người đương thời. Ngay khi vừa thành lập, Hệ phái đã mau 
chóng hòa nhập, thấm sâu, gieo hạt Phật pháp trong lòng nhân dân 
miền Nam nước Việt. Không những góp thêm nguồn năng lượng 
cho Đạo pháp, mà đặc biệt trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo 
nước nhà, Hệ phái Khất sĩ đã giúp con người thời bấy giờ giữ vững 
tinh thần giữa lúc xã hội loạn lạc. 

Điểm nổi bật là Đạo Phật Khất Sĩ kết hợp những điểm đặc thù, 
tinh túy của Phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy mà hình thành, nên 
có thể ví Đạo Phật Khất Sĩ như chiếc cầu nối giữa hai truyền thống 
Phật giáo lớn hiện có mặt tại Việt Nam lúc bấy giờ. Mặc dù ra đời 
muộn màng nhưng y theo đường lối của Phật Tăng xưa, trung thành 
với hoài bão chư Phật, lại xuất hiện tại bổn xứ, phù hợp với phong tục 
tập quán, tư duy, nguyện vọng của người Việt, khiến Phật tử dễ dàng 
lãnh hội áo nghĩa của đạo Phật.

2. Về bộ Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Trong 10 năm tu tập và hành đạo, tư tưởng cũng như những lời 
giảng của Đức Tổ sư hiến tặng cho thế nhân đương thời và hậu lai 
được kết tập lưu lại trong bộ Chơn lý và Ngài đã hoàn thiện bộ sách 
quý báu này vào ngày 12-10-1953. Ngày nay, một số học giả, nhà 
nghiên cứu nhận thấy nơi đây hội tụ những bài pháp hàm tàng toàn 
diện về cả ba lĩnh vực Kinh - Luật - Luận của đạo Phật cũng như các 
giá trị đạo đức, giáo dục thiết thực cho mọi người trong xã hội nên 
đã cung kính gọi là bộ “Kinh Chơn lý”. 
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Bộ Chơn lý bao gồm 69 quyển, trong đó có 9 quyển dạy về giới 
bổn, luật nghi, pháp hành cho hàng Tăng Ni Khất sĩ. 60 quyển còn 
lại bàn về nguồn gốc vũ trụ, mối tương quan tiến hóa của thế giới tự 
nhiên và con người trong ánh sáng Phật pháp như Võ trụ quan, Ngũ 
uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên…; bàn về phương pháp hành trì 
của hàng xuất gia như Bát chánh đạo, Chánh đẳng chánh giác, Nhập 
định, Thần mật, Giác ngộ, Chư Phật, Pháp Chánh giác, Số tức quan, 
Sám hối…; bàn về các tôn giáo khác và tư tưởng Đại thừa như Tam 
giáo, Tông giáo, Đại thừa giáo, Đạo Phật, Pháp Tạng, Vô Lượng Cam 
Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái Thức, Địa Tạng, Pháp Hoa, Chơn như…; 
bàn về đạo lý sống trong đời như Công lý võ trụ, Khuyến tu, Đi tu, Tu 
và nghiệp…; và bàn về phương thức xây dựng đời sống hạnh phúc an 
lạc như Trường đạo lý, Đời đạo đức, Xứ thiên đường… 

Như thế, bộ Chơn lý tóm thâu khá đầy đủ những lời dạy nền 
tảng của Đức Phật, những minh triết trong cuộc sống, những 
nguyên lý tồn tại của thế giới tự nhiên trong đó có con người. Bộ 
Chơn lý giúp những ai có duyên đọc được sẽ tích lũy một nguồn 
kiến thức Phật pháp chuẩn mực, có chánh kiến. Hệ phái Khất sĩ 
ra đời với chí nguyện trở về pháp hành uyên nguyên của một đạo 
Phật thời kỳ đầu, y bát chân truyền, chủ trương vô sở hữu, đời sống 
du hành đó đây, vừa tự tu tự độ vừa hoằng hóa giáo pháp, nêu cao 
phương châm “cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, 
cái linh là phải tu chung” (Chơn lý  “Hòa bình”). Hệ phái Khất sĩ đã 
góp phần nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của pháp hành y như 
lời Đức Thế Tôn dạy thuở ban đầu. Trú dạ lục thời, chư Tăng Ni sống 
trong thời khắc biểu của cõi Niết-bàn tịch tĩnh: 5 – 6 giờ: thiền định, 
8 – 9 giờ: khất thực, 11 – 12 giờ: thọ thực, 15 – 16 giờ: thuyết pháp, 
18 – 19 giờ: hành thiền định, 24 – 01 giờ: thiền định.

Pháp ngữ mà Đức Tổ sư nói hầu hết được chọn lựa từ lời của 
Đức Phật đã tuyên thuyết hoặc trích từ trong kinh điển truyền 
thừa từ bao lâu nay. Để người học Phật có thể hiểu rõ, đúng đắn lời 
Phật dạy, các pháp ngữ đều được diễn dịch sang tiếng Việt, đồng 
thời có chú giải thêm. Đơn cử như trong Kinh Pháp Cú, kệ 183, 
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Đức Thế Tôn dạy: 

“Sabbapāpassa akaraṅaṁ kusalassa upasampadā

Sacittapariyodapanaṁ etaṁ buddhāna sāsanaṁ”. 

Nghĩa là: “Không làm mọi điều ác, / Thành tựu các hạnh lành, 
/ Tâm ý giữ trong sạch, / Chính lời chư Phật dạy” (HT. Thích Minh 
Châu dịch).

Trong Luật nghi Khất sĩ, ngay câu đầu tiên của phần Phật ngôn, 
Tổ sư viết: “Đừng làm việc quấy nào hết, hãy làm việc phải luôn luôn, 
làm cho trong sạch các sở ý của mình, ba cái lý đó tóm rút đạo lý của 
chư Phật”. 

Trong kinh Tứ thập nhị chương, chương 25 “Dục hỏa thiêu thân” 
(tức Lửa dục đốt người), nguyên văn như sau: “Phật ngôn: Ái dục chi 
nhân, du như chấp cự, nghịch phong nhi hành, tất hữu thiêu thủ chi 
hoạn”. Câu trên có nghĩa là: “Đức Phật dạy: Người ham mê ái dục ví 
như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay”.

Trong Luật nghi Khất sĩ, phần Diệt lòng ham muốn, câu thứ 6, 
Đức Tổ sư viết: “Người ở trong vòng ham muốn giống như kẻ điên cầm 
đuốc đi ngược gió, nếu không quăng đuốc phải cháy tay, sự vụng về của 
họ đã thấy rõ ràng, bởi vậy khi người còn tam chướng là tham, sân, si 
và chưa thấy được đạo, thì in như kẻ điên cầm đuốc đi ngược gió, mà 
không buông để đến phải cháy tay”.

Trong bộ Chơn lý, ngôn ngữ Đức Tổ sư sử dụng để diễn đạt ý 
pháp rất chân chất, mộc mạc nên người có duyên đọc là hiểu ngay. 
Lời pháp cao sâu song lại được diễn đạt bình dị mà vẫn không làm 
giảm giá trị uyên áo của giáo pháp, đó là biện tài thiện thuyết của Đức 
Tổ sư vậy.  

3. Tứ Y pháp - Pháp hành của Hệ phái Khất sĩ

Mãi cho đến ngày nay, hình ảnh nhà sư khất thực vẫn làm người 
con Phật dâng niềm xúc động ngỡ như đang được sống trong thời 
Đức Phật còn tại thế. Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, một số thành 
phần xấu lợi dụng lòng tôn kính tín tâm của Phật tử, đã giả làm nhà 
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sư đi khất thực thọ nhận vật phẩm cúng dường. Vì để tránh tình 
trạng lợi dụng làm hoen ố hình ảnh và ý nghĩa khất thực cao thượng 
từ bao đời nay, chư Tăng Ni tạm không thường xuyên hành pháp 
khất thực nữa mà chỉ hành trì trong những ngày cúng hội, trong dịp 
lễ hoặc trong các khóa tu. Trong những dịp lễ đặc biệt, chương trình 
đi khất thực hóa duyên luôn được chú trọng. Đoàn chư Tăng Ni ôm 
bát, bước đi trang nghiêm thanh tịnh ngang qua những con đường 
phố thị, nhà cửa xe cộ nhộn nhịp, dường như khi có sự xuất hiện 
những bước chân bình an này làm cho không gian vốn huyên náo 
thường ngày trở nên lắng dịu thiêng liêng.

Quả thật, đây là một bài pháp không lời, sống động vô cùng. 
Dù người không phải Phật tử nhưng khi bắt gặp hình ảnh này cũng 
sinh tâm cung kính và quý mến trước sự trang nghiêm cao cả của 
giáo pháp và đức hạnh từ hòa, dung dị của hàng xuất gia theo đạo 
Phật. Bởi hạnh khất thực là hạnh của chư Phật ba đời nên có công 
năng và sức mạnh khó nghĩ bàn. Chư Phật tử mục thị cảnh này còn 
xúc động bội phần, niềm tin kính đối với Tam Bảo kiên định hơn. 
Ấn tượng này lưu lại trong tâm mỗi Phật tử rất lâu khiến sinh hỷ lạc 
và tăng thêm lòng tinh tấn dõng mãnh thực tập theo giáo pháp của 
Đức Phật. 

Đối với chư Tăng Ni Khất sĩ, pháp khất thực là một pháp hành 
cần yếu và thiêng liêng để hỗ trợ cho lộ trình giải thoát của hàng 
xuất gia. Mỗi bước chân đi kết nối với mọi động thái của thân trong 
chánh niệm, kiến lập một sức định tĩnh rõ rệt trong tâm mỗi hành 
giả đang ôm bát khất thực. Ý niệm “trên xin giáo pháp, dưới xin 
vật thực nuôi thân qua ngày…” (Chơn lý “Khất sĩ”) làm cho các bất 
thiện tâm như ngã mạn, phóng dật, thất niệm, v.v… rơi rụng dần 
dần, tâm hành giả trở nên trong sáng, thanh tịnh. Đức Tổ sư giảng 
rộng: “Giáo lý ăn xin là sự chan hòa cho nhau, tức là công lý võ trụ, là 
pháp bảo hay chơn lý, triết lý nhiệm mầu. Từ hạng bậc xin bằng thân, 
xin bằng trí, xin bằng tâm, chỉ có 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. Khất sĩ đi xin để răn lòng tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, 
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đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. Đi xin để nhịn nhường bố thí 
của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để làm gương nhơn quả tội lỗi cho 
chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để đừng phạm tội lỗi mới…” (Chơn 
lý “Khất sĩ”). 

Hạnh khất thực là pháp hành đầu tiên trong Tứ Y pháp, đó là:

1. Người tu xuất gia chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp được ăn tại chùa. 

2. Người tu xuất gia phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu xuất gia phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở. 

4. Người tu xuất gia chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

Đức Tổ sư khẳng định: “Tứ y pháp là chánh pháp của chư Phật 
mười phương ba đời, là giáo lý Y bát khất sĩ vậy!... Pháp hành Tứ y 
pháp chơn tu trung đạo. Tứ y pháp là chánh sự quí báu hơn hết, đến 
chơn như đặng, và đúng chơn lý hơn hết” (Chơn lý “Chánh pháp”).

Hành trì Tứ Y pháp là đi con đường trung dung không phạm vào 
4 pháp thái quá, đó là – 1. Nhịn đói không ăn, 2. Lõa thể không mặc 
quần áo, 3. Phơi nắng dầm mưa giữa khoảng trống và 4. Đau không 
uống thuốc, liều mạng; và cũng không rơi vào bốn pháp bất cập, đó 
là : 1. Ăn nhiều bữa, nhiều món, chấp vị ngon, 2. Mặc áo quần, chưng 
diện đủ thứ, 3. Ở nhà ngói, lầu đài, xe cộ sang trọng, 4. Không đau mà 
trữ sẵn thuốc bổ dưỡng luôn luôn (Chơn lý “Chánh pháp”).

4. Pháp phục 

Khi mới ra đời, Hệ phái đã gây không ít ngạc nhiên, hiếu kỳ cho 
người dân Nam Bộ. Người dân làng Phú Mỹ rất ngạc nhiên khi thấy 
mỗi sáng, nhiều nhà Sư đầu trần chân không, quấn y bá nạp đi vào 
làng khất thực. Người đến xem, có kẻ phỉ báng chế nhạo, có người 
cảm mến cúng dường. Hình ảnh đoàn Du tăng Khất sĩ không chỉ gây 
sự bất ngờ đối với ngôi làng quê Phú Mỹ nhỏ bé, mà người dân đất 
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Sài thành cũng hết sức lạ lẫm, xôn xao bàn tán trước dung nghi đức 
hạnh của nhà Sư y vá, giản dị, từ hòa. 

Chư Tăng Ni Khất sĩ tuân giữ ba y, một bình bát. Trong Luật 
Khất sĩ có quy định y thượng của người Khất sĩ “phải bằng vải cũ hoặc 
vải vụn chắp vá lại. Không được may vải vụn đủ bông đủ màu rằn rực 
sặc sỡ, phải may bằng vải trắng, vải vàng, hoặc những thứ lợt màu, để 
có thể sau khi may rồi, nhuộm cho tiệp màu vàng sậm, cấm dùng vải 
chỉ bằng tơ lụa hàng nỉ nhiễu, len, tố cẩm tự… đồ vật của sanh mạng, 
cấm dùng màu đen trắng xanh tím đỏ vàng,… màu tươi tốt”. Việc 
mặc, trong Tứ Y pháp, pháp thứ 2 cũng có quy định:  “Người tu xuất 
gia phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, nhưng có ai cúng vải, 
đồ cũ thì được nhận”.

Hạnh dùng bát đất, đắp y phấn tảo này được Đức Tổ sư phân 
tích rất chân tình, rõ ràng, hợp lý: “Xưa kia cổ nhân mặc vỏ lá cây, 
mảnh manh lá miếng, chẳng có tay ống áo quần may vá, dưới cái 
chăn, trên tấm choàng, khi đi đâu thì phủ thêm một tấm choàng lớn 
quấn từ trên tới dưới, đêm đến lấy đó làm mền, nên được thong thả 
rảnh rang, không điều phiền phức, không có cất giữ dư để dành cho 
cắp trộm. Khi rách mất mới sắm thêm cái khác, bỏ ra cái cũ, lúc nào 
cũng mặc một bộ trong mình, không làm tôi tớ cho áo quần dư dả. 
Muốn đi đâu, ở đâu, lúc nào, vào lúc nào cũng được, không điều chi 
nán lại. Cũng như rễ cỏ dính liền với cỏ, như lông da thú dính sát với 
thịt xương, cho nên lúc nào cũng rảnh trí thanh nhàn, thung dung, 
khoái lạc. Thân như vỏ trái chín muồi đen xấu, mà tâm trí bên trong 
cứng chắc lại ngon thơm. Trẻ nhỏ mới sanh, mẹ cha lót cho miếng tã, 
khăn choàng vải đậy, cũng là bộ tam y như người xưa. Ông già khi sắp 
chết bệnh đau cũng chỉ mặc chăn, vải choàng và mền đắp, tam y như 
trẻ nhỏ. Đến chết tắm rửa, liệm, đem theo cũng tam y đó vậy. Người 
Khất sĩ mặc tam y để dứt trừ tham vọng, ngăn ngừa kẻ ác, đoạn diệt 
phiền não trong tâm trong sạch, nên gọi là y thanh tịnh. Cũng gọi là 
y giải thoát, áo rảnh rang, hay là y trẻ nhỏ, áo ông già, y cổ nhân, áo 
người trí, y của kẻ chơn như v.v... ” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”).

Choàng tấm y vá víu đủ chỗ, dùng chiếc bát đen xấu để đi khất 
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thực, độ ngọ qua ngày, một cuộc sống đơn giản, thanh thản, không 
bận lòng tốt xấu, không ngại người dòm ngó trộm cắp. Người xuất gia 
biết đủ, biết rõ mọi thứ đều phù du tạm bợ nên sống một cuộc đời 
thanh bần mà an lạc, bởi “muốn nhập định lúc nào cũng được, muốn 
chết lúc nào cũng an, học gẫm điều chi không xáo rộn, bằng mất hết 
cũng không nhìn” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”). Và Đức Tổ sư dạy 
giáo lý Y bát chơn truyền có ý nghĩa: “Y là Pháp, Bát là Đạo, tức là 
đạo pháp đường chơn truyền dạy, có y bát mới có chơn như” (Chơn lý 
“Y bát chơn truyền”). 

5. Kiến trúc tịnh xá

Kiến trúc đặc thù của Hệ phái đó là chánh điện bát giác. Mô hình 
ngôi chánh điện này khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh ngôi 
nhà tròn, nơi Tăng chúng nhóm họp để nghe Đức Phật thuyết giảng 
giáo pháp hoặc Tăng đoàn họp Yết-ma thường được khắc họa trong 
Kinh tạng.1 Mô hình tròn này còn được ví như bầu vũ trụ bao dung, 
hay như bầu đạo đức dung chứa muôn loài vạn vật, như lòng từ bi vô 
tận của Đấng Cha Lành. 

Đức Tổ sư hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái xây dựng ngôi chánh 
điện theo mô hình tám cạnh để mọi người khắc sâu diệu nghĩa Bát 
chánh đạo, đó là con đường chân chánh  tám ngành đưa người từ 
sông mê về bến giác. Phần trên chánh điện có hình tứ giác tượng 
trưng cho Tứ diệu đế, đó là bốn chân lý chắc thật muôn đời. Trên 
đỉnh chóp chánh điện là hoa sen biểu trưng hoa giác ngộ thuần khiết 
thanh tịnh nở giữa cõi đời phiền não, hoặc ngọn đèn chơn lý soi ánh 
sáng cho trần thế. Bên trong chánh điện có bốn trụ lớn chống đỡ 
cho toàn bộ cấu trúc chánh điện, biểu trưng cho Bốn chúng. Bệ để 
tôn trí tôn tượng Đức Bổn Sư có ba bậc tượng trưng cho tam vô lậu 
học. Quả thật, chỉ một mô hình kiến trúc chánh điện đã khắc họa 
vô vàn đạo lý nền tảng vi diệu của đạo Phật. Bát chánh đạo, Tứ diệu 
đế là giáo lý đặc thù của đạo Phật. Duy nhất con đường thực sự này 
mới đưa người thực tập vượt thoát khổ đau, chứng đắc Niết-bàn. Tứ 
chúng gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc (cận sự nam) và Ưu-bà-

1. Kinh Sa-môn quả, số 2, Trường Bộ Kinh.
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di (cận sự nữ) chính là rường cột bảo trì cho Tăng đoàn tồn tại, làm 
cho ngọn đèn giáo pháp của Đức Thế Tôn sáng mãi. Chỉ cần một 
trong bốn chúng không làm tròn phận sự của mình sẽ khiến cho 
Tăng đoàn không bền vững. Đức Tổ sư quả thật rất thấu đáo, chỉnh 
chu khi phát thảo mô hình kiến trúc tịnh xá cho Hệ phái một cách 
đặc thù như vậy. 

Mỗi khi ở trong không gian ngôi chánh điện và nhất niệm về ý 
nghĩa của nó, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được mạch pháp đang 
lưu chuyển nơi châu thân, sẽ cảm thấy niềm tin vào Tam Bảo là tuyệt 
đối, sẽ tự nguyện với lòng tinh tấn không mỏi mệt và ắt hẳn trong 
tâm chúng ta đều dâng lên niềm an lạc khôn nguôi trong giáo pháp. 

6.  Kinh tụng của Hệ phái

Một số phần trong kinh tụng Khất sĩ giống với kinh tụng Bắc 
tông như Nghi thức Sám hối, Nghi thức Cầu an, Nghi thức Cầu siêu, 
tuy nhiên, các bài kinh tụng đều được dịch sang tiếng Việt thuần 
túy và phổ theo thể văn vần, hay thể thơ lục bát, song thất lục bát, 
thơ năm chữ. Kinh Phổ Môn, Kinh Di Đà hay các bài kinh và sám 
ngắn như Kinh Bát-nhã, Tán thán Phật, Sám Mười phương, Mười 
nguyện, Phúng kinh, Nguyện tiêu, Nguyện sanh, Hồi hướng, Tự quy 
y đều được dịch từ kinh điển Bắc tông sang tiếng Việt và diễn thơ. 
Chủ trương Việt hóa của Đức Tổ sư rất phù hợp với văn hóa người 
Việt, cũng như phù hợp với trình độ dân trí quần chúng lúc bấy giờ 
tại miền Nam và còn phù hợp với chủ trương Việt hóa kinh văn của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Điều này cũng dễ hiểu vì còn gì dễ cho bằng người Việt nói tiếng 
mẹ Việt Nam. Hơn thế nữa, người chân quê mộc mạc, chất phác làm 
sao có thể hiểu ngay lời Phật dạy trong âm Hán, hay Pali, Sanskrit. 
Ông bà mình đã tạo ra tiếng Việt để dễ dàng chuyển tải tư tưởng, ý 
tưởng cho người Việt, và Đức Tổ sư đã áp dụng ngay điều ấy trong 
việc chuyển tải lời Đức Phật dạy cũng như soi dẫn người Việt hiểu 
được đạo Phật một cách đúng đắn nhất. 

Nhiều người sau khi quy y Tam Bảo đã thật tình tâm sự : Lần đầu 
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tiên về viếng cảnh tịnh xá, thấy cảnh thanh tịnh, u tịch, lối kiến trúc 
giản dị, thấp thoáng bóng áo vàng của chư Tăng, lòng con cảm thấy 
hết sức bình yên, gần gũi và khởi lên niềm cung kính vô vàn. Khi vừa 
nghe lời kinh trong bài Dâng hương, con đã hiểu ngay ý kinh và có 
cái cảm giác sâu lắng, trân quý, chí thành, tha thiết làm sao.  

“Khói hương xông thấu mấy tầng xanh,

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành, 

Trên khói hương này xin Phật ngự,

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành”. 

Cũng thế, nếu giải thích “Phật là ai” cho một người mới học Phật 
hiểu được, chúng ta chỉ tụng 4 câu đầu trong bài Xưng tụng Phật Bảo, 
mọi người đều có thể dễ dàng lĩnh hội ngay:

“Phật là đấng tối cao giác ngộ,

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.

Luật nghiêm giới cấm ban hành,

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu…”.

Thật không còn gì đầy đủ dễ hiểu bằng. Chúng ta có thể giải 
thích rất dài về định nghĩa “Phật” nhưng với người mới bước chân 
đến chùa, thuật ngữ, văn chương, triết lý đôi khi càng khiến cho đầu 
óc họ rối bời hơn. Nói thật gần, thật rõ lại kết hợp diễn vần tiết tấu 
thơ khiến lời kinh dễ đọc, dễ thuộc, dễ thấm vào lòng người đọc, 
người nghe. 

7. Sự hội nhập và đóng góp của Hệ phái trong lòng Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam

Việc công nhận pháp nhân, pháp lý trước sự hiện diện của một 
dòng truyền thừa mới là điều kiện, cơ hội và là thách thức của Hệ 
phái trong quá trình hội nhập, sánh bước cùng hai tông phái chính 
là Nam tông và Bắc tông. Chỉ mới 70 năm Hệ phái có mặt, khoảng 
thời gian quá ngắn ngủi so với sự ra đời của Phật giáo Nguyên Thủy 
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thế giới hơn 2500 và hơn 2000 năm đối với Phật giáo Đại thừa. Từ 
năm 1981 trở đi, Hệ phái trở thành một trong chín tổ chức thành 
viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có thêm cơ hội 
được chia sẻ chung tay đóng góp công sức cho Giáo hội, đất nước và 
dân tộc.

Nhiều Tăng Ni của Hệ phái tham gia vào hàng Giáo phẩm của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tham gia làm công tác Giáo 
hội tại các tỉnh thành, quận huyện trên cả nước. Nguồn kinh sách của 
Hệ phái làm phong phú thêm hệ thống Pháp bảo của Phật giáo. Hệ 
phái Khất sĩ còn có nhiều đóng góp đáng kể trong các hoạt động từ 
thiện xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nghèo đói, bệnh tật, xây 
dựng nhà tình nghĩa... 

8. Thay lời kết 

Với tinh thần hội nhập và sáng tạo, Phật giáo khi du nhập vào 
bản địa đã được quần chúng hoan hỷ đón nhận, dung hoà và hình 
thành một đạo Phật theo bản sắc Việt. Vốn sẵn có cảm tình quý kính 
đối với đạo Phật nên khi Đạo Phật Khất Sĩ ra đời với tư cách là một 
dòng truyền thừa Phật giáo mới được phát sinh tại Việt Nam, do 
người Việt Nam sáng lập, người dân Việt Nam nhất là người dân 
vùng Nam Bộ, chiếc nôi của Hệ phái Khất sĩ, đã nhanh chóng tiếp 
nhận và phát huy. 

Ngang qua quá trình hành đạo trong giai đoạn Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang trực tiếp dẫn đoàn du Tăng hoằng hoá, khoảng 7 năm 
(1947 – 1954), những thành tựu của Hệ phái đã thể hiện quá rõ. Cho 
đến ngày nay, 70 năm đã trôi qua, Hệ phái Khất sĩ đã hiện diện khắp 
ba miền tổ quốc và ở một vài nước trên thế giới. Hiện nay, trong 
nước, số lượng chư Tăng Ni Khất sĩ có hơn 3.200 vị và số tịnh xá, 
tịnh thất thuộc Hệ phái hơn 500 ngôi. Chư Tăng Ni trẻ, có đạo hạnh 
được khuyến khích tham học tại các trường Trung cấp Phật học, Đại 
học Phật giáo trong nước và quốc tế. Với thành quả khiêm tốn này 
cũng cho thấy con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mà Đức 
Tổ sư khai vẹt thật sự rất đúng đắn và phù hợp với tâm nguyện người 
Việt Nam.  
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Năm tháng vô thường, cuộc sống xã hội, con người thay đổi 
theo chiều tiến hóa của quy luận vạn hữu, cho dẫu gặp khó khăn thử 
thách, Hệ phái Khất sĩ với ý chí và lòng tinh tấn sẽ vẫn luôn kiên định 
tiến về con đường phía trước, sẽ vẫn bảo trì giới bổn và nguồn đạo lý 
nhiệm mầu mà chư Phật đã khai sáng, Đức Tổ sư đã tiếp nối để ánh 
đạo vàng rực sáng mãi. Người con Hệ phái Khất sĩ sẽ mãi tinh cần tu 
tập và góp sức cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, làm tròn sứ mệnh 
phụng sự đạo pháp, dân tộc và chúng sinh. 

“Huỳnh y bát đất thong dong,

Tứ y pháp bảo, một lòng cần tu.

Niết-bàn bao dặm xuân thu,

Viên thành quả giới hạnh nhu giúp đời”.



NEÙT ÑAËC THUØ CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VIEÄT NAM

TKN. Tuệ Liên 
TX. Ngọc Vinh, Trà Vinh 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang – Tổ khai sáng Hệ phái 
Khất sĩ. 

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử thân mến.

Thật hạnh phúc cho chúng con, được đắp lên mình chiếc huỳnh 
y, được ôm bình bát, được đắm mình trong nguồn sữa pháp thiêng 
liêng… để trở thành một vị Tỳ-kheo-ni Khất sĩ, tất cả đều nhờ ân 
đức Tổ sư Minh Đăng Quang – bậc Xuất trần Thượng sĩ. Tùy thuận 
nghiệp duyên, Ngài thọ nạn rồi vắng bóng khi Giáo hội Khất sĩ chỉ 
mới trong giai đoạn hình thành. Nhưng thừa hưởng ân đức của Tổ 
Thầy cộng với sự khế cơ khéo léo, chư Đức Thầy, Trưởng lão đã tiếp 
nối bổn hạnh Ngài, giờ đây Hệ phái Khất sĩ đã lan tỏa nhiều nơi 
không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn ra các nước khác trên thế 
giới... Hôm nay, những người con Khất sĩ khắp nơi trở về dưới mái 
Tổ đình, cùng  nhau hành trì giới pháp, cùng sống cùng tu theo lời 
dạy của Ngài: “Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, 
cái linh là phải tu chung”1. Chúng con vô cùng hạnh phúc, hình ảnh 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Hòa bình”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr. 353.
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này gợi cho chúng con liên tưởng đến Tăng đoàn thời Đức Phật, một 
hình ảnh được xem là “mẫu xã hội lý tưởng” mọi thời đại, một hình 
ảnh mang đậm bản sắc Việt Nam, thanh bần đơn giản, giải thoát. 
Cho nên, nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng, 
chúng con xin được trình bày một số nét đặc thù của Hệ phái Khất 
sĩ thông qua bộ Chơn lý và từ nếp sống thanh cao hằng ngày của chư 
Tôn Giáo phẩm trong Hệ phái.

Kính bạch chư Tôn thiền đức,

Kính thưa đại chúng, 

Hệ phái Khất sĩ có mặt đầu tiên trên đất nước Việt Nam vào 
những năm đất nước trong tình trạng khói lửa đạn bom, nhân dân 
nghèo đói, Phật giáo bị suy yếu do chế độ thực dân đàn áp. Vì lẽ đó, 
các phong trào, tổ chức, hội đoàn Phật giáo lúc bấy giờ nổi lên nhằm 
khôi phục lại các giá trị tôn giáo trên khắp mọi miền đất nước. Ở 
Nam Bộ trước tình cảnh ấy, đức Tổ sư Minh Đăng Quang sau bao 
năm du phương tầm đạo nơi xứ người, không ngừng tham cứu nền 
giáo lý của hai truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Nam truyền đã 
dung hòa hai nguồn tư tưởng trên, cộng thêm sự tu tập thấu đạt lý 
đạo của bản thân, thành lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam nhằm chấn 
hưng Phật giáo bằng con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” 
bắt đầu tại làng Phú Mỹ, Mỹ Tho (Tiền Giang) vào năm 1946. 

Sau đây là một số nét đặc thù riêng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. 

1. Về hệ thống giáo lý

Có thể khẳng định, toàn bộ hệ thống giáo lý của Hệ phái Khất sĩ 
được Tổ sư xây dựng trên nền tảng Kinh – Luật – Luận của Phật giáo, 
đúc kết thành bộ “Chơn lý” gồm 69 quyển. Bộ Chơn lý được Tổ sư viết 
dưới dạng văn xuôi, lời văn mộc mạc, trong sáng, với nghệ thuật sử 
dụng biện pháp ẩn dụ, tu từ, nhân hóa, điệp từ… giúp cho người đọc 
dễ dàng am hiểu. Tư tưởng xuyên suốt của bộ Chơn lý là đề cao vai 
trò của người xuất gia giải thoát đó là Khất sĩ, được chia làm 5 phần2:

2. Thích Hạnh Thành (2007), Tìm hiểu Phật giáo Khất sĩ ở Nam Bộ Việt Nam, 
Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr. 76.
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1. Nhân sinh quan: Trình bày quan điểm của Phật giáo về đời sống 
con người, gồm các bài: Ngũ uẩn, Lục căn, Nam và nữ, Sanh và tử.

2. Vũ trụ quan: Nói về sự hình thành và phát triển của vũ trụ theo 
quan điểm Phật giáo như: Võ trụ quan, Công lý võ trụ, Xứ thiên đường.

3. Giáo lý của đạo Phật: Nói về triết lý Phật giáo, gồm: Thập nhị 
nhân duyên, Bát chánh đạo, Chánh đẳng Chánh giác, Nhập định, 
Tâm, Chánh pháp, Chánh kiến, Tam giáo, Tông giáo, Thần mật, Giác 
ngộ, Chư Phật, Đại thừa giáo, Phật tánh, Pháp Tạng, Vô Lượng Cam 
Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái Thức, Địa Tạng, Pháp Hoa, Pháp chánh 
giác, Số tức quan, Chơn như. 

4. Khuyến tu và phương pháp học: Nhắc nhở, khuyên răn mọi 
người lo tu và Ngài chỉ ra phương pháp tu, sám hối để chuyển nghiệp, 
gồm các bài: Ăn chay, Bài học cư sĩ, Tánh thủy, Học chơn lý, Khuyến 
tu, Đi tu, Ăn và sống, Sợ tội lỗi, Đi học, Đời đạo đức, Học để tu, Tu 
và nghiệp, Sám hối, Lễ giáo, Khổ và vui, Hòa bình, Trường đạo lý, 
Nguồn đạo lý, Thờ phượng, Pháp học cư sĩ, Cư sĩ.

5. Đạo Phật Khất Sĩ: Gồm các quy định về phép tắc, nghi lễ, giới luật 
và nếp sống sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn, có các bài: Khất sĩ, 
Y bát chơn truyền, Đạo Phật Khất Sĩ, Kinh Tam bảo, Luật nghi Khất sĩ.

Tất cả những tinh hoa, căn bản của giáo lý Phật giáo được Tổ sư 
ghi lại trong bộ Chơn lý này và giáo lý căn bản của Hệ phái Khất sĩ 
được Tổ sư tóm lại như sau: “Giáo lý Khất sĩ một là dứt điều ác, hai là 
làm các điều lành tùy theo nhân duyên cảnh ngộ, không cố chấp vì lẽ 
không có thì giờ dư dả, và cũng biết rằng: các việc lành là để trau tâm 
vì tâm mà làm sự phải, chớ không ngó xem nơi việc làm kết quả và ba 
là cốt yếu giữ lòng trong sạch”.3

 2. Về nghi thức 

Nghi thức tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ khá đơn giản, không sử 
dụng mõ, khánh, mà chỉ dùng chuông làm pháp khí. Âm điệu cũng 
khác hẳn với truyền thống Phật giáo Bắc tông, không lên giọng, xuống 

3. Sđd, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 426 - 427.
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giọng hay tán kệ, ngâm ca, không kéo dài âm từ cuối đoạn… mà tất cả 
đại chúng cùng nhau hòa âm, giọng ngang, đều hơi, không nhanh quá 
cũng không chậm quá, đọc rõ ràng từng câu chữ trong Kinh. 

Trong những buổi lễ truyền thống Hệ phái, nghi thức tổ chức 
cũng được Tổ sư giản lược thành ngắn ngọn, vừa ít tốn thời gian 
vừa nhấn mạnh nội dung chính của buổi lễ như: phần dâng hoa, ca 
nhạc… rất hạn chế, thay vào đó là một thời thuyết pháp của chư Tôn 
đức chứng minh nhằm nhắc nhở, khuyến tấn mọi người cố gắng nỗ 
lực tu tập để được an vui trong cuộc sống hiện tại.     

3. Về kiến trúc tịnh xá

Có thể nói, kiến trúc của Hệ phái Khất sĩ kết cấu rất đặc trưng. 
Hầu hết các tịnh xá được xây cất dưới dạng bát giác, tượng trưng cho 
Bát chánh đạo, đây là con đường Trung đạo duy nhất đưa chúng sanh 
đến quả vị cứu cánh Niết-bàn. Bên trên là hình tứ giác tượng trưng cho 
Tứ quả Thanh văn như nhắc nhở tứ chúng muốn thoát ra khỏi khổ đau 
phải biết được nguyên nhân của khổ và con đường đi đến diệt khổ. 

Bên trong chánh điện tôn thờ bảo tượng Đức Phật Bổn sư Thích-ca 
Mâu-ni trong bảo tháp giữa bốn trụ cột, tượng trưng cho tứ chúng đồng 
tu, mỗi đại trụ có bông sen nâng đỡ với ý nghĩa: tứ chúng tu phải dựa 
trên nền tảng tam nghiệp thanh tịnh như hoa sen mới chống đỡ được 
ngôi nhà Phật pháp. Mái tháp gồm 13 tầng, là 13 nấc thang tiến hóa của 
chúng sanh từ địa ngục đến quả Phật, bốn cửa tháp thường để trống hàm 
ý Tổ bảo tứ chúng hãy mở rộng lòng từ, bi, hỷ, xả đến với tất cả chúng 
sanh muôn phương. Bề cao tháp cao 3 mét và chu vi mỗi bên 1,8 mét. 
Nền tháp gồm ba bậc, tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, 
Tăng. Di ảnh Tổ sư được tôn trí sau bảo tháp thờ Phật để chư Tăng Ni 
và hàng Phật tử tưởng nhớ. Xung quanh chánh điện là các dãy nhà như 
giảng đường, thư viện, nhà thờ Cửu huyền, Tăng xá, trai đường… 

Tên các tịnh xá hầu hết được bắt đầu bằng chữ “Ngọc” và tiếp sau 
được Tổ sư đặt theo tên của từng địa phương khá ấn tượng nên khi 
nhắc đến tỉnh nào, người ta nghĩ ngay ra ở đó có tịnh xá mang tên 
đó, ví dụ như: Tịnh xá Ngọc Vinh tỉnh Trà Vinh, Tịnh xá Ngọc Cầu 
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huyện Cầu Kè, Tịnh xá Ngọc Ninh tỉnh Ninh Thuận… ngoài ra cũng 
có một số ngoại lệ như Tịnh xá Mộc Chơn, Tịnh xá Trung Tâm, Tịnh 
xá Lộc Uyển, Tịnh xá Trúc Lâm, Tịnh xá Liên Hoa…

Ngày nay, do nhu cầu phát triển, một số tịnh xá được cất lầu nhưng 
vẫn giữ nguyên mô hình chánh điện bát giác và tôn trí thờ tự bên trong. 
Có thể nói, kiến trúc đặc thù của Hệ phái Khất sĩ đã đóng góp điểm 
tô cho nền nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Việt Nam thêm phong phú.  

4. Pháp phục và sinh hoạt

Thời Tổ sư còn hiện tiền, khất thực là pháp hành không thể thiếu 
trong đời sống tu học hằng ngày đối với chư Tăng Ni Khất sĩ. Tổ dạy: 
“Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học, Khất sĩ là cái sống của chơn 
lý võ trụ mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy.”4 Khất thực nghĩa 
là thể hiện lối sống chan hòa cho nhau, để dứt bỏ cái ta, sống theo lẽ 
vô thường, là công lý của võ trụ “ta sống cho tất cả, tất cả sống giúp cho 
ta”5. Về pháp này, có phần giống Nam tông nhưng khác ở chỗ: Tăng 
Ni Khất sĩ không nhận thức ăn mặn, chỉ nhận thức ăn chay mà thôi.

Một nét đẹp đặc thù của Hệ phái Khất sĩ là chư Tăng Ni không 
được trụ yên một chỗ mà chia làm hai, tùy theo hạnh nguyện của mỗi 
vị. Một là ai phát nguyện đi du phương hành đạo thì khi đi không 
được ở một chỗ quá một tuần, thường thì khoảng 2, 3 ngày hoặc đến 
giảng pháp xong rồi tiếp tục đi nơi khác. Hai là những ai phát nguyện 
ở lại tịnh xá vừa phục vụ vừa tu học thì ở một tịnh xá không quá 6 
tháng, thường thì luân phiên ba tháng hoặc sáu tháng một lần. Khi 
hết hạn trụ, mỗi vị ra đi chỉ mang theo y bát, đãy kinh sách và túi 
chăn áo. Tuy nhiên, hiện tại pháp luân phiên trụ xứ này không còn 
thực hiện như trước nữa vì nhiều nguyên nhân.

5. Pháp hành 

Với tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, đời sống tu tập 
hành trì của Tăng-già Khất sĩ giống y như Tăng đoàn thời Đức Phật 
còn tại thế. Cụ thể như ngay từ buổi đầu thành lập Hệ phái, Tổ sư đã 

4. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr.259. 
5. Sđd, tr. 266
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chủ trương chư Tăng sống tập thể theo tinh thần Lục hòa cộng trụ và 
cùng hành trì Tứ y pháp:

1. Người tu xuất gia: phải lượm vải bỏ mà đâu lại thành áo nhưng 
có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2. Người tu xuất gia: chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp, đọc giới bổn, được ăn tại chùa.

3. Người tu xuất gia: phải ngủ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia: chỉ dùng cây, cỏ, vỏ, lá làm thuốc trong khi 
đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

Trong Chơn lý, Ngài dạy: “Khi xưa Đức Phật chỉ ra chánh pháp là 
Tứ y pháp trung đạo mà chư Phật và chư Tăng đã hành trì” và “ai hành 
trì đúng Tứ y pháp là đúng chánh pháp của chư Phật ba đời, là giáo lý 
Y bát chơn truyền”6. Qua lời dạy trên, ta thấy pháp hành của Tăng-già 
Khất sĩ là Tứ y pháp. Đây cũng là pháp hành căn bản của Tăng đoàn 
thời Phật còn tại thế.

Hiện nay, Tứ y pháp không được giữ một cách trọn vẹn như ngày 
xưa, tuy nhiên, chư Tăng Ni Hệ phái luôn lấy đó làm chuẩn mực và 
tùy theo duyên cảnh trú xứ mà có thể thêm bớt thay đổi để tự trau 
sửa thân tâm trong quá trình tìm về bến giác.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý liệt vị,

Chúng con vừa trình bày xong một vài nét đặc thù của Hệ phái Khất 
sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, bài viết vẫn còn nhiều khuyết điểm, chúng con 
thành kính mong chư Tôn đức chỉ dạy thêm để chúng con được am tường.

Cuối cùng chúng con kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn 
đức Tăng Ni pháp thể an khương, pháp sự viên thành để không ngừng 
giúp cho Hệ phái Khất sĩ Việt Nam có thể phát triển rộng khắp.

Kính chúc quý vị khách quý, Phật tử hiện diện kiết tường như ý.

6. Sđd, tập II, “Chánh pháp”, tr. 12 – 13.
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1. Nền tảng quy y thọ giới của Đạo Phật Khất Sĩ

Ra đời tại miền Nam đất Việt, “Đạo Phật Khất Sĩ” như một 
luồng gió mới mẻ thổi vào, làm sống dậy tinh thần Phật giáo 
nước nhà lúc bấy giờ. Hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật được 
Tổ sư Minh Đăng Quang tái hiện với tôn chỉ tu tập: “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”. Tổ sư đã thiết lập Tăng đoàn với đời sống 
trì bình khất thực “tam y nhứt bát” du phương khắp đó đây để 
hóa độ mọi người, rất thuần túy với phong thái Phật giáo thời 
nguyên thủy nhưng lại hết sức gần gũi, hòa nhập và phù hợp với 
mọi tầng lớp người dân Việt Nam. Người người đến với đạo được 
Đức Tổ sư khéo léo dẫn dắt, tùy duyên mà hóa độ như những gì 
Ngài được thọ nhận từ Chánh pháp của Đức Phật. Đặc biệt, Ngài 
rất coi trọng việc nghiêm trì giới luật và chuyên tâm thực hành 
lời Phật dạy trên lộ trình giải thoát. Không chỉ đối với người xuất 
gia học Phật, kể cả hàng Phật tử tại gia cũng được Tổ sư hướng 
dẫn trên nền tảng giới luật, bắt nguồn từ việc quy y thọ giới1 cho 
những ai muốn đến với Phật pháp. Tổ sư giảng giải ý nghĩa quy y 
thọ giới một cách đơn giản và dễ hiểu như: “Phật là ông thầy giáo, 

1. Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ” – Quy y thọ giới,  tr. 415.
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Pháp là bài dạy học, Tăng là học trò hiền”2.

Ai ai tìm đến với Phật pháp cũng mong muốn mình được an 
lạc và hạnh phúc, để nếm được hương vị mà người ta thường gọi là 
“giải thoát chân thật”; nhưng muốn an vui thật sự, trước hết chính 
mình phải biết đâu là nguyên nhân khiến ta đau khổ. Chỉ khi nào 
nhận diện được nguồn gốc của khổ, người ta mới có cơ sở để đoạn 
trừ và chính lúc ấy hạnh phúc sẽ có mặt. Đối với giáo lý căn bản này 
của Đức Phật, Tổ sư đã định hướng cho người bước vào cửa đạo 
một cách rất rõ ràng về con đường thoát khổ và tùy theo căn duyên 
hành trì mà họ tìm thấy sự an lạc nhiều hay ít. Tuy nhiên, dù có sai 
khác về con đường thực hành, nhưng tất cả những người được gọi 
là con Phật đều phải có nền tảng tu tập ban đầu bắt nguồn từ quy y 
và thọ trì ngũ giới. Do đó, Tổ dạy: “Kẻ mà quy y Tam Bảo là bởi đã 
quá lạc lầm, mê muội, lãng quên và quen tật, thế nên sự chứng tỏ cho 
kẻ quy y trở về giác ngộ ấy, là phải nghiêm trì giới luật, là phép ngừa 
răn cản ngăn tội lỗi. Tập giữ lần lần từ một giới, năm giới, tám giới, 
mười giới và đến 250 giới mới trở lại được như cũ ngày xưa, như trò 
hiền kia được. Thế nên, gọi một giới là một bước chân quay về, hay 
một nấc thang trèo lên, như giảm trừ một nết xấu, thói quen, vọng 
loạn, si mê sái quấy”3.

2. Pháp quy y của Khất sĩ với tinh thần tùy duyên không nghi lễ 
giáo điều 

Trên con đường hoằng pháp, Tổ sư đưa đạo vào đời một cách 
uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh cao, khiến người mới học không 
phải ngỡ ngàng; ngược lại còn cảm nhận được sự gần gũi của giáo 
pháp, như cách Đức Phật từng giáo hóa chúng sanh: “Sau mỗi 
khi Phật dạy, biết bao người chợt tỉnh thấy ra mục đích cõi đời, tự 
phát tâm thiện tín về theo chơn lý, quy y, tập theo pháp, mà trở nên 
Phật”4. Noi theo hạnh từ bi của Đức Phật, hiểu được giá trị cao 
quý và hạnh phúc khi mỗi người tìm về Chánh pháp, nên Tổ sư 

2. Sđd, tr. 415. 
3. Sđd, tr. 417. 
4. Sđd, tr. 419.
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luôn luôn tùy duyên mà độ người, nhận chúng, chứ không bao giờ 
câu nệ vào hình thức, nghi lễ cao xa nào cả. Tại mỗi nơi Tổ đến, 
Người đều giảng pháp, khuyến tu, rồi tạo duyên lành cho những ai 
muốn nhập đạo với nghi thức quy y truyền giới, dù là nhiều người 
hay chỉ một người Tổ đều giúp họ thọ lãnh giới pháp. Đối với Tổ 
sư: “Phật là thầy chung của tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh 
rồi đây, ai ai cũng tự nhận mình thiện tín, tự mình quy y thọ giới, 
và sẽ là Tăng học trò, theo lẽ thật của tiếng Ấn Độ”. Buổi lễ quy y 
của Tổ sư diễn ra rất đơn giản tại một đạo tràng, hay một tịnh xá 
và có khi là dưới một cội cây tỏa mát nào đó. Chính sự hành đạo 
bình dị này của Tổ, đã khiến cho Đạo Phật Khất Sĩ dễ hòa nhập với 
người dân đất Việt và tạo cơ hội cho những ai vừa mới phát khởi 
Bồ-đề tâm. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Đạo Phật Khất 
Sĩ không có một nghi lễ đặc thù nào. Các hình thức xướng tụng, 
dưới cái nhìn của Tổ đều mang sắc thái như Đức Phật ngày xưa 
từng làm, đó là những lời chúc phúc, cầu nguyện bằng chính công 
năng tu tập của tự thân Tăng chúng. Đối với một số truyền thống 
Phật giáo, việc quy y phải được tổ chức nơi đạo tràng tôn nghiêm, 
có đầy đủ nhạc lễ chuông mõ, người muốn quy y phải đăng ký 
trước v.v…; nhưng với Tổ lại hoàn toàn khác, sự phát khởi thiện 
tâm của người sơ cơ tùy theo duyên giảng giải rồi ân cần đưa họ 
vào đạo là đầy đủ ý nghĩa.

3. Tinh thần bình đẳng

Có thể nói, tinh thần bình đẳng là một trong những nét đặc 
trưng nhất của Phật giáo mà Tổ sư đã tiếp nối trong nghi thức 
quy y thọ giới. Tổ sư luôn giữ tâm hạnh bình đẳng giảng dạy cho 
tất cả những ai muốn học đạo và tôn trọng Phật tánh của họ, dù 
là người xuất gia hay tại gia. Đối với Tổ: “Chúng sanh là vị lai và 
đạo Phật là quá khứ: Bởi đạo Phật là đạo của quá khứ, đạo Phật 
có nơi chúng sanh, có từ vô thỉ, chớ nào phải đạo ấy của ai, hay 
đạo là tâm của mỗi người, ai ai cũng như nhau cả”5. Tổ sư dẫn dắt 
mọi người bước vào Chánh pháp trong tinh thần yêu thương; vì 

5. Sđd, tr. 418.
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muốn độ những chúng sanh lạc lầm, nên Người rất chú trọng 
trách nhiệm khai ngộ chứ không đặt nặng hình thức. Tổ còn dạy 
người hành đạo không được chấp vào tiếng gọi “Thầy – trò”, có 
chăng “là bạn lữ chung đường, kẻ trước người sau, tiên sanh hậu 
sanh, là cũng vẫn như nhau, ngày mai sẽ là bình đẳng”. Đức Tổ sư 
dù tiếp độ người hậu học nhưng rất tôn trọng Phật tánh của mỗi 
chúng sanh như Phật đã từng dạy: “Ta là Phật đã thành và chúng 
sanh là Phật sẽ thành”. Trên tinh thần bình đẳng vô ngã như thế, 
người hành đạo mới có thể “an nhiên trong mọi ràng buộc” của 
thế gian. Nếu có tôn giáo khác luôn yêu cầu tín đồ phải tôn thờ 
đấng giáo chủ của riêng mình với niềm tin mù quáng, thì người 
học Phật phải sáng suốt chọn lựa người Thầy bằng kinh nghiệm 
thực tiễn. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh III, Đức Phật đã nói rằng: “Này quý 
vị Kalama, đừng tin vì nghe truyền khẩu, đừng tin vì đó là truyền 
thống, đừng tin vì nghe đồn đại, đừng tin vì được ghi trong kinh điển, 
đừng tin vì lý luận, đừng tin vì suy diễn, đừng tin vì đã tư duy trên 
mọi lý lẽ, đừng tin vì dựa theo ý kiến đã được cân nhắc, đừng tin vì 
vị ấy có vẻ có uy quyền, đừng tin vì nghĩ rằng vị ấy là thầy của mình. 
Nhưng này quý vị Kalama, khi nào quý vị tự mình biết rõ: ‘Các pháp 
này là bất thiện; các pháp này là đáng chê; các pháp này bị người 
trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, sẽ đưa 
đến bất hạnh khổ đau’, quý vị hãy từ bỏ chúng”6. Tổ hướng dẫn mọi 
người sống với nhau bằng lòng từ bi và đối đãi với nhau bằng tinh 
thần hòa hợp, đúng với pháp lục hòa mà Phật dạy. Khi một người 
học đạo đã đi trước rồi hoàn toàn có thể hướng dẫn lại cho người 
đi sau bằng những gì mình đã được học: “Như người cư sĩ giữ năm 
giới, nói chỉ giùm cho người giữ một hoặc ba giới được, tám giới dắt 
trau cho năm giới, mười giới truyền bảo cho tám giới, hoặc mười 
giới xin nghe chịu nơi bậc 250 giới trên hơn”. Chính tinh thần thiết 
thực bình đẳng, lợi hòa này của Tổ đã tô điểm thêm cho Đạo Phật 
Khất Sĩ với những tinh hoa rất riêng của nó. Đồng thời, luôn tạo 

6. Tăng Chi Bộ Kinh III, kinh Kalama.
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cho người học hỏi Chánh pháp sống trong môi trường hòa bình, 
chia sẻ lẫn nhau, cùng nhau tiến bước trên con đường giải thoát: 
“Mục đích của tất cả chúng sanh là tu học, để cho đắc quả, chớ không 
phải lập bè kết bạn, mà cần phải tính cho nhiều”7.

4. Giá trị thực tiễn của quy y trong Chánh pháp

Với phương châm: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, con 
đường hoằng hóa độ sanh của Tổ sư rất thiết thực với ý nghĩa “tự 
độ và lợi sanh”. Tổ từng bước xây dựng ngôi nhà đạo pháp từ nền 
tảng quy y thọ giới, giúp cho mỗi cá nhân hiểu rõ “đời đẹp hơn 
nhờ có đạo”; rồi tiến dần đến hạnh phúc cao thượng nhất của đời 
người. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: “Khó thay được làm 
người, khó thay nghe diệu pháp”8 nên Tổ sư chủ trương không từ 
bỏ bất kỳ một người nào, nhưng cũng không thúc ép bất cứ ai; 
tùy theo nhân duyên vận hành mà tiếp độ người lên bờ giải thoát. 
“Quy y Tam Bảo là về theo Phật Pháp Tăng”9, đây là cách Tổ sư 
giúp người lần lần gội rửa bụi trần để từng bước sống an lạc trong 
Chánh pháp. 

Đối với Tổ sư, mỗi người đều có một nhân duyên riêng biệt, 
nên phải tận tâm tiếp độ để họ có cơ hội quay về con đường thiện 
lành, giải thoát khổ đau. Nếu chấp vào nghi thức, hình tướng quá 
nhiều đôi lúc sẽ khiến cho người học đạo bước đầu bỏ mất duyên 
lành. Khi một người thọ trì quy y, tức là đã đi được bước đầu 
tiên trên nấc thang giải thoát; vì nếu giữ được giới nào thì sẽ an 
lạc theo giới ấy. Hơn nữa, việc quy y sẽ giúp người ta tự ý thức vị 
trí của mình trong ngôi nhà đạo, để phát huy sự tu học, đem lại 
sự an lạc cho cá nhân và xã hội. Tổ sư đã không biến việc quy y 
chơn truyền thành một nghi lễ hay một phương pháp bí truyền, 
mà chủ yếu hướng dẫn để mọi người thọ pháp biết được ý nghĩa 
thiết thực của việc quy y, giúp họ lấy đó làm kim chỉ nam cho 
cuộc sống. Quy y thọ giới không phải để tôn thờ mà phải theo ý 

7. Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ” – Quy y thọ giới, tr. 420.
8. Kinh Pháp cú, phẩm Phật-đà, 182.
9. Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 415.
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nghĩa: “Những kẻ ấy từ đó sẽ sửa chữa hành vi, việc làm, lời nói, ý 
niệm, trở lại y theo Phật Pháp Tăng, để lần lần trở nên Tăng, là học 
trò tốt đẹp, đặng học hành theo Pháp, mà thành như ông thầy Phật 
vậy, đó là sự quy y Tam Bảo vậy”10. Đây là ý nghĩa cao thượng của 
việc quy y thọ giới, nên Tổ sư dạy người hậu học: “Tự mỗi người 
hãy giác ngộ lấy, tự giữ giới quy y lấy”11.

10. Sđd, tr. 416.
11. Sđd, tr. 417.
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Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu 

I. Vài nét về đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang

“Người mang hoài bão trong lòng,

Thích-ca Chánh pháp nối dòng độ sanh”.

Vào khoảng thập niên 40 - 50 của thế kỷ XX, trên những nẻo 
đường thuộc địa bàn các tỉnh Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, 
Thủ Thừa, Phú Lâm, Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định, Tây Ninh, Bình 
Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó là khắp các tỉnh miền Tây, đồng 
bằng Nam Bộ… đã từng in dấu chân của một nhà sư khoác tấm y 
vàng, đầu trần, chân không, tay ôm bình bát khất thực, thuyết giảng 
giáo lý Đức Phật Thích-ca. Người ấy là ai? Đó chính là Tổ sư Minh 
Đăng Quang, người sáng lập ra “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý 
Huờn, sinh năm 1923, tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 15 tuổi, Ngài xin phép thân phụ qua xứ 
Chùa Tháp (Nam Vang) để tầm sư học đạo. Cuối năm 1941, Ngài về 
lại Sài Gòn, sau đó vâng lời thân phụ lập gia đình vào năm 1942. Một 
năm sau, người bạn đời và đứa con thơ đều thọ bệnh rồi lần lượt qua 
đời. Vào năm 1943, một lần nữa Ngài xin phép thân phụ lên vùng núi 
Thất Sơn, ẩn tu tròn một năm.
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Năm 1944, Ngài đến đầu gành Mũi Nai, Hà Tiên an trú thiền 
định 7 ngày đêm và chính nơi đây Ngài ngộ được ý pháp “Thuyền 
Bát-nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sinh. Từ đó, Ngài hành cước 
giáo hóa theo hạnh “Một bát cơm ngàn nhà…”. Một hôm, trên đường 
vân du hóa đạo có một thiện nam cảm phục đạo phong cao khiết và 
cốt cách đoan nghiêm nên thỉnh Ngài về giáo hóa ở Linh Bửu tự, làng 
Phú Mỹ (Mỹ Tho – Tiền Giang). Nơi đây suốt 3 năm (1944 - 1947), 
buổi sáng Ngài đi khất thực, đến trưa thọ trai, buổi chiều Ngài giáo 
hóa, buổi tối tham thiền nhập định, nêu tấm gương sáng về đời sống 
phạm hạnh thanh tịnh, y theo truyền thống của chư Tăng thời Đức 
Phật còn tại thế. Đầu năm 1947, Ngài rời Linh Bửu tự, quyết tâm thực 
hiện tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp – Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam”.

Từ đó, bóng Ngài trải khắp đồng bằng Nam Bộ. Sau 8 năm tiếp 
Tăng độ chúng, khuyên tu khuyến thiện, giáo hóa bá tánh cư gia 
không một ngày dừng nghỉ, vào ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 
(1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc xuống Cần Thơ, khi đi ngang 
qua thị trấn Cái Vồn (nay là huyện Bình Minh), Ngài đã hoan hỷ đi 
vào “lửa nạn”, vui trả nghiệp quả trong nhiều đời kiếp luân hồi. Thế 
rồi Ngài vắng bóng, biền biệt cho đến ngày nay đã 60 năm (1954 - 
2014). Trong thời gian giáo hóa, Ngài có soạn ra bộ Chơn lý gồm 69 
quyển và tập Bồ-tát giáo. Hai tác phẩm Pháp bảo cao quý còn lại này 
chứa đựng những tư tưởng đặc thù phát xuất từ suối nguồn tự chứng 
tự ngộ của bản thân, dựa trên nền tảng Giới – Định – Tuệ truyền 
thống của đạo Phật.

Tổ sư đã giảng dạy những gì khi mang chí nguyện Nối truyền 
Chánh pháp Thích-ca?

II. Chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”

1. Hệ thống tư tưởng Phật học của Ngài nội hàm trong bộ 
Chơn lý

Bộ Chơn lý gồm 69 quyển bao trùm cả thiên nhiên vạn vật. Văn 
cú trong Chơn lý đơn giản mộc mạc, súc tích; đặc biệt là không dùng 
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âm ngữ của Pali, Hán ngữ mà hoàn toàn dùng tiếng Việt để cho tất cả 
chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, cân nhắc suy gẫm nương theo đó mà tu hành. 

Mỗi quyển trong bộ Chơn lý đều có ý nghĩa riêng, nhưng xâu kết 
làm thành một bộ xuyên suốt từ thấp đến cao, từ phàm đến Thánh, 
là kho báu trí tuệ vô cùng tận, có đủ sự, lý, tâm, pháp, nội, ngoại, trần 
cảnh, duyên sinh, chân đế, tục đế, thật vi diệu khó nghĩ bàn. Bộ Chơn 
lý được ví như ánh đuốc cho người đi đêm, là vầng thái dương tỏa 
ngời ánh sáng hương vị giải thoát.

Giáo lý của Đức Phật Thích-ca được Ngài trình bày theo bố cục 
như sau:

Khi luận giảng đến phần phát sinh tư tưởng hành động của một con 
người, Ngài chỉ rõ trong các quyển Công lý võ trụ, Giác ngộ, Khuyến tu, 
Tu và nghiệp, Ăn và sống, Hột giống, Sợ tội lỗi, Con sư tử, Sám hối v.v…

Khi luận giảng về đời sống con người, có cuộc sống an vui, xã hội 
lành mạnh, xây dựng hạnh phúc thật sự tại một xứ Thiên đàng, Cực 
lạc tại thế gian, Ngài giảng dạy trong các quyển: Trường đạo lý, Đời 
đạo đức, Nguồn đạo lý, Xứ thiên đường v.v…

Và khi chúng sanh đã có tầm hiểu biết sinh hoạt tại thế gian 
muốn đi đến sự an tịnh của tâm hồn, đạt được sự giải thoát an lạc 
đắc đạo, Ngài chỉ cho phương pháp, con đường, giới thiệu pháp môn 
tu tập trong các quyển: Bát chánh đạo, Chánh đẳng Chánh giác, Y bát 
chơn truyền, Nhập định, Thần mật, Số tức quan, Chư Phật, Phật tánh, 
Chánh pháp, Pháp chánh giác, v.v…

Khi nói về tương quan liên hệ các tông phái và tư tưởng Đại 
thừa, Tiểu thừa, sự phát triển của các Hệ phái Nam tông, Bắc tông, 
Ngài nói rõ trong các quyển: Tam giáo, Tông giáo, Đại thừa giáo, Đạo 
Phật, Pháp Tạng, Vô Lượng Cam Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái thức, Địa 
Tạng, Pháp Hoa, v.v… 

Còn lại 9 quyển là phần giới luật của người xuất gia và hàng cư 
sĩ đã thọ Bồ-tát giới như: Bài học Khất sĩ, Luật nghi Khất sĩ, Pháp học 
Sa-di I, Pháp học Sa-di II, Pháp học Sa-di III, Giới Bồ-tát, Giới bổn 
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Tăng, Giới bổn Ni. Ngài dạy: “Người xuất gia, cư sĩ phải có giới buộc 
ràng, phải có giới ngăn chặn tư tưởng hành động xấu ác phát sinh làm 
chướng ngại đạo quả”.

Vì vậy 9 quyển Chơn lý sau là thềm thang bước lên Thánh quả, 
nếu ai muốn đắc đạo, thành tựu mọi công đức lành mà không giữ gìn 
giới luật thì không bao giờ có được điều mong muốn và sẽ bị ra khỏi 
biển Phật pháp. 

Bởi vì: “Giới Luật là thọ mạng của Tăng-già,

Là xâu chuỗi Anh Lạc để trang nghiêm Pháp thân”.

2. Pháp yếu thực hiện phương châm

Tổ sư Minh Đăng Quang có một nhơn duyên thù thắng đối với 
giáo pháp của Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni. Tổ sư sinh ra đời cách 
Đức Phật trên 2500 năm, vậy mà khi bừng ngộ ra ánh sáng Chánh 
pháp của Đức Phật, tức thì tâm linh phấn chấn. Tổ sư đã tuyên bố và 
khẳng định con đường hành đạo phải là “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”. Từ suối nguồn tâm linh vi diệu này, Tổ sư tiếp tục khơi thông 
nguồn mạch, thuận duyên hành đạo trong cộng đồng dân tộc, sáng 
lập “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, một sắc thái Phật giáo đặc thù, biệt 
truyền tại miền Nam Việt Nam.

Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương quay về với cội nguồn tâm 
linh, quyết tâm thực hiện truyền thống Giới – Định – Tuệ, phát huy 
tinh thần viễn ly trong hạnh xuất gia, tinh tấn trong tu tập và chu 
toàn đức giải thoát trên đường hoằng hóa độ sinh. Đối với đời sống 
cộng đồng, cộng trú tu học trong những ngôi già lam tịnh xá, Tổ sư 
nêu lên phương châm:

Nên tập sống chung tu học,

Cái SỐNG là phải sống chung,

Cái BIẾT là phải học chung,

Cái LINH là phải tu chung.

                              (Chơn lý “Hòa bình”)
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Sống chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái sống, 
cái biết, cái linh chính là cụ thể hóa tinh thần Tam tụ Lục hòa mà chư 
Phật đã giáo huấn tự ngàn xưa.

3. Tổ sư đã dùng biểu tượng gì cho Hệ phái Khất sĩ? 

Đó là hoa sen và đèn chơn lý.

*Về Hoa sen:

Tổ sư Minh Đăng Quang chọn “hoa sen” và ngọn “đèn chơn lý” 
làm biểu tượng cho dòng pháp “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, hiện nay là Hệ phái Khất sĩ. Tổ sư đã bày 
tỏ ý hướng đem Chánh pháp thanh tịnh của chư Phật (hoa sen), soi 
đường dẫn lối cho người hữu duyên (ngọn đèn chơn lý). Đó là cách 
thức phụng thờ Chánh pháp một cách tốt đẹp nhất.

Nếu chúng ta thờ Phật đúng theo tài liệu lịch sử, phải để Ngài 
ngồi trên tòa cỏ, tại sao ngày nay chùa nào cũng thờ Phật ngồi trên 
tòa sen? Đây là để biểu trưng con người của Ngài. Vì trước kia là ông 
hoàng, Ngài cũng nhiễm ô ngũ dục, như mầm sen còn ở trong bùn. 
Khi Ngài vượt thành xuất gia là mầm sen ra khỏi bùn, mà còn ở trong 
nước. Lúc Ngài ngồi tu ở dưới cội Bồ-đề và thành đạo là hoa sen ra 
khỏi nước nở tròn đầy, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa sen lại tượng 
trưng cho sự bình đẳng giữa mọi người. Đã là mầm sen thì mầm 
sen nào cũng có khả năng vươn lên khỏi bùn, khỏi nước và trổ hoa 
tươi thắm hương thơm ngạt ngào. Đã là con người thì con người nào 
cũng có khả năng thoát khỏi dục lạc ô nhiễm, thức tỉnh tu hành và 
đạt thành đạo quả. Phật quả không phải của riêng một người nào, mà 
của chung tất cả ai có ý chí thoát trần, có quyết tâm đạt đạo. Vì vậy, 
Phật quả gọi là Vô thượng giác, là giác ngộ không ai trên, không có 
người bằng; Phật cũng dùng hình ảnh hoa sen để nhắc nhở Phật tử, ở 
giữa chốn ô nhiễm mà khéo vượt ra bằng trí tuệ sáng ngời của mình.

Như giữa đống rác nhớp,

Quăng bỏ nơi bờ đầm,

Chỗ ấy hoa sen nở,
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Thơm sạch đẹp ý người.

Cũng vậy, giữa quần sanh,

Uế, nhiễm, mù, phàm tục,

Đệ tử bậc Chánh Giác, 

Sáng ngời với trí tuệ.

                     (Kinh Pháp cú, câu 58 - 59)

Hoa sen mọc chỗ nhớp nhúa mà thơm tho tươi đẹp, sống 
trong đời nhiễm nhơ mù tối, người Phật tử chúng ta phải khéo 
dùng trí tuệ vượt ra để cứu mình và cứu người. Cái quý của hoa 
sen là sinh từ chốn bùn lầy mà tinh khiết, cái cao cả của người tu 
là sống trong mọi dục lạc nhiễm ô mà vượt ra an toàn siêu thoát. 
Hoa hồng, hoa lan thơm hơn hoa sen, mà không được nhắc tới, 
vì sinh ở chỗ đất sạch. Nếu Thái tử là người từ trên trời rơi xuống 
mà đắc đạo thì không có giá trị gì. Chính trong vòng kềm tỏa của 
dục trần, mà thoát được mới là bậc Đại hùng. Nếu chúng ta sinh 
ra đã là Thánh thì còn nói gì tu. Chính vì chúng ta mang đầy đủ 
thói hư tật xấu trong mình, chứa đầy tham sân si trong lòng, cho 
nên gặp cảnh thì nhiễm, trái ý thì sân, quẳng chúng thoát ra, thật 
là điều khó khăn trăm phần, ai làm được điều đó rất đáng cho 
chúng ta chắp tay tán thán. Vì thế, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm 
bài kệ “xuất trần”:

Tằng vi vật dục dịch lao khu,

Bài lạc trần hiêu thế ngoại du,

Tán thủ na biên siêu Phật Tổ,

Nhất hồi đẩu tẩu nhất hồi hưu.

Dịch:

Ra khỏi bụi hồng

Đã từng ham muốn phải long đong,

Ném quách mà ra khỏi bụi hồng,
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Buông thõng bờ kia lên Phật Tổ,

Một lần phấn chấn một lần xong.

Bởi vì chúng ta chạy theo vật dục nhân gian nên phải khổ sở 
gian nan, nếu can đảm ném phất hết, vượt ra ngoài vòng trần lụy, 
quả là can đảm phi thường, mới có thể buông thõng tay bước lên 
ngôi Phật Tổ được. Chúng ta phải mạnh dạn dứt khoát, một lần 
bỏ đi không thèm ngó lại, chớ đừng học thói nhầy nhụa, dùn dùn 
thẳng thẳng cắt không đứt, bứt không rời, một chân bước tới hai 
chân bước lui, không làm nên trò trống gì, chỉ chuốc làm trò cười 
cho hàng thức giả. Phải can đảm dứt khoát thì việc khó mấy cũng 
thành công. Chỉ cần chúng ta triệt để ứng dụng sự nhạy cảm của 
mình để phát chí tu hành, khéo xoay chuyển cái khí khái của mình 
vào con đường quyết tử cầu đạo. Dám hạ quyết tâm trên đường 
hành đạo, chúng ta sẽ thu gặt được kết quả chắc chắn không nghi. 
Chúng ta là những mầm sen phơi mình trên bùn ngũ dục, vươn 
lên thoát khỏi nó có khó gì? Chúng ta đâu có cung vàng điện ngọc, 
đâu có cung phi mỹ nữ… mọi dục lạc tìm cầu rất khó, nếu thoát nó 
lại hết sức nhẹ nhàng. Chỉ cần một cái nhảy nhẹ đã ra khỏi rồi, thế 
mà chúng ta cứ chần chừ không ưng nhảy. Đây là yếu điểm muôn 
kiếp chịu trầm luân của chúng ta.

*Về Đèn chơn lý:

Bài kệ “Lễ Phật” trong Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất 
sĩ viết:

“Kính lạy Phật từ bi cứu thế,

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh,

Trần gian biết nẻo tu hành,

Nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường”.

Tổ sư khẳng định con đường mình đi là theo bước Đức Thích-
ca Mâu-ni, lấy trí tuệ làm ánh sáng soi đường. Quả thật, cả cuộc đời 
hành đạo qua gương hạnh từ bi, hỷ xả của Tổ sư đã đủ nói lên điều 
đó, bởi có trí tuệ mới có từ bi và hỷ xả.
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Như vậy, biểu tượng hoa sen và ngọn đèn chơn lý chính là lý 
tưởng, là hoài bão của Tổ sư về một quốc độ, một cuộc sống an vui, 
thuần thiện của tất cả mọi người. Trong đó, người tu phải thể hiện 
một đời sống tu tập trong sáng, thanh thoát, thắp lên ngọn đèn chơn 
lý phụng hiến cho đời.

III. Những thành tựu của Hệ phái sau 70 năm hành đạo

Có hai yếu tố dẫn đến sự thành tựu của Hệ phái này: 

1. Hình thức giống như Đức Phật thời còn tại thế

Tổ sư Minh Đăng Quang khai mở giáo pháp từ năm 1944 nhưng 
đến năm 1948 thì những bước chân hoằng hóa của Tổ sư và đoàn 
Du Tăng mới xuất hiện ở vùng Chợ Lớn – Sài Gòn – Gia Định. Ngay 
từ buổi đầu, những nhà sư đầu trần chân đất, từng bước hóa duyên, 
thanh bần đơn giản đã gây ngạc nhiên cho người dân thành thị vốn 
quen với sặc sỡ phồn hoa, ồn ào náo nhiệt. Điều này đã được một thi 
sĩ Phật tử cảm nhận rồi ghi lại:

Sài Gòn hoa lệ từ xưa,

Trăng phơi cánh mộng, gió đưa điệu đàn.

Một ngày kia, dưới nắng vàng,

Bỗng trang nghiêm hiện một đoàn Du Tăng.

Dân thành thị những băn khoăn,

Họ là ai? – Xin thưa rằng họ đây,

Là môn đệ của Đức Thầy,

Minh Đăng Quang chiếu tự rày mười phương.

  (Trụ Vũ, “Ánh Minh Quang”, Thi hóa tiểu sử Tổ sư)

Mỗi đoàn Du Tăng hoặc Ni được thành lập với túc số từ 20 vị 
trở lên. Theo chỉ dạy của Tổ sư, các đoàn chia nhau đi hành đạo khắp 
các vùng Phú Lâm, Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định và các tỉnh khu vực 
miền Đông và Tây Nam Bộ. Dù ở nơi nào, mỗi sáng các nhà sư trong 
chiếc y vàng, trình tự hóa duyên, trưa giờ ngọ tìm nơi tàng cây bóng 
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mát hay miếu cổ vắng vẻ thọ thực đạm bạc thanh bần tùy theo số 
phẩm thực đã được hóa duyên. Chiều tối các nhà sư lại thuyết kinh 
giảng đạo tại các khu đông dân cư, nhà lồng chợ, sân trường học… 
để khuyên tu khuyến thiện cho bá tánh cư gia. Cứ như vậy, theo thời 
gian hình ảnh những nhà sư rày đây mai đó, vân du hóa đạo, không 
chấp giữ tiền bạc, của cải bổn đạo riêng tư, tái hiện hình ảnh Tăng 
đoàn thời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni và cũng chính là hoài bão của 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo dấu ấn thân thương trong tâm thức 
của hàng nam nữ Phật tử khắp nơi. 

2. Biết vận dụng ngôn ngữ thi ca bình dân vào việc giáo hóa

Vào những thập niên 40 đến 60, Tổ sư cùng đệ tử đã khéo léo 
chuyển tải ý pháp trong thể thơ lục bát, song thất lục bát và thể thất 
ngôn, khiến người đọc tụng dễ dàng lãnh hội giáo pháp Phật Đà. Khi 
thuyết pháp, chư Tăng Ni cũng thường điểm xuyết những vần kệ 
diễn đạt điều muốn giảng giải một cách xúc tích cô đọng mà rõ ràng 
làm cho thính chúng hiểu lời Phật dạy một cách nhẹ nhàng, nhớ lâu. 
Chẳng hạn như để nói ý nghĩa Tăng Bảo, chư Tăng Ni đọc bài kệ: 

Tăng là các nhà sư thanh tịnh, 

Thể không không chẳng dính bụi trần,

Ly gia, cắt ái, khinh thân,

Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh.

Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,

Đem đạo mầu dạy khắp thế gian,

Hồng trần đám lửa cháy lan,

Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn,

Độ chúng sinh bao quản nhọc nhằn.

Đội ơn cảm đức không ngằn, 

Chúng con thờ kỉnh lễ hằng dám sai.
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Quả thật thuyết phục! Chỉ vỏn vẹn 12 câu thơ vần điệu nhịp 
nhàng gieo vào tâm thức người nghe, người đọc một cảm giác sâu 
lắng và một cách tự nhiên, ý nghĩa của Tăng Bảo đã thẩm thấu vào tri 
thức lúc nào không hay. 

Tạm kết

Tuy ra đời muộn màng song ảnh hưởng của Hệ phái và lợi ích 
Hệ phái mang đến cho người dân Nam Bộ nói riêng, cho người Việt 
Nam nói chung rất đáng kể. 70 năm đi qua, một quãng thời gian 
không lâu nhưng cũng đủ đánh dấu vị trí một truyền thống Phật giáo 
mới trong lòng dân tộc, trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Nhờ những yếu tố hành trì đúng con đường Đức Phật, truyền bá 
đúng Chánh pháp, và vận dụng phương tiện ngôn ngữ địa phương 
một cách thiện xảo thích hợp với căn cơ đối tượng, Hệ phái Khất sĩ 
chuyển mình lớn mạnh khá nhanh chóng. Chỉ từ thập niên 50 đến 
nay, trên cả nước, đã có hơn 500 tịnh xá, cơ sở tu học của Tăng Ni 
và Phật tử thuộc Hệ phái Khất Sĩ. Không những vậy, hiện nay Đạo 
Phật Khất Sĩ cũng đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới, mang ngọn 
đuốc Chánh pháp đến các sắc dân. Tuy liên tục phát triển, hòa vào 
nhịp tiến triển của Giáo hội và xã hội, Hệ phái vẫn giữ được bản sắc 
truyền thống của mình lúc ban đầu. Đấy là điểm đáng trân trọng và 
phát huy. 



TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VÔÙI TAÂM NGUYEÄN  
“NOÁI TRUYEÀN THÍCH CA CHAÙNH PHAÙP”

NT. Khiêm Liên 
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

DẪN NHẬP

Dõi theo con đường tìm đạo và giác ngộ chân lý của Tổ sư Minh 
Đăng Quang, chúng ta thấy đó là cuộc hành trình đầy dũng cảm và 
kiên nhẫn. Như đã huân tập hạnh nguyện thoát trần từ vô lượng kiếp, 
khi còn ở tuổi thiếu niên (14 tuổi) Ngài đã đem lòng ham thích tìm 
hiểu giáo lý Phật-đà.

Tinh thần học hỏi, nghiên cứu của Tổ sư Minh Đăng Quang ngay 
từ buổi đầu đã có khuynh hướng rõ rệt: Tìm hiểu Phật giáo thông qua 
hai nguồn giáo lý Nam truyền và Bắc truyền. Bên cạnh đó, Ngài đọc 
quyển Tăng đồ nhà Phật do cụ Đoàn Trung Còn biên soạn, rồi đối 
chiếu với sở hành của chư Tăng Ni của hai tông phái Phật giáo Việt 
Nam trong hiện tại, để tìm hiểu nguyên nhân suy thoái của Phật giáo 
Việt Nam (vào thập niên 40 - 50) nhằm minh định hướng đi tương lai 
cho chính mình. Điều này xuất phát từ chánh kiến và chánh tư duy 
của những bậc có căn duyên sâu dày với Chánh pháp trong nhiều đời.

Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện: “Nối truyền Thích-
ca Chánh pháp”

Sau một thời gian tham học và tu tập, Tổ đã thấu triệt chơn lý giải 
thoát, bao nhiêu bức xúc của cuộc đời giờ đã hoàn toàn rơi rụng, tâm 
Tổ hoàn toàn yên tĩnh, thảnh thơi. Thông cảm sâu xa nỗi khổ đau của 
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kiếp nhân sinh, luôn thao thức giúp mọi người thoát ra khỏi nỗi khổ 
đau triền miên ấy, bi tâm của Tổ trỗi dậy mãnh liệt. Nhớ lại khi xưa 
sau khi thành đạo, Phật đi đến Vườn Nai độ năm anh em Kiều-trần-
như và một số đạo sĩ khác, dắt dẫn tất cả đến đạo quả A-la-hán. Sau 
đó, Ngài khuyến cáo họ nên ra đi, phất cao ngọn cờ Chánh pháp để 
đem lại lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Đối với người tu chân chính, khát vọng giác ngộ giải thoát và hạnh 
nguyện độ sanh là hoài bão luôn cháy bỏng. Tổ sư Minh Đăng Quang 
cũng thế. Nhìn thấy tình hình Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật 
giáo Nam Bộ nói riêng lúc bấy giờ đang trong thời kỳ suy thoái, Tăng 
sĩ ngày càng xa lìa con đường tu hành chân chính, sa vào nếp sống thế 
tục, làm mất lòng tin Tam Bảo của hàng cư sĩ tại gia, khiến họ chạy theo 
ngoại đạo tà giáo, rơi vào mê tín dị đoan như sự nhận định của TT. 
Thích Mật Thể trong Việt Nam Phật giáo sử lược: “Các cảnh chùa trong 
nước đã trở thành những cảnh gia đình riêng, không còn gì là tính cách 
đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo hầu hết chỉ còn 
dốt và quên. Quên để khỏi biết bổn phận chơn chánh của một Tăng đồ.

Ở trong Tăng đồ thì như vậy, ở ngoài tín đồ cư sĩ thì cũng ngơ ngác, 
mù lòa, tin bướng theo càn, ít ai là người hiểu đạo lý. Trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, ta có thể đánh vào đây một dấu than đen to tướng”.

Tổ sư Minh Đăng Quang cũng nhận định: 

“Đạo Phật ngày nay không còn giống như xưa nữa, ai cũng cho mình 
là đệ tử Phật, mà không giữ giới luật của Phật. Tông giáo càng rộng, tín 
ngưỡng càng nhiều thì giới luật càng mất. Tăng đồ càng suy vi thì vật chất 
càng thạnh. Tăng là giềng mối tâm hồn, là tinh thần sanh chúng, thế mà 
Tăng chia lìa thất lạc thì thần vật chất sao chẳng hoành hành, chúng sanh 
trần thế sao không nguy hại” (Chơn lý “Tông giáo”, tr. 356).

Tổ còn xác quyết: “Đạo Phật ngày nay không còn cao quý là bởi 
Tăng-già suy kém, vật chất thạnh hành. Đạo Phật rồi đây sẽ gia nhập 
về theo thế sự và các ngoại đạo khác. Phật Thích-ca sẽ không còn hình 
bóng tiếng tăm nữa” (Chơn lý “Tông giáo”, tr. 373).

Theo Tổ, chỉ có Chánh pháp mới chuyển hóa được khổ đau của 
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trần gian thành Niết-bàn an lạc, và giới luật Tăng-già mới có thể tháo 
gỡ được mọi hệ lụy của cuộc đời.

Từ nhận định đó, Tổ cương quyết đem bản thân cũng như động 
viên hàng môn đệ thực hành triệt để giới điều Phật chế, tuân thủ Bát 
chánh đạo, Tứ y pháp Khất sĩ, để làm khuôn mẫu, chỉnh đốn giới luật 
Tăng-già Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ. Đang ôm hoài bão khôi 
phục chánh pháp tại Việt Nam thì ảnh hưởng của phong trào “Chấn 
hưng Phật giáo” do các bậc Tôn túc của Phật giáo Việt Nam đã phát 
động và lan tỏa tới, không một phút trì hoãn, Tổ đứng lên “phất cao 
ngọn cờ Chánh pháp” như lời dạy bảo của Phật ngày nào.

Để làm sáng tỏ ý nghĩa Chánh pháp, Tổ tự đặt ra câu hỏi và tự 
giải đáp như sau: 

“Cái gì là Chánh pháp?

Tứ y pháp là Chánh pháp của chư Phật mười phương ba đời, là 
giáo lý Khất sĩ vậy” (Chơn lý “Chánh pháp”, tr. 311).

Tứ y pháp là bốn chỗ nương tựa thiết yếu, cũng là pháp hành căn 
bản của người xuất gia, là pháp tu mực trung, không thái quá – khổ 
hạnh ép xác – không bất cập – hưởng thụ đắm nhiễm – là phương 
tiện tự độ, độ tha rất hiệu quả, rất tuyệt vời.

Tứ y pháp là:

1. Người xuất gia chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội thuyết 
pháp, đọc giới bổn được ăn tại chùa.

2. Người xuất gia phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu xuất gia phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia phải dùng cây, cỏ, vỏ, lá mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.

Tại sao người tu xuất gia phải ăn đồ xin? Bởi vì người tu xuất gia 
chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ, giải thoát thành Phật. Cho 
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nên người tu xuất gia không làm các nghề nghiệp thế gian như sĩ, 
nông, công, thương để sinh nhai, mà chỉ sống dựa vào hảo tâm của 
bá tánh. Đi xin ăn (khất trực) còn là pháp ngăn ác trừ tham (tự độ) 
rất hữu hiệu. Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Không tự lấy để trừ tham, 
không tự làm để tránh ác”. Đi xin là tạo cơ hội cho người tại gia mở 
rộng tâm từ, biết bố thí. Hơn thế nữa, xin là cách để  tạo cơ duyên cho 
bá tánh gieo duyên lành với Tam Bảo (độ tha), thân cận với người 
hiền để được học hỏi Chánh pháp.

Trong kệ “Hòa bình”, Tổ viết: 

“Pháp khất thực dạy người bố thí,

Cùng dạy mình chơn lý không tham.

Bao giờ dứt tánh mê ham

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong”.

Chỉ một khâu “xin ăn” thôi mà “nhứt cử lưỡng lợi” biết bao! Thử 
hỏi người tu đâu dám lơ là mà không tôn trọng?

Về y phục, chỗ ở và thuốc men, mỗi khâu có một chức năng 
riêng, bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau, hầu kiện toàn Đạo đế, vững 
chãi bước vào Diệt đế, hoàn thiện lộ trình tâm linh.

Trong giới “Quán tưởng thanh tịnh” của tỳ-khưu, Phật dạy: Vị 
tỳ-kheo khi thọ dụng tứ vật dụng (vật thực, y phục, chỗ trú ngụ và 
thuốc chữa bệnh) phải quán tưởng về nguyên chất, về uế trược và về 
mục đích thọ dụng: 

1. Về vật thực

a. Quán tưởng về nguyên chất 

 “Vật thực này là một nguyên chất tạo thành ra, tùy theo món vật 
dụng. Dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không 
có sinh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không”.

b. Quán tưởng về uế trược

“Vật thực này chẳng phải uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng 
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vào thân thể hôi thúi này lúc nào thì nó trở nên đáng ghê gớm lắm”.

c. Quán tưởng về mục đích thọ dụng 

“Ta thọ thực đây chẳng phải để chơi như trẻ con ở xóm, hoặc say mê 
sức lực như người võ sĩ, hoặc để điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong 
đô thị, hoặc để cho có nhan sắc như người hát xướng. Ta thọ thực đây, để 
duy trì xác thân cho được tồn tại, cho được tránh sự khó chịu, cho được giúp 
đỡ sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói 
khát, và ngăn ngừa cái khổ sẽ phát sinh vì sự ăn ngủ quá độ. Còn các hành 
vi trong Tứ oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm thân tâm không biếng nhác và 
được an vui, cũng do nhờ nơi sự thọ thực nầy” (Giới bổn Tỳ-kheo-ni).

2. Về y phục

a. Quán tưởng về nguyên chất 

 “Y phục này là một nguyên chất tạo thành ra, tùy theo món vật dụng. 
Dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có 
sinh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không”.

b. Quán tưởng về uế trược

“Y phục này chẳng phải uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng vào 
thân thể hôi thúi này lúc nào thì nó trở nên đáng ghê gớm lắm”.

c. Quán tưởng về mục đích thọ dụng

“Ta mặc y phục đây để ngăn ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi mòng, 
gió nắng, rắn rít, và cho được thân thể tránh điều hổ thẹn”.

3. Chỗ trú ngụ

a. Quán tưởng về nguyên chất 

 “Chỗ trú ngụ này là một nguyên chất tạo thành ra, tùy theo món vật 
dụng. Dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không 
có sinh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không”.

b. Quán tưởng về uế trược

“Chỗ trú ngụ này chẳng phải uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng 
vào thân thể hôi thúi này lúc nào thì nó trở nên đáng ghê gớm lắm”.
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c. Quán tưởng về mục đích thọ dụng

“Ta thọ dụng chỗ trú ngụ đây là để ngăn ngừa sự lạnh, sự nóng, 
muỗi mòng, gió nắng, rắn rít, cho tránh được sự khó chịu của thời tiết 
và được nơi thanh vắng để cho ta thực hành thiền định”.

4. Thuốc chữa bệnh

a. Quán tưởng về nguyên chất 

 “Thuốc chữa bệnh này là một nguyên chất tạo thành ra, tùy theo món 
vật dụng. Dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, 
không có sinh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không”.

b. Quán tưởng về uế trược

“Thuốc chữa bệnh này chẳng phải uế trược đâu, nhưng đến khi nó 
đụng vào thân thể hôi thúi này lúc nào thì nó trở nên đáng ghê gớm lắm”.

c. Quán tưởng về mục đích thọ dụng

“Ta dùng thuốc chữa bệnh đây để ngăn ngừa sự đau khổ đã phát 
sinh và cho được thoát khỏi sự đau đớn ấy”.

(Trích “Giới bổn Ni” – cố Ni trưởng Huỳnh Liên biên soạn)

Như vậy, mục đích thọ dụng tứ vật dụng của người xuất gia được 
đức Phật dạy quá rõ ràng. Để khắc phục cho được những tập khí tiêu 
cực sâu dày mà con người đã huân tập từ vô lượng kiếp, người xuất 
gia cần phải siêng năng quán tưởng khi thọ dụng tứ vật dụng để cho 
thấy đâu là nhu cầu và đâu là tâm tham muốn.

Hơn nữa, những đòi hỏi của 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) là 
không bao giờ thỏa mãn (được voi đòi tiên). Muốn đi trọn con đường 
tâm linh, vị tỳ-khưu phải biết giới hạn lòng ham muốn leo thang ấy, 
thì mới mong an tịnh phiền não, thể nhập chơn như.

Vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, người xuất gia phải nương vào tứ 
vật dụng để duy trì xác thân, vì đó là phương tiện duy nhất để hành 
giả vượt qua biển khổ sanh tử.

Phiền não đã được an tịnh thì trí tuệ được phát sinh, ngọn đèn chánh 
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kiến, chánh tư duy (tuệ) thắp sáng tâm trí, soi sáng cho chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn (giới) hoàn thiện đức hạnh bản thân, 
làm cơ sở vững chãi cho chánh niệm và chánh định (định).

Phật chế giới Tứ y pháp để điều chỉnh lối sống vừa phải – Trung 
đạo cho giới tu sĩ xuất gia, làm nấc thang cơ bản bước lên lầu đài 
Niết-bàn, chấm dứt luân hồi sanh tử.

Tứ y pháp là pháp xuất gia giải thoát ra khỏi nhà ăn, mặc, ở, bịnh, 
cửa hang lầm lạc, sống đúng y theo chơn lý của miếng ăn có sẵn trái 
rau, sự mặc có sẵn vỏ, lá, chỗ ở có sẵn bộng hang, thuốc uống có sẵn 
nơi cây cỏ của cổ nhân xưa, người chơn thật không hay vọng động, khổ 
não. Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác, không thái 
quá, bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn thành Phật. Các 
Ngài khi vào xóm thì đi xin ăn học và dạy lại người. Khi ở rừng thì 
nhập định chơn như nín nghỉ. Đức Phật nào cũng y như thế. Ngoài Tứ 
y pháp ra, không còn pháp nào thứ hai để dứt tham, sân, si.

“Tứ y pháp gồm cả tạng Luật nên gọi là Chánh pháp.

Tứ y pháp còn là đạo Phật còn.

Tứ y pháp mất là đạo Phật mất.

Ai hành sai Tứ y pháp là tà pháp 

Thấy Tứ y pháp là thấy Phật hiện tại.

Tứ y pháp là đạo Phật” (Chơn lý “Chánh pháp”, tr. 311- 312). 

“Tứ y pháp là kho tạng Kinh, kho tạng Luật, kho tạng Luận. Ai có 
thực hành rồi mới được thấu hiểu”.

Đời nay, nếu có người nào chỉ học mà không tu, không nỡ lìa xa 
danh lợi, bỏ Tứ y pháp tức là bỏ giới luật, bỏ đạo Phật rồi, thì kinh luận 
ngoài môi chót lưỡi, có ăn thua gì đâu.

Con đường Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Chánh đẳng Chánh 
giác Vô thượng. Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì chúng ta nên phải 
thực hành đúng Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì mà bác bỏ đi cho 
được” (Chơn lý “Chánh pháp”, tr. 316).
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Trong tam tạng Kinh, Luật, Luận của nhà Phật, Tứ y pháp thuộc 
tạng Luật. Tứ y pháp là chân giới, một trong ba chân của Bát chánh 
đạo. Bát chánh đạo còn gọi là Đạo đế, một trong Tứ diệu đế (khổ, tập, 
diệt, đạo) mà Đức Thích-ca đã chứng đắc và trở thành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác.

Bát chánh đạo là 8 lối đi, hay 8 phương pháp đưa hành giả đến Diệt 
đế Niết-bàn. Bát chánh đạo là: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.

Chánh kiến và chánh tư duy thuộc về chân Tuệ.

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn thuộc 
về chân Giới.

Chánh niệm và chánh định thuộc về chân Định.

Cái vạc Bát chánh đạo có được thăng bằng phải có ba chân Giới, 
Định, Tuệ đồng đều. 

Giới, Định, Tuệ còn được gọi là “Tam vô lậu học”, ba môn học 
chấm dứt phiền não, đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn.

Trong Thanh tịnh đạo luận, Phật dạy: 

“Nầy các Tỳ-kheo, những lời dạy của Như Lai, các ngươi phải học 
cho thông suốt để nắm vững lý thuyết. Những lời dạy của Như Lai các 
ngươi phải thực hành để có kinh nghiệm tự thân, và những lời dạy của 
Như Lai, các ngươi phải thực hành cho đến chứng quả A-la-hán”.

Như vậy, theo ý nghĩa của lời Phật dạy, chúng ta thấy: Học là để 
nắm vững lý thuyết, nhưng muốn đạt được kết quả thì phải áp dụng 
việc học vào trong mọi sinh hoạt hàng ngày, chẳng những thế, còn 
phải thực hành rốt ráo thì mới mong có được kết quả nhất định. Cũng 
như bệnh nhân, trước khi uống thuốc, phải đọc kỹ toa thuốc, để khi 
sử dụng thuốc mới không sợ nhầm lẫn. Nhưng hết bịnh là do uống 
thuốc chứ không phải học thuộc lòng toa thuốc. Đệ tử của Phật cũng 
như thế. Đức Phật là một Đại y vương, thuốc của Ngài vô cùng diệu 
dụng. Chúng sanh ví như những con bịnh cần phải được chữa trị. Phật 
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thuyết pháp ra như thầy thuốc ra toa, chúng sanh muốn hết bịnh khổ 
phải thực hành theo lời Phật dạy, chứ không phải đọc tụng thuộc lòng 
kinh điển của Phật mà hết bệnh khổ được.

Nắm vững chân lý này, Tổ sư Minh Đăng Quang quyết tâm xiển 
dương Chánh pháp bằng hình thức thành lập “Giáo hội Tăng-già” (danh 
từ của thời đó), với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” để 
“dựng lại những gì đã bị nghiêng đổ, khêu tỏ ngọn đèn đã lu mờ”. 

Tăng-già Khất sĩ với hình thức “Tam y nhứt bát”, dùng thân giáo, 
khẩu giáo, vân du khất thực khắp đó đây, đem Chánh pháp đến tận 
từng người, từng nhà, lấy tự thân giải thoát của mình làm khuôn mẫu 
cho mọi người thấy được lợi ích thiết thực của Chánh pháp mà tu 
theo, hành trì theo, để chuyển hóa cuộc đời đầy bất an, khốn đốn mà 
họ đang lún sâu vào trong đó.

Với bổn nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã làm một cuộc “chấn hưng” Phật giáo Việt Nam 
đương thời 1947 – 1954. Ngài vận dụng triệt để Tứ y pháp vào sinh 
hoạt Tăng đoàn Khất sĩ, dựng lại nếp sống của Phật Tăng ngày nào 
trên đất Ấn, đó là phương cách “nối truyền” chánh pháp thực tế, cụ 
thể và kịp thời của Tổ sư, đóng góp thiết thực cho cơ đồ Phật giáo 
Việt Nam giữa thế kỷ 20.

Ngày nay, mặc dầu Tổ đã vắng bóng ngót 60 năm, nhưng nhìn 
vào cơ đồ hiện tại của Hệ phái Khất sĩ, ta thấy đâu đâu cũng có dấu 
ấn của Tổ - Ngài đã ra đi nhưng tưởng chừng như Ngài vẫn còn mãi 
đó, vẫn đang đồng hành và soi sáng từng bước cho hàng đệ tử trên 
con đường Khất sĩ hướng đến Vô thượng sĩ.

Kết luận

Trung đạo Tứ y Pháp thể hiện xuyên suốt pháp hành của Tăng 
đoàn Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang lãnh đạo, và bao quát học 
thuyết của Ngài, thể hiện qua bộ Chơn lý “Giáo pháp Khất sĩ là trung 
đạo, Tứ y Pháp là trung đạo” (Chơn lý “Chánh pháp”).

“Giáo lý Khất sĩ là trung đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, 
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tất yếu đem lại chữ HÒA cho muôn loại, xin cái CAO để bù vào cái 
THẤP, để tạo sự thăng bằng cho cõi đời” (Chơn lý “Khất sĩ”).

Tổ sư Minh Đăng Quang dựng lập Đạo Phật Khất Sĩ (nay là Hệ 
phái Khất sĩ) lấy Tứ y Pháp làm cương lĩnh xiển dương Chánh pháp 
nhằm mục đích “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang là di sản 
đồ sộ, vô giá, cần  được tìm hiểu và nghiên cứu thấu đáo bởi các bậc 
thức giả cũng như hàng đệ tử ưu tú của Ngài.

Rất tiếc, cho đến nay, bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang 
vẫn như một kho tàng trân bảo, nhưng cửa vào hầu như còn khép 
kín, những gì chúng ta tìm hiểu và khai thác từ bộ Chơn lý chẳng qua 
chỉ là vài hòn cuội cỏn con dưới chân một ngọn núi cao vời vợi.

Lần đầu tiên Viện Nghiên cứu Tôn giáo Việt Nam, tổ chức một cuộc 
hội thảo khoa học, có quy mô toàn quốc về Hệ phái Khất sĩ, đặc biệt là 
những khảo cứu về bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Đây là một 
thuận duyên và là một tiền đề vô cùng lợi ích để các bậc thức giả trong và 
ngoài Hệ phái có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu về tác phẩm này, từ đó 
sẽ khai thác được những giá trị quý báu và những cống hiến lớn lao của 
Tổ sư Minh Đăng Quang đối với kho tàng Tam Tạng nhà Phật nói chung 
và đối với Phật giáo Việt Nam nói riêng, góp phần làm sáng tỏ những giá 
trị độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc của Phật giáo nước nhà.

***
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TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VAØ CON ÑÖÔØNG  
“NOÁI TRUYEÀN THÍCH CA CHAÙNH PHAÙP” 

TK. Giác Đoan 
 Cử nhân Phật học Học viện PGVN tại TP.HCM 

Tịnh xá Ngọc Đà – Đà Lạt – Lâm Đồng

Vào giai đoạn 1930 - 1945, ở nước ta các cuộc chấn hưng Phật 
giáo đã được phát động khắp các miền trong cả nước, nhưng vẫn 
chưa có sự thống nhất. Hầu hết đều có khởi xướng việc đào tạo Tăng 
tài đủ khả năng để đem giáo pháp đến với mọi người, nhằm chấn 
hưng lại con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã vạch ra. Một số 
Phật học đường, thư viện được thành lập, nhiều tạp chí được xuất 
bản để khuyến khích mọi người nghiên cứu, tìm lại con đường chánh 
pháp. Chính việc quá chú trọng vào con đường tri thức để thấu hiểu 
giáo pháp cho nên về mặt phạm hạnh trong đời sống vẫn chưa đủ khả 
năng đánh động tâm thức nhân sinh1. Do đó, Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã lấy việc hành trì làm bước đầu, lấy đời sống phạm hạnh 
của một vị Sa-môn chân chính để nhiếp hóa nhân sinh, đánh động 
tâm thức của mọi người, giúp người hữu duyên xuất gia hay tại gia 
cùng thể nghiệm đời sống an lạc. Con đường hành trì ấy chính là con 
đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Vậy Tổ sư đã thể hiện con 

1. Trong tác phẩm Việt Nam Phật giáo sử luận tập 3, trang 44, tác giả Nguyễn 
Lang đã dẫn lời nhận xét của ký giả Đông Giao về những thành tựu của phong 
trào chấn hưng Phật giáo đương thời được đăng trong tạp chí Pháp Âm số 7 rằng: 
“Cuộc chấn hưng Phật giáo không có ảnh hưởng, không có kết quả, bởi vì không 
thiết thực với xã hội nhân sinh, chỉ nói suông trong báo chí sách vở mà thôi chứ 
không có thực hành”. Cho nên nhân sanh vẫn chưa quy hướng về nhiều.
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đường này như thế nào, đây chính là điều người viết muốn trình bày 
ở đây để tưởng nhớ đến ân đức của Ngài nhân dịp hội thảo khoa học 
tưởng niệm 60 năm Ngài vắng bóng.

1. Hiển bày Pháp bảo qua thân hành

Để hiện thực hóa lý tưởng ấy, Đức Tổ sư đã hướng dẫn, định 
hướng cho hàng đệ tử con đường tu học như Phật Tăng xưa với đời 
sống Du Tăng, thực hành hạnh trì bình khất thực theo chủ trương 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 
Bởi lúc hiện tiền, Đức Thế Tôn luôn chỉ dạy cho hàng Thánh chúng 
phương pháp tu học với hạnh trì bình khất thực, du phương giáo hóa 
để làm phương tiện tự thân tu tập đồng thời tiếp cận hóa độ nhân 
sinh. Quả vậy, đời sống Du Tăng cùng việc khất thực là phương tiện 
diệu dụng để cảm hóa nhân sinh bằng hình ảnh phạm hạnh của vị 
Sa-môn, đem đạo vào đời một cách thiết thực, phục hưng giá trị cao 
đẹp vốn có của  Phật giáo.

Nói như vậy có người cho rằng, Đức Tổ sư chỉ giữ hình tướng 
Khất sĩ y bát như Phật Tăng xưa chứ đâu phải thừa tự giáo pháp? Và 
hơn thế, Chánh pháp của Ngài có bị đứt đoạn đâu mà nối lại kia chứ? 
Vậy thì nối là nối cái gì và truyền là truyền cái gì?... Đây là điều chúng 
ta cần phải tìm hiểu để thấy rõ dòng tư tưởng chủ đạo và giá trị của 
con đường Đức Tổ sư đã dựa vào lịch sử để vẽ lại theo phong cách 
văn hóa Việt, và cũng để thấy rõ hơn về tinh thần phụng sự cho đạo 
pháp đương thời như thế nào. 

Để trả lời cho những câu hỏi trên, trước tiên, chúng ta cần đọc lại 
một đoạn về lời dạy cho người tại gia của Đức Tổ sư trong quyển “Cư 
sĩ”: “Hãy chất chứa gia tài là Pháp bảo, tạo tâm chơn làm sự sống, giới 
hạnh làm chỗ ở, từ bi làm quyến thuộc, mà cùng nhau dứt bỏ sự chơi 
bời”2. Hay như một đoạn khác Ngài dạy: “Bước chân vào cõi đời gian 
nguy, người cư sĩ phải cần đem theo Giới Định Huệ. Vì không thể nào với 
cái tham sân si mà được sống đời, nên công kết quả cho được”3.

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I “Cư sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr. 396.

3. Sđd, tr. 404.
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Đối với hành trang của một người cư sĩ tại gia mà Tổ sư còn nhấn 
mạnh rằng: phải trau dồi Pháp bảo, giới hạnh…, cùng Tam vô lậu học 
Giới Định Tuệ để đoạn trừ tham sân si, huống chi là một người xuất gia 
“tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” lại chỉ thừa tự hình tướng chiếc y bá 
nạp cũ kỹ cùng cái bát đất giản dị kia thôi hay sao? Như vậy, giá trị của 
vị “Sứ giả Như Lai” không bằng đời sống của một người cư sĩ còn thọ 
hưởng ngũ dục lục trần, có quá thấp kém hay không? Cho nên, những 
ai nghi ngờ, cho rằng Đức Tổ sư chỉ giữ hình tướng chiếc huỳnh y thì 
đã vô cùng sai lầm và có thể nói chưa hề đọc qua lời dạy của Tổ sư mà 
chỉ dựa trên một lời nói, một đoạn văn tự nào đó để phán đoán, đánh 
giá sự việc mà thôi. Để rõ hơn về con đường thể hiện Pháp bảo qua 
thân hành của người Du Tăng Khất sĩ, chúng ta cần nên nghe lại lời chỉ 
dạy của Đức Tổ sư về Y bát trong Chơn lý quyển “Y bát chơn truyền”: 
“Giáo lý y bát chơn truyền nghĩa rằng: Y là Pháp, Bát là Đạo”4, và Ngài 
tiếp tục giải thích: “Áo đây tức là Pháp bảo, giáo lý để đậy che pháp thân 
là: Kinh luật luận, cũng là thân đạo, thân của Phật, tức là chơn thân, 
thân to lớn. Áo của nhà sư cũng như giáp sắt nhờ mặc nó vào, đi xông 
pha khắp cùng thế giới, đến đâu cũng được, tà ma ác thú thần quỷ chẳng 
khá lại gần, nhờ mặc nó mà nhẹ bay trôi khắp cùng thiên hạ, che cả thân 
tâm, và đùm bọc cho biết bao nhiêu kẻ khác. Mỗi miếng vải vá, nhà sư 
xem như là một điều luật, một câu pháp, một bài kinh”5.

Và Đức Tổ sư lại trình bày tiếp: “Còn cái bát là thể của Bát chánh 
đạo, đạo Bát chánh ví như bầu đựng cơm, đạo như bầu võ trụ, tâm 
chúng sanh như cơm đồ ăn chứa mang vào trong đó”6.

Như vậy Y và Bát chính là phương tiện để diễn bày giáo pháp kinh 
luật luận, hay nói cách khác, người Khất sĩ được chở che, nuôi dưỡng 
bằng chén cơm Bát chánh đạo cùng chiếc áo giáo pháp để che thân, 
cũng có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận Y bát thì đồng với việc có được 
phương tiện Giới Định Tuệ để bảo vệ và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. 
Cho nên, Khất sĩ phải hội đủ giáo pháp Giới Định Tuệ: “Nếu Khất sĩ 
không có tu về định huệ dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi 

4. Sđd, tập I, “Y bát chơn truyền”, tr. 300.
5. Sđd, tr. 300-01.
6. Sđd, tr. 302.
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được trọn là Khất sĩ, vì chữ sĩ đây là sự học đạo lý với quả linh, bằng pháp 
tu định huệ. Tu tức là học, hay học tức là tu, bởi tại hành mà dạy sanh 
ra học. Tu học định huệ là do giới y bát Khất sĩ. Như vậy là trong tiếng 
Khất sĩ, đủ gồm cả giới định huệ. Có giới hạnh mới được làm Khất sĩ, nên 
trước khi vào đạo cũng phải học giới và tu tập cho thuộc nhuần”7.

Lời dạy này một lần nữa khẳng định: Muốn bước vào hàng Khất 
sĩ, thực hiện đời sống Du Tăng khất thực hóa duyên, trước tiên phải 
mặt áo giới luật, trau dồi đời sống phạm hạnh, sau đó tu tập định tuệ, 
hoàn thiện Tam vô lậu học, gia tài mà người Khất sĩ không thể thiếu 
một món nào trong chúng. Nếu khuyết đi chi phần nào thì vẫn chưa 
trọn vẹn được hai chữ Khất sĩ, bởi Khất sĩ phải hội đủ cả ba chi phần 
Giới Định Tuệ như lời vừa dạy ở trên. Điều này được Đức Tổ sư minh 
họa bằng một ví dụ rất sống động nhưng cực kỳ gần gũi và thiết thực 
với cuộc sống: “Giới Định Huệ là chân, mình, đầu của một thân hình 
cái sống, thiếu một là chưa đủ, nên dầu ai có chấp trước đoạn nào, chớ 
sau rồi cũng nhìn ra cả thể như nhau”8.

Qua đó, Ngài cũng khuyên nhắc chúng ta không nên bám níu 
vào một yếu tố nào đó và cho đó là toàn thể, là chơn lý, mà phải thấy 
rõ sự thật thật đầy đủ để đoạn trừ chấp trước, xả bỏ yếu tố chấp thủ 
mới xứng với hai chữ Khất sĩ. Chính vì thế, Ngài thường nhắc nhở 
chúng đệ tử phải nghiêm trì giới luật để phát triển phạm hạnh Sa-
môn. Chúng là nấc thang đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng và có 
ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển định huệ, nên Người đã nhấn 
mạnh:“Điều quý nhứt của người Khất sĩ, là sự giữ gìn giới luật”9, bởi 
giới luật là con đường thiết lập sự an vui, là cõi Cực lạc: “Thế giới Cực 
lạc ấy là sự tột vui của trong giới luật yên định” và “chính Luật tạng giới 
xuất gia là cõi Tây phương Cực lạc”10. 

Từ đây, chúng ta có thể thấy được cái nhìn của Đức Tổ sư vô cùng 
thiết thực và rất phù hợp với lời dạy “Hiện pháp lạc trú”11 của Đức Thế 

7. Sđd, tr. 305.
8. Sđd, tr. 308.
9. Sđd, tr. 294.
10. Sđd, tập III, “Vô Lượng Cam Lộ”, tr. 122.
11. Hiện pháp lạc trú nghĩa là chánh niệm tỉnh giác để có sự an lạc ngay 
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Tôn. Dù cho ngữ cảnh thế giới Cực lạc có thể khiến cho độc giả cùng 
người nghe dễ hiểu lầm, dẫn đến cái nhìn mê tín dị đoan nhưng dưới 
cách diễn giải của Ngài, chúng đã trở nên vô cùng rõ ràng và thiết thực. 
Tây phương Cực lạc đâu phải là một thế giới nào khác ở xa xăm tận nơi 
nao, mà chúng ở ngay nơi cuộc sống thường nhật, miễn là chúng ta biết 
hành trì và sống với giới luật, là ta đã có sự an vui và đang sống trong 
thế giới Cực lạc. Cho nên, khi sống với giới là ta đang hoàn thiện phẩm 
chất phạm hạnh của người Tăng sĩ, mới xứng với chủ trương đắp y, ôm 
bát làm Khất sĩ hóa duyên, dùng Sa-môn hạnh độ đời, bằng không chỉ 
là khất cái xin ăn thấp hèn. Điều này được Tổ sư minh chứng qua đoạn 
Chơn lý: “Giá trị của Khất sĩ với khất cái khác nhau rất xa, một trời một 
vực, kẻ khất cái tàn tật mới đi xin, tham sân si tội ác chẳng tiêu trừ. Mà 
trái lại Khất sĩ là kẻ thông minh trí thức, hiền lương mạnh khỏe, mà lại đi 
xin ăn nuôi sống, mới là sự chướng ngại xốn mắt kẻ thế gian, là việc làm 
mà ít ai thấu hiểu, bởi quá cao thâm, vậy nên Khất sĩ phải có những đức 
tính hơn người, thấy chắc kết quả, mới dám đứng ra thật hành, và còn 
làm cho thế gian kỉnh trọng, chẳng dám khinh khi đạo Phật”12.

Chắc chắn phải có đức tính hơn người rồi, bởi con đường Khất 
sĩ đâu phải ai cũng làm được. Đơn giản việc muốn làm tập sự đắp y 
ôm bát thôi cũng phải hành trì, giữ được mười giới13, nghĩa là mới 
chỉ tập xuất gia làm Sa-di thì cũng đã phải giữ 10 giới, có đức hạnh, 
tập làm quen với đời sống Sa-môn để khi bước vào con đường Khất 
sĩ mới có thể làm tròn sứ mệnh của vị sứ giả Như Lai được. Đâu chỉ 
dừng lại nơi 10 giới, mà còn phải biết tu thiền cho có ấn chứng thì 
mới được làm Tỳ-kheo Khất sĩ như trong “Luật nghi Khất sĩ”, Tổ sư 
đã dạy: “Những ai muốn xuất gia, trước phải hiểu thông luật đạo, học 
thuộc lòng Tứ y pháp, mười giới và những bài kinh cúng nguyện, mới 
được cho vào tập sự, giữ hạnh và tham thiền, sau hai năm được thuộc 
giới bổn, tinh tấn không phạm giới, tham thiền được ấn chứng và trọn 

trong pháp hiện tại (bây giờ và ở đây). Đây cũng chính là sợi chỉ xuyên suốt trong 
những lời dạy của Đức Thế Tôn, dù hành giả hành trì con đường, phương pháp 
nào đi nữa cũng không thể thiếu yếu tố này.

12. Sđd, tập I, “Y bát chơn truyền”, tr. 289.
13. Sđd, tr. 294.
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lễ hầu thầy, mới được cho xuất gia nhập đạo”14.

Vị Du tăng Khất sĩ có tu tập, có phạm hạnh như vậy, làm sao 
người thế gian không kỉnh trọng? Thế nên, trong một đoạn khác 
của quyển “Y bát chơn truyền”, Ngài khẳng định như thế nào là một 
người Khất sĩ chân chính: “Giá trị của người Khất sĩ là mắt tai mũi 
lưỡi miệng thân ý, phải cho trọn lành trong sạch”15 hay “Người Khất sĩ 
phải có thật học, phải đủ đức hạnh, phải có chơn tu mới được gọi đúng 
danh từ Khất sĩ”16. 

Chính những điểm này giúp cho tinh thần đắp y ôm bát có giá 
trị, mới làm hiển bày được Pháp bảo Giới Định Huệ qua thân hành 
trong cuộc sống, mới thấy được giá trị của người Khất sĩ. Do vậy, 
pháp hành khất thực hóa duyên được Đức Tổ sư đề cao, và là con 
đường thể nghiệm Chánh pháp ngay trong cuộc sống hiện tại. 

2. Khơi dậy con đường Giác ngộ

Khi đề cập đến tư tưởng nối truyền, có nhiều người đã hiểu lầm 
và cho rằng dòng mạch Chánh pháp của Đức Thế Tôn từ ngày vận 
chuyển bánh xe pháp cho đến đương thời vẫn còn hiện hữu, vẫn còn 
người thực hành sao gọi là nối lại, mà ít ai nghĩ đến ý nghĩa tiếp nối 
và truyền thừa. 

Để hiểu vì sao ở đây là tiếp nối và truyền thừa, chúng ta cần lắng 
nghe lại lời khẳng định xác quyết của Đức Tổ sư trong quyển “Chánh 
pháp”: “Cái pháp tự nó vốn đâu có hưng hay mạt, mà mạt là chỉ tại 
nơi người làm mạt đó thôi. Cũng như đạo đâu có bao giờ mất, mất là 
chỉ tại người bỏ đạo làm mất đó thôi”17. Chính vì Pháp vốn không có 
hưng hay mạt, đạo chẳng có mất nên chúng vẫn còn hiện hữu, chỉ 
tại con người không chịu sống với chúng nên con đường của bậc của 
Chánh Biến Tri đã bị gai gốc, cỏ dại che phủ làm lu mờ mà thôi. Cho 
nên, tiếp nối ở đây chính là kế thừa và làm cho sáng tỏ lại con đường 
của bậc Chánh Biến Tri đã kiến lập mà Tăng đoàn thuở xưa đã thể 

14. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, 1965, tr. 48-49.
15. Sđd, “Y bát chơn truyền”, tr. 296.
16. Sđd, tr. 289.
17. Sđd, tập II, “ Chánh pháp”, tr. 6.
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nghiệm vận hành.

Hình ảnh Đức Phật cùng Tăng đoàn, cứ vào mỗi buổi sáng đắp 
y ôm bát vào các thôn xóm hóa duyên khất thực tạo duyên lành cho 
mọi người phát khởi niềm kính tin Tam Bảo, tập tu hạnh bố thí và xả 
bỏ lòng tham được ghi lại khắp trong hệ thống kinh điển như Kinh 
Mật Hoàn, Kinh Potaliya… của Trung Bộ Kinh; hay duyên khởi hình 
thành câu Kinh Pháp Cú, số 80 cho đến hệ thống kinh điển Đại thừa 
như Kinh Kim Cang: “Lúc bấy giờ đến giờ thọ thực, Đức Thế Tôn đắp 
y, ôm bát đi vào Xá-vệ thành, tuần tự khất thực từng nhà và trở về 
trụ xứ thọ thực. Sau khi thọ trai xong, xếp y rửa bát, trải tọa cụ mà 
ngồi”18. Tuy đó là những việc làm đơn giản nhưng quan trọng đến 
mức Thánh Tăng Tu-bồ-đề đã thưa: “Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-
tát, khéo phó chúc cho các vị Bồ-tát”19 và được Đức Thế Tôn xác chứng 
cho lời thưa ấy. Như thế việc hành trì khất thực hóa duyên là một việc 
làm vô cùng quan trọng và cần thiết của người Khất sĩ. Hình ảnh đắp 
y ôm bát khất thực đã được bậc Thiện Thệ cùng Tăng đoàn hành trì 
trong suốt cuộc đời hành đạo, mang ánh sáng đến cho chúng sanh. 
Hình ảnh cao đẹp về vị Khất sĩ ôm bát hóa duyên ấy đã phai mờ theo 
thời gian năm tháng và dần trở nên khó gặp trong thời cuộc bấy giờ. 
Chính vì vậy, Đức Tổ sư mới nêu cao chủ trương hành trì Tứ y pháp 
với hạnh khất thực nhằm khơi dậy con đường cổ xưa đã bị rêu phong 
che phủ, lấp kín lối đi.

Con đường ấy được Đức Tổ sư diễn bày qua hình ảnh đời sống 
Du Tăng, thường du hành, dù cho có ở trụ xứ (sức khỏe không cho 
phép hành trì đời sống Tứ y pháp) cũng không được ở quá 3 tháng 
tại một trụ xứ20, có khác chi với lời Đức Phật đã từng dạy cho chư vị 
Khất sĩ trong Kinh Đại Bổn thuộc Trường Bộ Kinh: “Này các Tỷ-kheo, 
hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài 
người, loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ kheo, 

18. HT. Tuyên Hóa thuyết giảng, Kinh Kim Cang, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2006, tr. 3.

19. Sđd, tr. 4.
20. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, 1965, tr. 43. 
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hãy thuyết giảng Chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa 
văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn 
toàn thanh tịnh”21.

Việc du hành ấy cũng có thể nói là đầu mối cho con đường Du 
Tăng trong thời Phật tại tiền, và Đức Tổ sư đã tiếp nối con đường y 
bát độ sanh, dù cho bá tánh nhân sanh có cúng dường tự viện đi nữa. 
Hình ảnh vị Khất sĩ trụ xứ vẫn ngày ngày đắp y ôm bát thực hành hạnh 
khất thực độ sanh, chỉ trừ những ngày cúng hội hay có tín chủ phát 
tâm cung thỉnh đặt bát tại tư gia22, còn lại đều du hành với đời sống Tứ 
y pháp. Và Tứ y pháp được Ngài hướng dẫn cho chúng Tăng như sau:

“1. Người tu xuất gia: Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp, đọc giới bổn, được ăn tại chùa.

2. Người tu xuất gia: Phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

3. Người tu xuất gia: Phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều 
am nhỏ, bằng lá, một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia: Chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng”23. 

Tinh thần này có khác gì với hạnh Du Tăng thời Phật đâu? hay 
nói đúng hơn đây chính là lối sống phạm hạnh của vị Khất sĩ hành trì 
hạnh Đầu-đà trong thời Phật24. Đồng thời, ở đây Tổ sư còn thể hiện 
tinh thần tùy duyên tùy thời chứ không hề bắt buộc nhất định phải 
như thế nào và bám níu vào một điều học đã được đặt ra để rồi dính 
mắc vào những quy ước ấy. Tinh thần này được biểu hiện qua sự khai 

21. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ 1  “Kinh Đại Bổn”, Viện 
NCPHVN ấn hành, 1991, tr. 498-99.

22. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, 1965, tr. 43-45. 
23. Sđd, tập II, “Chánh pháp”, tr. 7.
24. Hạnh Đầu-đà của vị Khất sĩ thời Phật: 1. Hạnh mặc y phấn tảo; 2. Hạnh 

chỉ mặc tam y; 3. Hạnh sống bằng khất thực; 4. Hạnh khất thực theo thứ lớp; 5. 
Hạnh nhất tọa thực; 6. Hạnh chỉ ăn một bát; 7. Hạnh không ăn đồ dư tàn; 8. Hạnh 
ở rừng; 9. Hạnh ở gốc cây; 10. Hạnh ở giữa trời; 11. Hạnh ở nghĩa địa; 12. Hạnh 
nghỉ chỗ nào cũng được; 13. Hạnh ngồi không nằm.
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mở “nhưng có ai cúng…”, miễn là sự cúng dường ấy vẫn giúp cho vị 
Khất sĩ giữ được sự giản dị thanh bần cùng đường hướng tu tập của 
vị Sa-môn. Điều này rất phù hợp với tinh thần Đức Phật đã giáo giới 
cho các vị Khất sĩ qua sự kiện Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) thỉnh Đức 
Phật áp đặt 5 điều tinh tấn25 mà trọn đời vị Khất sĩ phải sống như thế 
không được khác đi, dù đây là những phép thực hành tinh tấn được 
Đức Thế Tôn khuyến khích Tăng đoàn hành trì, nhưng Ngài không 
hề áp đặt hay bắt buộc những vị Tỳ-kheo không đủ khả năng đều phải 
hành trì như vậy. Tinh thần ấy chính là Trung đạo, con đường vượt 
qua những ranh giới cực đoan chỉ lo lợi dưỡng hưởng thụ sung túc 
hay khổ hạnh ép xác như lời dạy: “Tứ y pháp là pháp giải thoát nuôi 
tâm tu học, chớ không phải khổ hạnh hay dung dưỡng sung sướng”26 
hoặc “Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh đẳng chánh giác, không 
thái quá bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn thành Phật”27.

Đồng thời, con đường Tứ y pháp giúp cho vị Khất sĩ có đủ thời 
gian để tu tập hoàn thiện Tam vô lậu học, làm gương lành cho nhân 
sanh về đời sống phạm hạnh, và giải thoát khỏi mọi sự phiền toái của 
tứ vật dụng ăn mặc ở bệnh, những vấn đề khiến cho nhân sanh phải lao 
tâm, tranh đấu để trau dồi, trang bị cho 4 món này. Chính con đường 
ấy giúp cho người Khất sĩ vừa có thể tu tập tâm vô tham, xả bỏ tham 
chấp vị kỷ, tu tập Bát chánh đạo28, để đoạn trừ tham sân si, lại vừa giúp 
cho mọi người xả bỏ lòng tham, phát tâm bố thí, phát triển đức tính 
thương yêu từ ái. Hơn nữa, hạnh khất thực của con đường Tứ y pháp 

25. Năm điều mà Devadatta thỉnh Phật áp đặt cho Tăng chúng: 1. Tỳ-kheo 
phải sống trọn đời trong rừng; 2. Tỳ-kheo phải sống đời du phương hành khất; 3. 
Tỳ-kheo phải đắp y may bằng những mảnh vải lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa 
địa; 4. Tỳ-kheo phải sống dưới gốc cây; 5. Tỳ-kheo phải trường chay.

26. Sđd, tập II, “Chánh pháp”, tr. 14.
27. Sđd, tr. 8.
28. Trong quyển Chơn lý “Khất sĩ”, Tổ sư có đề cập: “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”. Cho nên việc khất thực với thân tướng trang nghiêm để tự người phát tâm 
dâng cúng tức là nuôi mạng sống một cách chân chánh, không bắt buộc người 
phải cho, hay xin bằng cách giành giật lấy ngang của họ, thì Ngài nói như vậy 
chẳng khác nào trộm cắp (trong quyển Đạo Phật) nghĩa là ta đang hành trì Bát 
chánh đạo ngay trong đời sống khất thực hóa duyên.
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thì ai muốn cúng chi cũng được (miễn là thực phẩm chay và tuyệt đối 
không nhận gì khác ngoài thực phẩm như tiền bạc… chẳng hạn), đồng 
thời không có sự khen chê ngon dở ít nhiều, cũng như chẳng đặng để 
dành nhằm đoạn trừ tâm tham, kham nhẫn trước những lời thị phi, 
chê bai trách móc của thế nhân để trừ tâm sân, tinh tấn hành trì29 để 
trừ tâm si và phát triển tuệ giác. Khi tham sân si được đoạn tận cũng 
chính là lúc hành giả hoàn thiện đời sống phạm hạnh, mục đích của 
việc xuất gia giải thoát. Điều này đã được Thánh Tăng Sāriputta trình 
bày, Đức Thế Tôn xác chứng trong chương Tương Ưng Jambukhàdaka 
của Kinh Tương Ưng Bộ IV: “Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, 
đây gọi là Niết-bàn”, hay “Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây 
gọi là A-la-hán”30. Vì thế, con đường Tứ y pháp có đủ khả năng đoạn tận 
tham sân si nên cũng chính là Chánh pháp của chư Phật, là con đường 
mà Đức Tổ sư muốn khơi dậy và làm sáng tỏ để cho nhân sinh cùng 
bước theo, cùng quay về bến giác. Chính vì vậy, Ngài mới khẳng định 
con đường Tứ y pháp là đạo lộ mà chư Phật đã đi: “Tứ y pháp là Chánh 
pháp của chư Phật mười phương ba đời, là giáo lý y bát Khất sĩ vậy”31.

3. Tinh thần giáo hóa

Tiếp nối lý tưởng của bậc Thiện Thệ, Đức Tổ sư đã tiếp tục hiện 
thực hóa tinh thần vì lợi ích nhân sanh, hình thành chất nhựa sống 
để cung cấp nguồn đạo lý nhằm nuôi dưỡng cây giác ngộ và gắn kết 
các cộng đồng riêng rẽ lại với nhau, tạo nên một tổng thể cùng chứng 
nghiệm đời sống an lạc. Chính vì vậy, Ngài mới dạy cho hàng đệ tử 
về hình ảnh người Khất sĩ du Tăng: “Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ 
người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người, 
vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, 

29. Khi hành trì hạnh khất thực, Tổ sư có dạy thân tướng phải trang nghiêm, 
ngó ngay xuống, chẳng đặng nhìn liếc hai bên, gìn giữ thân khẩu ý và tâm luôn 
niệm tưởng Đức Phật, nên việc tinh tấn hành trì chính là thực hành Chánh niệm 
một cách miên mật nhằm phát triển tuệ giác, đoạn trừ vô minh.

30. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4 - Thiên “Sáu xứ”; 
Chương 4, Tương Ưng Jambukhàdaka, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn 
hành, 1991, tr. 404-05.

31. Sđd, tập II, “Chánh pháp”, tr. 7.
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nhắc nhở sự yên úy đến cho người”32.

Sau đó, Đức Tổ sư còn nhấn mạnh về con đường của vị “Sứ giả Như 
Lai” là phải nhận lấy trách nhiệm tế độ chúng sanh làm nghề nghiệp33, 
chứ không phải chỉ biết lo lấy riêng mình mà đánh mất tình thương đối 
với nhân sinh. Vì thế, con đường Khất sĩ là đạo lộ để hành giả vừa hành 
trì vừa phải dìu dắt, dạy cho người thấu hiểu lẽ lý chơn và thấm nhuần 
giáo pháp để Pháp bảo luôn hiện hữu nơi tâm trí cùng thân hành, để 
cùng nhau tiến hóa trên lộ trình giác ngộ. Ở đây, Ngài đã minh họa bằng 
hình ảnh hoa sen nương nơi bùn nhơ cấu uế phát triển, để rồi dâng tặng 
lại bằng sự che chở, nhận lấy nắng mưa sương gió nhằm bảo vệ cho bùn 
nhơ dưới mặt nước được yên bình; cũng như thế, nếp sống người xuất 
gia nương nơi xã hội để hoàn thiện đời sống phạm hạnh Sa-môn và rồi 
đem sự thanh lương thánh thiện của thân khẩu ý mà làm lợi ích cho đời 
như lời dạy trong Chơn lý quyển “Trên mặt nước”: “Những bậc tu xuất 
gia, tuy không còn dính dấp với xã hội gia đình, nhân loại, nhưng cũng 
đem thân mạng đền trả cho đời bằng gương nết hạnh hiền lương; và lời nói, 
việc làm, ý niệm, đạo lý, đem giúp đỡ cho xã hội, gia đình bình yên, trong 
sạch sáng láng, nên mới được đứng vững lâu dài, không rối loạn”34.

Để làm được điều ấy, người Khất sĩ phải biết đem pháp học và 
pháp hành vào cuộc sống nhằm giúp cho thế nhân thấy được con 
đường, phương pháp thực hiện nhằm đạt được sự an vui trong cuộc 
sống; nghĩa là phải biết dạy cho mọi người có được sự hiểu biết đúng 
đắn, tránh lối sống mê tín dị đoan, thấy được điều gì nên làm và điều 
gì không nên làm, để luôn có được thân hành cao đẹp trong cuộc 
sống như hoa sen nương nơi cấu uế bùn nhơ nhưng vẫn luôn dâng 
tặng sự tinh khiết thanh cao cho đời. Cho nên, trong Chơn lý quyển 
“Cư sĩ”, Tổ sư dạy: 

“Mỗi người phải biết chữ,

Mỗi người phải thuộc giới,

32. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 273.
33. Trong Chơn lý quyển “Trên mặt nước”, Tổ có dạy: “Vì lòng từ bi, bắt buộc 

người Khất sĩ nhận lấy phận sự tế độ chúng sanh làm nghề nghiệp”.
34. Sđd, tập I, “Trên mặt nước”, tr. 473.
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Mỗi người phải tránh ác,

Mỗi người phải học đạo”35.     

Khi ai ai đều biết chữ, trình độ nhận thức của mọi người sẽ được 
nâng cao và sẽ dễ dàng thấy được giá trị của giới pháp mà tiếp nhận 
hành trì, nghĩa là ta đang củng cố và phát triển chi phần Chánh tri 
kiến của đạo lộ Bát chánh đạo. Đây là điều căn bản trên bước đường 
hoàn thiện đời sống cao thượng. Vì thế đời sống Du Tăng cũng là 
con đường để có thể giảng thuyết khắp các nơi, nhằm khuyến khích 
dân chúng học và thực hành theo 4 bước căn bản như vừa đề cập ở 
trên, để nâng cao phẩm chất đạo đức cho đời sống tại gia. Người cư 
sĩ biết học giới, biết tránh ác và học đạo chắc chắn phẩm hạnh thanh 
cao sẽ được hiển bày qua hành động việc làm, lời nói và ý nghĩ; đồng 
thời nếp sống ấy có thể cảm hóa những người chung quanh, giúp cho 
xã hội đều được yên vui. Đây cũng chính là mục đích mà Đức Tổ sư 
cùng chúng đệ tử hướng đến trên con đường mang ánh sáng trí tuệ 
đến với nhân sanh: “Mục đích của Khất sĩ là làm cho thế giới đều tu, 
yên vui thì xã hội mới được yên vui; xã hội yên vui là gia đình yên vui; 
gia đình yên vui thì mình mới được yên vui”36.

Sự yên vui ấy chính là thành quả của việc cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ 
người thiện, giúp cho mọi người đều được soi chiếu bởi ánh sáng 
giáo pháp để cùng bước ra khỏi cảnh đêm trường tăm tối và có được 
kim chỉ nam cho đời sống an lạc hạnh phúc.

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu và thấy được phần nào về tinh thần 
“nối truyền”  từ sự chứng nghiệm giáo pháp Tam vô lậu học Giới 
Định Tuệ qua phương pháp hành trì Tứ y pháp cho đến tinh thần độ 
sanh, giúp cho nhân sinh thấy được con đường thẳng tiến đến sự giác 
ngộ giải thoát. Đồng thời chúng ta cũng thấy được sự đóng góp của 
Đức Tổ sư trên con đường vượt qua những chướng ngại che phủ, để 
khôi phục lại nét đẹp vốn có của “con đường cổ” mà bậc Chánh Biến 
Tri đã dày công khám phá, khai mở và làm cho xán lạn trở lại.

35. Sđd, tập I, “Cư sĩ”, tr. 398.
36. Sđd, tập I, “Trên mặt nước”, tr. 481.



NOÄI DUNG TU TAÄP VAØ PHÖÔNG PHAÙP HAØNH TRÌ 
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ

TKN. Hòa Liên

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam xuất hiện từ thập niên 40 của thế kỷ 
XX, bắt nguồn từ hai hệ phái Phật giáo Nam tông và Bắc tông để hình 
thành nên một hệ tư tưởng mang đậm tính dân tộc. Nơi Đạo Phật Khất 
Sĩ, hình thức tu học, phương pháp hành trì, kiến trúc đạo tràng thờ 
phượng… tất cả đều thấm đượm nét riêng của người Việt Nam. Đạo 
Phật Khất Sĩ thể hiện được tính phổ biến, gần gũi, dễ hiểu, dễ học, dễ 
hành trì… cho nên đã có sức lan toả ra nhiều  nơi và dần trở thành yếu 
tố đạo đức trong cuộc sống của người Việt Nam khi nó truyền đến. 

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang khai 
sáng, đã thích nghi, vận dụng và kết hợp hài hòa truyền thống lâu đời 
của Phật giáo, xác lập tính đặc thù với chí nguyện “Nối truyền Thích-
ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Với bổn nguyện độ sinh 
bắt nguồn từ lòng từ bi, Tổ sư Minh Đăng Quang hành đạo, mở mang 
mối đạo nhằm lợi lạc quần sinh, đưa con người rời xa sông mê trở 
về bến giác. Dù trải qua nhiều thăng trầm, sự nghiệp hoằng dương 
Chánh pháp của Ngài và Tăng đoàn qua từng thời kỳ càng thêm khởi 
sắc, phát triển rộng rãi. Các giáo đoàn Tăng Ni sau thời gian trụ xứ 
tự tu trì, đến giai đoạn đất nước đang chuyển mình đổi mới cũng 
đã từng bước hội nhập  và  trở thành thành viên sáng lập trong lòng 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ đây, bao thăng trầm đã đi qua, đất 
nước thu về một mối, tinh thần dân tộc ổn định, bản sắc văn hóa 
được giữ gìn phần lớn là nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân, trong 
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đó tôn giáo đóng vai trò lớn trong việc nối kết tư tưởng, tinh thần 
dân tộc, bằng tấm lòng xả kỷ lợi tha, hơn thế nữa đã và đang tiếp tục 
góp phần đáng kể  trong cuộc sống xây dựng và phát triển đất nước.

  Ngày nay, trong xã hội kinh tế thị trường theo xu hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước ngày càng phát triển, mọi hoạt 
động, tư duy nghiên cứu, sống và làm việc… đều mang tính khoa 
học, con người cần có tầm nhìn rộng lớn trong mọi lãnh vực,  hướng 
đến chân thiện mỹ. Bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang đã khẳng 
định được điều này. Bộ Chơn lý trình bày theo phong cách khoa học 
về nguồn gốc con người, triết lý con người và thiên nhiên về đời sống 
đạo đức nhằm xây dựng một xã hội an lành hạnh phúc tại  nhân gian.

Nói đến Tổ sư Minh Đăng Quang, không thể không nhắc đến bộ 
Chơn lý mà chính Tổ sư đã thân chứng thuyết giảng ra. Đây là kho 
tàng Pháp bảo của một bậc chân tu, một vị Bồ-tát đủ hạnh nguyện lợi 
tha. Nội dung bộ Chơn lý  cho thấy trí tuệ tu chứng của Ngài hết sức 
thâm hậu, cao siêu, mang tầm cỡ của bậc đa văn đại trí hướng đến 
việc  xây dựng xã hội, đào tạo  con người khả năng vượt qua đêm tối 
vô minh, không đi theo huyễn hoặc, siêu hình, tìm hạnh phúc chân 
thật từ chính cuộc sống.

Trong phạm vi bài này, người viết xin trình bày cái nhìn của 
mình về Chơn lý  qua đề tài nội dung tu tập và phương pháp hành trì 
của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam nay là Hệ phái Khất sĩ.

1. Nội dung tu tập: Nhiếp phục ba nghiệp thân khẩu ý

Hạnh phúc và khổ đau của nhân loại trên thế gian này đều xuất 
phát từ chỗ biết và không biết nhiếp phục thân khẩu ý. Chính vì vậy 
giáo pháp của Đức Phật chỉ cho nhân loại thấy được nguyên nhân 
của khổ đau và phương pháp giải thoát khổ đau. Đức Phật đã dạy 
bằng nhiều cách khác nhau để giúp hành giả đoạn trừ lậu hoặc. Sự 
việc này nói lên ý nghĩa của giáo dục đối với cá nhân: Mỗi người có 
một nghiệp riêng, như thế, họ cần có cách riêng để xóa bỏ nghiệp ấy. 
Nói khác đi, mỗi cá nhân suy nghĩ với khối óc của mình và đi trên 
đôi chân của mình. Đức Phật đòi hỏi con người không tùy thuộc vào 
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Ngài hay vào một quyền năng nào ở bên ngoài, Ngài dạy: “Hãy tự 
mình là chủ tể của mình, ai khác có thể là chủ tể? Với sự tự điều phục, 
con người tìm thấy đấng chủ tể khó có”1. 

Trong Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng có chỉ 
dạy phương pháp cho Tăng Ni tu tập nhiếp phục ba nghiệp ở điều 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 như sau: “Cấm nói chuyện người, cấm nói xiên 
xỏ qua lại, cấm nói phạm thượng, cấm cãi cọ lớn tiếng, cấm vô lễ bất 
kỉnh với bậc bề trên, cấm nói lời thô lỗ cọc cằn, cấm nói lời vô ích với 
Sư trưởng”. Ý căn rất quan trọng và vô cùng vi tế. Thân khẩu là tướng 
thô có thể nhìn thấy, có thể nhiếp phục còn ý nghiệp ẩn tàng trong 
tiềm thức, trong suy nghĩ  khó có thể ngăn chặn từ ban đầu nếu tự 
hành giả không chịu tỉnh giác nhiếp phục. Vì thế, Tổ sư đã có những 
điều luật để ngăn ngừa không cho sinh khởi những ý nghĩ sai quấy. 

  “Ở điều 32 cấm cố ý muốn đòi hỏi kêu xin sái luật, điều 64 cấm 
viết giấy thư từ mà nói chuyện hoặc gởi cho người thân quen biết mà 
không xin phép, điều 70 cấm người xuất gia mà còn tham lam sân 
giận si mê, điều 74 cấm đem lòng phiền giận khi có ai chỉ dùm chỗ 
lỗi, điều 86 cấm cố ý bất hòa và sau mỗi việc không hòa, điều 88 cấm 
Tăng sư khinh bỉ ra lệnh thị nạt Ni cô, điều 90 cấm Tăng sư kêu đòi 
Ni cô đến riêng nói chuyện, và điều 113 cấm hay kiếm chuyện này 
chuyện kia làm phiền trong Giáo hội”2.

Giới luật và những pháp học căn bản cho Tăng Ni Khất sĩ xuất gia 

Để bảo vệ vững chắc giới luật nhà Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã chế thêm 114 điều luật cho Tăng Ni Khất sĩ xuất gia để an trú, 
thanh tịnh, gìn giữ giềng mối đạo pháp. Trong Bài học Sa-di, Tổ sư 
dạy bậc đã bước gần ngưỡng cửa của hàng Tỳ-kheo là hàng tập sự Tỳ-
kheo học hỏi để đến ngày đứng vào hàng Tỳ-kheo thiệt thọ nhận lãnh 
giới luật Tỳ-kheo, vì vậy Bài học Sa-di là bài mở đầu, kế Bài học Sa-di 
I là bài Kệ giới, tức dạy cho Sa-di dùng giới luật Sa-di mà làm hàng rào 
giữ gìn thân tâm, đến Pháp học Sa-di II là bài học Tổ dạy lên cao hơn 

1. Tiểu bộ kinh - Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ, tập III, tr. 160. 
2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ.
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một chút là diệt lòng ham muốn, còn Pháp học Sa-di III là pháp học 
vi tế  dạy hàng đệ tử Sa-di hãy lấy bài học này soi rọi tâm mình sẽ thấy 
những pháp vi tế khó thấy. Chính những lỗi vi tế ngủ ngầm trong tiềm 
thức của mình, nếu không mạnh dạn diệt trừ thì nó chính là chướng 
ngại lớn lao cản trở mình bước lên nấc thang cao hơn trên đường 
giác ngộ giải thoát. Còn Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni và 114 điều luật 
này cũng thế, có những loại giới mang tính kết hợp hoặc giới chỉ trì 
và tác trì, giới tạm thời và giới trọn đời, giới thế gian và xuất thế gian, 
giới thuộc bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, giới vị kỷ, vị tha, vị pháp, có 
thanh tịnh, bất tịnh, khả nghi, giới tự nhiên, giới theo cổ tục, giới tất 
yếu và giới do nhiều đời trước, giới thanh tịnh hữu lậu, thanh tịnh vô 
lậu, thanh tịnh đã viên mãn, thanh tịnh không dính mắc và thanh tịnh 
để tịnh chỉ tất cả. Vì sự lợi ích của chúng sanh vì sự trường tồn của 
giáo pháp Tổ thầy, tất cả giới pháp đều đưa về một mục đích ấy.

Tổ sư thường cảnh tỉnh: “Tinh thần không chật, vật chất không 
hao, sự của lý là có, lý của nó là không”. Ý của Tổ muốn hàng xuất gia 
hãy vì lợi ích chung bước đầu khép mình trong khuôn khổ giới luật 
để thuần hóa thân tâm của mình vốn đã từ lâu như ngựa rong chơi 
ngoài đồng nội. Chúng ta cũng đã từng thọ học, thực hành lời Phật 
dạy đối với người con Phật “hãy thừa tự pháp bảo hơn là thừa tự tài 
vật”. Pháp bảo chính là nguồn tài sản cao quí hơn mọi thứ tài sản 
trên đời. Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, phẩm Thánh hạnh, Đức Phật 
cũng dạy: “Tại sao được gọi là Thánh nhân? Được gọi là Thánh nhân 
vì những bậc này thường hành Thánh hạnh và có bảy thứ tài sản của 
Phật thánh là: Tín, Giới, Tàm, Quí, Đa văn, Trí tuệ, và Xả ly”. 

Người xưa đã bảo tu mà không học là tu mù, học mà không tu là 
cái đãy chứa sách, như trong bài học “Khất sĩ” đã dạy: “Khất sĩ là học 
trò khó đi xin ăn, đi xin ăn để tu học, Khất sĩ là cái sống của chơn lý vũ 
trụ mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy… chúng sanh đây là căn 
thân chủ thức… học không phải ở một chỗ mà cần phải bước lên đi tới, 
phải đi theo thời duyên cảnh ngộ… ngoài khất thực ra không có pháp nào 
thứ hai để diệt trừ tham sân si được, mà nếu tham sân si không diệt thì 
người ta với cỏ cây loài thú như nhau. Vậy tiếng khất sĩ chỉ có nơi Người, 
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Trời, Phật mà thôi. Khất sĩ khuyên lơn người giàu, an ủi người nghèo… 
tránh khổ cho người giác ngộ, cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện …”3.  

Thiền định – quán chiếu, sổ tức quán: đạt đến thân chứng 

“Định là chánh, Thể của Định là vũ trụ bao la vô cực, Tướng của 
Định là chơn như không vọng động, Dụng của Định là thay đổi tiến 
hóa, an vui giác ngộ của tinh thần, Lý của Định là tự nhiên chơn thật, 
Thân của Định là Giới, Trí của Định là Huệ, Tánh của Định là Chơn, 
còn Định là Tâm của tất cả chúng sanh hay cũng là sự sống sức mạnh 
bao gồm tất cả”4. Không bận tâm bởi ngũ dục lục trần, hành giả mới 
đạt được định tĩnh, vững chãi ở trong tâm, không còn dao động bởi 
những cám dỗ tầm thường của thế tục, như ngọn đèn vững vàng 
được bao bọc bởi bóng đèn, ánh sáng tỏa rạng soi rọi khắp nơi. Thật 
vậy, hành giả Khất sĩ khi đầy đủ giới như trang bị áo giáp không sợ bị 
mũi tên độc của tham sân si, phiền não, nghiệp chướng đâm xuyên 
phá được và từ đây bước chân đi du hóa gieo hạt giống từ bi trí tuệ 
khắp muôn nơi. Đó là hạnh nguyện của một Tỳ-kheo Khất sĩ.

Trong nếp sống thiền môn của chư Tăng Ni Khất sĩ, thiền định - 
quán chiếu là một nếp sống không thể thiếu để trau dồi nội lực, tịnh 
hóa tam nghiệp, trở về với bản tâm thanh tịnh chơn như của chính 
mình. Chính sự quán chiếu này, Tổ sư Minh Đăng Quang đã đạt 
được đạo khi nhìn thấy bọt sóng từng đợt vào ra tựu  tán. Để được 
nếp sống như vậy, người xuất gia phải là chơn tâm xuất gia cầu đạo 
giải thoát, quyết lòng thực hành cho đến khi đạt đạo mới thôi. Lại 
nữa, hành giả phải chánh định diệt trừ vọng niệm cắt đứt vòng hệ lụy, 
cởi trói sợi dây oan nghiệt, trở về với chơn tâm thường trú của chính 
mình, tìm lại Phật tánh của mình.

 Và như vậy, trong Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng 
Quang chủ trương thiền định quán chiếu, vì đó là mục tiêu quan 
trọng của người xuất gia, có chánh định mới làm chủ được mình, 
mới làm thầy của trời và người, làm chỗ dựa cho bao tâm hồn bị lạc 

3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2009.
4. Sđd, “Nhập định”, tr. 339-340.
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lõng không nơi nương tựa. Tăng là người thừa kế sự nghiệp của chư 
Phật ba đời “kế vãng khai lai báo Phật ân đức” làm rường cột và đảm 
bảo cho ngôi nhà Phật pháp trường tồn mãi mãi trên thế gian này. 

2. Giữ gìn Y bát chân truyền 

Trong đời sống của một Tỳ-kheo chơn chánh, tài sản chỉ có 3 y và 
bình bát. Đức Thế Tôn là hình ảnh gương mẫu cho tinh thần này, trở 
thành người vô sản ngay từ khi quyết định ra đi tìm con đường giải thoát 
cho nhân loại. Một mình một bóng, Ngài dấn thân vào đời sống tu hành 
khổ hạnh giữa chốn rừng già. Ngài biết rằng cung vàng điện ngọc vợ đẹp 
con xinh uy quyền thế lực là chất men nồng cao độ làm đê mê say cuồng 
và có thể giết chết một ông hoàng giữa vòng tục lụy. Sau hơn mười năm 
tầm đạo, con người ấy đã thật sự thoát ly những khổ đau trói buộc của 
phàm tình, đầu tiên trên bước lữ hành ôm bát hóa duyên theo hạnh xưa 
của ba đời chư Phật. Ngày trở về thành để thăm hoàng tộc, Ngài cũng với 
hình ảnh này hóa độ hoàng thân quốc thích. Thử hỏi, còn hình ảnh nào 
cao đẹp hơn và hạnh phúc hơn người đã cắt ái ly gia,  xem vật chất là  nhu 
yếu, nêu cao tinh thần thiểu dục tri túc để hòa nhập san sẻ cùng với tất 
cả chúng sanh, để hóa độ chúng sanh không còn khổ đau trói buộc trong 
cuộc đời giả tạm vô thường. Một cuộc đời nhẹ nhàng giải thoát, không 
tham cầu ước muốn như cánh chim trời lộng gió bay khắp muôn phương 
đem tình thương cho khắp mọi loài. 

Ba y gồm y thượng, y hạ, và y trung. Bát phải được làm bằng đất 
nung đỏ vuốt tròn đốt đen có lăn sáp bên ngoài để không còn có giá 
trị sang trọng, một cái nắp đậy bát bằng nhôm trắng nhẹ, một cái túi 
vải tròn vừa với bát có nắp phủ, có quai mang choàng vào vai. Y tượng 
trưng cho bầu trời, bát tượng trưng cho quả đất , bát là ruột, y là da luôn 
luôn được gìn giữ trân quý. Tấm y quả bát từ chư  Phật ba đời truyền 
trao, khi thực sự đứng vào hàng trưởng tử của Đức Như Lai thì y bát là 
một pháp khí thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành đầy đủ giới đức 
trang nghiêm, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Tăng đoàn. Vì vậy, y 
bát đã được Tổ sư truyền thừa trên tinh thần đó. Không có y bát, hành 
giả như chim mất cánh, như cây lìa cành, vì y bát là đôi cánh cho hành 
giả hướng đến phương trời cao rộng, vượt thoát ấm ma, làm bậc xuất 
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trần thượng sĩ, làm lợi lạc quần sanh, tạo Niết-bàn tịnh lạc ngay cõi trần 
gian này. Người Khất sĩ đã tiếp nối truyền thống Thích-ca, xây dựng 
Chánh pháp tại thế gian này qua hình ảnh tiêu biểu:

Y vàng nhẹ bước vân du

Bát nung nặng mối tình thu muôn ngàn.

Đấy là hình bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang đầu tiên hành 
đạo ở làng Phú Mỹ ngày xưa. Ngài đã nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp lập nên Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với y bát chơn truyền đi 
khắp đó đây, nối hạnh Phật xưa ôm bát hóa duyên hóa độ chúng 
sanh, lập nên hệ phái biệt truyền với ý nghĩa nhiệm mầu của đoàn Du 
Tăng Việt Nam. Với chí nguyện thiêng liêng cao cả, Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam đã làm rạng ngời giáo pháp .

Một bát cơm ngàn nhà,

Thân đi muôn dặm xa,

Mắt xanh xem trần thế,

Mây trắng hỏi đường qua.

Y bát đã làm lợi lạc cho muôn loài, cho tất cả cho nhân loại, đem 
tinh thần xả kỷ lợi tha, giáo hóa chúng sanh cương cường nan  độ, lấy 
hạnh từ bi bình đẳng để đến với muôn người, không phân biệt nghèo 
giàu. Tấm y có năng lực bố ma, phá ác, ngăn ngừa mọi lỗi lầm có thể 
xảy ra, “bởi khất cái với khất sĩ cũng tương tự in nhau, vì kẻ gian manh 
muốn sắm áo bát bao nhiêu cũng được người khất sĩ phải là có thật học 
phải đủ đức hạnh, phải có chơn tu mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ”5 
và tạo nên mảnh ruộng phước điền cho người gieo hạt giống Bồ-đề. 
Chiếc bát có công dụng diệt trừ tham sân si tăng trưởng tinh thần 
thiểu dục tri túc của người xuất gia.

Nói về lợi ích của hạnh mặc y phấn tảo “Vị này không đau khổ do 
phải giữ gìn y phục, sống không tùy thuộc vào người khác, không sợ trộm 

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Y bát chơn truyền”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr 289.
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cướp, không có sự thèm muốn đối với y phục. Vì những vải ấy dễ kiếm, ít 
giá trị, nhờ đó sẽ phát sinh kết quả ít muốn biết đủ và tinh tấn tu tập”6. 

Nhà sư Khất sĩ đầu đội trời chân đạp đất, đi khắp đó đây để giáo 
hóa chúng sanh, tự lợi và lợi tha, vũ trụ là nhà chúng sanh, là thân 
bằng quyến thuộc. Hạnh người xuất gia là đi giáo hóa, gieo duyên 
Phật pháp với tất cả muôn loài, đêm về tĩnh toạ dưới gốc cây, lấy trời 
làm màn lấy đất làm chiếu, không gì của ta, tâm thảnh thơi giải thoát, 
không lo lắng buồn phiền. Thanh tịnh đạo luận trang 36 có mô tả 
về hạnh ở gốc cây: “Người theo hạnh này phát nguyện: Tôi theo khổ 
hạnh ở gốc cây hoặc tôi từ chối một mái nhà có 3 cấp bậc, cấp thượng 
là không được phép quét dọn sạch sẽ gốc cây đã chọn, cấp trung có thể 
nhờ người nào đó quét dọn gốc cây, cấp hạ là có thể sai những chú tiểu 
trong chùa quét dọn sạch sẽ trải cát bằng phẳng xung quanh gốc cây”7.

Ngồi dưới gốc cây thấy lá cây rơi rụng, hành giả quán chiếu được 
sự vô thường biến đổi, hợp tan, ly biệt, tụ tán, hoại không mà đoạn 
trừ được lòng tham. Vì mục đích cao thượng ấy, người Du tăng Khất 
sĩ đã chọn cho mình lý tưởng thoát trần này để làm mục tiêu cho 
chí nguyện xuất gia với tinh thần lục hòa được Tôn sư Minh Đăng 
Quang đề cao: “Nên tập sống chung tu học”. 

Đó là hạnh nguyện độ tha của Du tăng Khất sĩ khi chọn cho 
mình pháp môn thực hành khất thực, ôm bát hóa duyên không nấu 
nướng để nuôi dưỡng lòng từ không bận rộn để dành thời gian tham 
thiền nhập định, không cất giữ của riêng đồ ăn uống để tâm trí rảnh 
rang cất chứa giáo lý Phật-đà, làm tài sản để ban phát cho tất cả chúng 
sanh làm hành trang cho mình đi về bến bờ giác ngộ.

Về sự đi khất thực, Tổ sư đã chỉ dạy thành 26 điều cụ thể, chi tiết 
hóa từng oai nghi, phép tắc được ghi trong Luật nghi Khất sĩ 8 mà 
chúng ta khó có thể tìm thấy trong Luật tạng nào, dù là Luật Nam 
truyền hay Bắc truyền. 

6. Buddhaghosa, Thích Nữ Trí Hải dịch, Thanh tịnh đạo luận, tr. 32
7. Sđd, tr. 36. 
8. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, tr 57.
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Đi xin để khắc sâu tình vạn loại 

Tổ sư Minh Đăng Quang cũng thế, Ngài đã nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp. Ngài được chư Phật ba đời hộ trì, thành lập “Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam” nay là “Hệ phái Khất sĩ”. Đây là hệ phái giữ nguyên 
nếp sống đạo hạnh thanh bần của Tăng chúng thời Đức Phật, không 
chấp chứa, không tham đắm. Dưới đây là Niết-bàn thời khắc biểu, 
thời khắc buổi sáng là thời khắc dành để giáo hóa độ sanh, thời khắc 
chiều tối là thời khắc dành riêng tu tập.

1. Chiều 5 giờ đến 7 giờ sáng tu tịnh ngủ nghỉ, hoặc gốc cây vườn 
rừng hoặc chùa am cốc tùy theo phương tiện.

2. Sáng mai 8 đến 9 giờ khất thực theo đường dài hoặc nơi xóm 
làng thành thị. 

3. Giờ trưa 11 đến 12 giờ độ cơm.

4. Chiều 3 đến 4 giờ thuyết pháp.

5. 6 đến 7 giờ thiền định.

6. 12 giờ đến 1 giờ khuya thiền định.

Du Tăng khất thực bước đầu hành đạo tại các tỉnh miền Tây 
từ Mỹ Tho trở ra. Mỗi buổi sáng, bóng huỳnh y phất phới các  nẻo 
đường khiến cho dân chúng khởi lòng kính trọng muốn hộ trì, từ đó 
mối đạo cũng dần được mở mang. Lần lên miền Đông nơi mảnh đất 
phồn hoa đô hội của Sài Gòn, có mặt ở miền Trung, nơi mảnh đất 
khô khan khổ cực, đoàn Du tăng Khất sĩ đã thổi vào những nơi này 
luồng đạo hạnh  mới, đem ánh sáng của đạo giải thoát đến cho mọi 
người, thay đổi cuộc đời của người dân, để rồi ngày càng nhiều người 
biết quy y Tam Bảo, biết bố thí cúng dường, biết trì trai giữ giới. Dần 
dần, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã trở thành chỗ nương tựa tinh 
thần vững chắc cho nhiều người có duyên cảm đức.

Cơm áo gạo tiền là huyết mạch nuôi sống con người, thế nhưng, 
không vì thế mà người Khất sĩ duy trì mạng sống bằng con đường giết 
hại hoặc làm tổn thương đến vạn vật chúng sanh. Người Khất sĩ chỉ xin 
ở lòng từ rộng mở, quý đạo chơn chánh mà cúng dường tịnh vật chay 
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lạc để nuôi thân này. “Ấy vậy tiếng chay lạc là sự trong sạch hiền lành để 
trau tâm hay cũng vì tâm đã hiền lành trong sạch mà đã ăn như vậy, chứ 
không thể nuôi sống bằng cách ác hay cấu trược được. Nên gọi rằng miếng 
ăn của tâm chay, hay miếng ăn chay là của tâm trong sạch hiền lành”9.

Từ ngày quyết chí lập tu theo hạnh xưa của Phật, Tổ sư Minh 
Đăng Quang thực hành pháp hạnh khất thực không nhà cửa, không 
bếp lửa, du hóa Ta-bà, nhận cơm từ lòng tịnh tín trong sạch mà nuôi 
thân, chớ không nhận thức ăn bất tịnh. “Vì miếng ăn mà người khóc 
người than, miếng ăn mà người thù người oán, ăn đầu ăn sọ người ta, 
ăn óc ăn tủy người ta, ăn phá hại nhà cửa, ăn xác thân quần áo của 
người ta, miếng ăn độc ác bất nhân, ăn thịt chúng sanh vô nhân phi 
nhân có đâu là phải lẽ cho loài người, mà sao chúng ta lại không chừa 
bỏ? Ăn là để sống thì ăn thiện mới sống yên, chứ ăn ác độc thì làm sao 
mà sống được, quên cái gì cũng được chớ cái tội ác của chúng ta sao lại 
đi nỡ quên, mà hại người mãi mãi”10. 

 Thức ăn thanh tịnh trong sạch làm cho lòng mình nhẹ nhàng, 
tâm trí yên ổn bình tĩnh, không vọng động, không nóng nảy, máu 
huyết điều hòa, cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần minh mẫn sáng suốt. 
Đây là nền tảng cho sự phát triển thiền định, quán chiếu soi rọi tâm 
linh, quán chiếu hơi thở, điều chỉnh thân tâm đạt đến thân an tâm 
lạc, tháo gỡ mọi vướng mắc kiến chấp, hành thiền định, xả niệm lạc 
trú dần dần thành tựu quả vị vô thượng. Đó là nấc thang cuối cùng 
cho người xuất gia đứng trên mảnh đất thân chứng đạo quả.  

Để kết thúc bài này, người viết xin trích bài kệ Phật dạy:

Người trú giới có trí,

Tu tập tâm và tuệ,

Nhiếp tâm và thận trọng,

Tỳ-kheo ấy thoát triền11.

9. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Ăn chay”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr. 320.

10. Sđd, tr. 336.
11. Tương Ưng I, HT. Thích Minh Châu – Viện Nghiên cứu Phật học. tr 13



KHAÁT SÓ VAØ LYÙ DUYEÂN SINH

TKN. Hạnh Thường 
Cử nhân Phật học khoa Đào tạo từ xa (Khóa I) 

Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh

Trong thời đại văn minh vật chất phát triển như vũ bão, vai trò 
của người tu sĩ  trong đời sống xã hội là một thách thức không nhỏ về 
cả hai phương diện tự độ và độ tha. Trong việc xiển dương Phật pháp 
đến đại đa số quần chúng, người tu sĩ cần phải có tính năng động, 
tích cực nhập thế thông qua các phương tiện thiện xảo; mặt khác, 
cần phải đủ lực vận dụng khéo léo phương tiện đưa người vào Chánh 
giáo, mở ra con đường vượt thoát lầm mê sanh tử. Đó là cái khó của 
người tu sĩ Phật giáo trong thời đại hiện nay.

Người tu sĩ mắc phải không ít những sai lầm trong việc sử dụng 
phương tiện một cách sai lạc, thiếu tỉnh thức đã dẫn đến việc bị cuốn 
theo thăng trầm của những làn sóng hư vinh thế tục. Do đó, tu sĩ 
trước tiên cần phải nhắc thức mình là một vị Tỳ-kheo (Bhikkhu), 
nghĩa là người hành khất Phật giáo, là một Khất sĩ. Đây được xem 
như là một trong những ý nghĩa hết sức cao quý của một Tỳ-kheo. 
Để nuôi thân mạng, Tỳ-kheo chọn đời sống khất thực, vì mục đích 
tự lợi, lợi tha khác hẳn với những kẻ ăn xin vất vưởng qua ngày. Tự 
lợi là việc dùng phẩm vật của tín thí cúng dường đủ nuôi thân mạng 
cho việc tu tập, lợi tha là thông qua việc trì bình khất thực để có cơ 
duyên giáo hóa, gieo chủng phước điền cho tất cả chúng sanh một 
cách bình đẳng. Khất thực chính là truyền thống của mười phương 
ba đời chư Phật.
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Trong bộ Chơn lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã định nghĩa về 
phạm trù của hai chữ “Khất sĩ” thật là thông thấu và sâu rộng. Mối 
tương quan, tương duyên của vạn vật trong vũ trụ không nằm ngoài 
hai chữ Khất sĩ. Ngài định nghĩa chữ “Khất” là sự bao hàm như sau: 
“Tiếng ‘khất’ có nghĩa là xin. Lẽ xin là chơn lý của võ trụ, mà chúng 
sanh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi 
trí. Ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy, hoặc đi xin, hoặc đứng xin, hoặc 
ngồi xin, hoặc nằm xin, hoặc ở một chỗ xin, hoặc đi cùng khắp xứ 
xin. Xin cái ác, xin điều thiện, xin đạo đức, xin quả người Trời Phật, 
xin vật chất, xin tinh thần, xin địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh… Đất xin 
nước, đất mới sống khỏi chết khô. Cỏ cây xin đất nước mới sanh chồi 
mọc nhánh. Thú xin đất nước cỏ cây mới có đi chạy. Người xin thú cỏ 
cây đất nước lửa gió mới có nói làm. Trời xin người thú cỏ cây tứ đại 
mới sanh thức trí. Phật lại xin nơi Trời người thú cỏ cây tứ đại mới 
được giác chơn”1. 

Tổ sư khẳng định lẽ xin là chân lý của vũ trụ. Dùng từ xin, vay 
mượn, hay sự trao đổi qua lại đều không có gì sai khác. Vạn vật có 
mặt đều nương vào cái khác mà có. Nhắc lại câu chuyện về Tỳ-kheo 
Mã Thắng một hôm đi khất thực gặp Ngài Xá-lợi-phất, hiện đang đi 
tìm thầy học đạo. Thấy dáng vẻ của một Sa-môn uy nghi, đĩnh đạc, 
Ngài Xá-lợi-phất bèn hỏi giáo pháp, Tôn giả Mã Thắng nhân đó đọc 
bài kệ:

“Các pháp từ duyên sinh,

Cũng do duyên mà diệt,

Thầy tôi Đại Sa-môn,

Thường dạy điều như thế”.

Bài kệ này đã làm chấn động toàn thân tâm của Ngài Xá-lợi-
phất khiến cho Ngài thoáng sát-na nhận ra chân tướng của vạn pháp. 
Đây chính là giáo lý Duyên khởi (Pratityasamutpada), còn gọi là 
nhân duyên sanh, cũng được dịch là tùy thuộc phát sanh (Dependent 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr. 264. 
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Origination).  Mọi sự vật, hiện tượng đang hiện hữu đều phụ thuộc 
bởi yếu tố của nhân và duyên kết hợp mà thành. Sự hiện hữu có được 
đều dựa vào, phụ thuộc vào những yếu tố khác. Do đó, không có cái 
gì hiện hữu một cách độc lập mà không có bất kỳ một yếu tố nào tác 
động. Nếu thiếu một nhân hay một duyên thì sự vật, hiện tượng đó sẽ 
không thể hiện hữu hoặc hiện hữu trong trạng thái khác với bản thân 
nó. Công thức lý nhân duyên được tóm tắt như sau:

Cái này có thì cái kia có (imasmim sati idamhoti),

Cái này sinh thì cái kia sinh (imassuppada idam uppajjati),

Cái này không thì cái kia không (imasmim asati idam na hoti),

Cái này diệt thì cái kia diệt (imasmim nirodha idam airujjhata)2.

Để thấy rõ sự phụ thuộc lẫn nhau của các pháp hữu vi mà chúng 
có mặt, “cái này có thì cái kia có” chính là xin, là vay mượn. Người 
được gọi là Khất sĩ chính là người phải học cho được bài học của vũ 
trụ, bài học của sự tương tác này, bài học của giải thoát mà mười 
phương chư Phật không ai không học qua. Lý tương duyên được Tổ 
sư cụ thể hóa như sau: “Giáo lý ăn xin là sự chan hòa cho nhau, tức 
là công lý võ trụ, là Pháp bảo, hay chơn lý, triết lý nhiệm mầu. Người 
này nấu cơm, người kia ăn. Người khác may áo, người nọ mặc. Kẻ 
này cất nhà, kẻ kia ở. Kẻ khác lo thuốc cho kẻ nọ đau”3. Nghĩa là ai 
ai cũng là người ăn xin hết, không ai trong chúng ta không phải là 
người ăn xin. Mỗi hơi thở vào ra của chúng ta cũng là sự xin không 
khí của trời đất, sự trao đổi chất, trao đổi tế bào trong từng khoảnh 
khắc sanh diệt trên thân thể đều là sự vay mượn, sự cho xin. Rộng 
hơn nữa, kiến thức mà mỗi người có được cũng là sự xin, mọi thứ 
vật dụng mà con người dùng đến cũng không ngoài sự cho xin mà 
có. Điều này, Tổ sư đã đề cập rất chí thiết: “Lẽ sống ở đời không ai duy 
kỷ được: nào ai có thể tự sống riêng biệt lấy mình, mà không cần nhờ 
nơi tất cả? Chính thân ta đây, đã do biết bao người tạo sanh và nuôi 

2. Thích Minh Châu dịch, Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna), Tiểu bộ kinh, Tu 
thư Vạn Hạnh, 1982, tr. 291.

3. Sđd, Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, tr. 266 – 267.
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dưỡng: Một điểm tinh cha, một chút huyết mẹ, hòa hiệp thành hình, 
từ lúc lọt lòng, đã chịu ơn muôn loại: Thức ăn, sự mặc, chỗ ở, thuốc 
men, các việc nhu cầu v.v… há phải chỉ một đôi người đảm nhận? Vạn 
vật chung quanh ta lúc nào cũng đỡ nâng đùm bọc, ta là kẻ quá nhỏ 
nhen, đang xin nhờ nơi tất cả, mà mỗi chúng ta không ai tự mình có 
sẵn món chi được vậy”4. 

Người thế gian thường hiểu một chiều: “Do tôi lao động cực khổ 
để mua sắm tất cả tiện nghi mà tôi muốn có, không xin ai cả”. Hiểu 
như thế là thiển cận, là cái hiểu của người chưa biết lý duyên sinh, 
chưa biết đến chân lý vũ trụ là gì. Do đó, tất cả những việc làm, suy 
nghĩ, hành động mỗi mỗi người ta đều gắn thêm cái tôi vào đó: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Nhưng giáo lý 
của Đức Phật dạy rất rõ ràng rằng: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, để thấy rõ 
rằng không có một cái tôi nào trong bản thân một con người, con 
người chỉ là tập hợp của các yếu tố duyên sinh mà thành. Do đó, sự 
thật mỗi con người chính là Khất sĩ. Vạn vật cũng là Khất sĩ, đang 
là Khất sĩ, sẽ là Khất sĩ. Tuy nhiên, dưới con mắt thế gian, chẳng ai 
tự cho mình là kẻ ăn xin cả, trừ một vài người ăn xin vất vưởng để 
sống qua ngày, còn hầu hết những người có ý chí phấn đấu, biết lao 
động để sinh sống, làm sao họ có thể hiểu được ý nghĩa xin cao quý 
ấy. Còn người ăn xin sống bám xã hội thì cũng chẳng bao giờ hiểu 
được nghĩa lý huyền vi của đạo ăn xin cao cả. Vậy thì, chỉ có giáo lý 
của Đức Phật mới chỉ rõ cho nhân loại thấy rõ sự tương duyên lẫn 
nhau trong vũ trụ, và con người chịu sự chi phối tuần hoàn trong 
mười hai nhân duyên để chịu luân hồi, sanh tử. Điều này, chính Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã khẳng định lại lời chư Phật như sau: “Giáo 
lý của Khất sĩ là trung đạo, chánh đẳng chánh giác vô thượng, cốt yếu 
để đem lại chữ hòa cho muôn loài, xin cái cao ban vào cái thấp, để tạo 
sự bằng phẳng giữa cõi đời. Đi xin để kêu gọi lòng từ bi hỷ xả, đức từ 
ái cho nhơn loài,… không phải vì đói khát sợ chết mà xin, người đi xin 
vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh tấn phước lạc, nhắc nhở độ khuyên 

4. Sđd, tập III, “Hòa bình”, tr. 349 – 350.
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người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy. Mỗi ngày đi xin một lần, lập một 
công đức dẫn đạo ban hành, dìu dắt chúng sanh, đền ơn chư Phật lưu 
truyền chánh pháp”.5 

Như vậy, có thể nói hai chữ Tỷ-kheo (Bhikkhu) mà Đức Phật 
thường gọi hàng Sa-môn Thích tử của Ngài chính là thể hiện chân lý 
tối cao, tối thượng mà giáo lý của Đức Thế Tôn muốn chỉ bày cho tất 
cả chúng sanh. Tỷ-kheo là Khất sĩ, trên xin giáo pháp của Đức Phật, 
dưới xin vật thực của tín thí, trên cầu giải thoát, dưới cứu khổ hàm 
linh. Xin và cho cũng là cặp phạm trù không bao giờ khuyết. Đồng 
thời, một người được gọi là Tỷ-kheo cũng đồng nghĩa với việc người 
này đã nhận ra chân lý của vũ trụ, nhận ra các pháp vốn có mặt trong 
lý tương sinh, tương diệt mới xứng đáng là một Tỷ-kheo. Vào thời 
Đức Phật, có lần Bà-la-môn Bhikkhaka đến hỏi Đức Phật: “Thưa Tôn 
giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực. 
Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta?”. Đức Thế Tôn đáp: “Không phải ai 
ăn xin, cũng gọi là Khất sĩ, nếu chấp trì độc pháp, không  gọi là Tỷ-kheo. 
Ai sống ở đời này, từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì 
theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng Tỷ-kheo”6. Như 
vậy, Khất sĩ là người ăn xin nhưng không có nghĩa là người ăn xin 
nào cũng là Khất sĩ. Điều này đã được Đức Phật trả lời rất rõ ràng. 
Nếu không có đời sống phạm hạnh, không có đời sống chánh trí thì 
không phải là Tỷ-kheo. 

Do đó, bản thân mỗi vị Tỷ-kheo là phải quán chiếu để thấy tự 
thân chính là Khất sĩ, với tinh thần vô trụ, vô chấp, để có cái nhìn tuệ 
giác như thật: không cái gì của ta, là ta, tự ngã của ta. Và từ đó có thể 
truyền bá về giáo lý Khất sĩ cho tất cả chúng sanh được hiểu rõ.

Là người con Phật, thường trực tuệ tri về bản chất Khất sĩ có thể 
giúp cho mỗi chúng ta giảm dần tự ngã, dẫn đến đoạn diệt tham ái, 
để đời sống trở nên có ý nghĩa thiết thực, để tâm hồn được mở ra giữa 
đại đồng với tinh thần từ ái, bao dung như bản tánh tự nhiên vốn có 

5. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 274.
6. ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ I, chương 7, phẩm Cư sĩ, phần Bhikkhaka, 

VNCPHVN ấn hành 1993, tr. 400.
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của vũ trụ, để “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 …”7. Ai hiểu được Khất sĩ trong mối tương quan, tương duyên 
của vũ trụ, người ấy sẽ có đời sống an lạc và giải thoát. Và chữ “Khất 
sĩ” cũng chính là sự trở về, Khất sĩ chính là tự tánh, Khất sĩ cũng gọi 
là chân lý, là Phật tánh… gọi như thế nào cũng đúng. Bởi nếu thấy 
được thực tánh của vạn pháp thì gọi như thế nào cũng chính xác và 
chẳng có sự phân biệt nào khi ngôn từ chỉ là phương tiện để chỉ bày 
cho chúng sanh hiểu thấu bản chất cuộc sống để đạt đến an vui, hạnh 
phúc vĩnh cửu.

7. Sđd, tập I, “Khất sĩ”, tr. 266.



GIAÙO DUÏC PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ: 
TÖØ TRUYEÀN THOÁNG ÑEÁN HIEÄN ÑAÏI

ĐĐ.TS. Minh Liên  
Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM 

1. Dẫn nhập 

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, câu nói của người xưa 
nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của người tài đức trong một đất 
nước. Đất nước có một nền giáo dục tốt sẽ sản sinh ra hiền tài làm 
hưng vượng quốc gia; ngược lại, dân tộc sẽ bị lạc hậu, nghèo nàn 
và trì trệ. 

Phật giáo là một bộ phận cấu thành xã hội, giáo dục đào tạo 
nhân tài Phật giáo liên quan đến sự hưng thịnh hoặc suy vi của 
tương lai Phật giáo. Phật giáo Khất sĩ, một thành viên của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, kể từ năm 1981 đến nay (2014), trong suốt 
chặng đường hơn 30 năm lịch sử mới của dân tộc, Phật giáo Khất sĩ 
đã giáo dục và đào tạo một thế hệ Tăng Ni đủ khả năng thích ứng 
với điều kiện cuộc sống mới, hòa mình cùng với các truyền thống 
Phật giáo, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày 
càng phát triển.

Nhìn lại chặng đường giáo dục đào tạo của Phật giáo Khất sĩ 
trong 30 năm qua, ghi nhận những thành quả đã gặt được, đồng 
thời bổ khuyết và cải thiện những mặt còn hạn chế là một việc làm 
cần thiết.
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2. Giáo dục truyền thống của Phật giáo Khất sĩ (1944 - 1981)

Giai đoạn này chúng tôi tạm chia thành 2 thời kỳ:

a. Giáo dục trong thời kỳ Tổ sư (1944 - 1954)

Tổ sư Minh Đăng Quang bắt đầu thực hành theo gương hạnh 
truyền thống Du tăng Khất sĩ của Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni vào 
năm 1944. Như vậy, nếu chúng ta lấy năm 1944 làm mốc lịch sử, 
đánh dấu sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tính đến nay 
(năm 2014) Phật giáo Khất sĩ chỉ vừa tròn 70 năm. Nếu so với lịch sử 
hơn 2000 năm của truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông, lịch 
sử Phật giáo Khất sĩ có thể nói là quá non trẻ. 

Khi Tổ sư Minh Đăng Quang mới hành đạo (1944), với phạm 
hạnh trong sáng và đạo phong thoát tục của mình, con đường hành 
đạo của Tổ sư lại khế hợp với truyền thống của Phật Tăng xưa, nhờ 
vậy, trong vòng 10 năm, Tổ sư đã cảm hóa và tế độ hàng trăm Tăng 
Ni, và hàng vạn tín đồ cư sĩ Phật tử. 

Tổ sư Minh Đăng Quang đặc biệt đề cao pháp hành Giới Định 
Huệ, mà đời sống Du tăng Khất sĩ theo truyền thống của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni là một trong những nét đặc thù cụ thể hóa của 
tinh thần ấy. Với tinh thần sống chung tu học: “Cái Sống là phải sống 
chung, cái Biết là phải học chung, cái Linh là phải tu chung”, Tổ sư kêu 
gọi sự hòa hợp của các truyền thống Phật giáo, thể hiện qua phương 
châm “Việt Nam Đạo Phật không có phân thừa”1. Chính vì vậy, trên 
nền tảng Kinh Luật Luận Nam tông và Bắc tông Phật giáo, Tổ sư đã 
khéo léo kế thừa và thâu hóa sáng tạo những tinh túy, mang tính 
dung hòa giữa hai truyền thống, làm nội dung giáo dục và thực hành 
cho Tăng Ni Khất sĩ lúc bấy giờ.

Giáo dục Tăng Ni của Phật giáo Khất sĩ trong thời kỳ Tổ sư chủ 
yếu chú trọng về đạo học, tâm học, có thể tạm gọi đây là đường lối 
giáo dục giác ngộ. Với đường lối này, mục đích của giáo dục là khai 
mở tâm trí, chuyển hóa nội tâm, đưa người học hướng đến đời sống 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, Hà Nội, 
Nxb. Tôn giáo, 2004, tr. 429. 
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xuất ly thông qua thực hành con đường phạm hạnh Du tăng Khất sĩ 
của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, chứ không chú trọng về mặt làm giàu 
tri thức cho người học. 

Mặc dù thời gian hiện diện của Tổ sư không lâu, chỉ vỏn vẹn 10 
năm, khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với một đời người, lại chẳng 
đáng là bao so với công trình tâm linh. Nhưng có thể nói, sự nghiệp 
giáo dục đào tạo Tăng Ni của Tổ sư Minh Đăng Quang đã rất thành 
công. Hầu hết các vị đệ tử lớn có thiện duyên thọ học trực tiếp từ Tổ 
sư, sau khi Ngài vắng bóng (1954), không những trở thành những 
bậc thầy mẫu mực về đạo phong tu học phạm hạnh, mà còn là những 
vị Khất sĩ có tâm lực lớn thực hiện theo chí nguyện Tổ sư, thành lập 
các giáo đoàn Du tăng Khất sĩ đi hành đạo khắp hai miền Nam Trung 
nước Việt, tiếp nối sứ mệnh “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mà 
Tổ sư đã khai mở.

b. Giáo dục trong thời kỳ các Đức Thầy và quý Ni trưởng đệ tử 
của Tổ sư (1954 - 1981) 

Sau khi Tổ sư vắng bóng (1954), Trưởng lão Giác Chánh và 
Trưởng lão Giác Như kế nhiệm lãnh đạo đoàn Du tăng Khất sĩ (sau 
này gọi là Giáo đoàn I) hành đạo suốt các tỉnh miền Trung và một số 
tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Đến năm 1957, một số 
Trưởng lão Hòa thượng trong đoàn Du tăng đứng ra thành lập các 
giáo đoàn riêng. GĐ II do Trưởng lão Giác Tánh, Giác Tịnh lãnh đạo, 
hành đạo khu vực Duyên hải miền Trung và TP. HCM. GĐ III do 
Trưởng lão Giác An thành lập, hoằng hóa khu vực Duyên hải miền 
Trung và các tỉnh Tây Nguyên. GĐ IV do Hòa thượng Pháp sư Giác 
Nhiên thành lập, hành đạo khu vực TP. HCM và các tỉnh miền Đông, 
miền Tây Nam Bộ. Đến năm 1960, Trưởng lão Giác Lý thành lập GĐ 
V, hành đạo khu vực miền Trung và miền Nam. Hai năm sau (1962) 
Thượng tọa Giác Huệ thành lập GĐ VI, hành đạo khu vực TP.HCM 
và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

Ngoài ra, khi còn hiện diện, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã 
chứng minh tiếp độ hàng Ni giới, thành lập Giáo đoàn Ni giới Khất 
sĩ. Sau này, quý Ni trưởng Huỳnh Liên, Bạch Liên và những vị đệ tử 
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lớn bên Ni kế thừa lãnh đạo, thành lập Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt 
Nam (1956), hành đạo khu vực TP.HCM, miền Đông-Tây Nam Bộ, 
khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Về sau bên Ni giới còn 
có 2 phân đoàn, phân đoàn 1 do Ni trưởng Ngân Liên và phân đoàn 
2 do Ni trưởng Trí Liên thành lập, hai vị là đệ tử thứ 5 và thứ 9 trong 
hàng Ni chúng của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong thời kỳ thành lập Giáo đoàn và hành đạo của các Trưởng 
lão và quý Ni trưởng, từ năm 1954 đến năm 1975, càng lúc số lượng 
Tăng Ni xuất gia ở mỗi giáo đoàn ngày càng đông, cơ sở tịnh xá ngày 
một nhiều. Trong mỗi giáo đoàn, chư Tăng chia thành Tăng hành 
đạo và Tăng trụ xứ, để luân phiên nhau đi hành đạo. Từ năm 1975 
đến năm 1981, do nhiều nguyên nhân khách quan, đời sống Du tăng 
không còn thuận duyên, phần lớn chư Tăng Ni Khất sĩ đều dừng 
bước chân du hóa, lui về tu học tại các tịnh xá.

Dù vậy, có thể nói, đến thế hệ đệ tử của các Đức Thầy và quý 
Ni trưởng, giáo dục của Phật giáo Khất sĩ vẫn ghi đậm tính giáo 
dục truyền thống như thời kỳ của Tổ sư, nghĩa là phương thức giáo 
dục thời bấy giờ chủ yếu vẫn là người thầy trực tiếp truyền thọ kinh 
nghiệm tu học thông qua đời sống phạm hạnh của mình cho người 
đệ tử, người học trò nương theo thầy để trau dồi đạo đức, những oai 
nghi tế hạnh ban đầu của người xuất gia.

Nội dung giáo dục thời kỳ này, mặc dù đem lại một số Tăng Ni 
Khất sĩ có cơ hội bồi dưỡng thêm tri thức phổ thông, cũng như mở 
rộng nghiên cứu tam tạng kinh điển Phật giáo..., thế nhưng những 
bài pháp do Tổ sư Minh Đăng Quang thuyết giảng, được biên soạn, 
kết tập thành bộ sách Chơn lý vẫn là nội dung tư tưởng căn bản, 
mang tính chủ đạo cho Tăng Ni Khất sĩ thọ học và hành trì. 

Đặc biệt, đối với người mới xuất gia, nội dung giáo dục trong 
quyển Luật nghi Khất sĩ không những mang tính giáo dục căn bản 
trong buổi đầu học đạo, mà còn có tính bắt buộc, và là bổn phận của 
người tập sự Sa-di cần phải học và thực hành.

Vào thời này, tại các ngôi đạo tràng tịnh xá, mỗi buổi sáng sớm 
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những người đệ tử tập sự, Sa-di đều có bổn phận đến đảnh lễ vị thầy 
mà mình theo học, trả bài cũ và tiếp nhận bài học mới, các bài học 
này đều gói gọn trong quyển Luật nghi Khất sĩ, đây là những bài học 
không thể thiếu của một vị tập sự, Sa-di. Sau khi trả bài xong, vị 
thầy chỉ dạy cho học trò về đời sống đạo hạnh của người xuất gia, 
nhắc nhở và khuyến tấn, để học trò chỉnh sửa kịp thời những khiếm 
khuyết trong đời sống phạm hạnh của mình. Vị trí của người thầy rất 
quan trọng, người thầy chẳng những là người hướng đạo mà còn có 
trách nhiệm đến đời sống tu học ban đầu của người đệ tử. Ngược lại, 
người đệ tử cũng phải có bổn phận đối với thầy. Sau khi chọn thầy 
xong, phải một lòng vâng theo lời thầy dạy, nhất nhất tuân theo sự 
giáo dưỡng của thầy.

Bước đầu bổn phận làm trò,

Cả thân tâm ý dâng cho người thầy,

Mặc người uốn nắn chuyển xoay,

Đặng mình diệt hẳn riêng tây ý xằng2.

Có thể nói, đây là những ý tưởng giáo dục mang tính đặc thù 
trong truyền thống giáo dục Phật giáo, mà Tổ sư Minh Đăng Quang 
đã kế thừa và phát huy, nhằm giúp cho người mới học đạo bỏ dần tự 
ngã, điều phục tâm tánh, khiến cho tâm được nhu nhuyến. Đường 
hướng giáo dục này trong thời kỳ Tổ sư và các Đức Thầy rất được 
xem trọng. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 1944 - 1981, cho dù là thời kỳ Tổ 
sư (1944 - 1954) hoặc là thời kỳ các Đức Thầy và quý Ni trưởng đệ tử 
lớn của Tổ sư (1954 - 1981), giáo dục của Phật giáo Khất sĩ vẫn mang 
hình thức gia giáo, chú trọng về đạo học và tâm học, thông qua pháp 
hành Du tăng Khất sĩ theo truyền thống của Đức Phật Tổ Thích-ca 
Mâu-ni. 

Trong giai đoạn này, Phật giáo Việt Nam đã kinh qua thời kỳ 
chấn hưng và phát triển giáo dục, các Phật học viện, Phật học đường 

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, “Luật nghi Khất sĩ”, tr. 25.
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đã được mở ra nhiều nơi để đào tạo nhân tài cho Phật giáo. Thế 
nhưng, giáo dục của Phật giáo Khất sĩ vẫn độc lập trong truyền thống 
giáo dục của mình, và đã gặt hái được những thành tựu khả quan, 
chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hội nhập và phát triển mới. 

3. Giáo dục Phật giáo Khất sĩ trong thời hiện đại (1981 - 2014)

Ở đây, để đơn giản và dễ dàng cho sự đánh giá kết quả của giáo 
dục Tăng Ni Khất sĩ trong thời hiện đại, giai đoạn này chúng tôi không 
chia theo mốc thời gian mà dùng ranh giới không gian để phân định. 

a. Giáo dục Tăng Ni Khất sĩ ở trong nước

Sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 04 năm 1975 đưa dân tộc Việt Nam 
bước sang một trang sử mới: trang sử thống nhất đất nước.

Theo yêu cầu của thời đại, cuối năm 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ra đời trong tinh thần thống nhất và hòa hợp của 9 tổ chức 
Phật giáo, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam (tiền thân của Phật 
giáo Khất sĩ) là một thành viên trong 9 tổ chức đó. 

Để đào tạo Tăng Ni tài đức cho Phật giáo, không lâu sau, Trường 
Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở I (tiền thân của Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Hà Nội) được thành lập (1981), cơ sở đặt tại chùa Quán 
Sứ, mở màn cho giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới. 

Đến năm 1984, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở II 
(tiền thân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM) được ra 
đời, khóa đầu (1984 - 1988) tuyển sinh trên dưới 100 Tăng Ni, trong 
số đó thấp thoáng một vài bóng y vàng của Tăng Ni Khất sĩ. Có thể 
nói, đây là bước ngoặc đánh dấu sự chuyển biến trong vấn đề giáo 
dục Tăng Ni của Phật giáo Khất sĩ; bước ngoặc khởi đầu cho giai 
đoạn chuyển tiếp từ giáo dục gia giáo truyền thống đến giáo dục học 
đường hiện đại. Hoặc có thể nói, đây là bước ngoặc chuyển tiếp từ 
giáo dục đề cao đạo học, tâm học, chuyển sang giai đoạn giáo dục 
thiên về tri thức.

Sau thời kỳ mở cửa (1986) nhất là những năm cuối thế kỷ XX, 
trên cả nước các cơ sở giáo dục: sơ, trung, cao đẳng và đại học Phật 
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giáo đều được thành lập; số lượng Tăng Ni Khất sĩ tham gia các cấp 
giáo dục Phật giáo ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tại các trường tiểu 
học, trung học, đại học và các trung tâm bồi dưỡng văn hóa cũng có 
các vị Tăng Ni Khất sĩ theo học.

Có thể nói, hiện nay hầu hết tại các cơ sở tịnh xá tự viện thuộc 
Phật giáo Khất sĩ, nơi nào có Tăng Ni trẻ xuất gia, tùy theo điều kiện 
mỗi trú xứ, các vị tôn túc trụ trì đều khuyến khích những Tăng Ni trẻ 
theo học tại các cấp giáo dục Phật học và thế học.

b. Tăng Ni Khất sĩ du học ở nước ngoài

Sau thời kỳ cải cách (1986), kinh tế, văn hóa và giáo dục... của 
Việt Nam đều được phát triển, nhu cầu văn hóa tri thức của con 
người ngày một nâng cao, giáo dục xã hội Việt Nam xuất hiện một 
trào lưu xuất dương du học. Thế hệ Tăng Ni trẻ Việt Nam cũng hội 
nhập theo trào lưu mới. 

Từ năm 2011 về trước, giáo dục Phật giáo trong nước chưa được 
phép đào tạo cấp học Thạc sĩ3. Vì vậy, trong thời kỳ này, các vị Tăng 
Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học trong nước, nếu muốn tiếp tục đi trên 
con đường học vấn, đa phần đều chọn giải pháp du học, trong số đó 
có không ít Tăng Ni Khất sĩ.

Có lẽ, Tăng Ni Khất sĩ chính thức du học là vào năm 19914, người 
khởi đầu là Ni sư Tín Liên, đến năm 1993, một số vị bao gồm: TT. 
Minh Thành, TT. Giác Ngôn, và các Ni sư Huệ Liên, Phụng Liên, 
Tường Liên… cũng lên đường du học. Đây là một số trong những 
Tăng Ni Khất sĩ tốt nghiệp khóa I (1984 - 1988) của Trường Cao cấp 
Phật học Việt Nam cơ sở II. 

3. Năm 2011 Chính phủ Việt Nam mới cho phép Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP. HCM mở lớp đào tạo Thạc sĩ đầu tiên. Hiện nay, đây là cơ sở giáo dục 
Phật giáo duy nhất trên cả nước được phép đào tạo trình độ Thạc sĩ.

4. Danh từ “Du học” ở đây được hiểu trong ý nghĩa hạn hẹp là đi du học ở 
các cơ sở giáo dục học đường, chứ không mang ý nghĩa du học có tính phổ quát. 
Nếu theo ý nghĩa này thì chính Tổ sư Minh Đăng Quang là người khởi đầu cho 
lịch sử du học của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ. 
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Nếu lấy thập niên 50, 60 của thế kỷ XX làm mốc lịch sử du học 
của Tăng Ni Việt Nam trong thời hiện đại, thì so với các truyền thống 
Phật giáo khác, lịch sử du học của Tăng Ni Khất sĩ muộn hơn trên 
dưới 40 năm5. Dù vậy, đến nay (2014) sau 23 năm đào tạo, theo số 
liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, Tăng Ni Khất sĩ du học trên 60 
vị, trong đó đã có 32 vị có học vị Tiến sĩ, 17 vị có học vị Thạc sĩ. Số 
còn lại hiện đang theo học các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đây là 
con số khá khiêm tốn so với các truyền thống Phật giáo khác ở trong 
nước. Dù vậy, nếu so sánh tỉ lệ trên số lượng Tăng Ni, con số này 
cũng rất khả quan6. 

c. Thử phân tích một số vấn đề về Tăng Ni Khất sĩ du học

Tăng Ni Khất sĩ du học là một trong những phương diện quan 
trọng cho tương lai phát triển bề rộng của Phật giáo Khất sĩ. Số lượng 
Tăng Ni du học ở trên, cho chúng ta một niềm hi vọng lớn, nhưng 
do vì phát triển mang tính tự phát, thiếu định hướng, nên vấn đề du 
học của Tăng Ni Khất sĩ phát sinh nhiều bất cập và không phát huy 
hết tiềm lực vốn có.

Trùng lặp về chuyên ngành 

Đây là bài toán nan giải có tính phổ biến trong vấn đề du học của 
Tăng Ni Việt Nam, chứ không riêng của Tăng Ni Khất sĩ. 

Trước mắt, có không ít Tăng Ni Khất sĩ du học từ nước ngoài trở 
về, đa số đều có học vị Tiến sĩ, số còn lại là Thạc sĩ, cho dù hiện tại 
chúng tôi chưa có số liệu thống kê chính xác về tỉ lệ phân phối giữa 
các chuyên ngành của họ. Nhưng theo hiểu biết chủ quan của bản 
thân, phần lớn trong số họ đều tốt nghiệp chuyên ngành Phật học.

Từ trước đến nay, khi đi du học, đặc biệt là khi đến các nước 
như Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan và Tích Lan, Tăng Ni Khất sĩ thông 

5. Thập niên 50-60, Phật giáo Việt Nam có quý Hòa thượng: Thiền Ấn, Minh 
Châu, Tâm Giác, Thanh Kiểm, Quảng Liên, Huyền Vi, Thiện Châu, Quảng Độ... 
đi du học nước ngoài.

6. Chúng tôi hy vọng khi có đủ thời gian và tư liệu, sẽ thực hiện thống kê và 
so sánh có ý nghĩa này.
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thường đều theo học chuyên ngành Phật học. Dù rằng hiện nay, sự 
phân chia chuyên ngành cũng như môn học ở các nước phát triển 
càng lúc càng đi vào chi tiết và mang tính chuyên môn sâu và chuyên 
ngành Phật học có thể được phân làm các hướng nghiên cứu khác 
nhau, ví dụ như: Chuyên nghiên cứu về Hán tạng, Pali tạng, Sanskrit 
tạng... trong mỗi lĩnh vực lớn này còn có thể chia ra nhiều hướng 
nghiên cứu khác nhau, ví dụ như: chuyên về kinh tạng, luật tạng, 
luận tạng, các tông phái... Dù vậy, nhiều người cùng có chuyên ngành 
giống nhau cũng không sao tránh khỏi sự trùng lặp về văn hóa tri 
thức, ảnh hưởng cho vấn đề phục vụ sau khi về nước và phát sinh 
nhiều mặt bất cập khác. 

Về mặt thư tịch, có thể nói, so với các tôn giáo lớn khác, Phật 
giáo có một kho tàng thư tịch phong phú và đồ sộ nhất. Trong đó ẩn 
tàng vô số tri thức có khả năng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và phát 
kiến tri thức mới cho nhân loại. Hiện tại, không ít học giả tri thức 
Đông Tây, từ góc độ chuyên ngành của mình, đã khéo léo vận dụng 
tri thức cá nhân để thể hội và lý giải Phật lý. Cho nên, ngày nay xuất 
hiện nhiều cách nhìn mới như: Phật giáo và khoa học, Phật học và 
y học, Phật học và hóa học, Phật học và thiên văn học... Xem ra, khi 
tri thức nhân loại ngày càng phong phú, ranh giới giữa khoa học xã 
hội nhân văn và khoa học tự nhiên không những không còn cách 
biệt, mà ngày càng có mối tương quan mật thiết với nhau, “tất cả 
các pháp đều là Phật pháp” câu nói trong kinh Phật ngày càng được 
nghiệm chứng. 

Đứng về mặt giáo dục học đường, ngày nay Tăng Ni có thể 
chọn những chuyên ngành như: Tôn giáo học, triết học, tâm lý học, 
văn học, lịch sử học, giáo dục học, ngôn ngữ học, xã hội học, kiến 
trúc học, khảo cổ học... mà vẫn không xa rời nghiên cứu tri thức 
Phật học.

Đơn điệu về ngôn ngữ 

Khi rời khỏi quê hương Ấn Độ để truyền sang các nước trên thế 
giới, Phật giáo hình thành nên hai truyền thống lớn: Bắc truyền và 
Nam truyền. Ngôn ngữ Bắc truyền có thể khởi đầu từ cổ ngữ Sanskrit, 
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về sau chuyển sang tiếng Hán, hình thành hệ thống Hán tạng rồi sang 
ngôn ngữ hiện đại như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt... Ngôn ngữ 
Nam truyền được khởi đầu từ cổ ngữ Pali, về sau hình thành nên hệ 
thống ngôn ngữ hiện đại như tiếng Miến, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng 
Lào, tiếng Campuchia...

Ngoài hai truyền thống trên, hiện nay trên thế giới còn có truyền 
thống Phật giáo Tạng truyền, chiếu theo phương hướng truyền nhập, 
Phật giáo Tạng truyền là một chi nhánh của Phật giáo Bắc truyền. 
Thế nhưng, trong kho tàng kinh điển Tạng truyền có những tư tưởng 
và nội dung mang tính đặc thù, khác với hệ thống Hán tạng.

Cuối thế kỷ XIX, lợi dụng nền văn minh tiên tiến của mình, các 
nước Tây phương tiến hành xâm lược Đông phương, mở ra một kỷ 
nguyên xung đột và giao thoa văn hóa Đông Tây. Phật giáo - một nền 
văn hóa lớn hình thành nên văn minh, tư tưởng thẩm mỹ của văn 
hóa Đông phương được người Tây phương chú ý và để tâm nghiên 
cứu. Từ thái độ xem nhẹ, dần dần họ chuyển sang thái độ trân trọng. 
Cho đến ngày nay, Phật giáo đã cắm rễ và từng bước phát triển ở các 
nước Tây phương, thư tịch Phật giáo cũng được dịch sang các ngôn 
ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức... 

Nhìn lại các Tăng Ni Khất sĩ du học, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra.

Về phương diện quốc gia: Phần lớn Tăng Ni Khất sĩ tập trung 
du học ở Ấn Độ và Trung Quốc, một số ở Miến Điện, Thái Lan, Tích 
Lan và Anh. Các nước như Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, 
Pháp... lại chưa có ai du học. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, ở đây 
xin không lạm bàn. 

Về phương diện ngôn ngữ: Hiện nay, trên mặt bằng học thuật 
quốc tế, các nhà nghiên cứu Phật học tối thiểu cần trang bị một cổ 
ngữ và một sinh ngữ. Về khía cạnh cổ ngữ, Tăng Ni Khất sĩ du học 
hiện nay đa số chỉ chú trọng chữ Hán cổ và Pali, cổ ngữ Sanskrit và 
Tây Tạng chưa được chú ý và lưu tâm. Đối với ngôn ngữ hiện đại, 
ngoài ngôn ngữ tiếng Việt, Tăng Ni Khất sĩ du học hiện nay phần lớn 
tập trung ở tiếng Anh, tiếng Hoa. Trong khi các ngôn ngữ khác cũng 
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không kém phần quan trọng trong nghiên cứu và giao lưu Phật giáo 
như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp... lại chưa có vị nào 
theo học.

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần có một ban tư vấn, giúp cho 
Tăng Ni Khất sĩ định hướng trước khi du học. Được như vậy, không 
những tránh được sự trùng lặp (khủng hoảng thừa), ảnh hưởng đến 
vấn đề phục vụ khi Tăng Ni du học trở về, đồng thời tránh đi sự đơn 
điệu ngôn ngữ, làm chướng ngại trong xu thế giao lưu toàn cầu hóa 
ngày nay. 

Ở trên, chúng tôi chỉ xin nêu lên hai vấn đề trong nhiều vấn đề 
bất cập trong hiện trạng du học của Tăng Ni Khất sĩ ngày nay. Vì thời 
gian giới hạn, trong một bài viết không thể nêu hết các vấn đề còn lại. 
Nếu có dịp, chúng tôi sẽ bàn sâu và rộng hơn về vấn đề này.

4. Kết luận 

Kế thừa giáo dục truyền thống, phát huy giáo dục thiền định, 
những tín hiệu đáng mừng.

Nói đến giáo dục Phật giáo, mà chúng ta chỉ bàn về sự phát triển 
bề rộng, củng cố về mặt tri thức, dù là tri thức Phật học vẫn là một 
việc làm phiến diện. Như thế, chúng ta vô tình thế tục hóa Phật giáo, 
biến Phật giáo thành một loại tri thức thế tục, chỉ có tác dụng trang 
điểm bề ngoài và chỉ để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của con người. 

Mô hình giáo dục Phật học ngày nay là sản phẩm của giáo dục 
Tây phương, mô hình này rất chú trọng về mặt truyền thụ tri thức, 
ưu điểm của nó là giúp người học có kỹ năng nắm bắt tri thức phong 
phú và có hệ thống. Nhưng do quá chú trọng truyền thụ tri thức, nên 
có phần khiếm khuyết về tu dưỡng chuyển hóa nội tâm, ảnh hưởng 
đến sự tiến bộ tu tập tâm linh và tính thiêng liêng của đạo học, cũng 
như cốt cách đạo phong, khí chất thoát tục cần có của Tăng Ni. 

Có lẽ nhận thức được điều đó, những năm gần đây chư Tôn đức 
lãnh đạo Giáo đoàn III thỉnh thoảng tổ chức các khóa tu 7 hoặc 10 
ngày bồi dưỡng đạo hạnh dành cho sa-di, Sa-di-ni và tập sự nam 
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nữ (chú điệu), mục đích nuôi dưỡng và đào luyện những oai nghi tế 
hạnh, trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm... trong 
sinh hoạt hằng ngày của người mới xuất gia, mà giáo dục truyền 
thống Khất sĩ rất chú trọng. Đây là điểm sáng cần phải phát huy, vì 
nó không những bổ túc những khiếm khuyết của mô hình giáo dục 
Phật giáo hiện đại, mà còn giúp cho Tăng Ni Khất sĩ trẻ có cơ hội 
quay về cội nguồn xưa, cắm rễ sâu vào lòng đất giáo dục theo truyền 
thống Khất sĩ.

Ngoài ra, ngày nay xã hội loài người mỗi lúc mỗi phát triển, nhu 
cầu tâm linh của con người mỗi lúc càng được nâng cao, đối với Phật 
giáo, có thể nói giáo dục thiền định không những đáp ứng nhu cầu 
tâm linh của con người, mà còn là điều kiện quan yếu để Phật giáo 
được hưng thịnh. Hiện tại, thiền định Phật giáo tại Tây phương càng 
ngày càng phát triển là một minh chứng có tính thuyết phục.

Một vài năm gần đây, chư Tôn đức lãnh đạo đã tạo thắng duyên 
cho Tăng Ni Khất sĩ thực tập các khóa tu thiền định, cứ định kỳ 3 
tháng một lần, một số Tăng Ni Khất sĩ các giáo đoàn và Phật tử lại 
có dịp quy tựu thực tập thiền định 7 ngày. Điều này giúp cho Tăng 
Ni Khất sĩ, nhất là thế hệ trẻ không những có cơ hội cân bằng giữa 
tri thức học thuật và thực tập tâm linh, mà còn thể hiện tinh thần kế 
thừa tư tưởng “tài học sao cho bằng đức hạnh, đức hạnh được bền dài 
cao quý hơn”7 và “Khất sĩ là định huệ, nếu Khất sĩ không có tu về định 
huệ dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất 
sĩ”8 mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã nhấn mạnh.

7. Sđd, tập II, “Đi tu”, tr. 218.
8. Sđd, tập I, “Y bát chơn truyền”, tr. 319.



VAØI NEÙT VEÀ VAÁN ÑEÀ GIAÙO DUÏC 
TRONG HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ 

ThS. Trương Ngọc Quỳnh 
Đại học Nghệ thuật Văn hóa và Du lịch Sài Gòn

Mọi thời đại, mọi tông phái đều đề cao tầm quan trọng của vấn 
đề giáo dục, Hệ phái Khất sĩ cũng không ngoại lệ. Nhìn từ góc độ 
khoa học, tư tưởng giáo dục của Hệ phái Khất sĩ có rất nhiều nội 
dung có giá trị, không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong thời điểm 
Hệ phái ra đời, mà còn có đóng góp nhất định trong hệ thống văn 
hóa, tư tưởng, lý luận hiện đại của Việt Nam. Khi nghiên cứu vấn đề 
giáo dục Phật giáo Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua những nội 
dung tư tưởng trong Hệ phái Khất sĩ. Bởi chỉ khi nào có một cái nhìn 
toàn diện về những tông phái trong Phật giáo Việt Nam, chúng ta 
mới có thể bài trừ hiện tượng mê tín dị đoan và những tư tưởng bảo 
thủ, không còn phù hợp với xã hội hiện đại ngày nay. 

1. Khất sĩ là gì?

Chúng ta đều biết, “khất” nghĩa là cầu, xin, như: khất thực, hành 
khất. Đáng bàn ở đây là chữ “sĩ”. “Sĩ” là cách gọi tôn trọng với đối 
phương như dũng sĩ, chiến sĩ, tráng sĩ. Ngoài ra, “sĩ” còn chỉ học trò, 
người đi học hay người có học như học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ.

Bàn về chữ “sĩ”, trong Luận ngữ, chương “Tử Lộ” có một đoạn 
đối đáp giữa Tử Cống và Khổng Tử như sau: Tử Cống hỏi Khổng Tử: 
“Thế nào được gọi là ‘sĩ’?”. Khổng Tử đáp: “Có liêm sỉ hạn chế hành vi 
của mình, đi sứ nước khác, không phụ mệnh lệnh của vua, người như 
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vậy thì được gọi là ‘sĩ’”. Tử Cống hỏi: “Vậy bậc thứ hai là gì?”. Khổng 
Tử đáp: “Dòng họ cho rằng anh ta hiếu thuận, thôn làng ca ngợi anh 
ta có lòng hữu hảo”. Tử Cống lại hỏi: “Vậy bậc thấp hơn nữa là gì?”. 
Khổng Tử đáp: “Là nói lời đáng tin, hành động quyết đoán”.

Vậy Khất sĩ là gì? Đại Trí Độ Luận quyển 3 có ghi: “Tỉ-khâu là gì? 
Tỉ-khâu là Khất sĩ”. Pháp Hoa nghĩa sớ, quyển 1 viết: “Tỉ-khâu là Khất 
sĩ, trên xin pháp Như Lai nuôi tâm, dưới xin người phàm thức ăn nuôi 
thân, gọi là Khất sĩ”.

Nếu hiểu theo những ý nghĩa trên đây, Khất sĩ là Tăng nhân đi 
tha hương xin vật chất nuôi thân, học giáo pháp nuôi tâm.

Khất sĩ không nặng về miếng cơm manh áo, chỉ trì bình khất 
thực, mỗi ngày ăn một bữa, không cất giữ vật chất, không ở một nơi 
cố định. Bởi vậy mà Khất sĩ là người đi xin ăn, nhưng không phải 
người ăn xin nào cũng là Khất sĩ. Người ăn xin cũng tha hương cầu 
thực, nhưng cố giành miếng ăn bằng mọi cách, lúc được cho nhiều 
thì vui, khi được cho ít thì đau buồn. Đối với Khất sĩ, đồ được cho có 
ngon hay không đều không để tâm. Khất sĩ không mở miệng xin ăn 
như người ăn xin, được bố thí thì nhận, không được bố thí thì bước 
đi, trong tâm không chút phiền não, ấy chính là liêm sỉ của Khất sĩ. 
Chính vì sự khác biệt giữa Khất sĩ và người ăn xin nên dù đều là hành 
vi khất thực, nhưng từ “Khất sĩ” đã thể hiện được sự tôn trọng của 
người đời với hành vi khất thực của họ, chứ không mang nghĩa khinh 
miệt, coi thường như đối với kẻ ăn xin, hay người ăn mày.  

Khất sĩ chú trọng về giáo dục, là quá trình bao gồm cả dạy và 
học. Khất sĩ học pháp Như Lai để diệt trừ bản ngã; hoằng pháp làm 
lợi cho chúng sinh, đồng thời gián tiếp chỉ dạy cho người đời biết bố 
thí để tập bỏ keo kiệt, xan tham. 

Khất sĩ là một trong ba nghĩa trong tiếng Pali “Bhikkhu”, dùng 
để chỉ hàng xuất gia phạm hạnh, đệ tử của Phật. Danh từ “Bhikkhu” 
được người Trung Quốc dịch thành ba nghĩa là Khất sĩ, Bố ma và Phá 
ác. Đức Tôn sư Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền 
thừa Khất Sĩ Việt Nam chỉ dùng “Khất sĩ” với nghĩa “học trò nghèo 
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xin ăn để tu học”. Tổ sư nói: “Ai cũng phải xin và cho. Ai cũng phải học 
và dạy vì không ai tự một mình mình mà có thể sống được. Lẽ xin là 
chơn lý của vũ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi thân, 
người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”1.

Từ đây, Hệ phái Khất sĩ đã nâng việc khất thực lên làm một 
nguyên lý chung cho tất cả mọi người, với quan điểm mọi người đều 
là Khất sĩ. 

2. Vấn đề giáo dục trong Hệ phái Khất sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang cho rằng “Khất sĩ” là học trò, mà đã là 
học trò thì phải tu, phải học.

Tu tức là tu thân, tu dưỡng thân tâm, nỗ lực nâng cao trình độ 
tư tưởng, đạo đức của bản thân. Từ xưa tới nay, tuy mỗi giáo phái 
đều đặt ra những tiêu chuẩn khác nhau về vấn đề tu thân, nhưng có 
thể khẳng định rằng tu thân luôn được coi trọng, được coi là cái gốc 
căn bản.

Đồng thời, tu phải gắn liền với học, bởi “Tu không học là tu mù”, 
như Tổ sư có nói học ở đây không phải là học mênh mông: “Trong đời 
kẻ học mà để hành, là phải đâu đi học lún cố mênh mông, đường nào 
cũng học, lập vập xa vời, để điên đầu rối ruột”. Vậy Khất sĩ phải học gì, 
học ai và học như thế nào?

Khất sĩ phải học chơn lý: “Học chơn lý để biết rõ chúng sanh, vạn 
vật và các pháp đặng đem lại một cái sống, như thân hình võ trụ, nói 
thay cùng tạo hóa, dạy khắp muôn loài. Một địa vị toàn giác, toàn 
năng, tối cao hơn trời đất, cứu độ cả chúng sanh, khắp thế giới chúng 
sanh thảy tự đem mình tôn kính”2. Bởi vì mục đích của việc học là thấy 
được thể tánh, kiến tánh. Như lời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói: “Nếu 
chưa kiến tánh thì tu hành luống công vô ích”. Chưa kiến tánh nhưng 
nếu có thể hiểu được các thiện pháp, chúng ta có thể tránh ác, làm 
lành và có thể sống an lạc, thậm chí rất an lạc ở cõi dục, cõi sắc và cao 
nhất là thành tựu an lạc ở cõi vô sắc, nghĩa là thành tựu an lạc trong 

1. Chơn lý “Khất sĩ”. 
2. Chơn lý “Khất sĩ”. 
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ba cõi. Còn khi kiến tánh, thấy được pháp siêu thoát ba cõi, có lợi ích 
đối với người muốn thành tựu pháp siêu thế. Điều này đòi hỏi thiền 
giả phải du phương, hành cước, nếu chưa kiến tánh hãy cứ đi hoài 
cầu cho được chỗ kiến tánh mới là tu hành đúng. Bởi vậy, học phải 
cho thấu chơn lý, chứ nếu học nhiều mà không thấu chơn lý chưa 
phải là học chơn lý, chưa phải là Khất sĩ. 

Khất sĩ học ai? Khổng Tử từng nói: “Trong ba người đi đường, ắt 
có một người là thầy ta” (tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên). 
Đức Tổ sư Minh Quang Đăng đã mở rộng đối tượng thụ học, được 
viết trong Chơn lý như sau: “Chính Phật là Vô thượng sĩ, là ông thầy 
giáo có sự học không ai hơn! Còn Tăng là Khất sĩ, là học trò đang đi 
du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò, học với tất cả 
chúng sanh, vạn vật, các pháp, học với Phật Pháp Tăng ba đời, học từ 
xóm làng tỉnh xứ, đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh, học nơi chữ 
viết, nghe lời nói, học bằng lo lắng nghĩ ngợi, học nơi sự thật hành, học 
nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa gió. Tạm sống xin ăn tu 
học đi ngay chơn lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc. Và bá 
tánh là cư sĩ kẻ đã lỡ hội đường, hoặc vì tai nạn nên phải đành kham 
thiếu thốn, tập học ở một chỗ nơi để đặng chờ ngày giải thoát”3. Khất 
sĩ phải học dần dần đến chỗ thành tựu cái biết cao hơn, Khất sĩ theo 
học từng cấp bậc để chuyển đổi tâm tánh và đi đến chỗ thấu đạt chơn 
lý, là đến cái giác toàn năng.

Nhắc tới vấn đề tu học không thể không nói tới phương pháp, 
giúp người học phát triển cân bằng giữa học và tu. Có thể nói, tu 
và học là hai mặt của một vấn đề, phải được tiến hành đồng thời. 
Người tu phải học giáo lý để xây dựng chính kiến cho mình, thoát 
khỏi phiền não và tâm được an lạc. Hệ phái Khất sĩ dung hòa Phật 
giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền và tín ngưỡng văn hóa Việt 
Nam. Dựa trên những thay đổi của xã hội, đời sống, tư tưởng văn 
hóa hiện đại, Tổ sư Minh Quang Đăng đã nỗ lực đưa ra phương pháp 
giáo dục Phật giáo kiểu mới dựa trên nền tảng những phương pháp 
truyền thống, như “văn, tư, tu”, “uy nghi nhiếp chúng” và “đối cơ 

3. Sđd. 
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thuyết pháp”. “Văn, tư, tu” tức là đề xướng học bằng cách lắng nghe 
(văn), bằng suy ngẫm (tư), bằng tu tập (tu). Từ lắng nghe, suy ngẫm 
và tu tập sẽ đạt được trí tuệ, có trí tuệ sẽ được giải thoát và thoát khỏi 
phiền muộn. “Uy nghi nhiếp chúng” nghĩa là lấy mình làm gương 
cho những người xung quanh. “Đối cơ thuyết pháp” là tùy theo căn 
cơ, trình độ của người nghe để chọn lựa xem thuyết pháp gì, thuyết 
pháp như thế nào. 

Có thể nói, xuyên suốt tư tưởng của Hệ phái Khất sĩ là vấn đề 
tu học. Tổ sư Minh Đăng Quang đề ra phương châm hành đạo sống 
chung tu học để nung đúc, rèn luyện. Ngài viết: 

Cái sống là phải sống chung,

Cái biết là phải học chung,

Cái linh là phải tu chung.

Với các cư sĩ tại gia, Ngài khuyến khích tích cực gắn bó trong 
cuộc sống, cùng chung xây dựng một cõi đời đạo đức, một cuộc sống 
an vui hạnh phúc ngay tại thế gian này bằng cách:

Mỗi người phải biết chữ

Mỗi người phải thuộc giới

Mỗi người phải tránh ác

Mỗi người phải học đạo.

3. Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề tu học trong Hệ phái Khất sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Ai cũng phải xin và cho. Ai cũng 
phải học và dạy vì không ai tự một mình mình mà có thể sống được. Lẽ 
xin là chơn lý của vũ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi 
thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng đều là kẻ xin cả 
thảy”4. Con người là tổng hòa của mọi mối quan hệ xã hội, không ai 
có thể tồn tại đơn lập trên trái đất này, bởi vậy mà vấn đề tu học càng 
có ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi vì chỉ như vậy mới giúp từng cá nhân 

4. Sđd. 
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hòa hợp tốt hơn với đời sống xã hội, tạo nên các mối quan hệ hài hòa 
giữa con người với con người, con người với môi trường. Có thể nói, 
tư tưởng giáo dục trong Hệ phái Khất sĩ mang những ý nghĩa thiết 
thực và tiến bộ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Với quan điểm mọi người đều là Khất sĩ, mọi người đều là học 
trò, Hệ phái Khất sĩ đã truyền bá tư tưởng hiếu học, dạy người đời 
tinh thần nỗ lực học tập, không ngừng tu dưỡng, hoàn thiện bản thân 
mình. Trong tình hình vạn sự luân chuyển, biến đổi không ngừng, 
con người phải liên tục học tập thì mới thích ứng được với xã hội 
tiến bộ. 

Bên cạnh đó, tư tưởng tu học của Hệ phái Khất sĩ cũng kế thừa 
những nội dung chủ đạo của Phật giáo truyền thống, ví dụ như giúp 
người đời hiểu được chữ “nhẫn”. Tổ sư Minh Đăng Quang giải thích: 
“Sự xin ăn không phải là hèn kém, chẳng qua việc ấy nhắc nhở người 
tu hành phải biết nhẫn nhục và chịu đựng những thử thách, để lòng tự 
ái, dục vọng... chóng tiêu dần. Đồng thời qua đó, nó còn giúp người tu 
luyện trí, tạo cho mình những niềm lạc quan siêu thoát hơn”5. Trong 
các kinh sách nhà Phật đều dạy con người lấy chữ “nhẫn” làm đầu, 
bền lòng nhịn nhục được, cái tâm mới an định, nhất là về phương 
diện tu hành đạo đức, phải thực hành chữ nhẫn trước tiên.

Hệ phái cũng hướng đạo người đời rèn luyện cho mình tâm 
sáng, tính thiện, không tham của, phải chú ý hành vi, cử chỉ, lời nói 
của mình sao cho quy phạm, nghiêm chỉnh. Điều này được thể hiện 
rõ trong 26 phép đi khất thực của phái Khất sĩ như: “Khi đi khất thực 
phải trang nghiêm, ngó ngay xuống, ngó xa hai thước, chớ ngó liếc hai 
bên, chớ tìm lóng nghe chuyện người nói, tâm phải niệm Phật”; “Khi đi 
khất thực, ai muốn cúng hoặc thí gì tự ý, bao giờ người hỏi sẽ chỉ dạy, 
bằng không thì thôi, chớ chê khen bắt lỗi ép buộc người ta” v.v…

Ngoài ra, Hệ phái còn nhấn mạnh việc tu học không phải là chỉ 
học cho mình, mà học phải đi đôi với dạy, học để chỉ dạy lại cho đời. 
Việc dạy ở đây có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, ví dụ như việc khất 

5. Sđd. 
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thực là cách dạy gián tiếp, giúp người đem của đi bố thí có cơ hội trải 
nghiệm được niềm vui khi làm việc tốt, hiểu được thế nào là niềm 
“an vui, thanh sạch”.

4. Kết luận

Ra đời trước thảm trạng suy vi của đạo pháp, vì sự thiếu vắng 
các bậc cao Tăng khiến tín đồ đi theo tà đạo, rơi vào mê tín dị đoan, 
để chùa chiền cho tả đạo bàng môn lợi dụng, Hệ phái Khất sĩ đã hết 
mực đề cao tinh thần tu học với nguyện vọng “dựng lại những gì bị 
nghiêng đổ, phơi bày những gì đã bị chôn vùi, che phủ, khêu tỏ ngọn 
đèn đã lu mờ”. Khái quát điểm này, cuốn Chơn lý “Khất sĩ” đã viết: 
“Khất sĩ là cái sống của chơn lý vũ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học 
trò cả thảy. Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và 
cái biết sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự thấy nghe hiểu để đem lại cho 
cái biết. Biết quý báu hơn không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, 
khổ sở nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ trước đến sau, từ 
chiều đến sáng, mỗi lúc cái biết càng phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to 
và đi tới; làm cho chúng sanh càng ngày càng được thêm sự học hành”. 

Dù Hệ phái Khất sĩ ra đời không lâu, có nhiều điểm kế thừa từ 
Phật giáo Nguyên thủy và cơ bản dựa trên quan hệ tương quan tương 
duyên đơn giản như xin – cho, học – dạy, nhưng tinh thần đề cao 
giáo dục của Hệ phái là tư tưởng tiến bộ, có lẽ sẽ thích ứng với mọi 
thời đại, mọi hoàn cảnh xã hội sau này. 
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CAÙCH DUØNG TÖØ TRONG MOÄT SOÁ QUYEÅN CHÔN LYÙ

TK. Minh Điệp 
Tịnh xá Đại Quang, H. Bình Chánh, TP. HCM

I. DẪN NHẬP

Đạo đức là khuôn phép xây dựng nên đời sống an vui cho xã 
hội loài người. Chúng ta thấy rằng, trong xã hội ngày nay, các ngành 
khoa học phát triển vượt bậc mang đến cho con người sự hưởng thụ 
tối đa về vật chất. Nhưng bên cạnh sự phát triển đó, giá trị đạo đức 
lại có chiều hướng tụt giảm, dẫn đến các tệ nạn như: tội phạm, đồi 
trụy, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, chiến tranh… Tình trạng 
này làm mất cân bằng giữa các giá trị văn hóa tinh thần và các tư 
tưởng không lành mạnh khiến cho xã hội ngày càng thiếu đi mô 
hình đạo đức mẫu mực. Vấn đề này ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương 
lai của thế hệ mai sau.

Đặc điểm chung của nhân loại là luôn khao khát hạnh phúc. Từ 
thời xưa cho đến bây giờ, từ Đông sang Tây, con người không ngừng 
khám phá con đường hạnh phúc trên lĩnh vực tâm linh. Và các tôn 
giáo hình thành bắt nguồn từ các cuộc khai phá tâm linh này. Các tôn 
giáo đó luôn quy hướng đời sống của các tín đồ theo con đường đạo 
đức của vị giáo chủ. Là một tôn giáo lớn trên thế giới, từ ngày xuất 
hiện đến nay, Phật giáo luôn lấy đạo đức nhân bản làm kim chỉ nam 
trong con đường hoằng hóa của mình. Hầu như Phật giáo truyền đến 
đâu đều hướng dẫn đạo đức cho mọi người từ thế gian cho đến xuất 
thế gian trên phương tiện tùy duyên nhập thế. Đất nước Việt Nam 
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đã tiếp nhận Phật giáo một cách trọn vẹn từ bước đầu du nhập trên 
2.000 năm qua. Trong sự phân hóa đa dạng của mình, Phật giáo tại 
Việt Nam có mặt trong các truyền thống tu tập khác nhau. Tất cả đều 
kết nối với nhau một cách hài hoà trong lòng dân tộc dù trải qua biết 
bao biến cố thăng trầm của thời cuộc lịch sử.

Trong phong trào Chấn hưng Phật giáo tại miền Nam nước Việt, 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã góp phần làm sống lại ánh sáng 
Phật pháp qua nếp sống thanh cao của người Khất sĩ. Trải qua 10 
năm tu tập và hành đạo, Ngài đã đúc kết tinh hoa dựa trên sở tu, sở 
chứng của mình, viết thành bộ Chơn lý làm cơ sở tu tập cho hàng đệ 
tử về sau.

Với đề tài “Cách dùng từ trong một số quyển Chơn lý”, người 
viết phân tích giá trị ý nghĩa ở một số từ ngữ đặc biệt được Tổ sư sử 
dụng. Đây là văn phong mang tính chất đại chúng phù hợp với trình 
độ các tầng lớp trong xã hội thời bấy giờ. Dù vậy, các từ ngữ này 
mang nghĩa lý phù hợp và tương đồng với kinh sách đương đại. Đây 
là gia tài pháp bảo mà Tổ sư để lại cho môn nhân, Tăng Ni, Phật tử 
đời đời noi dấu.

II. NỘI DUNG

1. Khái quát đề tài

Ngôn từ được sử dụng trong bộ Chơn lý thuộc văn phong xưa 
của Nam Bộ. Văn phong này phù hợp với lớp bình dân và phương 
ngữ được sử dụng trong rất nhiều trường hợp. Đây là nét đặc biệt góp 
phần tạo nên bản chất rất riêng của Hệ phái Khất sĩ.

Tuy nhiên, dù khác lạ nhưng những từ ngữ này lại diễn tả Phật 
pháp hết sức sống động và tương đồng với hầu hết các bản kinh văn, 
sách Phật học đương đại. Dựa trên sự hiểu biết và sở chứng của mình, 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sử dụng ngôn từ đơn giản dễ hiểu để 
diễn giải Phật pháp cho người địa phương dễ nắm bắt và qua đó có 
thể nhận ra đúng chơn lý như Ngài muốn truyền đạt.

Từ những quyển tiểu luận riêng rẽ được kết tập trọn bộ Chơn lý 
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gồm 69 quyển, trong đó nếu xét trên phương diện triết học ngôn ngữ 
thì nghĩa lý của nó sâu sắc vô cùng. Tuy nhiên, Đức Tổ sư không đứng 
trên lập trường phân giải triết học của ngôn ngữ mà chỉ đơn giản là 
dùng ngôn từ gần gũi với mọi tầng lớp trong xã hội để thể hiện kiến 
giải của mình. Và đơn giản hơn, chúng ta gọi đây là việc “dạy đạo”.

Đề tài “Cách dùng từ trong một số quyển Chơn lý” không đặt nặng 
tính triết học hay phân tích ngữ pháp trong cách dùng từ mà chỉ đưa 
ra giá trị tu tập, ý nghĩa trong các lời dạy và bài học nhận thức trong 
các từ ngữ đặc biệt của Đức Tổ sư. Do đó, bài viết này không phải 
chuyên sâu vào vấn đề học thuật hay khảo cứu, cho nên các trích dẫn 
chủ yếu dựa vào bộ Chơn lý mà thôi.

2. Từ ngữ “cái biết”

Từ “cái biết” được Tổ sư sử dụng trong rất nhiều quyển Chơn lý 
của Ngài. Đây là một từ ngữ mang phong cách rất riêng nhưng xét về 
nghĩa lý lại không hề xa lạ với Phật pháp. Từ ngữ này được phân tích 
rõ ràng nhất trong quyển Chơn lý “Khất sĩ”.

Nội dung quyển Chơn lý này nói về bản chất của người Khất sĩ 
là thanh cao, là nếp sống phạm hạnh của bậc Thánh. Để hành trì con 
đường này, người xuất gia phải thực hiện hai phép xin: xin vật chất 
nuôi thân, xin tinh thần nuôi trí. Thực hành đường lối đó, chúng 
sanh từ chưa biết sẽ đến biết và cái biết sẽ hoàn toàn viên mãn.

Người tu hành là trở về với chính tự tâm của mình. Theo lời Phật 
dạy, tâm mỗi người hoàn toàn sáng suốt, bởi vô minh che lấp nên 
chưa được khai mở. Vô minh là không sáng suốt, là u mê tối tăm, lầm 
đường lạc lối. Chúng bao phủ tuệ giác làm cho chúng sanh không có 
sự hiểu biết đúng như thật. Do đó, tu hành là xóa tan màn vô minh 
để đến với sự hiểu biết chân thật. Sự hiểu biết này trong Phật giáo có 
nhiều cách gọi khác nhau như: Phật tánh, Như Lai tạng, Bản lai diện 
mục, Chân không diệu hữu, Niết-bàn diệu tâm…

Trên những cơ sở đó, Tổ sư đã phân tích về “cái biết” rằng: “Khất 
sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả 
thảy. Bởi chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết 
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sẽ hoàn toàn ngơi nghỉ. Các sự thấy nghe hiểu để đem lại cho cái biết. 
Biết quý báu hơn không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở 
nạn tai. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ trước đến sau, từ chiều 
đến sáng, mỗi lúc cái biết càng phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi 
tới, làm cho chúng sanh càng ngày càng được thêm sự học hành. Chúng 
sanh đây là căn thân và chủ thức (là người nhận biết). Cho nên cái biết 
chủ cần phải sống, lớn, ăn, vui, yên, và còn mãi mãi. Chính biết là ta, 
là mục đích của chúng sanh, là chơn lý của cuộc đời, là tinh ba của võ 
trụ. Chính chơn lý hay triết lý mới là môn học thật tế, ích lợi đi ngay 
đến Niết-bàn, kêu là đạo: Là sự học không hai, là cái học của ta, nó ở 
với ta, nuôi sống cái ta, nó làm ta vậy”1.

Lối phân tích từ ngữ “cái biết” của Tổ sư đi theo một lộ trình nhất 
quán từ thấp lên cao: “từ chưa biết, đến biết và cái biết sẽ hoàn toàn 
ngơi nghỉ”. Đây là lộ trình rất chính xác đối với đời sống của một con 
người. Sinh ra trên cuộc đời, bất kỳ người nào cũng chưa thể có sự 
hiểu biết ngay được. Do vậy, cần phải qua một quá trình khôn lớn, 
được nuôi dạy từ gia đình đến trường lớp, từ đó kiến thức qua kinh 
nghiệm sống và học hành mới mỗi ngày mỗi già dặn, cộng thêm tư 
chất thông minh và tinh thần tìm cầu học hỏi cũng như khả năng 
tiếp nhận khác nhau nơi mỗi con người. Như vậy, từ khi sinh ra cho 
đến lúc trưởng thành, con người đã tuân theo lộ trình nhất quán là 
từ chưa biết đến hiểu biết. Bởi thế, Tổ sư dạy: “Các sự thấy nghe hiểu 
để đem lại cho cái biết”.

Đứng về góc độ tâm thức, chúng sanh vốn bị mê mờ trong vòng 
luân hồi sanh tử. Do không đầy đủ sự hiểu biết nên cứ phải sa đọa 
trầm luân. Nếu chúng sanh ấy đầy đủ thuận duyên quay về nương 
tựa Tam Bảo, phát tâm tu hành, trí tuệ sẽ mở khai, liễu ngộ các pháp 
thiện và ác. Nhất là hiểu biết về con đường đoạn trừ ác pháp, tăng 
trưởng thiện pháp và hướng đến giải thoát rốt ráo. Đây cũng là con 
đường chung mà tất cả chúng sanh nên lấy làm mục tiêu để bẻ gãy 
bánh xe sinh tử. Tất cả đều tựu trung trong “cái biết”: “Chính biết là 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr. 259.
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ta, là mục đích của chúng sanh, là chơn lý của cuộc đời, là tinh ba của 
võ trụ. Chính chơn lý hay triết lý mới là môn học thật tế, ích lợi đi ngay 
đến Niết-bàn, kêu là đạo: Là sự học không hai, là cái học của ta, nó ở 
với ta, nuôi sống cái ta, nó làm ta vậy”.

3. Từ ngữ “vi trùng”

Từ ngữ này được sử dụng trong quyển Chơn lý 43 “Xứ thiên đường”.

Nội dung quyển Chơn lý này được Tổ sư triển khai ý pháp qua 
mô hình của một cảnh giới chư thiên. Ở nơi đó, mọi người đều có 
đạo đức và sự hiểu biết đúng chân lý. Bản chất xấu xa hay tốt đẹp ở xứ 
này được sử dụng qua từ ngữ vi trùng. Cuối cùng, khi phân giải mọi 
nghĩa lý mô hình chuẩn mực, Tổ sư hướng chúng ta quay lại nơi tự 
thân mình. Ngài khai ngộ cho chúng ta biết rằng mô hình đó không 
phải bên ngoài mà trong thân mình đã có đầy đủ.

Về từ ngữ “vi trùng” thực chất chỉ là ngôn ngữ ẩn dụ cho con 
người từ xác thân vật chất đến tinh thần hay tâm thức. Ngài dạy rằng:

“Chúng ta đây, mỗi người đều có thân thể, thân thể ấy, tức là một 
khối vi trùng: vi trùng thấy, vi trùng nghe, vi trùng hửi, vi trùng nếm, 
vi trùng rờ, vi trùng tưởng, vi trùng nữ, vi trùng nam, vi trùng đen, vi 
trùng trắng v.v… đủ thứ vi trùng đang tranh đấu”. 

Từ ngữ vi trùng nghĩa đen là những sinh vật nhỏ bé chỉ có thể 
thấy được qua kính hiển vi được phát hiện vào năm 1683. Ở đây, rõ 
ràng Tổ sư không nói đến nghiên cứu y khoa để nói về bệnh tật hay 
cách điều trị bệnh do vi trùng gây ra. Ngài chỉ dùng từ ngữ dễ hiểu 
nhất để giúp mọi người hiểu được ý pháp mà Ngài muốn nói.

Thân thể con người được hoà hợp bởi tứ đại, trong đó lục căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là các thành tố tạo nên con người. Đức 
Tổ sư dùng vi trùng thấy để chỉ cho sự thấy của nhãn căn, vi trùng 
nghe để chỉ sự nghe của nhĩ căn, vi trùng hửi để chỉ sự ngửi của tỷ 
căn và vi trùng nếm để chỉ sự nếm của thiệt căn. Trên phương diện 
Duy thức học, đây được xem là Tiền ngũ thức, tức là ngũ căn. Chức 
năng của tiền ngũ thức tương đương với chức năng của năm cảm 
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giác của tâm lý học hiện đại: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác 
và xúc giác.

Vi trùng, theo ý pháp của Tổ sư, còn được hiểu là sự tác ý. Nếu 
tác ý nào mạnh thì tác ý đó làm chủ và sẽ dẫn dắt thân và miệng theo 
chúng. Đây được gọi là hành nghiệp hay sự tạo tác nghiệp: “Ví như 
vi trùng đi thắng, thì nó lôi chưn đi; vi trùng nói thắng nó bắt nói; vi 
trùng nữ thắng là người nam móng dục tâm, biến thành nữ; vi trùng 
nam thắng, là người nữ móng dục tâm, biến thành nam; vi trùng tham 
sân si, làm cho ham muốn, giận hờn mê muội…”.

Sau khi dùng từ ngữ vi trùng để cho mọi người dễ hiểu về xác 
thân tứ đại, ngũ căn, hành nghiệp... Tổ sư đã triển khai ý pháp Bát-
nhã tánh không qua pháp quán lý Duyên khởi. Ngài dạy: “Như thế thì 
thân thể vi trùng phối hợp của chúng ta đây vốn không có cái ta chủ tể, 
và không bền vững, bởi sự tranh đấu của vi trùng. Chúng ta đang ăn 
uống vi trùng, đi đứng trên vi trùng, không cái có nào chẳng phải là vi 
trùng sống, hay giác trùng cả”. Cái ta thật sự là pháp tánh bên trong 
mỗi con người: “Cái sức mạnh của chúng nó kêu là linh, các pháp của 
chúng nó gọi là thần. Thế nên trong võ trụ, hay trong mỗi thể đều có 
ba cái: sống, biết, linh là chủ tể. Ba cái ấy làm ta, chớ xác thân không 
phải có thật”. 

Cuối cùng, con đường đi đến giải thoát là phải phân định được 
pháp nào giả duyên, vô thường thay đổi và pháp nào là cái ta chắc thật 
vững bền. Vi trùng ở đây trở thành pháp tu cụ thể để đi đến sự giác 
ngộ rốt ráo, còn gọi là giác trùng. Tổ sư dạy rằng: “Vậy thì chỉ có chúng 
sanh hay sẽ là Phật đối với chơn lý thôi, vì nó là chủ tể, chớ vạn vật là sự 
lầm nhận, còn các pháp là sự tranh đấu không bền, không phải có thật. 
Các thứ vi trùng tranh đấu xưng ta, giành cái ta làm chủ, mà tự xưng 
tên gọi pháp, ví như vi trùng thương, vi trùng nhơn, vi trùng phải, vi 
trùng tự cao, v.v… chúng nó hằng giành choán xưng vương, nhưng bởi 
tánh không định, nên không yên vững đặng, mà hầu hết đều gọi là vi 
trùng nhỏ, vi trùng vô ích, không dùng được của sự chọn lọc, nên cũng 
gọi là vi trùng chết yểu. Mà chỉ có vi trùng định, chơn như, giác ngộ, là 
sống tồn tại vĩnh viễn còn hoài, thắng tất cả bằng tự nhiên, hạnh phúc 
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an lạc, nên gọi là ta, có ta, vua chủ sống được. Cái ta ấy tức là vi trùng 
giác hay Phật”.

4. Từ ngữ “ông”, “cha”, “con”, “cháu”

Các danh từ “ông”, “cha”, “con”, “cháu” được sử dụng trong quyển 
Chơn lý 44 “Vị hung thần”2. Quyển này được miêu tả qua đoạn đối 
thoại giữa vị hung thần vấn nạn một vị Tỳ-kheo và vị ấy đã dùng 
pháp lý giảng dạy khai thị cho vị hung thần giác ngộ.

4.1. Ý nghĩa từ “ông”

- Tổ sư xác nhận danh từ “ông” là nghĩa lý biểu trưng cho các bậc 
giác ngộ như chư Phật và Bồ-tát. Các Ngài xuất hiện nơi cõi đời để 
giáo hóa chúng sanh. Các Ngài là lớp trên cùng, cao tột cho chúng 
sanh ngưỡng vọng.

“Cảnh giới của bậc ông là định, yên lặng chơn như, tâm thật, trong 
sạch yên lặng, sáng suốt không không, yên nghỉ nín lặng, trang nghiêm 
đằm thắm, từ bi đức hạnh, hỷ xả trí huệ, hiền lành trầm tĩnh, và giác 
ngộ. Ông ấy phải là bản dạng, dắt đường cho trẻ nhỏ đi sau đang lạc 
lầm chết khổ; cùng sự chỉ bảo cho người học hỏi sưu tầm. Ông ấy đã 
phải đến lớp tuổi cần chỉ giác ngộ cho người, ông phải là ông thầy 
hướng đạo, dắt nhơn loại đến chốn thảnh thơi ngơi nghỉ. Ông là ông 
thầy giáo đi dạy đạo khắp nơi, không nhận tiền lương bổn”.

- Xét về phương diện tâm, thì bậc ông, tâm đã trở nên hoàn toàn 
sáng suốt. Tâm này hợp nhất với chư Phật, Bồ-tát vượt lên trên mọi 
tri kiến thế gian và hiểu biết trọn vẹn hơn mọi loài chúng sanh.

“Tâm ông là phải trọn sáng trọn lành, chơn chánh ngay thật, lớn 
to tròn trịa. Ông chỉ phải còn tâm, có tâm không mà thôi. Người ta kêu 
gọi tiếng ông, là vì lớp tuổi đó cái tâm đã hoàn toàn cứng chắc, tốt đẹp 
thành tựu. Cái tâm ấy tức là chúa tể của tất cả chúng sanh, vạn vật các 
pháp, do chúng sanh vạn vật các pháp un đúc tạo thành. Cái tâm ấy là 
vị quân tử, là đức tánh quý báu nhất đời. Cái tâm ấy là chủ tể sự thành 
công, sống đời, toàn giác, linh thiêng lắm, vì nó không còn tham sân si 

2. Sđd, tập II, “Vị hung thần”.
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nhỏ hẹp vậy”.

- Để được trở thành bậc ông, hành giả phải làm chủ được lục căn 
khi tiếp xúc lục trần. 

“Ông già: mắt chẳng phải ngó xem xa gần, lỗ tai chẳng phải nghe 
tiếng lớn nhỏ, mũi chẳng phải hửi mùi thơm thúi, lưỡi chẳng phải nếm 
vị ngọt chua, thân chẳng phải còn động chạm sạch dơ, ý chẳng phải lo 
nhớ muốn tính”. 

- Địa vị này là nấc thang cuối cùng, là chỗ hướng về của mọi 
người phát tâm tu hành giải thoát.

“Mà trong đời, kẻ nào đã sớm có cái tâm hột ông già ấy là ông ấy 
chỉ còn có sự lặng trơ thôi, đâu còn phân biệt cái khen chê, lợi hại, khổ 
vui, làm nói, đến đi, có không, còn mất, chết sống! Nghĩa là đâu có cái 
chi xen vào đựng chứa, ở trong cái tâm ông cứng đặc ấy được, thì trách 
sao lời nói việc làm của ông chẳng phải là chỉ đem lại cho cái mục đích 
chánh định, chơn như, trơ lặng của người quân tử, Phật, sống trong cái 
thật, không không làm giác ngộ, giải thoát những sở chấp, vượt ra ngoài 
cái có có. Do đó mới có tiếng ông, người ta gọi đặt ra, tên ông này, lớp 
này vốn sẵn có mãi nơi đời, nào ai há lấy, bỏ chi được sao?” 

4.2. Ý nghĩa từ “cha”

- Từ “cha” là nghĩa biểu trưng cho đạo lý sống ở đời của người 
biết sống vì lợi ích cho người khác. “Cha” được Tổ sư sánh như hàng 
chư Thiên sống bằng trí hiểu biết cao hơn người thế gian. Chính 
vì vậy, đạo lý sống của bậc này cũng cao thượng hơn những chúng 
sanh khác.

“Cha là đạo lý của kẻ hy sinh, lợi tha xả kỷ. Cha là tên gọi của kẻ 
không ta không mình, là sự san sẻ thịt máu xương da, tô đắp cho các 
chúng sanh vạn vật. Cha là kẻ sanh con, là người lớn, cái lớn của thanh 
cao quảng đại, không không, trùm chứa trọn lành, trong sạch lớp trên. 
Cha tức là Trời, là thức trí, trí huệ, sống cho mình bằng trí. Trí là ta, 
thân là người, vật chất của cải cái có, cái tốt cái vui hay khéo lạ nơi sự 
vật, là của người, chớ không phải ở nơi mình nữa. Cái tiếng cha, đạo 
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làm cha, giáo lý bậc cha, tư cách người cha, bổn phận cha, tên cha là 
phải sống cho kẻ khác, làm nói cho người, nhớ tính lo nghĩ cho người, 
phải không còn tư riêng nhỏ hẹp”. 

- Bổn phận làm “cha”, Tổ sư phân định thành hai phương diện 
cụ thể:

“Trong tiếng cha có đến hai bổn phận: vừa là phải nói làm nuôi 
mục đích của tên ông, vừa là phải tế độ cho tiếng con lớp dưới. Nghĩa 
là cái thiện phải nuôi giữ đạo đức chơn như, phải đến với đạo đức chơn 
như, cũng như cái ruột trí phải nuôi tâm hột, người lớn phải nuôi ông 
già, để mình tập lần theo cái dấu chưn ông già ấy. Và còn phải thương 
xót lại cái ác quấy trẻ con dại dột, mà cất nhắc chúng nó đem lên, để 
khi mình bước đến lên ông già, thì tiếng con kia sẽ trở thành cha, noi 
gương kia ủng hộ lại. Như thế tức là sự kéo níu, dắt nương lẫn nhau để 
đi lên tới hết”. 

4.3. Ý nghĩa từ “con”

Danh từ “con” mang pháp ý con người sống với bản năng của xã 
hội thuần túy. Trong đó, sự đấu tranh hơn thua dựa trên vật chất là 
chủ yếu.

“Tiếng con cũng là một đạo luật, tên con là chỉ rõ danh từ của pháp 
nhỏ nhít cỏn con, cái thiện cái trí nhỏ hẹp của hạng người tự độ tự kỷ, 
cái thiện cái ác bằng nhau. Đạo lý của con là ác, hạnh phúc của cải của 
con phải là món ăn sự mặc chỗ ở, vật chất đua tranh, mạnh được yếu 
thua, chết rồi là hết, vỏ trái thúi rồi là tiêu, thân mất đi không còn tâm 
trí, không có cái chi về sau cả thảy vậy”. 

Dưới cái nhìn Tâm lý học, Đức Tổ sư đã dạy rất chính xác về tính 
cách và tâm lý của những con người trong lứa tuổi thanh niên. Lứa 
tuổi này không phải nhỏ nhưng chưa phải lớn. Do đó, đi vào xã hội 
còn non kinh nghiệm và chưa có cách ứng xử trưởng thành.

“Con thì chưa bao giờ rảnh rang, dòm ngó kinh nghiệm, thấy xa sự 
bền dài. Tuổi ấy ai cũng háo thắng thèm thuồng, khoe hay thích khen, 
bên ngoài trước mặt, tìm kiếm những cái lạ mới, cái tham nhiều”. 
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Tổ đã dạy về đạo lý của kẻ làm con như sau:

“Nhưng dầu nó thiếu trí đến đâu, chớ con đường của nó cũng ích 
lợi cho kẻ sau, và nó sẽ tiến lên bước trước. Cũng như cái trái non, nó 
không bao giờ cố gượng sức lớn già của nó được, nếu nó không phải 
thúi rụng. Đạo lý của con rất phải cho nó, kìa một em bé kia mà ít ăn 
như một ông già, thì tại sao chúng ta cho là bịnh, nó ít ngủ là người 
ta khuyên dỗ, tại sao nó chẳng giống ông già người lớn, và tại sao nó 
không làm việc nặng nề sức lực được? Thế mới biết: tên con là hột giống 
yếu nhỏ còn non, tiểu nhơn chẳng sánh được đại nhân quân tử. Đúng 
như thế, con nhỏ ai chẳng lo ăn là cần, và nào ai nhận được rằng có 
sống mới có ăn, có thiện có chơn, có sống có vui thì ăn mới được. Và ở 
trong đời, ta nhịn đói một buổi không sao, chớ tham ác thì trong một 
giờ phải chết khổ sớm vậy”.

4.4. Ý nghĩa từ “cháu”

Từ ngữ “cháu” được Tổ sư phân tích qua các tính từ và từ láy rất 
đỗi văn chương mang ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Ở đây, Tổ sư không 
chỉ trích con nít là sai, mà chỉ dùng hình ảnh con nít để chỉ cho căn 
cơ thấp kém của một số người.

“Tiếng cháu là sự nhỏ nhít lệu ệu để chỉ những đứa bé mới sanh, 
chỉ biết uống ăn cười khóc co ngoe ỏng ẻo. Tên cháu là chỉ rõ sự nhu 
nhuyễn lỏng bỏng như một cái nụ trái, mới mọc vượt giữa bông hoa, nó 
chưa có thành nên hình tượng cái chi rõ rệt. Cháu chắt chít, là sự thun 
co, ngo ngoe, nó cũng chưa biết thân của nó là ra sao nữa. Nó chỉ biết 
ăn chơi ngủ thức bấy nhiêu thôi, cháu chắt chít là sự vô dụng, vì tất cả 
đều lo cho nó, bố thí cho nó, mà nó chẳng biết chi cả, chết sống tự nơi 
người khác do nhơn duyên cảnh ngộ, chớ nó không có chủ tể chi hết. 
Đời của nó chỉ như cây non cỏ nhỏ, không còn ai biết nó ra gì, ai cũng 
lo cho nó, nó báo hại người ta lại còn thêm sự nhõng nhẽo làm nư hờn 
giận, điệu bộ ẻo lả khó cho người ta dỗ ngọt”.

Tổ sư đưa ra nhận định về ý pháp của danh từ “cháu” hay con nít 
như sau:

“Giáo lý của nó là con sâu con trong nhơn loại; đạo lý của nó là 
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ác quấy, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ. Nó mê hoặc cả người ta mà không 
tự hiểu biết ra chi cả, nó là một con vật rất nhỏ nhít được người ta tha 
thứ mà nuôi sống mỗi ngày. Nó làm cho người ta vì xót thương cái khờ 
dại mà tưng tiu săn sóc. Bổn phận của cháu phải là nhỏ nhít hơn hết. 
Và như thế là cẩu thả hơn hết, tệ mạt hơn hết, ở trong đời người ta gọi 
tiếng cháu là một con vật, chớ chưa phải người vì chưa phải là có được 
hột giống nhơn người chi nữa”.

Như vậy, bốn bậc này là tượng trưng cho bốn hạng bậc và bốn 
đạo lý sống ở đời. Tổ sư đã dạy như sau:

“Vậy thì loài người có bốn bậc, bốn giáo lý, bốn đạo, bốn tên gọi: 
Từ ông đến cha, đến con, đến cháu; cũng là một con đường có bốn 
chặng từ thấp tiến lên cao, từ thú đến người, đến trời, đến Phật; hay 
cũng là từ ác đến thiện, đến huệ, đến chơn. Phật thì chơn như và trí 
huệ, Trời thì trí huệ và thiện lành, người là thiện lành và ác quấy, thú 
là ác quấy và khờ dại. Phật, Trời, người, thú là ông, cha, con, cháu, và 
món ăn là chơn như, trí huệ, thiện lành, ác dữ. Trong bốn lớp ấy chia 
ra làm hai hạng là quân tử và tiểu nhơn”. 

Rõ ràng, những lời của Đức Tổ sư dạy bảo trong quyển Chơn lý 
này là bốn hạng bậc của quá trình tiến hóa trong tâm thức giác ngộ 
của con người. Ban đầu từ “cháu” là pháp ác đến “con” là pháp thiện, 
đến “cha” là huệ, cuối cùng đến “ông” là giác chơn. Đây là con đường 
tiến hóa của chúng sanh từ thấp lên cao, từ ác đến thiện và đến sự 
giác ngộ hoàn toàn.

III. KẾT LUẬN

Từ ngữ là sự giao tiếp không thể thiếu trong đời sống con người. 
Từ ngữ trong nói năng hay viết lách đều có chức năng truyền tải 
thông tin của người nói - viết đến người nghe - đọc hướng đến sự  rõ 
ràng chính xác. Trong việc hoằng pháp lợi sinh, từ ngữ được sử dụng 
trong thuyết giảng và trước tác kinh sách đều vô cùng quan trọng. 
Phật pháp muôn trùng, nghĩa lý lại vô biên nên chỉ cần sai một từ là 
có thể gây nguy hại cho cả một đời tu tập. Bên cạnh đó, ý pháp trên 
các từ ngữ mà chư Phật, chư Tổ để lại trong kinh văn hay các trước 
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tác của các Ngài đều vô cùng uyên áo. Điều này được gọi là “ý tại ngôn 
ngoại”. Từ những nghĩa lý trên, việc tìm hiểu cách dùng từ trong kinh 
văn và các trước tác là công việc có giá trị và rất quan trọng. 

Các từ ngữ mà Đức Tổ sư đã sử dụng mang nhiều ý nghĩa thâm 
thúy vô cùng. Ngài sử dụng ngôn từ của chính người bình dân địa 
phương để diễn tả Phật pháp vừa gần gũi lại vừa sâu sắc. Điều này đã 
mang lại thành công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam 
trong thời đại lúc bấy giờ và còn mở ra con đường tu học đúng đắn 
theo Đức Phật ngày nào.

Bộ Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là cơ sở nhận thức, 
lý luận, tu tập và hành đạo của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong 
Hệ phái. Đây là kim chỉ nam cho sự nối truyền tông môn Khất sĩ. Tuy 
nhiên, để hiểu lời Tổ dạy một cách thấu đáo thì cần phải dụng công. 
Với đề tài này, người viết chỉ trình bày phần cảm nhận của mình dựa 
trên sở học và sở tu còn rất nông cạn, thậm chí còn sai lầm trong 
nhận thức về cách diễn đạt và sử dụng từ ngữ của Tổ sư. Chúng con 
xin thành tâm đảnh lễ sám hối trước Đức Tổ sư và chư Đức Thầy 
trước những sai sót đó, cúi mong Đức Tổ sư thùy từ chứng giám. Và 
chúng con thành tâm đảnh lễ chư Tôn đức Tăng Ni, cúi mong quý 
Ngài chứng minh cho kiến giải còn hạn hẹp của chúng con qua đề tài 
này và chỉ dạy thêm cho chúng con được mở mang tầm nhận thức.



ÑAÏO PHAÄT KHAÁT SÓ VIEÄT NAM 
VÔÙI TRUYEÀN THOÁNG KHAÁT THÖÏC 

TKN. Phương Liên 
Tịnh xá Ngọc Chơn – Vĩnh Long 

I. DẪN NHẬP

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là con đường tiếp nối và dung hòa 
từ hai dòng truyền thừa Nam tông và Bắc tông, tạo nên một hệ tư 
tưởng giáo pháp thực tiễn: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Trên phương diện lịch sử, đầu thế kỷ XX, ngay trong thời kỳ 
đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ, nhân dân sống trong cảnh 
khốn cùng và Phật pháp đang trong tình trạng suy vi cần được 
chấn hưng, chính lúc ấy tại miền Tây Nam bộ nước Việt, đức Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã hoằng dương con đường Đạo Phật Khất 
Sĩ với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh Pháp – Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam”. Dưới sự hướng dẫn của đức Tổ sư, những vị Du 
tăng Khất sĩ với chiếc y vàng, tay ôm bình bát đất, khất thực hóa 
duyên từng nhà.

“Nhứt bát thiên gia phạn,    

 Cô thân vạn lý du,      

Dục cùng sinh tử lộ,    

Khất hóa độ xuân thu”.     

Dịch: 
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“Một bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Muốn thoát đường sinh tử

Xin ăn ngày tháng qua”.1

Hình ảnh ấy đã làm sống dậy nếp sống Tăng-già thời đức Phật 
cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ. Và mãi cho đến ngày nay, Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam với truyền thống khất thực vẫn là một phương 
tiện để hoằng pháp tự lợi, lợi tha, thiết thực mà khế thời, khế lý. Đó 
chính là chủ đề người viết thành kính cúng dường đến đức Tổ sư 
Minh Đăng Quang nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Ngài vắng bóng.

II. NỘI DUNG 

1. ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM

“Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn. Con đường 
ấy là Khất sĩ. Họ của chư Phật ba đời là Khất sĩ, Khất sĩ là lẽ thật của 
chúng sanh. Khất sĩ là đến với giác chơn, toàn học biết sáng tự nhiên, 
hết mê lầm vọng động. 

Đạo Phật không phải là Phật học hay Phật pháp. Vì Phật Pháp là 
giáo lý giác ngộ phương tiện tùy duyên của Phật dạy cho mỗi chúng 
sanh khác nhau, còn học Phật là kẻ đang học giáo lý của Phật, mà 
chưa thực hành. Trái lại, đạo Phật là sự thực hành để thành Phật, là 
sự tu giống y theo Phật. Con đường ấy là Khất sĩ, là Tăng, là đệ tử Phật 
sau này, là Giới luật Y bát chơn truyền vậy”.2 

“Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học… Sống là xin, ai ai cũng 
là đang sống xin, để cho được cái học cái biết, xin sống là để cho nên 
cái biết, biết ấy là học cho biết lẽ thật, để lấy ra mục đích đặng thực 
hành theo, cho được sự giải thoát khổ não của vô thường, hầu tránh 
xa sự nô lệ không công, tham - sân - si vô nghĩa lý.

1. Trích lại Nguyễn Đăng Duy, Phật giáo với Văn hóa Việt Nam, Nxb. Hà Nội, 
1999, tr. 91.

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”, Nxb. TP.HCM, 
1998, tr. 285.
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Không những ngày nay mà từ ngàn xưa, kẻ đã giác ngộ như Phật 
tiên Hiền Thánh, thảy đều bát cơm bầu nước, bay khắp non sông, trôi 
vòng thế giới, để đến với danh từ Khất sĩ, hầu hưởng quả Vô thượng 
sĩ ngày mai”3.

Như vậy, Đạo Phật Khất Sĩ là con đường tu tập của Phật Tăng 
xưa mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khơi lại và nối truyền, người 
tu ai ai cũng y theo đó hành trì hầu mong đạt được quả vị giải thoát.

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA  ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM 

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam dung hòa hai nền giáo lý Nam 
truyền và Bắc truyền

Đức Tổ sư với nhãn quan dung nhiếp nên đã phối hợp được tinh 
hoa của đường lối Nam và Bắc truyền để hình thành con đường đạo 
Phật với tôn chỉ “Việt Nam Đạo Phật không có phân thừa”4. Cụ thể: 

Kế thừa Nam truyền: Chọn cách ăn mặc theo truyền thống Ấn 
Độ thuở xưa, dùng y bát như các nước Nam truyền, đi khất thực, ăn 
ngọ, giảng về y bát chơn truyền và đạo quả A-la-hán.

Kế thừa Bắc truyền: Chọn giới luật, ăn chay, thu nhận Ni giới, 
giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh A Di Đà… để triển khai về các khái 
niệm của Đại thừa như Phật tánh, Chơn như…

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với sự thực hành Tứ y pháp 
Trung đạo

Tứ y pháp là Chánh pháp của chư Phật mười phương ba đời, là 
giáo lý y bát Khất sĩ. Tinh thần của Tứ y pháp là: 

1. Người tu xuất gia: Phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành 
áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

2. Người tu xuất gia: Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp, đọc Giới bổn, được ăn tại chùa.

3. Người tu xuất gia: Phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 

3. Sđd, tr. 168.
4. Sđd. 
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am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở.

4. Người tu xuất gia: Chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc 
trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng.5

Thật vậy, “Tứ y pháp là pháp xuất gia, giải thoát ra khỏi nhà, ăn, 
mặc, ở, bệnh, sống đúng theo chơn lý, của miếng ăn có sẵn trái rau, sự 
mặc có sẵn lá vỏ, chỗ ở có sẵn bộng hang, thuốc uống có sẵn nơi cây cỏ. 
Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác, không thái quá 
bất cập, nhờ đó mà chư Phật mới đắc tâm chơn thành Phật. Các Ngài 
khi vào xóm thì đi xin ăn học và dạy lại người, khi ở rừng thì nhập 
định chơn như nín nghỉ.

Đức Phật nào cũng y như thế, ngoài Tứ y pháp ra, thì không phải 
đạo Phật, không giống chư Phật, chư Tăng và không phải là giáo pháp 
chánh chơn của Phật. Vì vậy, Tứ y pháp đứng đầu trong tạng Luật, và 
khi xưa kẻ mới tu xuất gia nhập đạo thì Phật dạy cho Tứ y pháp trước 
hết và dạy cho biết đạo Phật là đạo Khất sĩ vậy.

Có làm Khất sĩ sống chung, học dạy chung lẫn nhau giữa ta và 
người thì mới thành Chánh đẳng Chánh giác, Vô thượng, là Phật 
đặng. Và ngoài giáo pháp bốn điều y ấy, thì không có pháp nào thứ hai 
để dứt tham sân si được”.6

3. TRUYỀN THỐNG KHẤT THỰC 

Truyền thống khất thực thời Đức Phật

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sau khi chứng quả Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, Ngài không vội nhập Niết-bàn mà còn đi hóa độ 
chúng sanh trong suốt thời gian 45 năm (con số này theo truyền 
thống Nam tông). Đến năm 80 tuổi, Ngài dừng chân tại xứ Kusinagar 
và nhập Niết-bàn. Trong lúc Phật còn tại thế, hằng ngày Ngài có năm 
phận sự như sau:

1. Buổi sớm mai, Ngài ngự đi trì bình khất thực

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”, tr. 223.
6. Tổ sư Minh Đăng Quang, tập II, “Chánh pháp”, tr. 311.
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2. Trong buổi chiều, Ngài thuyết pháp

3. Trong buổi hoàng hôn, Ngài giáo hóa chư Tăng

4. Trong canh khuya, Ngài đáp lời vấn của chư Thiên

5. Trong canh năm, Ngài xem xét chúng sanh về nhơn duyên.7

Khất thực là một trong những phận sự mà đức Phật đã tự đặt 
cho mình trong thời khóa sinh hoạt hằng ngày. Thế nên, ngay từ 
buổi đầu thành đạo Ngài đã chỉ con đường này, để rồi khi trở về xứ 
sở của vua Tịnh-phạn, Ngài vẫn hành trì việc khất thực xin ăn, khiến 
cho vua Tịnh-phạn bực tức mà nói rằng: 

“Ngài quên tôi là nhà vua sao? Dòng họ Thích-ca xưa nay là vua 
chúa nào có sự xin ăn xấu hổ như thế! Ngài quên là tôi có thể cung cấp 
cho Ngài và chư Sa-môn đến bao lâu cũng được hay sao?”.

Đức Phật, bậc đại Sa-môn Khất sĩ trả lời: 

“Bệ hạ bảo tồn danh giá địa vị của dòng họ Thích-ca là cũng 
giống như tôi, tôi bảo tồn danh giá địa vị của dòng họ Phật, là dòng 
họ Sa-môn Khất sĩ của tôi, vì tôi đã là con của chủng tộc Sa-môn họ 
hàng Khất sĩ nhà Phật rồi, thế nên tôi phải đi khất thực xin ăn theo 
bổn phận”8.

Đức Phật đã xem pháp khất thực là bổn phận hằng ngày của 
mình. Hình ảnh trang nghiêm của Ngài cùng các vị Thánh đệ tử khi 
đi trì bình khất thực đã được trình bày thật sống động trong phần 
mở đầu bài kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật:

“Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật đang ở nước Xá-vệ, tại 
khu vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của thái tử Kỳ-đà, với chúng 
đại Tỳ-kheo là 1250 vị. Khi ấy gần đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp 
y mang bát vào thành lớn Xá-vệ khất thực. Trong thành phố ấy, Ngài 
theo thứ lớp khất thực rồi trở về lại nơi chúng ở. Sau khi thọ trai, Ngài 

7. Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”, tr. 123.
8. Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 868.
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thu dọn y bát rồi rửa chân, trải toà mà ngồi”9.

Cũng như trong Đại Kinh Rừng Sừng Bò, đức Phật đã dạy cho 
một vị Tỳ-kheo cách có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga: “Ở đây, 
Tỳ-kheo sau khi đi khất thực về, sau buổi ăn, ngồi kiết-già lưng thẳng, 
cho đến khi tâm được khéo giải thoát các lậu hoặc…”10.

Những dẫn chứng trên đã thể hiện rõ nét đời sống của đức Phật 
và chư vị Tỳ-kheo là hằng ngày đều đi trì bình khất thực. Đây là một 
bài pháp không lời được thể hiện qua “Thân giáo”, vừa tự lợi vừa lợi 
tha. Như vậy, “Truyền thống khất thực” đã có từ thời đức Phật Thích-
ca Mâu-ni.

Truyền thống khất thực thời đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Nối gót từ bi của đức Từ Phụ Thích-ca Mâu-ni, kể từ sau năm 
1944, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã luôn luôn thực hành pháp 
khất thực trên khắp các nẻo đường quê hương nước Việt. Ngài đã 
góp phần khơi dậy Chánh pháp bằng phương pháp: 

“Sáng ra khuyến giáo độ đời,   

 Trưa về thọ thực, xế thời thuyết kinh,

Chiều, khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định, điển linh ngưng thần,

Người tự giác ngộ độ thân,

Giác tha, độ thế dạy dân tu trì”11.

Tính đến nay đã 60 năm Ngài vắng bóng (mùng 1 tháng 2 năm 
Giáp Ngọ - 1954), truyền thống khất thực vẫn được chư Tăng Ni 
Khất sĩ tiếp tục hành trì dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Trưởng lão, 

9. Thích Thanh Từ, Kinh Kim Cang giảng giải, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
2003, tr. 15.

10. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I “Đại Kinh khu rừng sừng bò”, 
Viện NCPHVN, 1992, tr. 478.

11. Hệ phái Khất sĩ, Nghi thức Tụng niệm, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2008, 
tr. 175.
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lãnh đạo các giáo đoàn. Các ngài đã thực hành pháp đi khất thực 
hóa duyên trên khắp các miền và in đậm dấu ấn từ miền Nam lên 
đến các vùng núi cao nguyên, và đổ về miền Trung nước Việt cho 
đến Đông Hà, Quảng Trị… Đến năm 1981, Đạo Phật Khất Sĩ trở 
thành một trong chín thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Các nguyên tắc của Đạo Phật Khất Sĩ vẫn được tôn trọng và vẫn sinh 
hoạt đều đặn với hạnh nguyện: “Khất sĩ y bát chơn truyền đạo – Ta-
bà du hóa độ nhơn sinh”.

Hay: “Đi xin làm cớ hóa duyên - Cho người gieo giống phước điền 
vào tâm”.

Thật vậy, Y và Bát là hai vật tượng trưng thiêng liêng nhất của 
người tu Khất sĩ, được đức Phật ví như con chim có đôi cánh để bay 
vào bầu trời cao xa.

Theo đức Tổ sư dạy, truyền thống khất thực có hai thứ để xin 
và học:

MỘT - Xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân.

HAI - Xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí.12

Trong đời, kẻ khất cái tức là người đi ăn xin thì chỉ có biết xin 
vật chất để nuôi thân, không có pháp tinh thần để chia sẻ cho bá 
tánh và tương lai thì mờ mịt không biết đường đi lối về nên không 
thể đạt tới cảnh giới Niết-bàn, giống như người từ bóng tối lại đi vào 
bóng tối. Còn người Khất sĩ thì: 

“Thượng khất chư Phật chi pháp dĩ cầu huệ mạng, hạ khất đàn 
việt chi thực dĩ chủng phước điền”. Nghĩa là: “Trên xin pháp mầu của 
chư Phật để nuôi huệ mạng, dưới xin đồ ăn để tín thí gieo giống vào 
ruộng phước”.

Chính cái xin theo giáo lý y bát chơn truyền là một hạnh tu cao 
viễn, một phương pháp giúp người xuất gia mài mòn cái ngã, cái ta, 
tu tập trên tinh thần vô ngã. Cho nên đức Tổ sư đã dạy người tu Khất 
sĩ là phải thực hành hạnh khất thực:

12. Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, tr. 167.
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“Từ hạng bậc xin bằng thân, xin bằng trí, xin bằng tâm. Chỉ có 
Khất sĩ là xin bằng tâm, cái xin cao thượng, trong sạch hơn hết, tự 
người hảo tâm cho chứ không điều ép buộc. Khất sĩ đi xin để ngăn lòng 
tội lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời, 
đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để làm 
gương nhân quả tội lỗi cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để đừng 
phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo hóa chúng 
sanh. Đi xin để không tự cao dốt nát, danh lợi, sắc tài. Đi xin để giải 
thoát phiền não và để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập sửa 
bản năng. Có đi xin mới có từ - bi - hỷ - xả, trí tuệ thông minh, cõi lòng 
mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên sạch sẽ...”13.

Chính giá trị thiết thực của truyền thống khất thực như vậy nên 
từ ngàn xa xưa đức Thế Tôn đã hành trì và chỉ dạy cho chúng Tỳ-
kheo cùng Đại đức A-nan rằng:

“A-nan! Ngã giáo Tỳ-kheo tuần phương khất  thực, linh kỳ xả 
tham, thành Bồ-đề đạo...”. Nghĩa là: “Này A-nan! Ta dạy các thầy Tỳ-
kheo đi tuần tự các phương mà xin ăn, để xả bỏ tham dục mà thành 
tựu được đạo quả Bồ-đề”. 

Song song với tinh thần tự lợi, truyền thống khất thực cũng thể 
hiện một tinh thần lợi tha không kém. Thế nên, pháp khất thực được 
xem như là một cơ hội, một điều kiện tốt để cho người Phật tử và số 
đông quần chúng đều có được nhân duyên thực hành sự bố thí cúng 
dường và gieo duyên với Tam bảo một cách dễ dàng, bởi những vật 
thực cúng dường thanh tịnh không đáng giá là bao như viên kẹo, củ 
khoai, trái chuối… nên ai ai cũng có thể làm được, và từ đó giúp họ 
giảm được lòng bỏn xẻn, tham lam, ích kỷ… đồng thời xóa đi những 
tự ti mặc cảm của người nghèo khó, nhằm giúp họ gieo hạt giống 
lành vào ruộng phước. Vì thế, đức Tổ sư dạy rằng: “Đi xin làm cớ 
hóa duyên – cho người gieo giống phước điền vào tâm”. Đây được xem 
là bài Pháp không lời được thể hiện qua hình ảnh Thân giáo để “… 
cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào 
trí óc tâm người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự tốt 

13. Sđd, tr. 169.
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đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến cho mọi người…”14.

Và đây cũng chính là nhịp cầu để đưa mọi người đến với ngôi 
Tam bảo, và giúp họ có một cách sống gần gũi, thân thiện với ngôi 
già lam để từ đó họ có thể tiếp nhận giáo pháp và xây dựng cho mình 
đời sống thiện lành, hướng đến sự hoàn thiện nhân cách bản thân, 
và đặc biệt là củng cố được niềm tin vững chắc với Tam bảo.

Thật ra, hình ảnh người tu đầu trần chân không cùng với chiếc 
y vàng hằng ngày ôm bát trì bình khất thực chỉ là cớ hóa duyên, vì 
thế, đức Phật dạy: “Khất thực không không đủ / Phải hành pháp toàn 
diện”15. Và pháp toàn diện tức là phải thành tựu toàn hảo về Giới 
– Định – Tuệ. Chính vì thế, đức Phật đã dạy: “Các Tỳ-kheo! Làm 
thế nào để xứng danh Sa-môn? Các ông phải thành tựu các pháp tác 
thành Giới học, các pháp tác thành Định học và các pháp tác thành 
Tuệ học”16.

Tuy nhiên, bước đầu nhờ Giới hạnh toàn hảo sẽ hỗ trợ cho sự 
thực hành toàn hảo về Định và dễ dàng dẫn tâm hướng đến thành 
tựu trí tuệ như thật, tức toàn hảo về Tuệ. Và cuối cùng là thành tựu 
đạo quả giải thoát Niết-bàn. “Như cái đi trước, điềm báo trước mặt 
trời mọc tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cái đi trước, cái 
điềm báo trước Thánh đạo tám ngành (Giới – Định – Tuệ) sanh khởi 
chính là thành tựu giới hạnh”17.

III. KẾT LUẬN

Tóm lại, với thời gian 60 năm kể từ khi đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang thọ nạn và vắng bóng, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã thừa 
hưởng được nguồn giáo pháp và ân đức của Tổ sư nên mới có thể 
phát triển không ngừng trong lòng dân tộc Việt.

14. Sđd, tr. 172.
15. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Pháp Cú, Thiền viện Vạn Hạnh ấn hành 

1996, tr. 61. 
16. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I, Đại Kinh xóm ngựa, Viện 

NCPHVN, 1992, tr. 593.
17. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương Ưng Tập V , VNCPHVN, 1982, 

tr. 32.
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Nhìn lại chặng đường trong suốt 10 năm hoằng hóa (1944 – 
1954) của đức Tổ sư, từ buổi ban đầu cho đến khi thu nhận đệ tử 
Tăng Ni và tín đồ Phật tử, đức Tổ sư vẫn với chiếc y bá nạp, sống 
đời Du tăng Khất sĩ và đem chơn lý làm lẽ sống để phổ biến cho đời, 
làm sống lại con đường y bát của Phật Tăng xưa: Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp - Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, với tâm nguyện tự độ, độ 
tha. Thật đúng với ý thơ:

Y bá nạp, bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du,

Vì chúng sanh khai mở lắm công phu, 

Nẻo giải thoát trở về quê cảnh cũ.

Bát Khất sĩ, bầu càn khôn vũ trụ, 

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương,

Quyết tâm tu chứng ngộ đạo vô thường,

Bình nước tịnh nhúng nhành dương ban rưới.18

Đúng vậy, chỉ trong thời gian 10 năm tu tập và hành đạo ngắn 
ngủi của Ngài, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã phát triển không 
ngừng từ miền Nam cho đến miền Trung nước Việt. Đến khi Ngài 
thọ nạn và vắng bóng, các đệ tử của Ngài vẫn tiếp tục hành trì dưới 
sự lãnh đạo của những bậc Tôn túc Trưởng lão.

Tuy nhiên, các pháp vốn là duyên sinh: Cái này có nên cái kia 
có, cái này sanh nên cái kia sanh…19, nên bên cạnh sự phát triển của 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam thì mặt tiêu cực cũng song hành, tức là 
truyền thống khất thực đã bị ảnh hưởng bởi một số người giả danh, 
mượn hình thức đi khất thực để mưu cầu lợi dưỡng cá nhân, gây ảnh 
hưởng xấu trong xã hội và đạo pháp, nhưng hình ảnh thiêng liêng, 
thanh tịnh ôm bát trì bình khất thực của những bậc chân tu vẫn 

18. NT. Huỳnh Liên, Đóa sen thiêng, Nxb. Tổng hợp TP.HCM, 2012, tr. 223.
19. Kinh Tương Ưng, tập II, Thích Minh Châu (dịch), VNCPHVN, 2000, 

tr.129.
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không bị phai mờ: “Chơn vẫn là chơn, thiệt chẳng sai”. Sự “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp” mà đức Tổ sư đã nhọc công gầy dựng để làm 
sống lại con đường của Phật Tăng xưa, vẫn mãi mãi được duy trì và 
truyền thừa trong thế hệ tương lai. 

***
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5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, Nxb. TP. HCM, 
1998.

6 . Hệ phái Khất sĩ, Nghi thức Tụng niệm, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, 2008.

7. HT. Thích Thanh Từ, Kinh Kim Cang giảng giải, Nxb. Tôn 
giáo, Hà Nội, 2003.
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ÑÖÔØNG ÑEÁN VÔÙI CHÔN LYÙ 
TRÔÛ THAØNH KHAÁT SÓ CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG

Ngô Khắc Tài
Nhà văn, nhà Nghiên cứu Phật học

Theo truyền thống khất thực của chư Phật mười phương ba đời, 
chư Tăng theo Phật giáo Nguyên thủy hằng ngày đi khất thực rồi trở 
về chùa. Nối truyền hạnh khất thực hóa duyên, Hệ phái Khất sĩ đã xuất 
hiện đặc biệt ở Việt Nam, nâng việc khất thực lên thành tông chỉ, những 
đoàn Du tăng cất bước chân đi khắp nơi hoằng truyền Chánh pháp 
Như Lai. 

Tu sĩ Hệ phái Khất sĩ có vài điểm tương đồng và khác biệt với tu 
sĩ Phật giáo Nam tông và Bắc tông: Tu sĩ Khất sĩ ăn chay như tu sĩ Bắc 
tông và có Giáo hội Ni, trong khi tu sĩ Nam tông ăn mặn và Ni không 
được tham dự khất thực, tức là không có Ni đoàn; Quan niệm về bậc 
Thánh như giáo lý Nam tông chứ không chia chi li các bậc như giáo lý 
Bắc tông. Tuy nhiên, tu sĩ Khất sĩ vẫn tiếp nhận nghiên cứu kinh điển 
Đại thừa. Do đó, Hệ phái Khất sĩ coi như đứng giữa Nam tông và Bắc 
tông, tạo ra thế chân vạc thành truyền thống đạo Phật ở Việt Nam: Phật 
giáo Nguyên thuỷ, Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Khất sĩ. 

Năm 1940, ngài Minh Đăng Quang khởi đầu bước chân du hóa 
khai sáng Hệ phái Khất sĩ, tuy ra đời muộn màng so với các hệ phái đã 
có từ xưa, nhưng có thể nói trong vòng 10 năm, Hệ phái Khất sĩ đã phát 
triển nhanh chóng, thu hút số đông tín đồ Phật tử. Ở miền Nam, nhất 
là miền Đông Nam Bộ, những ngôi tịnh xá hình bát giác hiện hữu, cùng 
các đoàn Khất sĩ du phương khoác tấm y vàng tỏa sáng khắp các ngả 
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đường từ thành thị đến thôn quê. Theo hạnh trì bình khất thực của chư 
Phật, đoàn Khất sĩ hàng ngày đi khất thực gợi lên hình ảnh chư Tăng 
thời Đức Phật trong tiềm thức mọi người. Đây là sự thành công của 
Đạo Phật Khất Sĩ. 

Phật giáo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và cũng đã có 
nhiều cải tổ chấn hưng. Bắt đầu những năm đầu thế kỷ XX, các cao 
Tăng, học giả trên thế giới nhận ra kiến thức Phật pháp của tín đồ Phật 
giáo giảm dần và nghiêng về dị đoan mê tín đến mức hầu như lãng 
quên Đức Phật lịch sử. Đạo Phật xuất hiện ở Việt Nam từ thuở còn là 
Phù Nam, nơi mà giáo lý Nguyên thủy xem như thích hợp với cư dân 
lúc bấy giờ. Nhánh đạo Phật thứ hai xuất hiện ở miền đất Luy Lâu (Giao 
Chỉ) theo hướng Bắc. Thuở ban đầu còn pha trộn yếu tố Mật tông như 
chuyện thiền sư Từ Đạo Hạnh, vua Lý Thần Tông hóa hổ... Sau này, 
dòng Đại thừa phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Trải qua mấy ngàn năm, Phật giáo Việt Nam đã có những giai đoạn 
vàng son thịnh vượng qua các triều đại Đinh – Lê – Lý – Trần. Giáo lý 
Đại thừa cao siêu, phóng khoáng thích hợp với mọi người trong thời đại 
này. Dần dần, chính vì sự phóng khoáng cởi mở của giáo lý Đại thừa 
nên có sự du nhập tư tưởng thần linh trà trộn trong Phật giáo, tạo nên sự 
huyền bí tà mị. Cho đến thời Nguyễn, nhiều bậc cao Tăng chuyên tâm 
tu tập nơi chốn thanh sơn để giữ giềng mối Phật-đà... Rồi bước chân 
du hóa của các đoàn Khất sĩ như làm sống lại hình ảnh Tăng đoàn thời 
Đức Phật trong dân gian. Vào thời điểm này, nhiều tông phái cũng xuất 
hiện ở miền Nam, mang tư tưởng Phật giáo như Bửu Sơn Kỳ Hương, 
Phật giáo Hòa Hảo… nhưng dường như chỉ dừng lại ở những điều cơ 
bản như ăn chay, làm việc thiện. Qua hình ảnh các đoàn Du tăng Khất 
sĩ khoác mảnh huỳnh y, cùng với tiêu chí “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”, đạo Phật được xiển dương trở lại, chú trọng về mặt tu tập hướng 
đến sự an lạc giải thoát, đồng thời hoằng pháp phổ độ chúng sinh. Đặc 
biệt 10 năm du hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang, thời gian tuy ngắn 
ngủi nhưng Ngài đã để lại bộ Chơn lý, lời lẽ rất mộc mạc nhưng chứa 
đựng nội dung giáo lý cao thâm. Do vậy, dù người học ở trình độ nào, 
bình dân hay trí thức, đọc bộ Chơn lý cũng chọn lọc, rút ra được những 
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bài học ý nghĩa để rồi tự mình thắp lên ngọn đuốc soi đường đi. Đại lão 
Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, là bậc thông thái, đọc xong bộ Chơn lý, Hòa thượng 
nhận xét: “Thời của ngài Minh Đăng Quang là thời mà đa số kinh điển 
còn nằm trong Pàli tạng hay Hán tạng. Ấy vậy mà bộ Chơn lý của ngài 
Minh Đăng Quang hàm chứa cả Đại thừa và Tiểu thừa. Những gì ngài 
Minh Đăng Quang viết hoàn toàn không có gì sai khác so với hai tạng 
Nam Bắc Phật giáo. Nên tôi nghĩ rằng Ngài không phải là người thường”. 

Lê Trung Trực, Mục sư, Tiến sĩ Siêu hình học Á châu đánh giá bộ 
Chơn lý như sau: “Đây là bộ kinh phong phú đa dạng, bao la, uyên bác, 
rất nhiều vấn đề quan yếu khác nhau, mỗi tập thiết đề không trùng lập, 
mỗi chữ đều chọn lọc có ý nghĩa. Dù người đọc ở tầm mức nào cũng sẽ 
nhận ra ngay đây là vị phi thường xuất chúng. Như vậy, ngài Minh Đăng 
Quang là một Đạo sư, một vị Đại Khất sĩ xuất chúng siêu việt. Trong 
tiểu sử của Ngài đã viết, ngay từ lúc nhỏ Ngài đã tỏ ra thông minh, điềm 
tĩnh, giàu lòng nhân ái, hay tìm đến những nơi thanh vắng để trầm tư. 
Mười bốn tuổi, Ngài đã để tâm nghiên cứu Phật pháp. Mới 14 tuổi mà 
như vậy là điều hy hữu, chứng tỏ nhân duyên của Ngài có từ kiếp trước 
mà ta không thể biết được, rồi Ngài qua Cao Miên tìm thầy học đạo. Qua 
thời gian học với các vị sư Cao Miên, Ngài chưa thoả mãn với những giáo 
điều của các vị này truyền dạy. Ngài quay trở về Việt Nam tham vấn các 
bậc cao Tăng, cuối cùng Ngài tìm đến Hà Tiên, núi Tô Châu, Mũi Nai 
ngồi nhập định và triệt ngộ chơn lý. Những bài viết về Tổ sư Minh Đăng 
Quang rất nhiều, tuy nhiên các tác giả như là chưa tìm hiểu chi tiết cụ thể 
nên để lại cho hậu thế nhiều thắc mắc, chẳng hạn Ngài qua Cao Miên học 
với thầy nào. Có người cho biết học với ông Lục Tà Keo. Lục Tà Keo là cái 
tên của ông Lục hay Tà Keo là tên của một tỉnh của miền nằm sát biên 
giới An Giang. Về Việt Nam, Ngài tìm đến ngôi chùa nào và tham vấn với 
bậc cao Tăng nào… Tới nay, ta như chỉ biết chung chung, không cụ thể. 
Tại sao phải cụ thể vì đấy là hành trình tìm kiếm chân lý của bậc Thánh 
Tăng, qua đó cho ta hiểu sâu hơn về quá trình chứng đạo của Ngài, và từ 
đó dẫn đến sự ra đời của Hệ phái Khất sĩ để Phật giáo Việt Nam trở nên 
phong phú hơn”.
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Về sự chứng đạo của Ngài Minh Đăng Quang,  TT. Giác Duyên 
cho biết: “Ngài ngồi trên núi nhìn xuống biển nhiều ngày đêm quan sát 
lý nhơn duyên. Và một buổi chiều, sau khi nhìn thấy những chiếc thuyền 
đánh cá bấp bênh trên sóng nước, Ngài chứng đạt lý vô thường, khổ, vô 
ngã. Nhận ra cảnh khổ trầm luân của kiếp sống ở đời như cảnh ngư dân 
nhấp nhô trồi hụp trên mặt biển, Ngài ngộ đạo với lý “Thuyền Bát-nhã” 
bắt đầu ngược dòng đời cứu độ chúng sanh”. Cũng như thái tử Tất-đạt-đa 
một hôm đi chơi ra bốn cửa thành chứng kiến cảnh đời lẩn quẩn trong 
vòng sanh bệnh lão tử. Thái tử đi tu ngồi dưới cội Bồ-đề quan sát những 
gì đã thấy ở cõi nhân gian, Phật cũng ngộ ra đời là bể khổ, cuộc đời vô 
thường. Còn về thuyền Bát-nhã là từ ngữ để nói lên ví dụ so sánh. Trí 
tuệ như chiếc thuyền đưa con người qua bờ (đáo bỉ ngạn). Người bị vô 
minh che lấp dùng chiếc thuyền ấy qua bờ.

Cũng theo TT. Giác Duyên, sau khi ngộ đạo, Ngài trở về nhà. Sau 
đó, Ngài được bậc hiền sĩ thỉnh về trụ tại chùa Linh Bửu, tỉnh Mỹ Tho. 
Cũng như Ngài Lục tổ Huệ Năng khi xưa, đắc đạo rồi mới thọ giới sau, 
Ngài thọ mười giới Sa-di hành trì nghiêm mật giới luật với y bát khất 
thực gieo duyên hàng ngày. Thỉnh thoảng, Ngài đi thăm viếng các vị cao 
Tăng ở các chùa như Hòa thượng Thiên Thai ở Bà Rịa, Hòa thượng Huệ 
Nhật phái Thiền để dung hợp thêm kinh nghiệm tu tập, cứu khổ chúng 
sanh. Hai năm sau, năm 1946, cũng tại chùa Linh Bửu, Ngài phát đại 
nguyện thọ giới Cụ túc và hành trì Tứ y pháp.

Chúng ta thấy rất rõ qua tiểu sử của Đức Phật khi chưa thành chánh 
quả cũng trải qua giai đoạn tìm kiếm chân lý, tìm đến những bậc ẩn sĩ 
để tham vấn. Những câu trả lời, lối tu của các vị không đáp ứng nhu cầu 
trí tuệ của Phật. Cuối cùng, Phật trở lại cội Bồ-đề, sau khi nhận được 
chén sữa của cô gái chăn bò, Phật ngồi tham thiền rồi giác ngộ, đắc đạo. 
Trường hợp của ngài Minh Đăng Quang gần giống như vậy. Ngài qua 
Miên rồi trở về đi nhiều nơi để tìm học. Ngài học được điều gì, tiểu sử 
không nói rõ, nhưng rõ ràng qua hành trạng của Ngài cho thấy, Ngài đã 
tìm thấy một lối đi riêng phù hợp với căn cơ của mình là sự dung hợp 
giữa hai đường lối của hai Hệ phái Nam tông và Bắc tông. Coi như thời 
gian ngồi trên núi nhập định tham thiền Ngài đã ngộ đạo. Đâu là bằng 
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chứng? Tôi xin mạo muội đưa ra mấy câu ngài Minh Đăng Quang viết 
trong Chơn lý “Học Chơn lý”.

Tất cả pháp là để đến với Hoa Nghiêm.

Tất cả giáo lý là để đến với chơn như.

Tất cả sự học là để đến với chơn lý.

Rõ ràng điều này được minh họa trong Chơn lý. Trong sáu phép 
trừ phóng tâm, điều thứ nhất là phải thông hiểu Kinh Luật cho nhiều. 
Ngài Minh Đăng Quang đặt ra Luật nghi Khất sĩ cho Hệ phái của mình. 
Như vậy, chứng tỏ Ngài đã thâm nhập kinh điển giáo lý của Phật để cuối 
cùng rút ra: Tất cả pháp là để đến với Hoa Nghiêm. Bây giờ xin nói qua 
về Hoa Nghiêm. Đây là bộ kinh được coi là rất khó hiểu, cần phải có 
căn cơ mẫn tiệp mới hiểu được bộ kinh này. Ở đây, tôi cũng mạo muội 
xin nói sơ lược. Bấy lâu, ta chỉ quen cho là Phật có nhục thân giống ta 
rồi tu hành đắc chánh quả Bồ-đề. Đây cũng là quan điểm của Phật giáo 
Nguyên thủy, quan điểm nghiên cứu Đức Phật theo lịch sử. Chỉ duy 
nhất có Phật là thành Chánh quả mà thôi, bao nhiêu người khác cuối 
cùng rồi cũng thành Duyên Giác hoặc Thanh Văn mà không ai thành 
Phật. Thời gian ngài Minh Đăng Quang qua Cao Miên chắc là biết điều 
này nhưng sau khi đọc Kinh Hoa Nghiêm, Ngài bị thu hút. Vì theo Hoa 
Nghiêm, Đức Phật hoàn toàn mới, không giới hạn. Tinh thần Hoa 
Nghiêm phóng khoáng, không có gì không phải là Phật. Chơn lý viết: 
“Phật là chỗ đến của chúng sinh”; “Đạo là con đường của tất cả chúng 
sinh tự đi, chớ không có tên đạo gì cả. Giáo là sự dạy học để tu hành, chớ 
không phải tôn giáo gì cả và phái là sự làm việc giúp ích lợi chung cho 
nhau, chớ không phải phái gì cả”, đây là diễn tả tinh thần Hoa Nghiêm. 
Điểm đặc sắc của Chơn lý là mộc mạc, giản dị nên hầu như ai cũng hiểu 
được. Tuy nhiên, cũng đừng vì sự mộc mạc, giản dị mà không hiểu sâu 
thêm cho đến rốt ráo. Muốn đạt được sự đơn giản phải trải qua nhiều 
giai đoạn phức tạp giống như làm toán đơn giản phân số. Bộ Chơn lý 
ai cũng hiểu, thật ra ngầm chứa nhiều nội dung kinh điển, nhất là Kinh 
Hoa Nghiêm bất khả tư nghì. Một vị Khất sĩ mang bình bát vừa đi xin, 
vừa học; đồng thời, vị Khất sĩ cũng chính là Bồ-tát, là Pháp thân, Báo 
thân, Ứng thân, tức là tam thân của Phật để xiển dương công đức cùng 
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cảnh giới của chư Phật, mang đạo hạnh, ánh đạo vàng đến khắp mọi 
người. Không phải chỉ khất thực để nuôi mạng đơn thuần. 

Để hiểu được điều này tức là ta hiểu được hành trạng ngộ pháp của 
Ngài. Ngài đã chỉ rõ “Tất cả các pháp là để đến với Hoa Nghiêm”. Như 
vậy, có nghĩa chơn lý của Ngài là từ Hoa Nghiêm mà ra. Do đó, đề tài “từ 
Hoa Nghiêm đến chơn lý” rất bổ ích và cần thiết để nghiên cứu dành 
cho những ai sau này khi đọc Chơn lý sẽ hiểu sâu sắc hơn. Đây cũng là 
việc làm để xiển dương trí tuệ hiền minh, Phật pháp nhiệm mầu chuyển 
hóa từ Đức Phật đến ngài Minh Đăng Quang “Tất cả giáo lý là để đến 
với chơn như”. Trong Chơn lý, Ngài cũng dạy rất rõ: “Chơn như là chỗ 
đến của tất cả thiện lành, từ bi, trí huệ”; “Kẻ giác ngộ chơn như rồi thì giải 
thoát ra khỏi tất cả sở chấp không còn giả vọng nên gọi là chơn như toàn 
giác trọn sáng trọn lành”. Nhưng không còn giả vọng như thế nào, Ngài 
chỉ rất rõ: “Có để đặng chơn như, không để đặng chơn như, chấp gồm có 
ba pháp để đến với chơn như, không chấp cũng chơn như. Chơn như mới 
thiệt là có, chơn như mới thật là không, chơn như mới thiệt là trung, chơn 
như mới thiệt là ta, là Phật”. Kinh Phật uyên thâm bao nhiêu, đến ngài 
Minh Đăng Quang rút ra thành lời dạy rất giản dị để ai cũng hiểu được. 
Cuối cùng, “tất cả sự học là để đến với chơn lý”. Nó có nghĩa theo như 
quan niệm của Ngài: “Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả, thì tất 
cả sống cho ta, tiếng ta đây là tất cả,” đó tức là chơn lý vũ trụ. Người thực 
hành đúng chơn lý gọi là Khất sĩ. “Khất ấy là xin. Sĩ đây là học. Xin ấy 
rồi lại cho, học đây rồi lại dạy. Xin thực phẩm để nuôi thân giả tạm, cho 
sự thiện lành phước đức để bảo vệ giữ sự sống dài lâu”. 

Như vậy, qua ba câu trên cho ta thấy rõ con đường đến với chơn lý 
để trở thành Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Khất sĩ chính là một 
con người sinh ra và lớn lên trong trời đất và nhận được nhiều thứ, học 
được nhiều điều và có bổn phận phải trả, phải cho lại cuộc đời. Biểu 
tượng hoa sen và ngọn đuốc nói rất rõ điều này. Hoa sen xin nhận từ đất 
bùn, xin nhận từ nước, xin nhận từ mặt trời là bó đuốc. Tất cả những 
điều xin nhận đó cũng có nghĩa là sự học hỏi. Cuối cùng, sen từ đất bùn 
vươn lên khỏi mặt nước và trổ hoa. Kỳ diệu làm sao, nơi nào có mặt hoa 
sen, nơi đó trở nên tươi mát, thanh tịnh.



CHỦ ĐỀ 3 

HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ: 
QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
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HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ - 60 NAÊM  
SAU THÔØI TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG VAÉNG BOÙNG

HT.TS. Giác Toàn 
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN 

Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ

I. 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.

II. Giai đoạn 1: Mười năm Tổ sư khai sơn phá thạch

Điểm thứ nhất, lịch sử đã ghi nhận Tổ sư sinh  năm Quý Hợi (1923), 
đến năm 1944 Tổ sư mới bước qua tuổi 22; với tuổi đời còn khá trẻ vậy 
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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 trong nhiều đời kiếp thì không 
thể nào thành tựu được hạnh nguyện giác ngộ, giải thoát như vậy. 

Điểm thứ hai, 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 chung1.

Bên cạnh việc 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 Phật2.

Và khi đã được xuất gia làm Tăng Ni sống trong ngôi nhà Giáo 
hội Tăng-già, 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 ác3.

Chính những nét nghiêm túc trong đời sống phạm hạnh nơi 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang (1998), Chơn lý “Đời đạo đức”, Nxb. TP.HCM, tr. 832. 
2. Sđd, “Tu và nghiệp”, tr. 672. 
3. Hệ phái Khất sĩ (2012), Luật nghi Khất sĩ, Nxb. Tổng hợp TP. HCM, tr. 48. 
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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, 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 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.

III. 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 sự nẩy 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. Trưởng 
lão Giác Chánh thì 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. 
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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, 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 non4.

(Trụ Vũ thi hóa)

IV. Giai đoạn 3: Ba mươi tám năm hội nhập và thành tựu (1975 – 2013)

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

Nếu so với Phật giáo Bắc truyền Đại thừa tại 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…, thì 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 

4. Hệ phái Khất sĩ (2004), Ánh Minh Quang, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr. 40. 
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– 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) đã 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, 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.

2. 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 
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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), Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt)...

- 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 (Bà Rịa – Vũng Tàu)…

- 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.

3. Thành tựu về giáo dục Tăng Ni và hoằng pháp lợi sanh qua 
hướng dẫn nam nữ Phật tử
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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), Ban 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, học giáo lý… hàng tuần, hàng tháng 
rất tinh tấn, đều đặn; mỗi nơi có hàng trăm Phật tử theo học.

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

4.1. Ý thức trách nhiệm trước cuộc sống và mối quan hệ cộng đồng

Nếu như trước đây 30 năm, 40 năm, Tăng Ni trụ xứ tại các tịnh xá 
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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 thực thi 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.

4.2. 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.

V. Những nét đẹp còn đọng lại

1. 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,
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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 vì 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 giáo 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.

2. 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 
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 
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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 thừa5.

(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.

3. Truyền thống truyền thọ y bát và giới luật

5. Sđd, tr. 41
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Trong giáo pháp Đức Phật, 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. 

VI. Tạm kết 

Theo quy luật tiến hóa, dòng đời luôn đi tới, mỗi ngày mỗi phát 

6. GHPGVN (2012), Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN, 
Nxb. Tôn giáo, tr. 177.
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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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VAØI NEÙT VEÀ LÒCH SÖÛ VAØ ÑAËC ÑIEÅM  
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VIEÄT NAM

TS. Nguyễn Quốc Tuấn 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1.1. Thời kỳ khởi thủy: 1944 - 1954

Từ năm 1944 đến năm 1954, gắn liền với cuộc đời hành đạo 
và truyền giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Từ một Du tăng Khất 
sĩ, tiến đến thành lập đoàn Du tăng Khất sĩ, quy định số người để 
thành lập Tiểu giáo hội (20 người), Trung giáo hội (100 người) và 
Đại giáo hội (500 người). Kết thúc thời kỳ này, Tổ sư Minh Đăng 
Quang bị ngoại đạo bắt và mất tích vào ngày 1 tháng 2 năm Giáp 
Ngọ - 1954.

Năm 1947, Ngài đã thu nhận nhiều đệ tử Tăng và Ni. Năm 1948, 
với hơn 20 người đệ tử, lần đầu tiên Ngài tổ chức lễ Tự tứ ở chùa Kỳ 
Viên (Sài Gòn), và thành lập một Tiểu giáo hội gồm 20 vị. Từ năm 
1948 đến năm 1953, Ngài tổ chức Tăng Ni đi hành đạo rất nhiều nơi 
ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ như: Vĩnh Long, Sài Gòn, Thủ Dầu 
Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Long Xuyên, 
Châu Đốc, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, đến đâu cũng thuyết pháp 
giáo hóa nhân sinh. Với giáo lý trong sáng, hạnh Tứ y pháp thanh cao 
của Ngài, đã có hàng vạn người quy ngưỡng, nhiều người phát tâm 
xuất gia tu học. 
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Đến năm 1953, Ngài đã thu nhận 49 đệ tử Tăng, bao gồm các 
vị: Giác Chánh, Giác Tánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, Giác Trụ, 
Giác Thần, Giác Thọ, Giác Lượng, Giác Tôn, Giác Thủy, Giác Hoằng, 
Giác Thanh, Giác Hạnh, Giác Hải, Giác Lập, Giác Nhơn, Giác Hòa, 
Giác Đức, Giác Nguyên, Giác Thường, Giác Thống, Giác Duyên, Giác 
Giới, Giác Lý, Giác Nhiên, Giác Phái, Giác Hùng, Giác Nhự, Giác 
Lượng, Giác Tân, Giác Ẩn, Giác Trung, Giác Sơn, Giác Bảo, Giác Trí, 
Giác Ý, Giác Thành, Giác Nghiêm, Giác Hương, Giác Hiếu, Giác Quí, 
Giác Đạo, Giác Chơn, Giác Pháp, Giác Hành, Giác Hồng, Giác Bửu, 
Giác Hội. 

Đệ tử Ni gồm các vị: Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Kim 
Liên, Ngân Liên, Chơn Liên, Quang Liên, Tạng Liên, Trí Liên, Đức 
Liên, Bửu Liên, Hồng Liên, Giác Liên, Diệu Liên, Vân Liên, Thiện 
Liên, Thành Liên, Tràng Liên, Tánh Liên, Nghiêm Liên, Châu Liên, 
Quảng Liên, Hưng Liên, Tuệ Liên, Ngọc Liên, Hà Liên, Viên Liên, 
Văn Liên, Phổ Liên, Ký Liên, Ngoạt Liên, Thông Liên, Tân Liên, Đàn 
Liên, Chánh Liên, Hạnh Liên, Sanh Liên, Minh Liên, Tốn Liên, Liễu 
Liên, Mỹ Liên, Khánh Liên, Nhã Liên, Cầm Liên, Nhan Liên, Chiêu 
Liên, Diệu Liên, Nhu Liên, Mai Liên, Ngôn Liên, Kỉnh Liên, Quế 
Liên, Tuyết Liên, v.v…

Để mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho con đường hành đạo 
cũng như hoằng pháp, đến nơi nào có điều kiện, Ngài lập tức cho 
dựng tịnh xá (TX). Chỉ trong khoảng 10 năm hành đạo, trên 20 ngôi 
tịnh xá lần lượt được xây dựng như: TX. Mộc Chơn (Mỹ Tho), TX. 
Pháp Vân (Vĩnh Long), TX. Trúc Viên (Vĩnh Long), TX. Ngọc Viên 
(Vĩnh Long), TX. Ngọc Trung (Thốt Nốt - Cần Thơ), TX. Ngọc Minh 
(Cần Thơ), TX. Ngọc Quang (Sa Đéc - Đồng Tháp), Ngọc Thọ (Nhà 
Bàng - Châu Đốc), TX. Ngọc Liên (Cần Thơ), TX. Ngọc Vân (Trà 
Vinh), TX. Ngọc Thành (Long An), TX. Ngọc Thạnh (Tây Ninh), 
TX. Ngọc Chánh (Sài Gòn), TX. Ngọc Khánh (Sóc Trăng), TX. Ngọc 
Phước (Phụng Hiệp - Cần Thơ), TX. Ngọc Long (Long Xuyên), TX. 
Ngọc Thanh (Cai Lậy - Tiền Giang),...

Về mặt pháp lý, chính quyền cũ cấp sổ hành đạo và đính kèm văn 
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bản số 194/6T của Thủ hiến Nam Việt do Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn 
Diệu ký ngày 21/1/1954 cho đoàn Du Tăng Khất sĩ đi hành đạo, đến 
địa phương nào thì trình sổ này và xin chính quyền địa phương nơi 
ấy cho phép hành đạo thuyết pháp.

Như vậy, từ khi Tổ sư Minh Đăng Quang cất bước hành đạo cho 
đến lúc vắng bóng (1954) chỉ trong khoảng 10 năm, Ngài đã độ được 
hơn 100 Tăng Ni, cảm hóa hàng vạn người, xây dựng 20 ngôi tịnh xá 
và được nhà cầm quyền cho phép hành đạo thuyết pháp. Có thể nói, 
đây là những thành tựu khả quan đạt được trong thời đó, tạo cơ sở 
vững chắc cho Hệ phái Khất sĩ phát triển về sau.

1.2. Thời kỳ phát triển: 1954 - 1964

Từ năm 1954 đến 1964 là thời kỳ các giáo đoàn được thành lập 
hầu hết ở Trung Bộ và Nam Bộ. Tăng sĩ có 5 giáo đoàn, bên Ni có một 
giáo đoàn. Sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954), Ni sư 
Huỳnh Liên thành lập Ni giới Khất sĩ, một tổ chức tương đối độc lập 
mang tên “Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt Nam”, trụ sở đặt tại TX. Ngọc 
Phương (Gia Định).

Sau 1954, với tâm nguyện sinh thời của Tổ sư Minh Đăng Quang 
cũng như nhiệm vụ hoằng pháp của các đệ tử còn lại, Hệ phái Khất 
sĩ đã được truyền bá ra đến miền Trung, và vị trưởng đoàn Du tăng 
là Thượng tọa Giác Chánh. Năm 1956, đoàn Du tăng hành đạo đến: 
Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang; năm 1957, hành đạo 
đến các tỉnh: Đà Lạt, Khánh Hòa, Tuy Hòa (Phú Yên), Quy Nhơn, 
Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên; năm 1958, hành đạo đến những 
tỉnh như: Đà Lạt, Khánh Hòa, Tuy Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, 
Đà Nẵng, Thừa Thiên; năm 1961, hành đạo đến các nơi: Quy Nhơn, 
Thừa Thiên, Quảng Trị. 

Phạm vi hoằng pháp trong thời kỳ này rộng lớn với số lượng 
Tăng Ni và Phật tử tăng nhanh, nên khuynh hướng thành lập giáo 
đoàn để phát triển Hệ phái Khất sĩ đã bộc lộ. Cụ thể là sau chuyến đi 
đầu tiên, Thượng tọa Giác Chánh dẫn đoàn Du tăng về miền Nam, 
một số vị đã ở lại miền Trung để hành đạo gồm có 2 giáo đoàn. Giáo 
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đoàn của Trưởng lão Giác Tánh, Trưởng lão Giác Tịnh và Giáo đoàn 
của Trưởng lão Giác An. Hai giáo đoàn này hình thành năm 1956. 
Lần lượt đến năm 1959, Giáo đoàn của Thượng tọa Giác Nhiên được 
thành lập. Năm 1960, Giáo đoàn của Trưởng lão Giác Lý được thành 
lập. Đến năm 1963, Giáo đoàn của Thượng tọa Giác Huệ thành lập 
(nhưng lại hoạt động riêng mãi đến tháng 08/1983 thì mới hòa nhập 
với Hệ phái). Về sự hình thành của các giáo đoàn, có thể phác lược 
như sau:

- Giáo đoàn I: Trưởng đoàn là Thượng tọa Giác Chánh. Giáo 
đoàn này lấy TX. Ngọc Viên (Vĩnh Long) làm Tổ đình. Tính từ năm 
1954 - 1975, Giáo đoàn có khoảng 50 vị Tăng, xây dựng 7 tịnh xá, 3 
tịnh thất.

- Giáo đoàn II: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh làm 
trưởng đoàn. TX. Ngọc Trang (Nha Trang) là Tổ đình. Đến năm 1975 
Giáo đoàn có 65 vị, xây dựng được 15 tịnh xá.

- Giáo đoàn III: Trưởng lão Giác An làm trưởng đoàn. Giáo đoàn 
này lấy TX. Ngọc Tòng (Nha Trang) làm Tổ đình. Đến năm 1975 
Giáo đoàn đã có 30 vị Tăng (không tính một số vị xin tu tịnh riêng), 
xây dựng được 24 tịnh xá và 2 tịnh thất. 

- Giáo đoàn IV: Trưởng đoàn là Pháp sư Giác Nhiên. Tịnh xá 
Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) là Tổ đình. Tính đến năm 
1974 Giáo đoàn có 171 vị Tăng, xây dựng được 35 tịnh xá.

- Giáo đoàn V: Trưởng đoàn là Đức Thầy Giác Lý. Tịnh xá Trung 
Tâm (Quận 6 – TP. HCM) là Tổ đình. Từ năm 1975 Giáo đoàn có 
khoảng 70 vị, xây dựng được 26 tịnh xá.

Song song với sự hình thành của các Giáo đoàn Tăng, Ni giới 
Khất sĩ cũng đã được thành lập gồm có 3 tổ chức Ni.

1. Ni giới Hệ phái Khất sĩ của Ni trưởng Huỳnh Liên: Ni trưởng 
Huỳnh Liên lãnh đạo. TX. Ngọc Phương (quận Gò Vấp – TP. HCM) 
là Tổ đình. Tính đến năm 1987 tổ chức này có 82 tịnh xá.

2. Ni giới Giáo đoàn IV: có hai Phân đoàn do hai Ni trưởng lãnh 
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đạo: Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên. 

- Phân đoàn Ni trưởng Ngân Liên lấy TX. Ngọc Tiên (Hà Tiên) 
làm Tổ đình.

- Phân đoàn Ni trưởng Trí Liên lấy TX. Ngọc Hiệp (Châu Thành 
- Tiền Giang) làm Tổ đình. Tính đến năm 1975, phân đoàn xây dựng 
được 7 tịnh xá, nhận của Giáo đoàn Tăng 4 tịnh xá.

3. Ni giới Giáo đoàn III do Trưởng lão Giác An lãnh đạo, lấy Tổ 
đình Nam Trung (Nha Trang) làm Tổ đình. Đến năm 1978 Ni chúng 
Giáo đoàn III đã có 30 vị, xây dựng được 8 tịnh xá và 1 tịnh thất.

Khi Tổ sư Minh Đăng Quang đứng ra khai sáng Hệ phái Khất sĩ 
vào năm 1944, ba năm sau, một nữ Phật tử tên Nguyễn Thị Trừ đã 
chính thức xuất gia, được đặt pháp danh là Huỳnh Liên, cùng với 
hai người bạn gái tại chùa Linh Bửu (Tiền Giang) vào tháng Tư năm 
1947. Kể từ đó trong Hệ phái đã bắt đầu xuất hiện những vị Ni Khất sĩ 
đầu tiên mang pháp danh Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên... Sau 
năm 1954, khi Tổ sư thọ nạn vắng bóng, Ni sư Huỳnh Liên, vốn là 
Trưởng tử Ni của Tổ sư, đã kế tục sự nghiệp “hoằng dương đạo pháp”, 
lãnh đạo Ni chúng từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau. Trung tâm của Ni 
giới Khất sĩ đặt tại TX. Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP. HCM ngày 
nay) được xây dựng từ năm 1958 và trùng tu vào những năm 1972, 
1986, 1992.

Dưới sự lãnh đạo của Ni trưởng Huỳnh Liên, hoạt động của Ni 
giới ngày một phát triển. Đến năm 1984, toàn miền Nam đã có 72 
tịnh xá do Ni chúng trụ trì và 500 Ni chúng. Ni sư Huỳnh Liên đã 
đưa ra nhiều hoạt động Phật sự mới mẻ, sáng tạo, thể hiện tính dân 
tộc trong việc hoằng dương Phật pháp cũng như trong hoạt động 
đấu tranh cho tôn giáo, đất nước và dân tộc. Từ TX. Ngọc Phương, 
Ni sư Huỳnh Liên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đấu tranh của 
Ni giới Khất sĩ và Phật tử chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, 
Nguyễn Văn Thiệu và đế quốc Mỹ. Các cuộc đấu tranh này đều có 
sự phối hợp với các lực lượng Công giáo yêu nước, với sinh viên 
học sinh, Liên đoàn Phật giáo, Hội phụ nữ đòi quyền sống, Lực 
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lượng nhân dân tranh thủ dân chủ hòa bình... TX. Ngọc Phương 
là cơ sở đóng góp tài lực lớn của nhiều đơn vị cách mạng như tỉnh 
Gia Định, Ban Kinh tài Khu 8 Tây Nam Bộ, Ủy ban Nhân dân Cách 
mạng huyện Duyên Hải, Thành đoàn Thành phố Sài Gòn, Thành 
hội Phụ nữ, Liên Quận ủy 4, Ban Cán sự K.41, K.42, K.43, từ năm 
1965 - 19751. Trong những năm 1960, khi chính quyền Ngô Đình 
Diệm thực hiện chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo, Ni giới 
Khất sĩ mà đứng đầu là Ni sư Huỳnh Liên đã liên lạc toàn Ni giới, 
trực tiếp tham gia các phong trào đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng 
và các quyền dân sinh, dân chủ của Phật giáo, của sinh viên học 
sinh và nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Các phong trào này có ảnh 
hưởng sâu rộng đến các tỉnh Trung Bộ, và đặc biệt là các tỉnh 
Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc ở Nam Bộ. Các lễ “xuống tóc vì hòa 
bình” (18/10/1970), các cuộc mít tinh chống Mỹ và Ngụy quyền 
(25/10/1970); phối hợp với phụ nữ quốc tế lên án chiến tranh, vận 
động hòa bình (5/1/1971)... Tổ chức họp báo đề tài “Nhân dân đòi 
cơm áo, Phật giáo đòi hòa bình” (7/4/1971)... liên tiếp được Ni sư 
Huỳnh Liên tổ chức2. 

Như vậy, thời kỳ 1954 - 1975, chỉ trong hơn 20 năm mà Hệ phái 
Khất sĩ thành lập được 5 Giáo đoàn Tăng khoảng hơn 400 vị, 1 Giáo 
đoàn Ni, 2 phân đoàn Ni, xây dựng được hơn 250 tịnh xá, tịnh thất. 
Những thành tựu này cho thấy sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ khá 
nhanh đương thời.

1.3. Thời kỳ 1964 - 1974

Thời kỳ thứ ba (1964 - 1974) được xem là thời kỳ pháp lý và 
hợp nhất Giáo hội. Ngày 22/4/1966, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt 
Nam được thành lập, văn phòng trụ sở đặt tại TX. Trung Tâm, tỉnh 
Gia Định.

Được sự khuyến khích hỗ trợ của Tăng và tín đồ, Hòa thượng 
Giác Nhu (viên tịch ngày 02 tháng 09 năm 1997) và Hòa thượng 

1. Huỳnh Liên, “Giáo hội Ni giới Khất sĩ”, Giác Ngộ, số 84 ngày 15-10-1979, tr. 3.
2. Xem thêm các hoạt động này được trình bày chi tiết trong Kỷ yếu Ni trưởng 

Thích Nữ Huỳnh Liên, Nxb. TP. HCM, 1994, tr. 8-22.
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Giác Tường đứng ra làm sáng lập viên vận động thành lập Giáo 
hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam để có tư cách pháp nhân, pháp lý 
đương thời.

Thượng tuần tháng 05 năm 1966, đại hội đầu tiên được triệu tập 
để thành lập Ban Trị sự Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, nhiệm 
kỳ I (1966 - 1969). Đến năm 1971, do yêu cầu phát triển nên Giáo hội 
thành lập hai viện: Viện Chỉ đạo bao gồm Trưởng lão Tôn đức lãnh 
đạo; Viện Hành đạo bao gồm Thượng tọa, Đại đức có năng lực. Sự 
kiện này được thực hiện có tính cách nội bộ cho đến ngày đất nước 
độc lập và thống nhất. Thập niên thứ ba, tịnh xá tăng từ 100 ngôi lên 
đến 150 ngôi, Tăng sĩ từ 300 vị lên hơn 500 vị.

Trước năm 1975, Tăng Ni du phương hành đạo chỉ cần giấy 
đạo của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ cấp là được, nhưng từ sau ngày 
30/4/1975, theo quy định hành chính của nhà nước đương thời, Tăng 
Ni phải có sổ hộ khẩu nên người đi hành đạo phải có đơn xin phép 
tạm trú, tạm vắng của địa phương. Do đó, hầu hết Tăng Ni Khất sĩ 
trong giai đoạn này đều ở tại tịnh xá tu học, đây cũng là nguyên nhân 
mà Tăng Ni Khất sĩ gọi thời kỳ này là thời kỳ trụ xứ tu học. Theo 
truyền thống Khất sĩ trước kia, những vị sư nào không du phương 
hành đạo thì ở lại tịnh xá tu học, nhưng trong thời gian 3 hoặc 6 
tháng phải đổi chỗ ở một lần. Vào thời kỳ này, truyền thống ấy cũng 
không thể thực hiện được. Riêng chỉ có đoàn DutTăng của Thượng 
tọa Giác Chánh hướng dẫn hành đạo mãi cho đến năm 1983 mới 
chấm dứt. “Tùy duyên bất biến” là phương châm hoằng pháp, tu tập 
của Phật giáo, nên trong điều kiện như vậy Tăng Ni Khất sĩ an trú 
trong tịnh xá tu học, dành nhiều thời gian để tĩnh tọa tham thiền, 
phát triển tâm linh. Bên cạnh đó có một số Tăng Ni tham gia Quốc 
hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước và các công tác từ thiện xã hội. Có 
thể nhận xét Hệ phái Khất sĩ trong thời kỳ này không được phát triển 
về nhiều mặt như những thời kỳ sau.

1.4. Thời kỳ 1975 - 1984

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, Tăng Ni Khất sĩ dừng du hóa, 
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an tịnh thường trú tại các tịnh xá được thành lập trước đây, tiếp tục 
tu tập theo giáo huấn của Tổ sư “nên tập sống chung tu học, cái sống 
là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu 
chung”. Với bản chất của người con Phật, Tăng Ni Khất sĩ đã ứng 
hiệp làm tròn bổn phận “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” tại mỗi 
đạo tràng; “tùy duyên hoan hỷ” tham gia xây dựng các công trình, sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp, trồng và chế biến thuốc nam, châm cứu, 
làm nông nghiệp v.v...3. Đặc biệt trong mười năm đó, dù an trú tại đạo 
tràng nhưng tinh thần hòa hợp, đoàn kết Tăng Ni Khất sĩ ngày càng 
được củng cố.

Thời kỳ này cũng được gọi là thời kỳ hòa hợp Giáo hội, vì 5 Giáo 
đoàn Tăng và chư Ni của Hệ phái Khất sĩ đã thống nhất gia nhập 
GHPGVN tại Đại hội Phật giáo lần thứ I (năm 1981) ở chùa Quán 
Sứ - Hà Nội. Hệ phái Khất sĩ là một trong chín tổ chức Phật giáo 
đã thống nhất, hòa hợp chung trong ngôi nhà GHPGVN. Đến năm 
1983, Giáo đoàn của Thượng tọa Giác Huệ gia nhập Hệ phái Khất sĩ, 
đó là Giáo đoàn VI. Và như vậy, kể từ năm 1983 Hệ phái Khất sĩ đã 
có 6 Giáo đoàn Tăng, 1 Ni giới Hệ phái Khất sĩ, 2 phân đoàn Ni giới 
và Ni giới Giáo đoàn III.

1.5. Thời kỳ từ 1984 đến nay

Sự phát triển của các giáo đoàn và số lượng Tăng Ni giúp cho 
công tác hoằng pháp, giáo dục của Hệ phái trong thời kỳ này có chiều 
hướng đi lên. TX. Trung Tâm (quận Bình Thạnh – TP. HCM) và TX. 
Ngọc Phương (quận Gò Vấp – TP. HCM) mở lớp Sơ cấp Phật học cho 
Tăng Ni trong quận và Hệ phái. Ở thời kỳ này phần lớn các Tăng Ni 
đều đi học ở các trường Phật học trong và ngoài nước. Hệ phái Khất 
sĩ có 30 vị học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 50 vị học 
Trung cấp Phật học, hơn 30 vị du học tại các nước: Ấn Độ, Trung 
Quốc (Đài Loan), Myanmar, Hoa Kỳ4.

3. Xem: “Những điểm giáo lý căn bản của Hệ phái Khất sĩ”, trong Tìm lại 
nguồn xưa (Tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng), Nxb. Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, tr. 36-37.

4. Theo Tuần báo Giác Ngộ, số 216, 18/03/2004, tr. 7.
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Nếu như ở thời kỳ trước các mặt hoạt động của Hệ phái còn giới 
hạn thì vào thời kỳ này các giáo đoàn đã tích cực tham gia trên nhiều 
lĩnh vực văn hóa Phật giáo. Điển hình như trong lĩnh vực văn hóa, 
một số tác phẩm của Hòa thượng Giác Toàn (Phó Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự GHPGVN) đã xuất bản như: Tặng phẩm dâng đời, Suối về Hoa 
Nghiêm, 64 ngôi Tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ (chủ biên), và một số tác 
phẩm cũ được in lại để phổ biến nội bộ như: Thi tập Giác Huệ, Tứ kệ 
tĩnh tâm, Ánh nhiên đăng, Thơ của Ni trưởng Huỳnh Liên. Đồng thời 
vào những kỳ lễ kỷ niệm 45 năm, 50 năm ngày vắng bóng của Tổ sư 
Minh Đăng Quang tại TX. Trung Tâm đều có triển lãm tranh ảnh về 
Hệ phái. 

Về giáo lý tu tập trong thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tịnh xá mở 
đạo tràng tu Tịnh độ như: TX. Ngọc Trung (TP. Cần Thơ), TX. Ngọc 
Tường (TP. Mỹ Tho), TX. Ngọc Thạnh (tỉnh Tây Ninh), TX. Ngọc 
Vân (tỉnh Trà Vinh)... khác hơn trước đây hầu hết Tăng, Ni ở các tịnh 
xá đều tu thiền.

Song song với sự phát triển đó, công tác từ thiện xã hội của Hệ 
phái cũng rất phát triển. Có nhiều tịnh xá của Hệ phái đã thành lập 
Tuệ Tĩnh đường như Tuệ Tĩnh đường của TX. Trung Tâm (quận 
Bình Thạnh – TP. HCM), TX. Lộc Uyển (Quận 6 – TP. HCM) và 
nhiều tịnh xá có Tuệ Tĩnh đường hoạt động rất có hiệu quả. Và hầu 
hết các cơ sở tịnh xá, tịnh thất, tự viện trong các giáo đoàn của Hệ 
phái đều tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

Ngoài ra, trong thời kỳ này phần lớn các giáo đoàn đều lo trùng 
tu, sửa chữa lại những tịnh xá đã xuống cấp. Hầu hết các tịnh xá đều 
được xây cất lại rất khang trang, có kiến trúc đẹp. Theo thống kê của 
Thượng tọa Giác Pháp, Chánh Thư ký của Hệ phái, thì đến năm 2003 
Hệ phái đã có tổng số tịnh xá, tịnh thất là 372 ngôi, và tổng số Tăng 
Ni khoảng trên 2.000 vị.

Như vậy, thời kỳ hòa hợp Giáo hội là thời kỳ Hệ phái Khất sĩ 
phát triển gần như toàn diện. Nhưng nếu các giáo đoàn có sự đoàn 
kết, hòa hợp cao hơn nữa, lãnh đạo trung ương của Hệ phái tổ chức 
Phật sự phù hợp với điều kiện của các giáo đoàn thì chắc chắn Hệ 
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phái sẽ phát triển hơn nữa.

Cũng cần nói qua về đạo tràng theo Hệ phái Khất sĩ đầu tiên ở 
miền Bắc5. Trước năm 1975, Hệ phái Khất sĩ chỉ có ở phạm vi miền 
Nam. Trải qua hàng chục năm, Hệ phái có mặt ở hầu khắp các tỉnh 
thành từ Huế trở vào với hàng trăm ngôi tịnh xá, và có mặt ở hàng 
chục nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada,... (Hòa thượng Giác 
Nhiên ở Mỹ là Pháp chủ Tăng-già Khất sĩ Thế giới). Tuy nhiên, ở 
miền Bắc, Hệ phái này lần đầu tiên có mặt và tu tập một cách có hệ 
thống qua sự thành lập “Đạo tràng Như Lai thanh tịnh thiền” vào 
tháng 12/2008. Hòa thượng Giác Ngộ - Viện chủ TX. Ngọc Thiền, 
Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng (nay là thành viên 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN) có buổi thuyết pháp tại chùa Tảo 
Sách, Hà Nội. Sau buổi thuyết pháp, thể theo tâm nguyện của các 
Phật tử, đạo tràng đã được thành lập. Đạo tràng có điểm đặc biệt: 
hơn 120 Phật tử của đạo tràng hầu hết đều có trình độ đại học và 
trên đại học, nhiều vị có học hàm, học vị và thành phần tham gia rất 
đa dạng, có già (người về hưu), tuổi trung niên (họa sĩ, nhà báo, kỹ 
sư, bác sĩ...), tuổi trẻ (đa số đi làm tại các cơ quan, doanh nghiệp). Cư 
sĩ Chánh Tín, huynh trưởng đạo tràng cho biết: sinh hoạt của đạo 
tràng đề cao sự tự tu tập của từng cá nhân, và địa điểm tu tập cũng 
“tùy duyên”. Mặc dầu mới thành lập nhưng đạo tràng đã có những 
buổi tu tập tại chùa Tảo Sách, chùa Quán Tình, chùa Đình Quán, 
chùa Kim Liên...

2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ 

2.1. Sự dung hợp các trường phái Phật giáo

Đây là một đặc điểm rất cần phân tích sâu để hiểu hơn về Hệ 
phái chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Muốn vậy, ta có thể thông qua bộ 
Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang thuyết giảng để xem xét. Chơn lý 
được xem là bộ sách giáo lý tinh hoa của đạo Phật gồm các bài thuyết 
pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang trong suốt 10 năm (1944 - 1954) 
hành đạo khắp các tỉnh, thành hai miền Đông và Tây Nam Bộ. Trong 

5. Tham khảo www.thienvienminhduc.com/khatsi/.
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thập niên 50 - 60, các bài này được in từng tập nhỏ theo từng đề tài 
để dễ thực hiện và phổ biến rộng rãi như các quyển: Bát chánh đạo, 
Nhập định, Ăn chay, Giác ngộ, Sợ tội lỗi, Sám hối, Bài học cư sĩ,… Đến 
năm 1961, lần đầu tiên các đệ tử của Tổ cho kết tập lại toàn bộ và ấn 
tống với tên là Chơn lý.

Bộ Chơn lý gồm tất cả 69 đề tài. Mỗi đề tài, Tổ sư giảng luận 
trình bày về một vấn đề, một ý pháp liên hệ. Điểm căn bản là dù đề 
cập đến đề tài nào Tổ sư cũng không tách rời ý nghĩa nhằm khai thị, 
hướng dẫn người học tu tập theo đúng Chánh pháp như trong tam 
tạng giáo điển Kinh - Luật - Luận. Qua nội dung, ta thấy dù điều 
kiện khách quan rất hạn chế, nhất là tam tạng giáo điển đương thời 
phần nhiều còn nguyên chữ Pāli, Sanskrit hoặc chữ Hán, thời gian 
tìm hiểu nghiên cứu của Tổ sư cũng chưa lâu, thế nhưng Tổ sư cũng 
đã hình thành và hệ thống một số phạm trù căn bản nhằm giới thiệu 
nền tảng tư tưởng giáo pháp đạo Phật với đầy đủ tính khoa học và 
thực tiễn.

Mở đầu bộ Chơn lý, chúng ta bắt gặp ngay những đề tài trình 
bày các quan niệm khái quát về nguồn gốc con người, triết lý con 
người và thiên nhiên liên hệ giáo lý đạo Phật như: Võ trụ quan, Ngũ 
uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên, Có và không, Sanh và tử, Nam 
và nữ… 

Luận giải về tư tưởng, hành động và nhân quả của con người có 
các quyển: Công lý võ trụ, Giác ngộ, Khuyến tu, Đi tu, Tu và nghiệp, 
Ăn và sống, Hột giống, Sợ tội lỗi, Con sư tử, Sám hối...

Luận giảng về đời sống đạo đức hay quan điểm xây dựng một 
xã hội an lành hạnh phúc như xứ thiên đường, xứ cực lạc tại nhân 
gian có các quyển: Trường đạo lý, Nguồn đạo lý, Đời đạo đức, Xứ 
thiên đường...

Giới thiệu pháp môn, phương pháp tu tập hầu đạt đến thân 
chứng và thành tựu quả vị ở các quyển: Bát chánh đạo, Chánh đẳng 
chánh giác, Y bát chơn truyền, Nhập định, Thần mật, Số tức quán, Chư 
Phật, Phật tánh, Chánh pháp, Pháp chánh giác...
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Mối liên hệ các tông phái và tư tưởng Đại thừa phát triển có 
các quyển: Tam giáo, Tông giáo, Đại thừa giáo, Đạo Phật, Pháp 
Tạng, Vô Lượng Cam Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái Thức, Địa Tạng, 
Pháp Hoa...

Đặc biệt, Tổ sư nêu ra Giới luật và những pháp học căn bản cho 
Tăng Ni Khất sĩ thọ học như ở các quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất 
sĩ, Bài học Sa-di, Pháp học Sa-di I (Kệ giới), Pháp học Sa-di II (Diệt 
lòng ham muốn), Pháp học Sa-di III (Pháp vi tế), Giới Phật tử (Bồ-tát 
giới), Giới bổn Tăng, Giới Bổn Ni.

Tư tưởng của toàn bộ các bài giảng là sự dung hòa giữa hai 
trường phái Phật giáo Nguyên thủy (Nam truyền) và Phật giáo Đại 
thừa (Bắc truyền). Tổ sư Minh Đăng Quang đã phối hợp được tinh 
hoa hai trường phái đó theo tôn chỉ: “Việt Nam đạo Phật không phân 
thừa”. Dung hòa bằng việc kế thừa hình thức mặc y, mang bát và 
thiền định của Nam truyền: khất thực, ăn ngọ, giảng về y bát chân 
truyền và đạo quả A-la-hán; kế thừa việc ăn chay, nhập thế độ sanh 
và thu nhận Ni giới như Bắc truyền; cùng giảng kinh Pháp Hoa, kinh 
A-di-đà... triển khai các khái niệm của Đại thừa như Phật tính, Chân 
như... và kết hợp tinh hoa Nam - Bắc truyền để thành hình Hệ phái 
Khất sĩ. Tăng Ni Khất sĩ phải mặc y mang bát, trì bình khất thực và 
phải ăn chay, lấy thiền định làm căn bản cho sự tu chứng, sống cuộc 
đời phạm hạnh thanh cao. Không tự lấy để trừ tham, không tự làm 
để tránh ác6.

2.2. Sống chung tu học 

Xuất phát từ sự phân hóa tư tưởng giữa Nam truyền và Bắc 
truyền thời bấy giờ, tinh thần tu học của Tăng Ni không ổn định, 
phát sinh sự chia rẽ, Tổ sư Minh Đăng Quang lập giáo, kêu gọi 
Tăng Ni nên đoàn kết để tu học và duy trì, phát triển đạo Phật 
một cách đúng đắn với Chánh pháp qua châm ngôn: “Nên tập sống 
chung tu học”; thực hành “trung đạo”, y bát chân truyền chư Phật 

6. Xem thêm: “Những điểm giáo lý căn bản của Hệ phái Khất sĩ”, trong Tìm lại 
Nguồn Xưa  (Tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng), Nxb. 
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tr. 36-37. 
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ba đời đều là Khất sĩ. Khất là xin, Sĩ là học; xin vật chất để nuôi 
thân, học giáo pháp để nuôi tâm. Pháp khất thực để diệt trừ bản 
ngã, và gián tiếp chỉ dạy cho người đời biết bố thí để tập bỏ tính 
keo kiệt, xan tham. Muốn như vậy, không pháp môn nào hơn là 
thực hành y bát, trì bình khất thực, mỗi ngày ăn một bữa, không 
cất giữ vật chất, không ở một nơi cố định. Đường lối này gọi là 
Trung đạo giải thoát, tránh được hai cực đoan: lợi dưỡng sung 
sướng và ép xác khổ hạnh.

Tổ sư dạy: “Khất sĩ được để lại gương mẫu cho đời, về sự không 
tranh, bình đẳng, hiệp hòa, sống chung, học chung, tu chung với nhau 
để gương bằng sự thật hành tu tập, y theo chơn lý sống, biết, linh, trong 
võ trụ đạo đức. Con đường của Khất sĩ là bố thí pháp học và hành, trao 
đổi với tài thí ở đời, để được mình đi và dắt kẻ sau cùng đi tới”7.

2.3. Tu tập Giới - Định - Tuệ

Nếu chỉ đắp y mang bát trì bình khất thực thì cũng chưa đúng 
nghĩa chữ Khất sĩ, nếu như không tu tập Giới - Định - Tuệ. Trong 
kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Vị Tỳ-kheo nào giữ thân khẩu thanh 
tịnh, tâm an trú tam muội, xa lìa nơi dục lạc, ta gọi họ là người tịch 
tịnh”. Do đó, Tổ sư Minh Đăng Quang luôn dạy hàng đệ tử phải 
khép mình trong khuôn khổ giới luật và tu tập thiền định để tiến 
đến quả vị giải thoát8. Tổ sư cũng dạy: “Giáo lý Khất sĩ ngày nay xa 
Phật, thiếu học kém tu, nên phép kỉnh Phật thì có mà sự thật là không 
dám tự nhận xưng mình là riêng đệ tử Phật, cũng chẳng gọi mình là 
đời hay đạo, chỉ biết là đang tập tu học lần lần, theo về với tất cả đạo 
và đời bằng sự dứt bỏ tham sân si ác quấy, rán làm các việc thiện 
lành và nhứt là cần phải rửa lòng trong sạch của ta trước người vậy... 
Chúng sanh là Khất sĩ, là pháp nhẫn nhục trau tâm dưỡng tánh, là 
pháp thí trí huệ, mục đích của chúng sanh, là sự đi học, tinh tấn, tiến 

7. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, Hà Nội, 
Nxb. Tôn giáo, 2009, tr. 423.

8. Tham khảo: “Những điểm giáo lý căn bản của Hệ phái Khất sĩ”, Tìm lại 
nguồn xưa, (Tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng), Nxb. Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, tr. 36-37. 
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hóa giải thoát, từ thấp bước lên cao, có trước mới có sau, theo gương 
chư Phật”9. Và, “Chơn lý là trường học chung của tất cả... Đạo là con 
đường của tất cả chúng sanh, mỗi người tự đi, chớ không có tên  đạo 
gì cả. Giáo là sự dạy học để tu hành, chớ không có phải tôn giáo gì cả. 
Và phái là sự làm việc giúp ích lợi chung cho nhau, chớ không phải 
phái gì cả”10.

Tuy nhiên sau năm 1975, do không còn “du hóa Khất sĩ” nên có 
thể xem đây là một trong những thay đổi lớn trong sinh hoạt của Hệ 
phái vốn lấy hạnh “trì bình khất thực” làm sinh hoạt chủ yếu.

Về hành trì của Khất sĩ, Tổ sư dạy: “Khất sĩ là học trò khó ăn xin, 
tìm học pháp lý giải khổ cho mình và cho 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, Khất sĩ là chúng sanh 
chung, không tự nhận mình là nhơn loại hay gia đình, xã hội, thế giới, 
chủ nghĩa đạo giáo nào, vì lẽ chúng sanh là phải tiến lên mãi, không ở 
một mực. Khất sĩ xin học với tất cả lẽ phải nên, và xin theo với tất cả sự 
ích lợi, mãi mãi cho đến trọn đời, chẳng một nơi bỏ sót. Khất sĩ không 
ta, không của ta, chẳng tự cao chia rẽ, cùng tự xưng mình dạy người, 
hơn ai bằng lời nói, hoặc chỗ ngồi cao, địa vị lớn. Khất sĩ thường lặng 
thinh, và không tranh luận, gọi mình là trò với tất cả, khi có ai hỏi đến, 
thì chỉ nói chỗ mà mình đang tu chút ít thôi. Khất sĩ giữ giới thanh tịnh, 
tập cấm khẩu và tu thiền định, không làm mếch bụng người, gìn thiện 
cảm với tất cả. Khất sĩ không tự gọi là dạy ai hết, và cũng không trị ai 
hết, vì tất cả chúng sanh là như nhau có một”11.

Về kiến trúc và thờ phụng, ngay từ đầu Tổ sư đã chủ trương 
xây dựng các ngôi đạo tràng tịnh xá được làm với mô hình bát giác. 
Bên trong chánh điện chỉ tôn trí thờ một bảo tượng duy nhất là 
Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni trên bảo tháp tam cấp. Trong sinh 
hoạt thường nhật, Tăng Ni tín đồ Hệ phái đều tụng, đọc, học kinh 

9. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, Hà Nội, 
Nxb. Tôn giáo, 2009, tr. 423 – 424.

10. Sđd, tập II, “Trường đạo lý”, tr. 363. 
11. Sđd, tập III, “Đạo Phật Khất Sĩ”, tr. 422 - 423.
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luật bằng tiếng Việt.

3. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VÀ NHẬN ĐỊNH

Hệ phái Khất sĩ là hệ phái biệt truyền nên việc tu tập và sinh 
hoạt có những điểm khác biệt so với cả Bắc tông và Nam tông. Tổ 
sư Minh Đăng Quang đã lựa chọn những nét đặc sắc từ hệ phái Bắc 
tông, Nam tông và văn hóa Nam Bộ để lập ra Hệ phái Khất sĩ. So với 
các hệ phái khác, Hệ phái Khất sĩ không giống, nhưng lại chứa đựng 
một vài nét đẹp của các hệ phái khác như về y phục, trì bình khất 
thực, cách thọ thực, đời sống sinh hoạt, tu thiền của Nam tông; ăn 
chay đọc học kinh điển Đại thừa của Bắc tông; đời sống sinh hoạt 
giản đơn, chân chất là của văn hóa Nam Bộ. Nhìn chung là như vậy, 
nhưng thật ra, các yếu tố này đã dung hòa tạo thành cái riêng của 
Hệ phái Khất sĩ và khó có thể tách bạch rõ ràng. Ngày nay đời sống 
vật chất nâng cao, một số tịnh xá ở thành phố có phần khá hơn 
trước về đời sống nhưng vẫn giữ vững truyền thống đặc trưng của 
Hệ phái Khất sĩ12.

Theo như truyền thống tu học của Hệ phái Khất sĩ, “thời khắc 
biểu Niết-bàn” cho Tăng chúng tu học được quy định rất cụ thể và 
chi tiết. Theo như Thời khắc biểu, Hệ phái không chú trọng nhiều 
đến việc tụng kinh mà chủ yếu là chú trọng đến việc an định tâm hồn 
(thực hành thiền định). Hiện nay, Phật giáo đã có những thay đổi 
cho phù hợp với xã hội hiện đại, phù hợp với việc hoằng pháp trong 
thời đại mới. Hệ phái đã tạo điều kiện để các Tăng Ni trẻ tham gia các 
khóa đào tạo trong và ngoài nước để phục vụ Phật sự. 

Để mở rộng phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của Hệ phái, 
cũng như phát huy tốt các lĩnh lực hoạt động, cần có sự bổ sung 
hệ thống các ban ngành của Hệ phái. Cần thiết phải có phân ban 
chuyên trách các mảng hoạt động như về từ thiện xã hội, hoằng 
pháp, nghiên cứu giáo lý, bảo tồn và phát huy truyền thống tu tập 
của Hệ phái... Việc phân chia thành các giáo đoàn cũng là một 

12. “Vài suy nghĩ về tổ chức Hệ phái Khất sĩ ngày nay”, trong Tìm lại nguồn 
xưa. Tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Nxb. Tổng hợp TP. 
Hồ Chí Minh, tr. 111.
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đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ. Tuy các giáo đoàn hoạt động theo 
tổ chức của Hệ phái nhưng vẫn có những hoạt động mang tính 
riêng lẻ, nên khó phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Hệ 
phái. Nhìn chung, Hệ phái chưa có hệ thống quản lý chặt chẽ. Việc 
điều hành nhiều nơi, nhiều lúc chưa thật hiệu quả do thiếu người 
am hiểu việc tổ chức điều hành. Việc các Tăng Ni tham gia những 
khóa đào tạo về điều hành các công việc chung của Hệ phái, cũng 
như công việc của tịnh xá là điều cần thiết. Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP. HCM đã thấy được tầm quan trọng của việc quản lý tự 
viện trong thời đại hội nhập nên đã đưa môn học này vào chương 
trình giảng dạy trong khóa VI (2005 - 2009) với mục đích trang bị 
kiến thức quản lý tự viện cho những vị đang trụ trì và trong tương 
lai sẽ trụ trì13.

Về kinh tế của các tịnh xá chủ yếu là làm nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp. Vào thời của Tổ sư Minh Đăng Quang, vấn đề kinh tế 
trong tịnh xá không được đặt ra, bởi vì Tăng Ni đều hành trì Tứ y 
pháp Trung đạo. Nhà sư không được phép giữ tiền bạc và không bàn 
luận đến kinh tế, huống gì là làm kinh tế, và xác định rất rõ: “Cấy cày 
trồng tỉa đua bơi / Ấy là phận sự của người cư gia”14. Hiện nay, các tịnh 
xá gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế vì phải thực hiện nhiều 
công việc như: cứu trợ, từ thiện xã hội, lo chi phí và sinh hoạt cho các 
Tăng Ni trẻ đang theo học tại các trường. 

Hiện nay, các tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ đã mở các khóa tu như 
đạo tràng Bát Quan Trai cho Phật tử tu học khá thường xuyên, tuy 
nhiên số lượng các Phật tử tham gia chưa nhiều, chất lượng các khóa 
tu nhìn chung cũng chưa đáp ứng được nhu cầu tu học. Cần phải có 
những biện pháp để cải thiện tình trạng này bằng nhiều cách, quan 
trọng nhất là các vị trụ trì cần có những biện pháp làm nâng cao chất 
lượng các khóa tu, làm phong phú các hình thức tu học như: các 
khóa tu Bát Quan Trai, tu tập thiền định, niệm Phật, tụng kinh, tu 
Phật thất hay lễ sám… Ngoài ra, vào các dịp lễ hội, các vị trụ trì các 

13. Sđd, tr.108.
14. Sđd, tr.111.
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tịnh xá có điều kiện đến đâu thì làm đến đấy các hình thức sinh hoạt 
như: lễ hội, hành hương, thực tập thiền, niệm Phật kinh hành ngoài 
trời, thảo luận kinh điển hoặc trò chơi thực hành giáo lý... Cốt yếu là 
làm phong phú các hình thức tu tập, thu hút Phật tử bằng các hình 
thức sinh hoạt lành mạnh, giúp các Phật tử có thể tìm được niềm 
vui trong đạo, từ đó tin theo và yên tâm vào con đường tu tập đúng 
đắn của mình. Mỗi khi có công việc Phật sự, lễ hội, các vị trụ trì các 
tịnh xá cần phân công công việc hợp lý, điều phối nhịp nhàng, đúng 
người đúng việc, tránh chồng chéo công việc, giao việc cho những 
người nhiệt tâm và thạo việc để bớt đi gánh nặng cho người trụ trì. 
Rất cần có sự phân chia Phật tử thành các nhóm, bầu ra một người 
trưởng nhóm để khi có việc, chỉ cần thông qua người trưởng nhóm. 
Trong các buổi đi làm từ thiện, nên mời thêm các nhà hảo tâm tham 
gia cùng để họ có thể thấy được hiệu quả công việc, giúp họ chuyển 
hóa tâm hồn, thêm hăng say làm từ thiện, có thể mời thêm người vào 
cùng tham gia như họ.

Tính đến nay, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã có trên 500 cơ sở tịnh 
xá, tịnh thất, tự viện tại Việt Nam trực thuộc 7 Giáo đoàn Phật giáo 
Khất sĩ15. Riêng Ni giới Khất sĩ có 148 tịnh xá, 33 tịnh thất, 21 chùa, 
1 Niệm Phật đường16. Hiện nay, hệ phái đã phát triển và có mặt ở cả 
ba miền Bắc – Trung - Nam và có cả ở hải ngoại như các nước Mỹ, 
Canada, Úc, Pháp17. 

Số lượng Tăng Ni, Phật tử tăng lên do đó nhu cầu tìm hiểu, nắm 
vững giáo lý đạo Phật, và việc hướng dẫn tu tập cho Phật tử cũng đòi 
hỏi cần phải có sự đào tạo bài bản hơn nữa để các Tăng Ni có đủ năng 
lực làm lành mạnh hóa các sinh hoạt Phật giáo, có tri thức về bảo tồn 
các giá trị văn hóa của Phật giáo.

Ngoài ra, Hệ phái Khất sĩ cũng đã cùng các hệ phái khác trong 
GHPGVN tham gia vào các hoạt động của các ban, ngành của Giáo 

15. Số liệu tính đến năm 2012, dẫn theo http://anhnhiendang.com
16. “Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung GHPGVN- Xưa và nay”, 

Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN, Nxb. Tôn giáo, 2012, tr.494.
17. http://vuontam.net/news.php?id=3593#TG
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hội từ trung ương đến địa phương, tích cực tham gia vào các phong 
trào của Chính quyền, Mặt trận… Nhiều tịnh xá, tự viện đang 
được xây dựng và sửa chữa. Việc hoằng pháp qua việc thuyết giảng, 
hướng dẫn Phật tử tu học đang được triển khai, góp phần hoàn 
thiện đạo đức con người, giúp an bình trong tâm mỗi cá nhân, gia 
đình và xã hội. 

Hiện nay, đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập, bên cạnh 
những thuận lợi về điều kiện cơ sở vật chất, thu nhận kiến thức từ 
nhiều nguồn, do đó Tăng Ni, Phật tử có nhiều cơ hội để nâng cao 
chất lượng tu học, từ đó mở rộng hoằng pháp, độ sanh, đóng góp 
nhiều hơn nữa cho đất nước và dân tộc.



QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN  
HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VIEÄT NAM

TT. Giác Tây 
Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ 

Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương đặc trách Khất sĩ

 I . BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã hơn 2.000 năm. Từ đó đến 
nay trải qua bao sự thăng trầm của lịch sử, có những lúc Phật giáo Việt 
Nam ở vào thời kỳ vàng son như thời Lý - Trần, nhưng cũng có lúc 
chìm lặng trong xã hội như thời Nguyễn, thời Pháp thuộc. Trong tình 
trạng trì trệ, mất sinh lực để phát triển, Phật giáo cần được chấn hưng, 
tạo nguồn lực mới. Trong sự dồn nén đó các hệ phái Phật giáo nội sinh 
ở miền Nam Việt Nam ra đời. 

Tại miền Nam lúc bấy giờ, các giáo phái được thành lập vào cuối 
thế kỷ XIX đã và đang phát triển mạnh, như đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 
do ông Đoàn Minh Huyên (1807 - 1856), pháp danh Minh Huyên, 
người làng Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng – Sa Đéc, sáng lập 1849. Tứ Ân 
Hiếu Nghĩa do ông Ngô Lợi (1830 – 1890) sáng lập năm 1869, phát 
triển ở vùng Thất Sơn – An Giang. Phật giáo Hòa Hảo do đức Huỳnh 
Phú Sổ (1919 - 1947) ở làng Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc 
(cũ) sáng lập năm 1939.

Vào năm 1940, Hòa thượng Hộ Tông đã xây dựng chùa Bửu Quang 
(Tam Bình) Thủ Đức – Sài Gòn. Đây là ngôi chùa Nam tông đầu tiên 
được xây dựng ở miền Nam, nhưng mãi đến ngày 18/12/1957 Giáo hội 
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Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam mới chính thức thành lập.

Việt Nam trước năm 1945 bị thực dân Pháp cai trị. Nam Kỳ là 
vùng Pháp đã đặt chế độ cai trị sớm nhất. Năm 1862, triều Nguyễn cắt 
ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, đến năm 1867 tiếp tục cắt thêm 
ba tỉnh miền Tây. Đến năm 1884, triều Nguyễn thất thủ, phải ký Hòa 
ước Patenôtres và hoàn toàn mất hẳn tính chất độc lập dân tộc.1 

Do biến động của lịch sử, Phật giáo miền Nam tách rời với miền Bắc, 
miền Trung nên đã xuất hiện nhiều giáo phái, tông phái mới: có hơn 14 
tông phái khác nhau, hầu hết ra đời trong khoảng nửa cuối thế kỷ XIX đến 
đầu thế kỷ XX (1849 – 1957), tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng cho vùng 
Nam Bộ. Đạo Phật Khất Sĩ là một trong số ấy, do Tổ sư Minh Đăng Quang 
khai sáng, dựa trên tinh thần chấn hưng Phật giáo bằng con đường Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp phổ độ nhân sinh và nâng cao nhận thức 
giáo lý Phật-đà để trình độ tu tập của Tăng Ni xuất gia được nâng lên tầm 
cao mới. Sự hình thành của Đạo Phật Khất sĩ có 2 nguyên nhân chủ yếu.             

1. Nguyên nhân bên ngoài: Việt Nam trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 là nước thuần nông với nền nông nghiệp lạc hậu, chịu 
sự đô hộ của thực dân Pháp hơn 80 năm, đời sống của người dân hết 
sức cơ cực khiến họ muốn hướng về đời sống tâm linh để tìm nguồn an 
lạc nơi nội tâm. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện những giáo 
phái mới nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Đồng thời, vùng đất 
Nam Bộ mới được khai phá vào thời Nguyễn (thế kỷ XVII) nên còn 
hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, thiên tai lụt lội… gây nhiều khó khăn 
cho người dân, nhưng đất đai nơi đây rất màu mỡ nhờ hai con sông 
Tiền và sông Hậu bồi đắp phù sa, một vùng ít bị đồi núi cản trở, lại có 
nhiều sông ngòi kênh rạch nên thuận lợi cho việc giao thông đường bộ 
và đường thủy. Bởi thế, từ khoảng thế kỷ XVII trở đi có nhiều thành 
phần cư dân từ các nơi khác đến sinh sống, và họ đã mang theo các 
phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo để góp phần cho sự hình 
thành và xuất hiện nhiều tông giáo mới.    

2. Nguyên nhân bên trong: Từ khi Pháp đem quân xâm lăng 

1. Nguyễn Khắc Thuần, Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam, tr. 148. 
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và áp đặt sự cai trị lên vùng đất Nam Kỳ, cũng là lúc người Việt Nam 
chịu nỗi đau mất nước. “Phật giáo thời bấy giờ cùng chung số phận 
ấy, đã bị mất chủ quyền dân tộc, giáo quyền đạo Phật bị chà đạp trắng 
trợn hơn bao giờ hết (các Sư phải nộp thuế thân, phải đi lính cho thực 
dân Pháp, chẳng được tự  do truyền đạo như bên Thiên Chúa, v.v…). 
Tình trạng khốn đốn của Phật giáo buổi này chẳng khác nào đóng cửa 
để chờ chết vì chẳng còn hệ thống (đoàn thể) tổ chức như trước kia, 
nguyên do thực dân Pháp cố tình cắt đứt sự tổ hợp của Phật giáo buổi 
này, chúng sợ dân ta trá hình là Phật giáo để rồi chống đối chúng nên 
mọi hình thức của Phật giáo bị chúng làm tê liệt cả. Trong Tăng giới 
thời này chẳng biết làm gì hơn trước sự dòm ngó theo dõi của thực dân 
nên sự sống hết sức là rời rạc, vô tổ chức”2. 

Thời gian này bên Trung Quốc, vào cuối đời nhà Thanh (1616 
– 1911), tình hình Phật giáo ở Trung Hoa cũng đang trong giai đoạn 
suy đồi trầm trọng, một phần do người xuất gia và tín đồ tại gia ít hiểu 
giáo lý cao siêu của đạo Phật, một phần vì mê tín dị đoan đã thâm 
nhập một cách trầm trọng vào chốn thiền môn. Một số học giả Trung 
Hoa nhận thấy sự ảnh hưởng của văn minh Tây Âu bắt đầu phát triển 
trong nước, cần một phong trào bài trừ mê tín dị đoan, một cuộc 
thanh lọc trong nền văn minh Trung Hoa, nhằm giữ lại những cái hay 
và bỏ đi những cái dở. Sau khi tìm xét, họ đồng tán dương giá trị chân 
chính cao siêu của Phật giáo và đề xướng phong trào “Chấn hưng 
Phật giáo”. Người có công và ảnh hưởng lớn nhất của phong trào này 
là Đại sư Thái Hư, Ngài là một bậc cao Tăng thạc đức, học rộng hiểu 
nhiều và rất hăng hái với việc hoằng dương Chánh pháp.

Phong trào “Chấn hưng Phật giáo Trung Hoa” cũng như tại 
một số nước khác trên thế giới trong những năm đầu thế kỷ XX đã 
tác động đến Phật giáo Việt Nam. Vào khoảng năm 1920, tại nước 
ta, một phong trào chấn hưng Phật giáo đã được khởi xướng bằng 
những cố gắng đơn lẻ của một số vị cao Tăng thạc đức trong nước 
như Sư cụ Vĩnh Nghiêm (Thanh Hạnh), Tế Các (Phan Trung Thứ), 
Bằng Sở (Dương Văn Hiển) ở miền Bắc; miền Trung có các Ngài Tâm 

2. Vân Thanh, Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam,  ngày 27/6/1974, tr. 189 – 190. 
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Tịnh, Huệ Pháp, Phước Huệ; miền Nam có quý Hòa thượng Khánh 
Hòa, Huệ Quảng, Khánh Anh, v.v… “Vì hoàn cảnh thúc giục trong xứ 
Nam Kỳ lục tỉnh còn lại một số Tăng-già tiền bối có thực học thực tu 
tìm đủ mọi phương châm để duy trì mối đạo”3.

Phong trào “Chấn hưng Phật giáo Đại thừa” vào thập niên hai 
mươi, ba mươi của thế kỷ XX do Tổ Khánh Hòa và Thiền sư Thiện 
Chiếu lãnh đạo đã có sức ảnh hưởng lớn. Nhiều hội Phật giáo, tạp chí 
đã ra đời như “Hội Nghiên cứu Phật học và tờ Tạp chí Từ Bi Âm ra đời ở 
miền Nam vào tháng Giêng năm 1932. Rồi sau đó, tháng 6 năm 1933 tờ 
Nguyệt san Viên Âm ra đời ở Huế làm cơ quan nghiên cứu của Hội Phật 
học Trung Kỳ. Tháng 11 năm 1934 tới phiên Hội Phật học Bắc Kỳ được 
thành lập do Tổng đốc Hoàng Trọng Phu và Nguyễn Năng Quốc đứng 
đầu, năm sau Đuốc Tuệ ra đời làm cơ quan tuyên truyền cho Hội ấy”4. 

Nhưng thật tiếc thay, khi phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
đang lên thì chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ và sau đó là chiến tranh 
Việt – Pháp làm gián đoạn hoạt động của các hội Phật học trong cả nước. 

II. TIỂU SỬ ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, 
tự Lý Huờn, ra đời lúc 10 giờ đêm, ngày Tân Tỵ 26 tháng 9 năm 
Quý Hợi (1923), tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, 
tỉnh Cửu Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 
Long). Ngài sinh trưởng trong một gia đình thuộc thành phần trung 
nông có nề nếp Nho giáo. Thân phụ là cụ Nguyễn Tồn Hiếu (mất 
ngày 05/01 năm Mậu Thân 1968, hưởng thọ 75 tuổi). Thân mẫu là bà 
Phạm Thị Tỵ, tự Nhàn.  

Từ bao đời, gia đình song thân Ngài vốn có nề nếp ăn ở theo đạo 
Thánh hiền, tu nhân tích đức được người đương thời khen ngợi là gia 
đình hiền lương nhân nghĩa. Gia đình ông bà có tất cả năm người con, 
Ngài là út. Đối với bốn anh chị trước, thân mẫu đều thọ thai sinh nở bình 
thường, riêng Ngài bà mang thai đến 12 tháng mới khai hoa. Ngài sinh 

3. Sđd. 
4. Trần Văn Giàu, Nxb. TP.HCM, 1993, tr. 228.
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được mười tháng (ngày 25 tháng 7 năm Giáp Tý - 1924) thì thân mẫu bị 
bịnh tim và qua đời (hưởng dương 32 tuổi). Từ đó, Ngài được cô Út đem 
về nuôi 1 tháng, bác dâu thứ tám đưa về nuôi thêm 1 tuần, rồi Ngài được 
gởi về quê ngoại. Bà ngoại nuôi đến 3 tuổi, năm ấy thân phụ có kế mẫu là 
bà Hà Thị Song và Ngài được kế mẫu tiếp tục nuôi dưỡng. Năm lên bảy, 
ngài được cụ ông cho lên thị xã Vĩnh Long học cùng các anh ở trường 
Tống Phước Hiệp (nay là trường Lưu Văn Liệt). Ngài có trí thông minh 
khác hơn những trẻ cùng thời, phong cách đi, đứng, ăn, mặc, nói, làm… 
đều thể hiện đức tính trang nghiêm điềm đạm. Lúc ấy, tuy Ngài còn nhỏ 
nhưng rất có lòng từ bi, như khi trời nắng thân phụ cho tiền đi xe ngựa 
kéo, nhưng Ngài không nỡ đi vì thương người xót vật. Đến năm thi Tiểu 
học, người anh thứ năm thi rớt nên mượn khai sinh của Ngài đi học, 
còn Ngài mượn khai sinh của Lý Huờn (cha mẹ của Lý Huờn là Lý Tắc 
và Trần Thị Hóa, từ đây về sau Ngài có tên Lý Huờn). Tuy sinh trưởng ở 
một làng quê nhưng Ngài có trí thông minh khác thường, ngoài giờ học 
ở trường, về nhà chú ý xem coi lịch sử các danh nhân cùng những kinh 
sám, truyện, sự tích v.v… Xem đến đâu đều nhớ hết cùng luận giải phê 
phán có phương pháp rõ rệt. Ngài có lòng thương người, từ lúc nhỏ đã 
ăn chay theo cha, niệm hương cúng Phật mỗi tối. Tuy chưa trưởng thành 
nhưng lòng từ bi thương người mến vật và lòng kính ngưỡng đạo Phật 
của Đức Tổ sư đã thể hiện rõ. 

Đến năm 1937 (Ngài được 14 tuổi), Ngài nghỉ học và nhiều lần 
xin phép với thân phụ được xuất gia đi tầm cầu chân lý. Thân phụ vì 
quá thương con nên nhất định ngăn cản. 

Năm sau (1938), Ngài từ biệt gia đình sang Campuchia để tìm hiểu 
Phật giáo. Ban đầu Ngài gặp một vị thầy người Việt gốc Khmer (thường 
gọi là thầy Lục Tà Keo). Ngài thấy lối tu của vị thầy không đưa đến giải 
thoát nên Ngài không theo nữa mà trở về quê nhà vào năm 1941. 

Ở với thân phụ vài tháng, Ngài lên Sài Gòn làm việc tự lập nuôi 
thân. Chính trong thời gian này Ngài lập gia đình, nhưng hơn một 
năm sau thì người bạn đời và đứa con thơ lần lượt thọ bệnh rồi qua đời.

Với căn lành tích lũy nhiều đời tiền kiếp, Ngài cảm nhận rõ sự vô 
thường của kiếp người giả tạm. Ngài thường tới lui các nhà đạo đức 
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trưởng thượng đương thời để tham vấn đạo lý, đồng thời hằng ngày 
ngài thường hay ra cái thất am nhỏ sau nhà để tu tập tham thiền.

Năm 1943 (21 tuổi), Ngài quyết chí đi tu, và lần này Ngài dốc chí 
dấn thân vào vùng Thất Sơn – nơi có nhiều núi non huyền bí, hang 
động thẳm sâu, có bậc ẩn tu ít người thấy gặp. Sau một thời gian, mùa 
xuân năm 1944 (22 tuổi) Ngài xuống núi, qua đất Hà Tiên định lần sang 
Phú Quốc rồi tiếp tục đến các nước học đạo truyền giáo, nhưng vừa đến 
Mũi Nai (nay thuộc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) thì 
trễ tàu. Ngài tìm đến những hòn đá cao nơi thanh vắng ở bãi biển ngồi 
tham thiền nhập định bảy ngày đêm, thể nghiệm chân lý tối hậu. 

Sau khi đắc đạo (1944), Ngài trở về quê nhà với hình dáng người 
tu, khoác bộ đồ nâu sồng. Sau khi chào cha và trú tạm ở nhà vài hôm, 
Ngài lên đường truyền giáo. Một hôm, có bậc hiền sĩ từng chu du 
khắp nơi tìm thầy học đạo, thấy Ngài đầy đủ oai nghi đạo hạnh liền 
thỉnh về trụ tại ngôi chùa Linh Bửu thuộc làng Phú Mỹ, tỉnh Định 
Tường - Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). 

Tại chùa Linh Bửu, ngày Rằm tháng 7 năm 1944, Ngài đối trước 
ngôi Tam Bảo phát nguyện thọ y bát giới Sa-di (10 giới) và nghiêm 
mật hành trì giới luật y bát khất thực. Sau đó 2 năm, cũng tại nơi này, 
Ngài phát đại nguyện thọ Cụ túc Tỳ-kheo 250 giới và hành Tứ y pháp 
Trung đạo, được Đức Phật A-di-đà ứng mộng chứng minh thọ ký 
cho Ngài pháp danh Minh Đăng Quang. Có y pháp đầy đủ, từ Linh 
Bửu tự, Ngài đã du hóa hành đạo thuyết pháp khắp nơi với hình ảnh 
một nhà sư không nhà cửa, không quyến thuộc, không bạc tiền, mỗi 
sáng đầu trần chân không, thân đắp mảnh y vàng, tay ôm bình bát 
đất khất thực hóa duyên với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”, sống đời phạm hạnh giải thoát theo Phật Tăng xưa:

Một bát cơm ngàn nhà,

Thân chơi muôn dặm xa,

Muốn thoát đường sinh tử,

Xin ăn ngày tháng qua.
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Thỉnh thoảng, Ngài ra thành thị, đi viếng thăm các vị Đại sư đương 
thời như HT. Thiên Thai ở Bà Rịa – Vũng Tàu, HT. Huệ Nhựt phái 
Thiền để dung hợp thêm kinh nghiệm tu tập và phổ hóa chúng sanh. 

Năm 1947, Ngài độ được nhiều đệ tử xuất gia, người đệ tử đầu 
tiên là Đức Thầy Từ Huệ, và bắt đầu cho xây cất tịnh xá. 

Năm 1948, giáo pháp Khất sĩ đến Sài Gòn, sau đó giáo hóa nhân 
sanh khắp cả hai vùng Tây - Đông Nam Bộ. Suốt mấy năm hoằng 
pháp độ sanh, Ngài kêu gọi Tăng đồ tinh tấn hành trì giới luật và 
“nên tập sống chung tu học”, khuyến khích mọi người cùng chung 
xây dựng cõi đời an lạc đạo đức. Huỳnh Minh, tác giả của tác phẩm 
Vĩnh Long xưa và nay 5, tán thán hạnh đức của Tổ sư như sau: “Phật 
tử khắp miền Nam nước Việt không ai mà không tán thán cái đức độ, 
cái giới hạnh của một tu sĩ thanh xuân đứng trên thí trường chỉnh đốn 
Tăng-già”. 

Chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), tại Tịnh xá 
Ngọc Quang (Sa Đéc), Ngài tập trung các đệ tử lại ân cần dạy bảo về 
sự tu học và mở mang mối đạo, và từ giã các đệ tử để đi tu tịnh tại núi 
“Lửa”. Các đệ tử xin theo nhưng Ngài không cho. Sáng ngày mùng 1 
tháng 2 năm 1954, Ngài từ Sa-đéc về Vĩnh Long để sang Cần Thơ. Theo 
Ngài chỉ có Sa-di Giác Pháp 14 tuổi, Sư cụ Giác Thủy 80 tuổi và Sư Giác 
Nghĩa lái xe. Lúc đó có vài Phật tử trên Sài Gòn xuống thăm Tổ và cùng 
đi thăm chư Tăng ở các tịnh xá miền Tây như bà Kim Ngọc, Tâm Ngọc, 
Chơn Ngọc, Thiên Ngọc, v.v... Khi xe đi tới quận Cái Vồn – Cần Thơ, 
ngang qua dinh Tổng Tư lệnh của Tướng Trần Văn Soái (Năm Lửa) 
thì bị bắt. Bốn ngày sau, vị sư lái xe và các Phật tử được thả ra, còn Tổ 
Minh Đăng Quang vắng bóng đến ngày hôm nay. 

Xét về đạo nghiệp, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng ra Đạo 
Phật Khất sĩ ở Nam Bộ, Giáo hội của Đạo Phật Khất Sĩ có cả Tăng Ni. 
Trong 10 năm hành đạo, Ngài đã trước tác bộ Chơn lý gồm 69 tiểu 
luận được coi là nòng cốt của tư tưởng Khất sĩ, là kho tàng Pháp bảo 
vi diệu truyền lại cho mọi người.  

5. Huỳnh Minh, Vĩnh Long xưa và nay,  Nxb. Cánh Bằng, năm 1967, tr. 288.
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III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Theo bộ Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ” trong phần “Nguồn Khất 
sĩ Nam Việt” trang 879: Vào năm 1946, Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
phát nguyện thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Linh Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh 
Mỹ Tho. Có thể xem đây là đạo tràng hành đạo đầu tiên của Ngài. 
Sang đến năm 1948, Tổ sư đã thâu nhận hơn 20 đệ tử Tăng Ni, lần 
đầu tiên Ngài tổ chức lễ Tự Tứ ở chùa Kỳ Viên (Sài Gòn), thành lập 
một tiểu Giáo hội gồm 20 vị Tỳ-kheo (theo sự phân chia của Tổ sư thì 
một tiểu Giáo hội có 20 Tỳ-kheo, một trung Giáo hội có 100 Tỳ-kheo, 
một đại Giáo hội có 500 Tỳ-kheo).

Tổ sư đã chia Giáo hội ra thành các đoàn: Một đoàn là hành xứ 
Du tăng trực tiếp theo Tổ hành đạo từ nơi này đến nơi khác. Một đoàn 
là trụ xứ ở những ngôi tịnh xá, cơ sở của Giáo hội do Tổ xây cất để tu 
và giáo hoá chúng sanh. Trong Luật Khất sĩ có quy định về phân Giáo 
đoàn: “Người xuất gia mới nhập đạo phải theo Thầy ở chung trong Giáo 
hội 2 năm, kế đi tách riêng một mình 2 năm nữa. Trên 4 năm được thâu 
một người tập sự, trên 6 năm mới được thâu nhận một đệ tử và một 
người tập sự. Được trên 12 năm tách ra đi lập đạo riêng, dạy số đông” 
(Luật nghi Khất sĩ, trang 39 – 40, xuất bản 1965). Và “Cấm không đặng 
thiếu sót sự hành đạo của Tăng, mỗi chỗ phải do Giáo hội chứng minh 
và các Giáo hội nhánh mỗi kỳ 3 tháng phải trình bày về Trung ương một 
lần về sự tu học”. (Luật nghi Khất sĩ, điều 83, trang 238). Tên gọi Giáo 
hội nhánh chính là tên gọi Giáo đoàn sau này.

Từ năm 1948 đến năm 1953, Tổ sư dẫn đoàn Tăng Ni đi hành đạo 
truyền giáo nhiều nơi ở hai miền Đông – Tây Nam Bộ như Vĩnh Long, 
Cần Thơ, Long Xuyên, Bạc Liêu, Sa Đéc, Châu Đốc, Sóc Trăng, Sài 
Gòn, Chợ Lớn, Tây Ninh, Biên Hòa, v.v… Như trong tờ đơn xin phép 
của Tổ sư Minh Đăng Quang (còn lưu ở sổ hành đạo), có chính quyền 
Vĩnh Long ký nhận ngày 08/09/1953 thì đoàn Du tăng ban đầu là 21 vị: 

“Vĩnh Long, ngày 08/09/1953

Kính Ngài

Chúng tôi là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Đạo Phật Thích-ca Tịnh xá 
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Ngọc Viên, tại xóm Bún, ngã ba Cần Thơ (Vĩnh Long).

Trân trọng yêu cầu Ngài chứng kiến cho Giáo hội Tăng-già chúng 
tôi khởi đi hành đạo tại các tỉnh khác trong xứ Nam Việt.

Rời tỉnh Vĩnh Long ngày 08/09/1953 cả thảy là 21 người đi bằng xe hơi. 

                            Nay kính,

                         Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Minh Đăng Quang

                              (Đóng dấu Tịnh xá Ngọc Viên và ký tên)

Đi đến nơi nào Ngài cũng đều thuyết pháp mở đạo, hoằng khai 
Chánh pháp Thích-ca, và được hàng ngàn tín đồ quy ngưỡng kính mộ. 
Nhiều người phát tâm xuất gia tu học. Tính đến năm 1953, Tổ sư thâu 
nhận được 49 đệ tử như các Ngài: Giác Chánh, Giác Tánh, Giác Như, 
Giác Tịnh, Giác An, Giác Lý, Giác Nhiên, Giác Thường, Giác Lương, Giác 
Nguyên,  v.v... 6. Đệ tử Ni được 53 vị như: NT. Huỳnh Liên, NT. Bạch Liên, 
NT. Thanh Liên, NT. Kim Liên, NT. Ngân Liên, NT. Chơn Liên, v.v...7. 

Chỉ trong khoảng 10 năm hành đạo, Tổ sư đã xây dựng trên 20 ngôi 
tịnh xá như: Tịnh xá Mộc Chơn (Mỹ Tho); Tịnh xá Pháp Vân, Tịnh xá 
Ngọc Viên, Tịnh xá Ngọc Thuận (Vĩnh Long); Tịnh xá Ngọc Trung, Tịnh 
xá Ngọc Minh (Cần Thơ); Tịnh xá Ngọc Quang (Đồng Tháp); Tịnh xá 
Ngọc Thạnh (Tây Ninh); Tịnh xá Ngọc Chánh (TP. HCM) v.v…   

Theo tâm nguyện của Đức Tổ sư: “Giáo lý Khất sĩ phải là tiếng 
chuông cảnh tỉnh, ngân nga vang dội, gọi thức quần sanh, kêu khuyên 
người trí, tiếp độ kẻ hiền. Do đó, mà cuộc du hành, sau khi giác ngộ sẽ 
lan ra các xứ. Ban đầu đi quanh miền Nam nước Việt, kế đó lần ra miền 
Trung miền Bắc, cùng khắp cõi Đông Dương nếu con đường thuận tiện, 
và Giáo hội sẽ đi với số đông, y như Phật Tăng ngày xưa đi hành đạo 
khắp xứ ngoài nữa”. Sau khi Ngài vắng bóng, Nhị Tổ Giác Chánh đã 
hướng dẫn đoàn Du tăng tiếp tục đi hành đạo. Cũng có một số vị đại 
đệ tử khác của Tổ sư lại tìm non núi ẩn tu, mãi đến những năm 1957 
– 1958 mới lần lượt xuống núi và thành lập các đoàn Du tăng để chia 

6. Hàn Ôn, Minh Đăng Quang pháp giáo. 
7. Thích Giác Trí, Sự hình thành và phát triển của Hệ phái Khất sĩ. 
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nhau đi hành đạo khắp 2 miền Nam, Trung nước Việt.

Theo sổ hành đạo ra miền Trung hiện còn lưu giữ tại Tịnh xá Ngọc 
Viên (Vĩnh Long), dưới sự lãnh đạo của Nhị Tổ, từ năm 1956 đến 1961, 
đoàn đã 4 lần du hóa đến các tỉnh miền duyên hải và cao nguyên miền 
Trung. Lần đầu (1956) đoàn đến Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, Nha 
Trang. Lần hai (1957) và lần ba (1958) đoàn đến Đà Lạt, Khánh Hòa, 
Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế. Lần 
cuối (1961), đoàn đến Quy Nhơn, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị.

Nhị Tổ Giác Chánh sau khi ra miền Trung hành đạo năm 1956 
thì dẫn đoàn Du Tăng trở về miền Nam. Giáo đoàn I này do Nhị Tổ 
và Trưởng lão Giác Như đồng lãnh đạo. Một số vị ở lại miền Trung để 
hành đạo, tiếp tục thâu nhận đệ tử xuất gia, thành lập được hai Giáo 
đoàn: Giáo đoàn thứ nhất (Giáo đoàn II) do Trưởng lão Giác Tánh và 
Trưởng lão Giác Tịnh lãnh đạo. Giáo đoàn thứ hai (Giáo đoàn III) do 
Trưởng lão Giác An lãnh đạo. 

Đến năm 1959, Giáo đoàn IV được thành lập do TT. Giác Nhiên 
lãnh đạo. Năm 1960, thêm Giáo đoàn V do Trưởng lão Giác Lý thành 
lập. Đến năm 1963, TT. Giác Huệ thành lập thêm Giáo đoàn VI.

Còn về phía tổ chức Ni, năm 1958 Ni trưởng Huỳnh Liên thành 
lập và lãnh đạo8 Ni giới Hệ phái Khất sĩ, sinh hoạt độc lập với các Giáo 
đoàn Tăng. Đến năm 1961, hình thành thêm hai đoàn Ni: (1) Đoàn 
của Ni trưởng Ngân Liên;  (2) Đoàn của Ni trưởng Trí Liên. Hai đoàn 
Ni này nay trực thuộc sự quản lý của Giáo đoàn IV. Đến năm 1968, 
hình thành thêm một đoàn Ni trực thuộc Tăng Giáo đoàn III9.

Những Giáo đoàn trên mặc dù đã phân ra để hành đạo và phát 
triển, nhưng hằng năm đến ngày 15 tháng 7 vẫn tập trung lại một 
chỗ để làm lễ Tự tứ. Đến năm 1962, các Giáo đoàn về tự tứ ở Tịnh xá 
Ngọc Thạnh (Tây Ninh) thì bị chính quyền Ngô Đình Diệm lúc bấy 
giờ kỳ thị, đàn áp Phật giáo và buộc phải giải tán; từ đó Giáo đoàn 

8. Trích tài liệu “Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Ni 
trưởng Huỳnh Liên”, do Ni trưởng Ngoạt Liên viết. Bản đánh máy vi tính tr. 4. 

9. Chuyến du hành miền Trung (lưu hành nội bộ). 
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nào làm lễ Tự tứ theo Giáo đoàn đó. 

Tóm lại, nếu ta tạm dùng danh từ “Giáo đoàn” để chỉ một đoàn 
thể tu học thì Hệ phái Khất sĩ hiện nay có tất cả là 7 Giáo đoàn, gồm 
6 Giáo đoàn Tăng và 1 Giáo đoàn Ni (thường được gọi là Ni giới Hệ 
phái Khất sĩ). Nếu chi tiết hóa, chư Ni thuộc Giáo đoàn III và chư 
Ni thuộc Giáo đoàn IV có hai nhánh (phân đoàn 1 và phân đoàn 2), 
tổng cộng thành 10 đoàn thể, bao gồm nhánh chính và nhánh phụ. 

Ngày 07 tháng 11 năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được 
thành lập, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam trở thành 1 trong 9 thành viên 
sáng lập Giáo hội, và danh xưng “Hệ phái Khất sĩ” được gọi từ đó. 

IV.  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỆ  PHÁI  KHẤT SĨ

1. Hệ phái Khất sĩ dung hòa hai nền giáo lý Nam tông và Bắc tông

Tổ sư Minh  Đăng Quang đã chọn cách ăn mặc, dùng y bát, đi 
khất thực và ngày ăn một bữa ngọ trai theo giáo lý Nam truyền. Ăn 
chay, thâu nhận Ni giới, cho thọ giới Tỳ-kheo 250 giới, Tỳ-kheo-ni 
348 giới và giới Bồ-Tát như giáo lý Bắc truyền. 

Ngài cũng đã chủ trương thực hành đời sống Du Tăng, không giữ 
tiền và sử dụng tổng hợp kinh điển của cả hai tông phái. Ví như Ngài 
đã giảng về Phật tánh, Chơn như, kinh Pháp Hoa, Pháp Tạng, Đại 
Thái Thức v.v… của Bắc truyền. Và giảng về Y bát chơn truyền, bàn về 
đạo quả A-la-hán… thuộc Nam truyền. Về pháp môn tu tập, Ngài lấy 
pháp môn chung nhất của hai tông phái là Giới – Định – Huệ.

2. Hệ phái Khất sĩ  thực hành Tứ y pháp Trung đạo

- Nhà sư khất thực: Phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, 
nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

- Nhà sư khất thực: Chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, thuyết 
pháp, đọc giới bổn được ăn tại chùa.

- Nhà sư khất thực: Phải nghỉ dưới gốc cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá một cửa thì được ở.

- Nhà sư khất thực: Chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc trong 
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khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, dầu đường thì được dùng.

Bốn pháp về sự ăn, mặc, ở, bệnh theo như Tăng đoàn thời Đức 
Phật, Hệ phái Khất sĩ đã thực hiện bằng cách: Thành lập đoàn Du 
tăng Khất sĩ (Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam) đi khất thực, hành 
đạo từ làng này đến làng khác với tinh thần lục hòa được Tổ sư Minh 
Đăng Quang đề cao: “Nên tập sống chung tu học” và “Không tự lấy để 
trừ tham, không tự làm để tránh ác” hoặc “Uống hỏi xin nước, nằm hỏi 
xin đất, ăn hỏi xin lá trái, ở hỏi xin cốc hang. Ăn quả chừa hột, đừng 
bứng gốc (không xin thái quá), không dùng đồ vật về sanh mạng của 
thú, người. Dứt tham ác thì sân si vọng động chẳng phát sanh”. 

V. PHẦN KẾT

70 năm trôi qua, Hệ phái Khất sĩ đã khẳng định con đường hành 
trì mà Đức Tổ sư đã khai vẹt là chân xác, thiết thực, phù hợp với tâm 
nguyện và đời sống của người Việt nói riêng, nhân loại nói chung. 
Kinh sách của Hệ phái Khất sĩ thuần túy bằng tiếng Việt để cho mọi 
người đều có thể đọc hiểu một cách dễ dàng và có thể thấu rõ những 
lời dạy của Đức Phật. Các khóa tu Truyền thống Khất sĩ chung của 
6 Giáo đoàn cũng như những khóa tu ở mỗi Giáo đoàn giúp cho các 
hành giả Khất sĩ kiên định trong giáo pháp, thực tập đúng giáo và 
luôn giữ một năng lượng tinh tấn sưởi ấm con đường tu học tự thân. 

70 năm trôi qua, bước chân của những người con Khất sĩ trải dài 
từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng duyên hải đến miền đồi núi cao nguyên. 
Hình ảnh từng đoàn chư Tăng, chư Ni khoác y vàng, ôm bát thanh tịnh 
chánh niệm đi hóa duyên giữa phố phường thành thị hôm nay đã tạo 
bầu không khí thiêng liêng bình an lan tỏa khắp không không gian, 
người nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ vô ngần như đang được sống lại thời 
Đức Phật và Tăng đoàn thuở trước. Dẫu thời gian thấm thoát trôi đi 
cùng bao thay đổi của đời sống con người xã hội, Chánh pháp bổn hoài 
của chư Phật - Đức Tổ sư tiên nguyện nối truyền, hành trì vẫn luôn 
được chư Tăng Ni Hệ phái soi sáng, thực thi và gặt hái những thành 
quả đáng kể. Bên cạnh việc tu học tinh cần, chư Tăng Ni luôn làm tròn 
sứ mệnh “sứ giả của Đức Như Lai” hướng dẫn mọi người học pháp và 
hành pháp, mang lợi ích thiết thực và an lạc đến khắp nhân sinh. 



HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ:  
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PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đặt vấn đề

Hệ phái Khất sĩ ra đời năm 1944 tại Nam Bộ. Đây là Hệ phái 
Phật giáo do người Việt Nam là Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng 
lập. Tiêu chí mà Hệ phái đặt ra là “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, 
nâng cao về mặt tu tập và giải thoát, không phân chia Phật giáo theo 
Nam tông hay Bắc tông. Sau một thời gian ra đời, Hệ phái được nhiều 
người tìm hiểu, học hỏi, dần dần phát triển tín đồ, ngày một vững 
mạnh. Năm 1981, Hệ phái Khất sĩ gia nhập ngôi nhà chung của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, song trong ngôi nhà chung ấy nét đặc thù 
của Hệ phái vẫn được tôn trọng, giữ gìn, thực hiện. Đó là những vấn 
đề về nghi lễ, thực hành nghi lễ, cơ sở thờ tự, Phật điện, biểu tượng 
hoa sen và đèn chơn lý, đó còn là hệ thống tổ chức của Hệ phái. 

Bài viết này tập trung đi vào một vấn đề có tính chất đặc thù của 
Hệ phái Khất sĩ, đó là hệ thống tổ chức của Hệ phái.

Có thể phân chia tổ chức của Hệ phái thành ba thời kỳ:

Thời kỳ đầu (1944) đến khi Tổ sư vắng bóng (1954)

Thời kỳ từ 1954 đến 1981

Thời kỳ từ 1981 đến nay.
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1. Thời kỳ đầu (1944) đến khi Tổ sư vắng bóng (1954)

Chứng đạt Vô thường, Khổ, Vô ngã, ngộ đạo với pháp lý “Thuyền 
Bát-nhã”, đắc đạo vào năm 1944, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang bắt 
đầu xuất gia truyền đạo. Một trong những công việc trước tiên của 
Ngài là thu nhận đệ tử, lập nên tổ chức giáo đoàn. Năm 1947, thầy Từ 
Huệ là người được Ngài thu nhận làm đệ tử đầu tiên, sau đó đến một 
học trò nhỏ là Giác Chơn. Chùa Linh Bửu (nay thuộc ấp 1, xã Tân 
Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) là nơi khai mở đạo.

Do hoạt động của Hệ phái là khất thực hóa duyên, những người 
hành đạo buổi đầu sống đời sống Du Tăng “không nhà cửa, chẳng gia 
đình quyến thuộc, không ở một nơi nào cố định, không bao giờ cất 
giữ tiền bạc ở trong người nên tổ chức giáo đoàn theo quy định của 
Tổ sư hình thành một đoàn Du Tăng Khất Sĩ”. Cấp tổ chức được tính 
theo con số Du Tăng:

Một tiểu giáo hội là 20 vị.

Một trung giáo hội là 100 vị.

Một đại giáo hội là 500 vị.

Ban đầu, đoàn Du Tăng Khất sĩ lập một tiểu giáo hội. Đức Tổ sư 
vừa là Bổn sư vừa là Sư trưởng (Trưởng đoàn). Trong quá trình du 
phương hành đạo, đi đến đâu, một mặt giáo đoàn tổ chức truyền đạo, 
mặt khác giáo đoàn lo xây cất cơ sở thờ tự. Sau gần 10 năm, đoàn Du 
tăng Khất sĩ dưới sự hướng dẫn của Tổ sư đã hình thành được 27 ngôi 
tịnh xá1.

Trước lúc thọ nạn, Tổ sư đã “sắp đặt giao phó chức quyền chưởng 
quản Giáo hội cho Thượng tọa Giác Chánh, người đệ tử tâm đắc”.

2. Thời kỳ từ 1954 đến 1981

2.1. Thời kỳ từ 1954 đến 1975

Năm 1954, Đức Tổ sư thọ nạn. Thượng tọa Giác Chánh với 

1. Chi tiết xin xem: Thích Giác Duyên, Tìm hiểu về Hệ phái Khất sĩ, Nxb. 
Phương Đông, 2011, tr. 43, 44.
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cương vị chưởng quản Giáo hội tiếp tục dẫn đoàn Du Tăng đi hành 
đạo. Mỗi chuyến đi du hóa là mỗi lần số tín đồ phát triển, đặc biệt là 
các đại đệ tử của Đức Tổ sư có dịp chiêu mộ đệ tử, lập nên các giáo 
đoàn. Tài liệu của Thượng tọa Giác Duyên cho biết: “Trong lần ra 
miền Trung đầu tiên vào năm 1956, một số vị đại đệ tử của Đức Tổ sư 
đã ở lại nơi đây để hành đạo và lập nên hai giáo đoàn đó là giáo đoàn 
II của Trưởng lão Giác Tánh, Giác Tịnh và giáo đoàn III của Trưởng 
lão Giác An. Lần lượt sau đó, năm 1959, giáo đoàn Thượng tọa Pháp 
sư Giác Nhiên được thành lập; năm 1960, giáo đoàn của Trưởng lão 
Giác Lý cũng hình thành; rồi năm 1962, Thượng tọa Giác Huệ lập nên 
giáo đoàn mới. Bên chư Ni có các đoàn hành đạo như đoàn Ni trưởng 
Huỳnh Liên, đoàn Ni trưởng Ngân Liên, đoàn Ni trưởng Trí Liên…

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập vào ngày 07 tháng 
11 năm 1981, chư Tôn đức lãnh đạo các giáo đoàn đã ổn định tổ chức, 
thay đổi danh xưng là Giáo đoàn I, Giáo đoàn II, Giáo đoàn III, Giáo 
đoàn IV, Giáo đoàn V, Giáo đoàn VI”2.

Cần lưu ý là, mỗi giáo đoàn đều có một trưởng lão đứng đầu, 
hoằng pháp ở một số tỉnh nhất định. Nếu như trước đây hoạt động 
hành đạo là du hóa dần dần bao gồm hai thành phần là Hành xứ và 
Trụ xứ. Đoàn hành xứ thực hiện hạnh nguyện du phương hóa đạo. 
Đoàn trụ xứ thì trụ trì tại các tịnh xá để tu tập và điều hành Phật sự 
của giáo đoàn.

Đứng trước sự trưởng thành của Hệ phái, các vị trưởng lão thấy 
cần thiết phải thiết lập một tổ chức giáo hội. Vì vậy vào năm 1964, ba 
Thượng tọa là Giác Nhiên, Giác Tường, Giác Nhu đứng ra xin phép 
thành lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam. Sau một thời gian 
vận động và chờ đợi, mãi đến ngày 22 tháng 4 năm 1966, Bộ Nội vụ 
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới chấp nhận cho phép thành lập 
Giáo hội với bản Điều lệ 32 điều, theo Nghị định số 405/BNV/KS 
cấp tại Sài Gòn. Bản Điều lệ 32 điều được “làm tại Gia Định, ngày 18 
tháng 12 năm 1960”3.

2. Sđd, tr. 51.
3. Sđd.  
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Giữa những người tu sĩ xuất gia thuộc Phật giáo công nhận Bản 
Điều lệ này, có thành lập một Hiệp hội tên là: Giáo hội Tăng-già Khất 
sĩ Việt Nam (Điều thứ nhất). Sở dĩ Hệ phái chỉ được công nhận là 
Hiệp hội vì vào thời điểm soạn thảo Điều lệ, Đạo dụ số 10, ngày 
6/8/1950 dưới thời vua Bảo Đại vẫn còn hiệu lực. Theo Đạo dụ này, 
chỉ có Giáo hội Công giáo được công nhận là Giáo hội, các tôn giáo 
khác chỉ được xem xét công nhận là Hiệp hội.

Điều thứ hai: Giáo hội hoạt động vô thời hạn và trong phạm 
vi toàn quốc. Hội sở đặt tại Tịnh xá Trung Tâm, 98 đường Nguyễn 
Trung Trực (Gia Định).

Điều thứ ba: Giáo hội kết nạp tu sĩ xuất gia không phân biệt 
chủng tộc, cư trú tại Việt Nam, thành một tổ chức hiệp nhất, theo 
đuổi mục đích: Tự giác, giác tha theo giáo lý của Đức Phật Thích-ca; 
bằng phương pháp trì bình khất thực và dạy đạo hỗ trợ cho cư sĩ trên 
đường tu học.

Phần: Thành phần của Giáo hội, gồm 01 điều, Điều thứ sáu: Giáo 
hội gồm có Tứ chúng, bất luận quốc tịch, bất luận hạng số, phân ra 
bốn hạng: Mỗi hội viên đều được giáo hội cấp cho một thẻ do Ban Trị 
sự lập ra, có thẻ này mới được dự phiên họp Đại hội.

Phần Nhập hội – xuất hội và khai trừ gồm 11 Điều, trong đó, từ 
điều thứ mười đến điều thứ mười bảy quy định về Ban Trị sự, quyền 
hạn chức năng của Ban và một số chức vị trong Ban.

Điều thứ mười: Ban Trị sự lo việc quản trị Giáo hội gồm có:

A. – 1 Tri sự trưởng

B. – 2 Tri sự phó

C. – 1 Thư ký

D. – 1 Kiểm soát viên

E. – 1 hay nhiều cố vấn.

Điều thứ mười một: Nhân viên Ban Trị sự được chọn lựa trong số 
Hội viên thuộc hàng Tỳ-kheo Tăng và Tập sự Tỳ-kheo, được ít nhất 
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là 21 tuổi. Các nhân viên ấy do Đại hội bầu cử để làm việc trong ba 
năm. Theo số thăm tuyệt đối đa số, và có thể được luôn luôn tái cử. 
Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng số thăm thì người lớn tuổi 
đạo hơn là được quyền đắc cử.

Điều thứ mười ba: Trong thời kỳ sáng lập, Ban khởi xướng tạm 
thời cai quản Giáo hội. Khi Điều lệ được chấp thuận rồi, Ban Sáng lập 
sẽ nhóm Đại hội để cử Ban Trị sự thiệt thọ vào lễ Tự Tứ đương niên.

Điều thứ mười bốn: Tri sự trưởng chăm nom việc tu hành và để 
thi hành Điều lệ, mời nhóm các cuộc hội họp của Ban Tri sự và mời 
nhóm Đại hội khai mạc cũng như bế mạc. Các cuộc nhóm hội, khi 
số thăm trong các cuộc bỏ thăm chưa được ngã ngũ thì lá thăm của 
Tri sự trưởng sẽ được thắng thế hơn. Tri sự trưởng thay mặt Giáo hội 
với nhà chức trách hay đối với tư nhân trong các trường hợp có dính 
dáng đến quyền lợi của Giáo hội.

Tri sự phó giúp đỡ Tri sự trưởng trong các công việc và thay thế 
Tri sự trưởng khi vắng mặt hay bận việc.

Điều thứ mười lăm: Thư ký lo việc lập biên bản, viết thông tư, 
giấy mời… trong khi nhóm họp và giữ các tài liệu, cũng như: quyển 
Danh bộ của Giáo hội, tên các hội viên.

Điều thứ mười sáu: Kiểm soát viên đặt dưới quyền Tri sự trưởng, 
đảm nhiệm việc trật tự, về tổ chức các phiên nhóm họp Đại hội, lãnh 
việc kiểm soát trong lúc tuyển cử, kiểm soát tài vật của Giáo hội.

Điều thứ mười bảy: Cố vấn giúp đỡ ý kiến xây dựng và chỉnh 
đốn trong hàng  ngũ để nâng cao về mọi mặt từ đời sống vật chất 
lẫn tinh thần4.

Về hệ thống tổ chức, Bản Điều lệ này cho biết: Ngoài tổ chức 
Trung ương - Ban Tri sự5, Hệ phái thành lập chi hội ở tỉnh, quận, làng 
(Điều thứ hai mươi sáu). Cơ sở cuối cùng của Hệ phái là tịnh xá, am 
cốc (Điều thứ hai mươi mốt). Ngoài ra, ở Trung ương đến các chi hội 

4. Sđd, tr. 235 – 241.
5. Về sau thay vì gọi Ban Tri sự là Ban Trị sự.
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đều có Phân ban Hoằng pháp, bảo đảm nhận việc đọc kinh, tụng kệ, 
thuyết pháp phóng thanh truyền bá Phật giáo (Điều thứ hai mươi bảy). 
Đồng thời, Ban Hoằng pháp còn có nhiệm vụ: Mở trường dạy học, mở 
các khóa huấn luyện về Phật pháp tại Trung ương cũng như các chi hội 
để giúp đỡ Phật tử những phương diện cần thiết về đời sống tinh thần 
(Điều thứ hai mươi tám). Bản Điều lệ còn cho biết có Ban Kiểm duyệt 
báo chí, kinh kệ, thi văn muốn phổ thông Phật pháp.

Sau khi được Bộ Nội vụ công nhận bản Điều lệ, ngày 4, 5, 6 tháng 
5 năm 1966, Hệ phái Khất sĩ tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu 
Ban Tri sự. Một Ban Tri sự mới ra đời. Bao gồm:

Tri sự trưởng: Giác Nhiên

Tri sự phó: Giác Tường

Tri sự phó: Giác Phúc

Tổng Thư ký: Giác Nhu

Phó Thư ký: Giác Huờn

Kiểm soát: Giác Thọ

Cố vấn: Giác Hiền.

Theo Thượng tọa Giác Duyên, kỳ Đại hội này chưa phải là Đại 
hội toàn quốc. Nó “có tính cách giải quyết vấn đề hợp pháp, hợp lý 
về mặt giấy phép thành lập Hội”6. Phải đợi đến nhiệm kỳ II (1970 
– 1973) mới thực sự là Đại hội toàn quốc. Một biến cố xảy ra trong 
nhiệm kỳ này là các vị Trưởng đoàn lần lượt viên tịch. Đứng trước 
tình hình và nhiệm vụ mới, Đại hội III, một Đại hội khoáng đại được 
triệu tập ngày 4 tháng 9 năm 1973. Lần đầu tiên sau hơn 15 năm chia 
nhau đi hành đạo, 5 giáo đoàn được dịp họp mặt đông đủ. Đại hội đề 
nghị cải tổ thành phần lãnh đạo trung ương, gồm 2 viện:

Viện Chỉ đạo gồm: 1 Đức Tăng chủ, 2 Phó Tăng chủ, 1 Chánh 
Thư ký. Các vị này thuộc hàng Trưởng lão Đạo sư chứng minh tối cao.

6. Thích Giác Duyên, Tìm hiểu về Hệ phái Khất sĩ, Nxb. Phương Đông, 
2011, tr. 111.
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Viện Hành đạo gồm: 1 Viện trưởng, 2 Phó Viện trưởng, 1 Tổng 
Thư ký, 1 Phó Tổng Thư ký và một số các tổng vụ như: Tăng sự, 
Hoằng pháp, cư sĩ, xã hội v.v… cùng một Hội đồng cố vấn Trung 
ương gồm các Trưởng lão, Thượng tọa cao hạ trong Giáo hội. Viện 
Hành đạo chịu trách nhiệm về đường lối hành đạo của Giáo hội, 
nhiệm kỳ của Viện là 5 năm. Đại hội cử ban Tu chỉnh Điều lệ. Một 
bản Điều lệ mới ra đời gồm 26 điều thay thế bản 32 điều. Tuy nhiên, 
về mặt pháp lý, do bản Điều lệ 32 điều vẫn còn hiệu lực nên những 
vấn đề cải tổ Giáo hội theo tinh thần Hội nghị khoáng đại chưa được 
chấp nhận. Ban Trị sự cũ vẫn tiếp tục lưu nhiệm để duy trì Giáo hội 
cho đến ngày 30/4/1975.

2.2. Thời kỳ từ 1975 - 1981

Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, hoạt động của Giáo 
hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam cũng bắt đầu bước sang trang mới với 
những thay đổi và hoạt động mới.

Về tổ chức: Tại Trung ương, một Đại hội khoáng đại (bất thường) 
được tổ chức vào ngày 17/6/1975 với sự tham gia của đại biểu 5 giáo 
đoàn. Hội nghị tiến hành kiểm điểm tình hình Phật sự, kiện toàn Ban 
Trị sự Trung ương, tu chỉnh điều lệ kỳ II với 6 chương 27 điều.

Đây là đại hội duy nhất và sau cùng của Giáo hội. Sau đại hội, 
các vị Trưởng lão, Thượng tọa trong hàng giáo phẩm Trung ương 
trước kia ở tịnh xá nào nay về trụ xứ tại tịnh xá đó. Mọi sinh hoạt du 
phương của Giáo hội xem như đình chỉ. Chư Tăng cùng sống chung, 
lao động sản xuất và tu tập tại tịnh xá. Thượng tọa Giác Duyên gọi 
đây là thời kỳ: Dĩ hòa vi quý, Dĩ nông vi thiền, Dĩ tâm vi Phật7.

Về Giáo hội Ni giới Khất sĩ 

Từ thời Đức Tổ sư còn tại thế, trong hàng ngũ xuất gia của Giáo 
hội, ngoài Tăng còn có Ni. Tác giả Thích Giác Duyên thống kê có 
tới 53 vị Ni xuất gia làm đệ tử thời Đức Tổ sư. Sau khi thọ giới Cụ 
túc (Tỳ-kheo-ni), chư Ni đều có pháp danh với từ cuối là Liên như: 

7. Sđd, tr. 115-116.
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Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Kim Liên…8. Ni giới Khất sĩ ban 
đầu do Đức Tổ sư chỉ đạo. Sau khi Ngài vắng bóng, Ni trưởng Huỳnh 
Liên lãnh đạo Ni giới tiếp tục hành đạo.

Ni giới thấy cần thiết phải thành lập giáo hội riêng để thuận tiện 
trong hoạt động du hóa. Một ban vận động được thành lập với Bản 
Điều lệ gồm 30 điều, làm tại Sài Gòn ngày 18 tháng 10 năm 1957. 
Bản Điều lệ được Bộ Nội vụ, chính quyền Sài Gòn duyệt y theo Nghị 
định số 7/BNV/NA/P5. Trên cơ sở của Nghị định số 7, ngày 11 tháng 
1 năm 1958, Ni trưởng Huỳnh Liên đứng ra thành lập Giáo hội Ni 
giới Khất sĩ Việt Nam. Đây là giáo hội độc lập về mặt tổ chức và phát 
triển, có pháp nhân pháp lý. Trụ sở của Giáo hội đặt tại Tịnh xá Ngọc 
Phương (nay là số 491/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Bản Điều lệ, phần Danh hiệu - Hội sở - Mục đích, Điều thứ nhất 
quy định: Giữa những người nữ tu xuất gia thuộc Phật giáo công 
nhận Bản Điều lệ này, có thành lập một Hiệp hội tên là: Giáo hội Khất 
sĩ Ni giới Việt Nam, đặt dưới chế độ Đạo Dụ số 10, ngày 6/8/1950.

Như vậy, cũng như Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, Giáo 
hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam theo Đạo Dụ số 10 ngày 6/8/1950, chỉ 
được xem là Hiệp hội.

Về thành phần Giáo hội, Điều thứ sáu quy định: Giáo hội gồm 
có hội viên là Ni cô, bất luận quốc tịch, bất luận hạng số, phân ra bốn 
hạng: Tỳ-kheo-ni, tập sự Tỳ-kheo-ni, Sa-di-ni và tập sự Sa-di-ni.

Về tổ chức lãnh đạo cấp Trung ương của Ni giới giống như Tăng 
giới. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tri sự trưởng, Tri sự 
phó, Thư ký, Kiểm soát viên, Cố vấn của Ni giới giống như Điều lệ 
của Tăng giới đã trình bày ở phần trên. Về tổ chức địa phương, ở tỉnh 
lập chi hội. Các chi hội đều phải tuân theo Điều lệ của Giáo hội Ni 
giới nhưng có quyền tự trị về các công việc địa phương của chi hội 
(Điều thứ hai mươi lăm). Mỗi chi hội tỉnh có một Ban Tri sự Trung 
ương (Điều thứ hai mươi sáu).

8. Sđd, tr. 45.
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Ban Tri sự sáng lập gồm:

Tri sự trưởng: Bạch Liên

Tri sự phó: Thanh Liên

Thư ký: Thành Liên

Kiểm soát viên: Chơn Liên

Cố vấn: Tạng Liên.

Trên thực tế, về mặt tổ chức của Ni giới cho thấy trong một số 
giáo đoàn Tăng có phân đoàn Ni giới như: Hai phân đoàn Ni giới 
trực thuộc Tăng đoàn IV, một phân đoàn Ni thuộc Tăng đoàn III.

3. Thời kỳ từ 1981 đến nay

Năm 1981, Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 tổ chức Phật giáo hợp 
nhất thành một tổ chức mới với tên gọi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Đoàn đại biểu Khất sĩ tham dự hội nghị do Hòa thượng Giác Nhu 
làm Trưởng đoàn, Hòa thượng Giác Phúc làm Phó Trưởng đoàn, Ni 
sư Tố Liên làm Thư ký đoàn cùng một số thành viên. Từ đây, Hệ phái 
Khất sĩ cùng với hai hệ phái Bắc tông và Nam tông là 3 hệ phái chính 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau khi gia nhập ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Hệ phái Khất sĩ có điều kiện hơn để phát triển giáo hội về tổ 
chức, hoạt động nghi lễ và các hoạt động văn hóa – từ thiện xã hội. 
Về lĩnh vực tổ chức, đến năm 1982, Hệ phái Khất sĩ có thêm một giáo 
đoàn vốn do cố Hòa thượng Giác Huệ thành lập gia nhập Hệ phái 
trở thành giáo đoàn VI. Một đoàn do cố Trưởng lão Từ Huệ lập năm 
1950 hoạt động rải rác ở Nam Bộ đã gia nhập Giáo đoàn IV vào tháng 
7 năm 2007.

Kể từ năm 1982, Hệ phái Khất sĩ có 6 giáo đoàn Tăng và 1 đoàn 
Ni giới, riêng 3 phân đoàn Ni giới nằm trong Giáo đoàn III và IV.

Về Giáo đoàn Tăng, đến năm 2012 trải qua 3 kỳ đại hội, theo đó, 
mô hình tổ chức ngày càng được củng cố.
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Mô hình tổ chức Trung ương của Hệ phái (nhiệm kỳ I: 1991 
– 1996).

Ban Chứng minh

Ban Thường trực (gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký 
(Chánh Thư ký, Phó Thư ký), Kiểm soát, các Ủy viên). Nhiệm kỳ này 
không có các tiểu ban.

Nhiệm kỳ II (07 tháng 09 năm 2009) có thêm 4 tiểu ban.

Tiểu ban Tăng sự

Tiểu ban Giáo dục

Tiểu ban Nghi lễ

Tiểu ban Hướng dẫn cư sĩ.

Nhiệm kỳ III (02 tháng 09 năm 2012), ngoài 4 tiểu ban trên có 
thêm Tiểu ban Hoằng pháp.

Như vậy đến nhiệm kỳ III, hệ thống tổ chức Trung ương của Hệ 
phái Khất sĩ gồm: Ban Chứng minh, Ban Thường trực và 5 tiểu ban(9).

Về Giáo đoàn Ni

Như phần trên đề cập, Giáo đoàn Ni giới của Hệ phái Khất sĩ 
gồm có 1 Đoàn Ni giới và 3 phân đoàn Ni giới nằm trong Giáo đoàn 
III và IV. Trong đó Giáo đoàn IV có phân đoàn 1 và phân đoàn 2, 
Giáo đoàn III có phân đoàn 3.

Về tổ chức, mỗi phân đoàn có cách gọi khác nhau:

Với Phân đoàn 3, nhiệm kỳ I (1981 – 1984), nhiệm kỳ II (1985 - 
1989), nhiệm kỳ III (1990 - 1994) gồm có các chức Trưởng ban, Phó 
ban, Thư ký. Nhiệm kỳ IV, hệ thống tổ chức có sự thay đổi gồm: Ban 
Quản sự, Ban Giám luật, Ban Thư ký, Ban Hoằng pháp,  Ban Thủ quỹ, 
Hội đồng Tỳ-kheo-ni. 

9. Mô hình tổ chức Đại hội 2 và Đại hội 3 do Thượng tọa Thích Giác Duyên 
cung cấp.
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Với Phân đoàn 2, từ năm 1981 đến năm 2003, hệ thống tổ chức 
gồm Trưởng phân đoàn, Phó phân đoàn. Từ năm 2003 thêm các ban 
như: Ban Cố vấn, Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Từ thiện, Hội 
đồng Tỳ-kheo-ni.

Do đặc thù, Giáo đoàn IV có 2 phân đoàn Ni giới. Mùa Vu-lan 
1998, dưới sự cố vấn chứng minh của Hòa thượng Giác Ngộ, Ban 
Quản chúng Ni được hình thành, mục đích: hợp nhất hai phân đoàn 
Ni (1 và 2) thành một tập thể thống nhất có lãnh đạo, nội quy sinh 
hoạt theo một hệ thống nhất định.

Tại nhiệm kỳ I (1998 – 2004), một hệ thống tổ chức Ni giới thuộc 
Giáo đoàn IV ra đời, gồm:

Ban Chứng minh: Trưởng ban, Phó ban, Giám luật, Thư ký, Phó 
Thư ký, Phó Thủ quỹ, Ủy viên. Ngày 30 tháng 12 năm 2003, thành 
lập Hội đồng Tỳ-kheo-ni. Tổ chức nhiệm kỳ II (2004 – 2007) giống 
như nhiệm kỳ I. Năm 2007 - 2009, Ban Quản chúng Ni đoàn IV lưu 
nhiệm. Nhiệm kỳ IV (2009 - 2012) có thêm Ban Tăng sự và một số 
đặc trách các phân ban.

Về tổ chức Ni giới: Phần trên, bài viết đã trình bày về Giáo hội 
Khất sĩ Ni giới. Tổ chức được thành lập trên cơ sở Nghị định số 7/
BNV/NA/P5. Hệ thống về cơ bản được duy trì cho đến hiện nay. Tổ 
chức Ni giới ngoài việc thực hiện các điều luật đã được quy định 
trong Giới bổn và 114 Điều Răn của Tổ sư Minh Đăng Quang, ngày 
05 tháng 03 năm 1992, dưới thời kỳ lãnh đạo của Ni trưởng Bạch 
Liên cho áp dụng Nội quy Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Bản Nội 
quy gồm 18 điều “nhằm mục đích làm cho Ni giới Khất sĩ Việt Nam 
ngày càng xứng đáng là một tập thể “Giới đức, trang nghiêm tu học, 
song hành, giữ vững giềng mối xưa, làm rạng danh Thầy Tổ”10.

Đến thời điểm 2010, Giáo hội Ni giới của hệ phái Khất sĩ trải qua 
4 đời Ni trưởng.

Tính đến thời điểm năm 2010, Ni giới Hệ phái Khất sĩ thuộc Tổ 

10. Trích trong trang đầu tiên của Nội quy Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, 1992.
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đình Ngọc Phương hiện nay có 148 tịnh xá, 33 tịnh thất, 21 chùa và 
1034 vị Ni xuất gia tu học (tính từ Sa-di-ni trở lên). Hằng năm đều 
có tổ chức khóa An cư kiết hạ để chư Ni các miền tịnh xá tập trung 
về thọ học Kinh, Luật, Luận, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

70 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Tổ sư khai sáng ra Hệ phái dù 
trải qua những thăng trầm và dù gia nhập vào ngôi nhà chung của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về hệ thống tổ chức; một mặt, Hệ phái 
có đại biểu của mình vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và 
một số ban ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mặt khác, Hệ 
phái vẫn duy trì những nét đặc thù về hệ thống tổ chức. Đó chính 
là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp mà Đức Tổ sư đã dày 
công tạo dựng và các bậc Tôn đức lãnh đạo kế thừa.

Hà Nội, tháng 01 năm 2014



ÑAÏO PHAÄT KHAÁT SÓ,   
MOÄT HEÄ PHAÙI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Viện Xã hội học 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

1. Vài nét về Tổ sư Minh Đăng Quang

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam xuất hiện tại Việt Nam từ thập niên 
40 giữa thế kỷ XX, là sự dung hợp hai hệ phái lớn Nam tông và Bắc 
tông Phật giáo, hình thành một hệ tư tưởng mang đậm tính dân tộc 
với hình thức tu học, phương pháp hành trì, kiến trúc đạo tràng, thờ 
phụng mang bản chất của người Việt Nam.

Người sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ là Tổ sư Minh Đăng Quang, thế 
danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn. Tổ sư Minh Đăng Quang 
sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng 
Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ là Nguyễn Tồn 
Hiếu, thân mẫu là Phạm Thị Nhàn. Gia đình Ngài vốn là một gia đình 
nề nếp được người đương thời khen ngợi là gia đình hiền lương nhân 
nghĩa. Ngài có 5 anh chị em, Ngài là út. Theo kể lại, trước Ngài, bốn 
anh chị được cụ bà thụ thai rồi sinh nở bình thường, nhưng đến Ngài 
thì cụ bà mang thai đến 12 tháng mới sinh. Sau khi sinh Ngài được 
10 tháng thì bà mất, Ngài sống cùng bố và mẹ kế. 

Từ nhỏ, Ngài đã thể hiện là người có trí thông minh khác thường, 
ngoài giờ học ở trường, ở nhà Ngài thường tìm hiểu lịch sử các danh 
nhân, kinh sám, truyện, sự tích. Ngài có biệt tài đọc đến đâu nhớ đến 
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đó, đồng thời có thể luận giải phê phán. Do ảnh hưởng từ bố, Ngài ăn 
chay từ nhỏ và thắp hương niệm Phật mỗi tối. Lối sống Phật giáo của 
gia đình đã thẩm thấu trong tính cách con người Ngài, nhất là lòng 
từ bi và kính ngưỡng đạo Phật. Ngài cũng thường lui tới các nhà sư 
tham vấn đạo lý, tìm tòi những điều huyền bí trong vũ trụ bao la, suy 
tư quán chiếu nội tâm, nhận biết cuộc đời là huyễn ảo. 

Năm 1937, Ngài sang Campuchia tìm thầy học đạo. Bốn năm 
sau, Ngài về lại quê hương và lập gia đình. Vợ Ngài mất sau khi sinh 
và một năm sau thì con gái Ngài cũng mất. Các nghịch duyên đã cạn, 
Ngài quyết tâm dứt bỏ bụi trần để dấn thân vào đạo và đã đạt được 
chân lý tối hậu. 

2. Sự hình thành Hệ phái Khất sĩ 

Đạo Phật Khất Sĩ được hình thành trên nền tảng tư tưởng Phật 
giáo Nam tông khi Tổ sư Minh Đăng Quang học được trong thời 
gian sống tại Campuchia cùng với tư tưởng Phật giáo Bắc tông mà 
Ngài được thẩm thấu tại Nam Bộ. Đạo Phật Khất Sĩ ra đời, hình 
thành và phát triển đều dựa trên nền tảng bối cảnh lịch sử chính 
trị, kinh tế, văn hóa, địa lý, xã hội của Nam Bộ đương thời. Có thể 
thấy “lúc bấy giờ về mặt chính trị, đất nước Việt Nam năm 1945 đã bị 
thực dân Pháp đặt quyền cai trị, riêng ở Nam Kỳ, Pháp đã chiếm giữ 
sớm nhất. Năm 1862, triều Nguyễn cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
cho Pháp. Đến 1867, triều Nguyễn tiếp tục cắt ba tỉnh miền Tây Nam 
Kỳ cho Pháp. Đặt biệt đến 1884, khi triều Nguyễn cúi đầu ký hiệp ước 
Patenotres, tư cách độc lập của triều Nguyễn mới hòan toàn bị thủ 
tiêu”. Chính điểm đặc thù của bối cảnh xã hội Nam Bộ thời kỳ này 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ, một hệ 
phái Phật giáo mang tính bình dân cao. Đây cũng là thời kỳ mà theo 
chúng tôi nhu cầu tôn giáo của người dân Nam Bộ là rất lớn. Nó thể 
hiện ở sự ra đời và phát triển của hàng loạt các tôn giáo nội sinh ở 
Nam Bộ như Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật 
giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam… Trong bối cảnh 
đó, nhu cầu hình thành hệ phái Phật giáo riêng biệt của người Việt 
Nam là một nhu cầu tất yếu. Năm 1938, Ngài Hộ Tông thành lập Hệ 
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phái Phật giáo Nam tông Việt Nam. 

Phong trào Chấn hưng Phật giáo cũng là một trong những yếu 
tố góp phần cho sự hình thành Đạo Phật Khất Sĩ. Vào những thập 
niên đầu của thế kỷ XX, tuy đã có phong trào chấn hưng Phật giáo 
nhưng vẫn chưa mang lại nguồn sinh khí cho đạo Phật. Bởi theo Hòa 
thượng Thích Nhất Hạnh, cuộc chấn hưng Phật giáo thời đó chỉ chú 
trọng về hình thức, không quan tâm đến việc tu chứng, không giúp 
người tu Phật giải thoát giác ngộ, không có khả năng biến những chất 
liệu Phật pháp thành nguồn năng lượng giúp con người giải thoát 
khổ đau. Thượng tọa Thích Mật Thể đã nhận định về Phật giáo thời 
kỳ này trong Việt Nam Phật giáo sử lược như sau: “Phật giáo hiện thời 
đã có phần chấn hưng. Nhưng có một trở lực mà chưa có Hội nào hay 
một Sơn môn nào giải quyết, là: Cổ động thì hội nào cũng cổ động bằng 
quốc văn là nền văn phổ thông, nhưng kho kinh điển triết lý nhà Phật 
vẫn còn nguyên khối bằng Hán văn. Vả lại, dấu tích đồi bại điêu tàn 
của ngày qua, hiện nay vẫn còn lưu hành rõ rệt và có thế lực. Nên thật 
ra cả mấy hội Phật học ấy, ngoài mấy việc xây hội quán, làm chùa và cổ 
động một số đông người quy y, còn chưa hội nào làm được việc gì vĩ đại 
có vẻ đỉnh cách cho nền Phật giáo cả. Trong lúc này, đại đa số Tăng đồ 
trong các sơn môn vẫn đương mơ màng thiêm thiếp, chưa làm một việc 
gì tỏ rõ là người đã thức tỉnh. Cho nên tuy hiện giờ có phong trào chấn 
hưng mà kỳ thực mới là chấn hưng hình thức và danh hiệu”. 

Sự ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ thời kỳ này là đại diện cho hệ 
phái Phật giáo thời chấn hưng. Trong bối cảnh xã hội đương thời, 
dân chúng phải chịu nhiều khổ cực lầm than, Đạo Phật Khất Sĩ với 
pháp tu Tứ y pháp, xây dựng hình ảnh Tăng sĩ với cuộc đời đạm bạc, 
ít nhiều khắc khổ, để gần gũi con người, để thông cảm nỗi khổ đau 
của con người, để thực hiện thoát khổ, tu chứng, cứu độ. Quần chúng 
nhận được sự đồng cảm từ sự nghèo khổ đơn sơ của Tăng sĩ, trước 
nghị lực hy sinh, nhẫn nại, tinh tấn vì chúng sinh của Tăng sĩ; do vậy, 
quần chúng tôn sùng và cúng dường Tăng sĩ. Chính hạnh hy sinh, 
nhẫn nại và tinh tấn này giúp Tăng sĩ thực hiện sứ mạng thức tỉnh 
quần chúng, đem ánh sáng trí tuệ giác ngộ cần thiết cho cuộc đời, 
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diệt trừ những dục vọng, nguyên nhân khổ đau của cuộc đời.

Năm 1946, Tổ sư Minh Đăng Quang chính thức thành lập Đạo 
Phật Khất Sĩ với tôn chỉ: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam” tại Mỹ Tho. 

3. Quá trình phát triển và hội nhập của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

- Giai đoạn 1946 - 1954 

Giai đoạn này do Tổ sư Minh Đăng Quang trực tiếp dẫn dắt. Đây 
cũng là thời kỳ đạo mới thành lập, Tăng đoàn dần dần được hình 
thành. Quá trình thu nạp đệ tử cũng mới bắt đầu. Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam trong giai đoạn này đã hình thành được cả giáo đoàn Tăng 
và giáo đoàn Ni. Thời kỳ đầu thành lập còn nhiều gian nan, song 
cũng thể hiện sự phát triển không ngừng của đạo. Đến năm 1954, 
20 tịnh xá đã được thành lập. Đạo khởi nguồn từ miền Tây, nay đã 
lan rộng ra miền Đông và Trung Nam Bộ. Giai đoạn này là giai đoạn 
hình thành đạo, Tổ sư Minh Đăng Quang từ một Du tăng Khất sĩ tiến 
lên thành lập một đoàn Du tăng Khất sĩ. Quy định về quy mô giáo 
hội như sau: quy định số người để thành lập tiểu giáo hội là 20 người, 
trung giáo hội là 100 người và đại giáo hội là 500 người. 

- Giai đoạn 1955 – 1975

Đạo Phật Khất Sĩ đã qua một thời kỳ gần 10 năm dưới sự dẫn dắt 
trực tiếp của Tổ sư Minh Đăng Quang. Đến năm 1955, Giáo hội đã 
có khoảng 100 Tăng Ni. Sau 1955 bắt đầu có sự phân tách. Luật nghi 
Khất sĩ quy định về phân giáo đoàn: “Người xuất gia mới nhập đạo 
phải theo Thầy ở chung trong giáo hội 2 năm, kế đi tách riêng 1 mình 
2 năm nữa, trên 4 năm được thâu 1 người tập sự, trên 6 năm mới thâu 
nhận 1 người đệ tử và một người tập sự, được trên 12 năm tách ra đi 
lập đạo riêng, dạy số đông”. Cuốn Luật này cũng quy định rõ ràng về 
tinh thần thống nhất đối với Giáo hội trung ương: “Cấm không được 
thiếu sót sự hành đạo của Tăng, mỗi chỗ phải do giáo hội chứng minh 
và các giáo hội nhánh mỗi kỳ 3 tháng phải trình bày về trung ương một 
lần về sự tu học”.
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Thời kỳ này các giáo đoàn Khất sĩ được thành lập khắp miền 
Trung và Nam Bộ. Hệ phái Khất sĩ phân chia thành 6 giáo đoàn Tăng 
và 1 giáo đoàn Ni, và Ni giới thuộc Giáo đoàn Tăng. 

- Thời kỳ 1976 – 1980

Đây là giai đoạn hội nhập trong lòng đạo pháp và dân tộc khi 
nước nhà đã thống nhất hòa bình, độc lập hoàn toàn, Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam đã nhiệt tình đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đóng góp vào nền hòa bình và trong Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Hệ phái đã tham gia vào Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ 
Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hưởng ứng thành lập một giáo hội Phật giáo thống nhất chung trên 
toàn quốc, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam tham gia vào Ban vận động 
thống nhất Phật giáo. 

- Giai đoạn 1981 đến nay

Đến năm 1982, 6 giáo đoàn Tăng và 1 giáo đoàn Ni trong Hệ 
phái Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang đã hòa hợp vào Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Trong thời kỳ này phần lớn các giáo đoàn đều lo 
trùng tu, sửa chữa lại những tịnh xá đã xuống cấp. Hầu hết các tịnh 
xá đều được xây cất lại rất khang trang, có kiến trúc đẹp. Theo thống 
kê của Thượng tọa Giác Pháp, Chánh Thư ký của Hệ phái, đến năm 
2003 Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ Việt Nam có tổng số lượng tịnh xá, 
tịnh thất với hơn 500 ngôi và tổng số Tăng Ni trên 3.000 vị.

4. Phương pháp hành trì cơ bản của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

- Giữ gìn Y bát chơn truyền 

Tài sản của Tỳ-kheo chỉ có 3 y và bình bát. Ba y gồm: y thượng, y 
hạ, y trung. Bát phải được làm bằng đất nung đỏ, vuốt tròn, đốt đen 
có lăn sáp bên ngoài để không còn có giá trị sang trọng, 1 cái nắp đậy 
bát bằng nhôm trắng nhẹ, 1 cái túi vải tròn vừa với bát, có nắp phủ, 
có quai mang choàng vào vai. Y tượng trưng cho bầu trời, Bát tượng 
trưng cho vũ trụ càn khôn; Bát là ruột, Y là da, luôn luôn gìn giữ trân 
quý. Y và Bát là pháp khí thiêng liêng trong giáo pháp. Ngày mà một 
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người được thọ nhận Y Bát là ngày đánh dấu người ấy trưởng thành, 
có đầy đủ giới đức trang nghiêm, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của 
Tăng đoàn. Vì vậy, Y Bát là phương tiện tạo Niết-bàn tịnh lạc ngay 
cõi trần gian này.

- Cụ túc giới với Tứ y pháp

Tứ y pháp là bốn điều khuyên dạy của Đức Thế Tôn dành cho 
hàng Tỳ-kheo khi đã thọ Cụ túc giới. Phải hành trì suốt đời với mục 
đích làm thanh tịnh hàng ngũ Tăng chúng, giải thoát mọi sự ràng 
buộc của vật chất đời thường để có đời sống hạnh thiểu dục tri túc, 
bỏ đời sống cao sang để thực hành nếp sống thanh bần đạm bạc của 
một nhà sư phạm hạnh. 

Tứ y pháp gồm: 1. Nhà sư khất thực phải lượm những vải bỏ mà 
khâu lại thành áo nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận; 2. Nhà 
sư khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi nhưng ngày hội, thuyết pháp, đọc 
giới bổn, được ăn tại chùa; 3. Nhà sư khất thực phải nghỉ dưới cội 
cây nhưng có ai cúng lều, am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở; 4. Nhà 
sư khất thực phải lượm phân uế của bò mà làm thuốc trong khi đau, 
nhưng có ai cúng thuốc, dầu, đường thì được dùng. 

Cụ túc giới, Tứ y pháp là nền móng xây dựng giáo lý và Giáo hội 
Tăng-già Khất sĩ Việt Nam. 

- Thực hành hạnh khất thực – giáo hóa độ sanh

Hạnh khất thực là phương tiện, là bản hoài của chư Phật ba đời 
để giáo hóa chúng sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy và 
đệ tử Ngài cũng như thế. Quy định khất thực của Tăng-già Khất sĩ 
Việt Nam như sau:

1. Phép đi khất thực chỉ từ 1 đến 2 người mà thôi, trừ khi nào đến 
xứ lạ, 1, 2 ngày đầu đi chung cho biết đường sá, đi từng người cách 
khoảng 2 thước.

2. Khi đi lấy cơm hoặc đi trai tăng tại nhà cư sĩ thì được đi chung, 
đi hàng 1, cách nhau 2 thước tây, ai lớn tuổi đạo đi trước, tập sự đi sau.

3. Tại tịnh xá có ban cư sĩ hộ pháp, hoặc có nhiều người xin cúng 
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dường luân phiên giáp 30 ngày trong mỗi tháng thì giáo hội nếu đông 
chia ra: Phân nửa Tăng đi khất thực, phân nửa Tăng nhận cúng dường 
trọn bữa ăn.

4. Tốt hơn là mỗi người hằng ngày đều phải đi bát, ban hộ pháp chỉ 
hộ thêm sau khi đi về.

5. Khi đi khất thực nếu ai về không kịp ngọ, lỡ quá trưa thì phải độ 
nơi chỗ vắng, gốc cây xa đường lộ, phố xá chợ đông. Phải tránh những 
chỗ dơ dáy bụi bặm, cấu trược ồn ào, vì thế sẽ làm nhẹ thể pháp Phật.

6. Đi bát không được vô chợ, hoặc đứng phía góc chợ, hoặc chen 
lấn chỗ đám đông. Nên phải đi vào trong xóm và các đường lộ xa chợ.

7. Mỗi đường có thể đi 3 ngày, đi xa không quá 3 ngàn thước.

8. Bận đi phải đi luôn, bận về nếu thiếu thì đứng trước cửa từng 
nhà (ngoài đường chớ không được vào thềm), mỗi nhà đứng năm ba 
phút theo thứ tự.

9. Khi bát còn lưng thì ôm qua tay trái gần trước bụng, lúc đầy rồi 
phải để vào túi phủ nắp lại quảy phía tay mặt không nhận nữa.

10. Không nhận lãnh đồ vật để trong túi ngoài bát hoặc trên 
nắp bát.

11. Không được nhận tiền, gạo, không nhận đồ ăn mặn, khi người 
đem đến cúng mình có thể hỏi xem chay mặn, đó là gương dạy thiện 
cho người.

12. Không được đi vào nhà ai khi đi khất thực. Nếu phải đi viếng 
ai hoặc có việc của giáo hội sai, thì đi lại ngay nhà người ta trước, bát 
mang chứ không ôm, bận về mới ôm ra đi xin mà trở về.

13. Không được dừng lại uống nước, hay đại tiểu khi đi khất thực.

14. Bát nếu ôm trần thì được nhận, bát mang trong túi cấm 
thâu nhận.

15. Không được ngó mặt thí chủ, hoặc nói chuyện quá năm 
sáu câu.
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16. Ai có hỏi đạo giữa đường thì kiếm gốc cây ngồi nói, hoặc hẹn 
sau khi độ cơm rồi sẽ nói, hoặc mời người đến ngay chỗ trụ, hoặc để 
ngày khác người thỉnh cúng dường tại nhà có Tăng đông, có cư sĩ nhiều 
sẽ nói.

17. Khi đi khất thực ai muốn cúng và thí gì tự ý, bao giờ người hỏi 
sẽ chỉ dạy, bằng không thì thôi, chớ chê khen bắt lỗi ép buộc người ta.

18. Nếu biết cơm có dính lỡ đồ ăn mặn, thì khi về phải cho người 
khác, chớ không được dùng; bằng khi túng ngặt phải gụt rửa sạch mới 
được dùng.

19. Khi đi khất thực phải trang nghiêm hòa huỡn ngó ngay xuống, 
ngó xa 2 thước, chớ ngó liếc 2 bên, chớ tìm lóng nghe chuyện người nói, 
tâm phải niệm Phật.

20. Đừng vừa đi vừa nói chuyện chỉ chỏ, muốn qua đường quẹo, 
phải đứng lại xây mình, chớ đừng đi tắt xéo.

21. Mỗi khi có chuyện gì thì phải đứng lại, có ai cúng thì chỉ lại 
người sau cho để bát trước.

22. Ngày nào ai đi bát đường nào phải sắp đặt trước tại chùa chớ 
đừng ra đường lộn xộn.

23. Khi đi khất thực, ngoài món ăn ra không nhận món chi ai gởi 
hết, hãy bảo người đem lại các chùa kia. Ai gởi cúng Phật thì không 
được nhận, hãy nói “Tăng chỉ là người tu đi xin ăn mà thôi”.

24. Ăn rồi đồ nếu còn dư phải cho hết không được để dành.

25. Đồ khất thực trước phải độ trước, đồ cúng dường sau phải 
độ sau.

26. Khi đi khất thực không được chống gậy che dù… phải mặc 
áo chừa cánh tay mặt, đầu trần chân không, phải mặc quấn thượng y 
trùm kín. 

- Tu tập, nhiếp phục ba nghiệp thân khẩu ý

Trong Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư cũng có phương pháp dạy cho 
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Tăng Ni tu tập nhiếp phục ba nghiệp ở điều 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
như sau: Cấm nói chuyện người, cấm nói xiên xỏ qua lại, cấm nói 
phạm thượng, cấm cãi cọ lớn tiếng, cấm vô lễ bất kỉnh với bậc bề 
trên, cấm nói lời thô lỗ cộc cằn, cấm nói lời vô ích với Sư trưởng. Ý 
căn rất quan trọng và vô cùng vi tế, thân khẩu là tướng thô có thể 
nhìn thấy, có thể nhiếp phục còn ý nghiệp được ẩn tàng trong tiềm 
thức, trong suy nghĩ khó có thể ngăn chặn từ ban đầu nếu tự hành 
giả không chịu nhiếp phục, vì thế Tổ sư đã có những điều luật để 
ngăn ngừa cho ý không phát sanh. Ở điều 32, cấm cố ý muốn đòi 
hỏi kêu xin sái luật; điều 64 cấm viết giấy thư từ mà nói chuyện 
hoặc gởi cho người thân quen biết mà không xin phép; điều 70 
cấm người xuất gia mà còn tham lam sân giận si mê; điều 74 cấm 
đem lòng phiền giận khi có ai chỉ dùm chỗ lỗi; điều 86 cấm cố ý 
bất hòa và sau mỗi việc không hòa; điều 88 cấm Tăng Sư khinh bỉ 
ra lệnh thị nạt Ni cô; điều 90 cấm Tăng Sư kêu đòi Ni cô đến riêng 
nói chuyện; và điều 113 cấm hay kiếm chuyện này chuyện kia làm 
phiền trong giáo hội.

- Thiền định – quán chiếu, sổ tức quán: đạt đến thân chứng

Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương thiền định quán chiếu, vì 
đó là mục tiêu quan trọng của người xuất gia, có chánh định mới làm 
chủ được mình, mới làm thầy của trời và người, làm chỗ dựa cho bao 
tâm hồn bị lạc lõng không nơi nương tựa. Nương vào Tăng là người 
thừa kế sự nghiệp của chư Phật ba đời “kế vãng khai lai, báo Phật ân 
đức” làm rường cột cho ngôi nhà Phật pháp, để đảm bảo cho ngôi 
nhà Phật pháp trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Ngoài giới luật 
của Phật chế, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam còn có thêm 114 điều luật 
của Tổ sư để giữ gìn thân tâm cho hàng Tỳ-kheo xuất gia không bị 
thế gian kiềm tỏa.

Có thể nhận thấy rằng, pháp tu hành của Đạo Phật Khất Sĩ có sự 
hòa trộn giữa Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông. Khất thực, 
ăn ngọ… là những quy định thuộc Nam tông; tuy nhiên, ăn chay 
lại là quy định của Bắc tông. Những quy định này đều hướng đến 
tinh thần phá chấp – tư tưởng chủ đạo để đạt giải thoát; đồng thời 
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cũng hướng người tu hành đến hạnh từ bi. Nó thực sự là sự thể hiện 
tinh thần Bi Trí của Phật giáo. Khất thực cũng là hình thức giáo hóa 
chúng sinh. Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy, thực hành hạnh khất 
thực để giáo hóa độ sanh, khi đi khất thực cần hỏi đồ chay hay mặn. 
Chính việc hỏi này là một hình thức giáo hóa chúng sinh, hướng 
chúng sinh đến tâm từ bi. 

Ngày nay, hoạt động khất thực của Đạo Phật Khất Sĩ bị nhiều 
người không phải là Tăng sĩ Hệ phái Khất sĩ lợi dụng nhằm trục lợi cá 
nhân, làm tổn hại đến thanh danh của Tăng sĩ Hệ phái Khất sĩ. Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã có chủ trương tạm không đi khất thực. 
Những nguyên tắc cúng dường tại chùa vẫn tuân thủ quy định, thể 
hiện sâu sắc tinh thần Bi Trí, giáo hóa độ sinh. Đây cũng là sự hòa 
nhập của Đạo Phật Khất Sĩ trong bối cảnh xã hội hiện đại. 



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ SAU THÔØI    
TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG (1954 - 1975)

Nguyễn Đại Đồng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Kể từ khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang trực ngộ ý pháp “Thuyền 
Bát-nhã” rồi về tịnh tu tại chùa Linh Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho, 
sáng lập ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với chí nguyện “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp”, đến năm 1954 giáo pháp Khất sĩ đã được 
phát triển mở mang, chẳng những tại Sài Gòn, Gia Định mà các tỉnh 
thành miền Đông và Tây Nam Bộ… đều có hình bóng nhà Du Tăng 
Khất sĩ hóa duyên hành đạo. Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam được hình 
thành. Tăng chúng và Ni chúng được Tổ sư thu nhận xuất gia có trên 
100 vị và tịnh xá xây dựng được 20 ngôi.

  Đây là những tiền đề cơ bản tạo điều kiện cho Hệ phái Khất sĩ 
phát triển trong giai đoạn 1954 - 1974. 

I. Những giáo đoàn Du Tăng 

Ngày 15-7 năm Quý Tỵ (1953), trong ngày Đại lễ Tự Tứ Tăng – 
Vu lan bồn, có sự hiện diện đông đủ chư Tăng Ni, Đức Tôn sư Minh 
Đăng Quang đã có lời phân định, ban phong trách nhiệm trong Tăng 
đoàn, từ nay trở đi:

- Trưởng lão Giác Tánh là Trưởng lão chứng minh.

- Thượng tọa Giác Chánh là Thượng tọa thay tôi hướng dẫn 
Đoàn Du Tăng đi hành đạo.
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- Trưởng lão Giác Như là Tri sự Tăng đoàn, trông nom các miền 
tịnh xá và phân cắt chư Tăng thay phiên trụ xứ hành đạo.

Ngày 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ (1954), Đức Tôn sư thọ nạn 
và vắng bóng, Thượng tọa Giác Chánh được Tổ sư phú chúc cùng 
với Trưởng lão Giác Tánh và Tri sự Giác Như có trách nhiệm kế 
thừa, lãnh đạo tinh thần tập thể Hệ phái Phật giáo Tăng-già Khất 
sĩ Việt Nam.

Tuân theo lời phó chúc của Tổ sư, từ 1954 -1964, dưới sự lãnh 
đạo của Thượng tọa Thích Giác Chánh, những giáo đoàn Du tăng 
Khất sĩ lần lượt được thành lập. 

Giáo đoàn I

Nguyên thủy Giáo đoàn I do Tổ Minh Đăng Quang thành 
lập. Sau khi Tổ sư vắng bóng, Giáo đoàn vẫn tiếp tục hành đạo, 
mở đạo do Trưởng lão Nhị tổ Giác Chánh (1912 - 2004) làm 
Trưởng Giáo đoàn I, hướng dẫn đoàn Du Tăng khoảng 20 vị 
như Giác Như, Giác Trang, Giác Giới, Giác Tường, Giác Nhu, 
Giác Thiền, Giác Long, Giác Hưng, Giác Hương, Giác Nghĩa… 
thực hiện hạnh nguyện du phương hóa duyên hành đạo suốt các 
tỉnh miền Trung (1956 - 1957); sau đó về các làng mạc vùng sâu, 
vùng xa một số tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ. Trưởng 
lão Trị sự Giác Như quán xuyến chư Tăng và các tịnh xá liên hệ 
các Giáo đoàn.

Địa bàn hành đạo của Giáo đoàn ở các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long như: Mỹ Tho, Gò Công (Tiền Giang), Vĩnh Long, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Châu Đốc và Long Xuyên (An Giang), Hà Tiên 
(Kiên Giang).

Giáo đoàn I đa phần là các vị chuyên tu giới luật, Du Tăng 
hành đạo, ngủ nơi nghĩa địa, gốc cây động đá, ăn ngọ ngủ ngồi, 
lo phần tự độ, hóa độ được nhiều chư Tăng và thiện tín nhiệt tâm 
hộ trì Tam Bảo, dựng nhiều tịnh xá.  Chư Tăng Giáo đoàn I  thời 
kỳ này phần nhiều thích tu tịnh hạnh, ít hay hoạt động, bởi thế từ 
1955 - 1975, Giáo đoàn chỉ dựng được ngót 15 tịnh xá.
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Trụ sở Giáo đoàn là Tịnh xá Ngọc Viên, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long.             

Giáo đoàn II

Sau khi cùng Giáo đoàn Du Tăng đầu tiên hành đạo ra miền 
Trung, lúc bấy giờ trong khi Giáo đoàn Du Tăng cùng Trưởng lão 
Nhị tổ Giác Chánh quay về Nam,  Trưởng lão Giác Tánh và Trưởng 
lão Giác Tịnh trụ lại, tiếp tục hành đạo thu nhận Tăng chúng xuất gia, 
thành lập Giáo đoàn II (1957 - 1958). 

Trưởng lão Giác Tánh và Hòa thượng Giác Tịnh (1928 - 2008) 
làm Trưởng đoàn, cùng với các vị Tăng như Đại đức Giác Vĩnh, Giác 
Dũng, Giác Kiên, Giác Thanh, Giác Thường… là những thành viên 
đắc lực ban đầu.  Năm 1957, đoàn Du Tăng Khất sĩ Giáo đoàn II do 
Ngài Giác Tịnh dẫn đầu từ miền Nam ra miền Trung hành đạo. Khi 
đến Bình Định, được bà Nguyễn Thị Tám cúng đất để Ngài xây Tịnh 
xá Ngọc Nhơn tại thành phố Quy Nhơn. Đây là Tịnh xá đầu tiên của 
Giáo đoàn II ở miền Trung.

Giáo đoàn II hành đạo tại miền Trung chủ yếu là các tỉnh duyên 
hải Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, và ra tận Đông Hà - Quảng 
Trị, Huế, lên vùng Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Từ 1956 - 1975, Giáo 
đoàn đã kiến tạo được 15 ngôi tịnh xá, tịnh thất. 

Ban đầu Giáo đoàn hoạt động rất mạnh, riêng hai ngài Giác Tánh 
và Giác Tịnh đã tạo dựng được 9 tịnh xá. Về sau, ngài Giác Tánh vì 
bệnh duyên nên tầm hoạt động có phần giảm sút. 

Trụ sở Giáo đoàn là Tịnh xá Ngọc Nhơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Giáo đoàn III

Năm 1956 - 1957, Trưởng lão Giác An đã tham gia Giáo đoàn 
Du Tăng do ngài Giác Chánh dẫn đầu ra hành đạo miền Trung. Khi 
Giáo đoàn quay về Nam, Trưởng lão Giác An1 trụ  lại, tiếp độ tăng 

1. Trưởng lão Giác An mất ngày 16 tháng 7 năm 1971. Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn 
III là Trưởng lão Giác Phải. Đệ tam Trưởng Giáo đoàn III là Trưởng lão Giác Phúc. 
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chúng và thành lập Giáo đoàn III (1957 - 1958), Ngài làm Trưởng 
Giáo đoàn. Ngoài ra, trong thời gian hành đạo, Trưởng lão Giác An 
cũng đã chấp nhận cho một số vị Ni xuất gia. Sau này trở thành phân 
đoàn Ni giới Khất sĩ Giáo đoàn III.

Giáo đoàn III hành đạo tại các tỉnh duyên hải miền Trung như 
Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, đồng thời cũng lên tận các tỉnh 
Tây Nguyên như: Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum… Ban đầu gặp nhiều 
gian nan thử thách nhưng ngài Giác An vẫn kiên tâm và bền chí 
theo bản nguyện cứu khổ độ đời, thực hành hạnh vô úy, bố thí máu 
cho bệnh nhân, thật là một tấm gương hy sinh cao cả ít có người làm 
được. Tới năm 1975, Giáo đoàn III Du Tăng hoằng pháp và dựng 
được 33 tịnh xá, tịnh thất. Riêng ngài Giác An đã lập được 13 tịnh 
xá.  Trụ sở Giáo đoàn là Tịnh xá Ngọc Tòng, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa.

Giáo đoàn IV

Pháp sư Giác Nhiên đã hai lần tham gia Giáo đoàn Du Tăng 
hành đạo ra miền Trung và khi trở về Nam, Ngài đứng ra thành lập 
Giáo đoàn IV vào năm 1957 và làm Trưởng Giáo đoàn2.

Tầm hoạt động của Giáo đoàn IV rất mạnh mẽ không giáo 
đoàn nào sánh kịp, chư Tăng Sư rất nhiều, thiện nam tín nữ cũng 
rất đông. Địa bàn hành đạo của Giáo đoàn ở các miền Đông Nam 
Bộ như: Biên Hòa, Long Khánh (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình 
Dương), Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn - Gia Định và 
các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, 
Sóc Trăng, Châu Đốc (An Giang), Kiên Giang, xây dựng được 23 
tịnh xá. Riêng Trưởng Giáo đoàn Giác Nhiên từ 1960 đến 1971 đã 

Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III là Hòa thượng Giác Dũng viên tịch ngày 5-4- 2013 (nhằm 
25 tháng 2 năm Quý Tỵ). 

2. Pháp sư Giác Nhiên thế danh Nguyễn Văn Ất, tự Thành Được, sinh năm 
1923 tại Cần Thơ. Năm 1951 học đạo với Đức Tổ sư được pháp danh Giác Nhiên. 
Năm 1978 ngài sang Mỹ hành đạo, thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ 
Thế giới và được suy tôn là Pháp chủ. Từ năm 2003-2013, Ngài đã nhiều lần dẫn 
phái đoàn Giáo hội về thăm Việt Nam. Hiện nay Hòa thượng Giác Phúc là Đệ nhị 
Trưởng Giáo đoàn IV.
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dựng 13 ngôi tịnh xá trong đó có Tịnh xá Trung Tâm ở quận Bình 
Thạnh là Trụ sở của Hệ phái Khất sĩ. Ngài Giác Khai cũng kiến 
tạo 2 tịnh xá. 

Trụ sở Giáo đoàn là Tịnh xá Trung Tâm, số 7 Nguyễn Trung 
Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo đoàn V 

Tháng 7 năm 1960, Trưởng lão Giác Lý3 chính thức thành lập 
Giáo đoàn V, và do Ngài làm Trưởng Giáo đoàn. 

Giáo đoàn V hành đạo trên nhiều địa bàn. Ở các tỉnh duyên hải 
miền Trung như: Quảng Nam, Khánh Hòa, Phan Rang - Tháp Chàm 
(Ninh Thuận), các tỉnh miền Đông Nam Bộ như: Bình Long (Bình 
Phước), Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn - Gia Định, Chợ Lớn (TP. Hồ Chí 
Minh), và các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: Bến Tre, Vĩnh Long và Gò 
Công (Tiền Giang)… 

Ngay sau khi thành lập, ngài Giác Lý đã dẫn Giáo đoàn về đất 
Vĩnh Long, quê hương Tổ sư Minh Đăng Quang, lập đạo tràng đầu 
tiên đặt tên Tịnh xá Ngọc Tân. 

Năm 1965, Ngài dừng chân tại Phú Lâm, Quận 6, Sài Gòn xây 
dựng Tịnh xá Trung Tâm làm trụ sở điều phối mọi Phật sự của 
Giáo đoàn. Tới năm 1975, Giáo đoàn V dựng được 25 tịnh xá, 
riêng Trưởng Giáo đoàn Giác Lý kiến tạo 13 ngôi, đã thu nhận 
hàng trăm vị đệ tử xuất gia, kiến tạo góp phần không nhỏ cho công 

3. Ngài Giác Lý (1910-1973) thế danh Lê Văn Ba, quê huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang. Năm 1952, Ngài phát chí xuất trần với Tổ sư Minh Đăng Quang, 
được thọ ký pháp danh Giác Lý. Sau 2 năm cùng Tăng đoàn hành đạo tại các tỉnh 
miền Tây, Ngài xin phép chư Tăng lên Thất Sơn tịnh tu. Du hành khắp miền Thất 
Sơn, Ngài đến núi Điện Bà (Tây Ninh) tiếp tục mật tu tại động Long Ẩn. Nơi đây 
theo hạnh nguyện “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, Trưởng lão đã tiếp độ nhiều 
vị sư tu núi theo về đường lối giáo pháp Khất Sĩ. Ngày 10-6-1960, Trưởng lão Giác 
Lý dẫn đoàn xuống núi chứng minh lễ Khánh thành tịnh xá ở Gò Dầu Hạ, tỉnh 
Tây Ninh, sau đó về dự lễ Tự tứ tại Trà Vinh. Hòa thượng Giác Bạch là Đệ nhị 
Trưởng Giáo đoàn V. Hiện nay, HT. Giác Cầu là Tăng trưởng, HT. Giác Hà làm 
Trị sự trưởng Giáo đoàn. 
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cuộc chấn hưng Phật giáo.

Thượng toạ Giác Chiêu4 tách khỏi Giáo đoàn V vào năm 1965 để 
tự lập đoàn Du tăng Khất Sĩ ở vùng Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình 
Dương). Từ 1965 đến 1974, Ngài đã dựng 8 tịnh xá ở vùng này, hóa 
độ nhiều Phật tử. 

Trụ sở Giáo đoàn là Tịnh xá Trung Tâm (dựng năm 1966), số 
520/F Hùng Vương, phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài 5 Giáo đoàn nói trên, còn có một số đoàn Du Tăng khác 
được hình thành, tầm mức hoạt động có phần giới hạn hơn như:

- Đoàn Du tăng của Trưởng lão Từ Huệ5 

Sau khi Tổ sư vắng bóng, các vị đại đệ tử chia nhau lập thân hành 
đạo rộng khắp hai miền Nam Trung Việt Nam. Riêng Ngài là đệ tử 
Tăng xuất gia đầu tiên của Tôn sư thì nỗ lực tu trì, hoằng dương đạo 
pháp theo hạnh nguyện của mình. Từ năm 1950 đến năm 1974, Ngài 
lập đoàn Du Tăng hành đạo thuyết pháp ở các tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, 
Đồng Nai và Phan Thiết và lần lượt thành lập được 11 tịnh xá và 1 
đạo tràng, thu nhận hơn 100 đệ tử xuất gia và hàng chục nghìn Phật 
tử. Ngài còn làm rất nhiều Phật sự từ thiện như lập nghĩa trang và bố 
thí quan tài, chôn cất miễn phí cho người nghèo, xây lò hỏa táng cho 
người qua đời, ấn tống kinh sách… Tăng Ni Phật tử  thường tôn kính 

4. Ngài Giác Chiêu thế danh Nguyễn Dạng sinh năm 1946 tại Phú Yên, 7 tuổi 
xuất gia tại Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6, thụ Tỷ-kheo giới năm 1959, được tấn 
phong Thượng tọa năm 1972 tại giảng đường Lộc Uyển, Chợ Lớn. Sách Những 
ngôi chùa ở Bình Dương: Quá khứ và hiện tại, do Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương 
chủ trương, Thượng tọa Thích Huệ Thông chủ biên, Nxb. Tôn giáo, 2002, trang 
158 viết: “Năm 1965, Sư Giác Chiêu tách rời khỏi Giáo đoàn V để gia nhập Giáo 
đoàn VI của Sư Giác Huệ”. Theo chúng tôi thì lúc bấy giờ chưa thành lập Giáo 
đoàn VI. Các vị như Từ Huệ, Giác Huệ, Giác Chiêu đều hoạt động độc lập theo 
hạnh nguyện của mình.

5. Ngài Từ Huệ (1910-1997) thế danh Tạ Văn Phụng, quê làng Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Năm 1933, Ngài quy y Hòa thượng Thích 
Hoằng Thông ở chùa Long Hội, xã Phú Mỹ. Năm 1946 được nghe Tổ sư Minh 
Đăng Quang thuyết pháp, Ngài xin theo Tổ. Năm 1947, Ngài được Tổ sư cho phép 
xuất gia nhập đạo tại chùa Linh Bửu, xã Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho và là đệ tử Tăng 
đầu tiên của Tổ. 
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gọi Ngài là Sư cả Từ Huệ. 

- Đoàn Du Tăng của Thượng tọa Giác Huệ   

Do Thượng tọa Giác Huệ6 đứng ra thành lập từ năm 1962 đặt 
trụ xứ gốc tại giảng đường Lộc Uyển, đến năm 1964 thành Tịnh 
xá Lộc Uyển, số 463-465 Hùng Vương, phường 12, Quận 6, Sài 
Gòn. Từ năm 1962 - 1971, Ngài Giác Huệ với sự trợ giúp của Ngài 
Giác Đức7 đã du hóa thuyết pháp, lập 12 tịnh xá ở các tỉnh Bạc 
Liêu, An Giang, Mỹ Tho, Long An, Sài Gòn – Chợ Lớn, Tây Ninh 
và Đà Lạt8.

II. Các Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ

Ngày Đức Tổ sư thọ nạn và vắng bóng, Ni giới có tất cả 53 vị, Ni 
sư Huỳnh Liên kế tục sự nghiệp Tổ sư, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni 
chúng Khất sĩ. Phương pháp tu lấy Giới – Định – Tuệ làm căn bản, 
hành Tứ y pháp và trì bình khất thực hóa duyên.

Ngày 11 tháng 1 năm 1958, chính quyền Sài Gòn ký Nghị định 
số 7-BNV-NA-P5, cho phép thành lập Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt 

6. Ngài Giác Huệ (1939-1980), thế danh Ngô Trọng Tín, quê quận Bình 
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, xuất gia với Trưởng Giáo đoàn I là Trưởng lão Giác 
Chánh năm 1955. Với năng khiếu thuyết giảng vô ngại, Ngài được GHPGVNTN 
mời giữ chức vụ “Tổng Vụ trưởng Vụ Hoằng pháp”. Ngài được Giáo hội Khất sĩ 
Việt Nam công cử làm Tăng Trưởng (nhiệm kỳ 1971-1973) và Tổng Trị sự Trưởng 
(nhiệm kỳ 1973-1975). Ngài còn phát huy năng khiếu viết các truyện ngắn, cộng 
tác với nhiều nhật báo trong mục thơ văn, sáng tác các sách: Thẳng nét mực Tàu; 
Tôn giáo và thế giới ngày mai; Tôn giáo và sự thống nhất nhân loại; Đường xa xứ lạ; 
Thằng Sửu con Loan. Về thơ có: Giác Huệ thi tập I, Giác Huệ thi tập II. Về sau Ngài 
còn tiếp nhận 15 ngôi tịnh xá khác.  

7. Ngài Giác Đức (1936 - 1997) thế danh Phạm Văn Hòa, quê làng Tân Nhuận 
Đông -  Sa Đéc, xuất gia tháng 6 năm1950 với Đức Tổ sư. Sau ngày Thượng tọa 
Giác Huệ viên tịch (1980), Ngài là Trưởng Giáo đoàn VI. 

8. Trang web Vườn Lộc Uyển của Giáo đoàn VI viết, Giáo đoàn VI do 
Thượng tọa Giác Huệ thành lập nhưng không nói rõ năm thành lập. Các bài viết 
trên trang daophatkhatsi.net, bài viết của Trưởng lão Giác Lý viết năm 1971… xác 
định tới năm 1971 chỉ có 5 Giáo đoàn Tăng. Ngài Giác Huệ mất năm 1980, như 
vậy có thể Giáo đoàn VI được thành lập sau năm 1973. Nhiều bài viết khác cũng 
nói cho tới năm 1975 chỉ có 5 Giáo đoàn Tăng. Cũng có tài liệu nói, năm 1983 
Hòa thượng Giác Đức đưa Giáo đoàn VI hội nhập với Giáo hội.  
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Nam (thường gọi là Giáo hội Liên Hoa Khất sĩ), gọi tắt là Ni giới Khất 
sĩ do Ni sư Huỳnh Liên và Ni sư Bạch Liên lãnh đạo. Trụ sở đặt tại 
Tịnh xá Ngọc Phương, nay là Tổ đình Ngọc Phương, phường 1, quận 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, những chuyến du hành mở đạo ra miền Trung của 
quí Ni sư Huỳnh Liên, Bạch Liên, Châu Liên, Dõng Liên… trong 
hai năm 1958 và 1959, nhiều ngôi tịnh xá được mở mang, tiếp 
độ chúng Ni tu học và giảng dạy Phật pháp cho đông đảo Phật 
tử tín đồ.

Tiếp đến lần lượt các Phân đoàn Ni giới Khất sĩ ra đời:

Nhiều bài viết trên daophatkhatsi.vn, Luận văn tốt nghiệp của 
một số sinh viên tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí 
Minh… cho rằng đầu tiên có 3 Phân đoàn Ni giới Khất sĩ:

- Phân đoàn 1 có trụ sở tại Tịnh xá Ngọc Tiên, thị xã Hà Tiên 
(nay thuộc tỉnh Kiên Giang). 

- Phân đoàn 2 thành lập năm 1961, trụ sở là Tịnh xá Ngọc Phú, số 
1888 Lạc Long Quân phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ni trưởng Trí Liên (1901 - 1984) là Trưởng Phân đoàn 2. Ngài 
bắt đầu rời Tịnh xá Ngọc Tuyền ở chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh 
đi du hóa từ 1961 đến 1972 riêng Ngài đã kiến tạo 5 ngôi đạo tràng 
tịnh xá.

- Phân đoàn 3, trụ sở là Tổ đình Nam Trung, xã Vĩnh Hưng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 1 năm 2012, Khất sĩ 
Minh Bình tổng hợp 405 tịnh xá, tịnh thất, Hệ phái Khất sĩ trên trang 
Ánh Nhiên Đăng sắp xếp theo Giáo đoàn thì có: 

- Ni giới Giáo đoàn I.

- Ni giới Giáo đoàn III.

- Ni giới Giáo đoàn IV.

- Ni giới Giáo đoàn Ngọc Phương 
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Từ 1955 – 1975: 

- Ni giới Giáo đoàn III đã dựng được 9 tịnh xá, trong đó các vị 
Tăng trong Giáo đoàn đã giúp dựng 7 ngôi (ngài Giác An 4, Trưởng 
lão Giác Phải 2, Sư Giác Linh 1).

- Ni giới Giáo đoàn IV dựng 23 ngôi tịnh xá, trong đó các vị Tăng 
giúp xây dựng 7 tịnh xá (ngài Giác Nhiên: 6); Trong đó NT. Ngân 
Liên dựng 4 ngôi, NT. Trí Liên dựng 6 ngôi.

 - Ni giới Giáo đoàn Ngọc Phương kiến tạo 64 tịnh xá, tịnh thất 
(Ngài Giác Thường giúp 1). Trong đó Ni trưởng Huỳnh Liên dựng 15 
ngôi; NT. Tạng Liên 4, NT. Đức Liên 4, các NT. Sanh Liên, Diên Liên, 
Chiêu Liên, Đan Liên, Tràng Liên, Diệu Liên, Châu Liên, Bạch Liên 
mỗi vị xây dựng 2 ngôi.  

III. Thành lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ

Năm Giáp Thìn 1964, do sự vận động của Hòa thượng Pháp sư 
Giác Nhiên, Hòa thượng Giác Nhu và Thượng tọa Giác Tường thuộc 
Giáo đoàn I cùng đứng đơn sáng lập viên xin phép thành lập “Giáo 
hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam” có pháp nhân pháp lý, vì từ khi Đức 
Tổ sư khai sơn đến nay (1964) vẫn chưa có. Mãi đến thượng tuần 
tháng 5 năm 1966, mới được công nhận và ngay trong nhiệm kỳ đầu 
tiên (1966 - 1968), Trưởng lão Giác Nhu được Giáo hội tín nhiệm cử 
làm Tổng Thư ký suốt ba nhiệm kỳ.

Đến năm 1971, do yêu cầu phát triển, tổ chức Khất sĩ thành lập 
hai Viện:

1. Viện Chỉ đạo: gồm quý Trưởng lão Tôn đức lãnh đạo.

2. Viện Hành đạo: gồm quý Thượng toạ, Đại đức có năng lực, tức 
Ban Trị sự Trung ương. 

Ngài Giác Nhu giao lại cho thế hệ kế thừa và lui về vị trí Giáo 
phẩm Trung ương Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam cho đến ngày 
đất nước hòa bình, độc lập và thống nhất năm 1975.

Đây là thời kỳ hiệp nhất về Pháp lý của Hệ phái Khất sĩ Việt 
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Nam. Đây là lần hội nghị cuối cùng của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ 
Việt Nam cho đến ngày đất nước hòa bình độc lập và thống nhất.

IV. Thực hành Bồ tát đạo

Những năm 1950 - 1954, Tịnh xá Mỹ Đức của ngài Từ Huệ đã 
có công nuôi dấu cán bộ thành ủy Mỹ Tho và cán bộ huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Bến Tre.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Tịnh xá Ngọc Phương, trụ sở của 
Giáo hội Ni giới Khất sĩ là nơi cung cấp tài vật cho cách mạng, nơi 
nuôi dưỡng cán bộ hoạt động nội thành, tù Côn Đảo. Đặc biệt là Ni 
sư Huỳnh Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Khất sĩ đã liên lạc lãnh đạo 
toàn Ni giới đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, đòi quyền dân sinh dân 
chủ của Phật giáo, của sinh viên học sinh và nhân dân Sài Gòn - Gia 
Định. Các phong trào này có ảnh hưởng đến nhiều tỉnh như Huế, 
Quảng Nam - Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum… Cần Thơ, Sóc Trăng, 
Đồng Tháp… Điểm nổi nhất trong hoạt động yêu nước của mình là 
Ni sư đã thành lập Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống vào năm 1971, 
trụ sở là Tịnh xá Ngọc Phương. Các năm tiếp sau, Ni sư còn tham gia 
thành lập Mặt trận Nhân dân tranh thủ dân chủ hòa bình. Ni sư đã tổ 
chức thành công các cuộc lễ “xuống tóc vì hòa bình”; biểu tình chống 
Mỹ và ngụy quyền. 

Đặc biệt trong hai năm (1973 – 1975), trước ngày đất nước hoàn 
toàn giải phóng là giai đoạn cam go, gian khổ và khó khăn nhất cho 
Ni sư: lớp bị địch bao vây cô lập (cầm tù tại nhà), hăm dọa; lớp bị địch 
len lỏi vào nội bộ tuyên truyền lung lạc chư Ni, Ngài phải vận dụng 
mọi nỗ lực của mình để chèo lái, vượt qua thử thách khó khăn. Riêng 
Tịnh xá Ngọc Phương, nơi trụ xứ của Ni sư cũng lâm vào cảnh giống 
như bị tù đày, do sự giám sát của cảnh sát chìm nổi và kẽm gai phong 
tỏa suốt ngày đêm, từ đầu tháng 8/1970 đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 
4 năm 1975 mới được buông tha.

Kết luận

Hệ phái Khất sĩ sau thời Tổ sư vắng bóng đã có những bước 
tiến vượt bậc, từ một đoàn Du tăng phát triển thành 5 Giáo đoàn 
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Tăng và 3 Giáo đoàn Ni; tới năm 1975, Hệ phái đã có 1.000 Tăng 
Ni, 200 tịnh xá, tịnh thất và thu hút hàng chục vạn Phật tử khắp 
miền Trung và miền Nam. Đã thành lập được Giáo hội Ni giới Khất 
sĩ và Giáo hội Tăng-già Khất sĩ. Các hoạt động từ thiện xã hội như 
cứu trợ, cứu nạn, giúp người nghèo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi được 
tiến hành. Ni giới Khất sĩ, nhất là Ni sư Huỳnh Liên, Tịnh xá Ngọc 
Phương đã có những đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc.   

***
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HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ SAU THÔØI TRUÏ XÖÙ   
(GIAI ÑOAÏN 1975 - 2013)

Nguyễn Lâm và Nguyễn Hữu Việt 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, non sông thu về một mối, nước ta 
bước sang một trang sử mới “Hòa bình, Độc lập và Thống nhất”. Phật giáo 
Việt Nam cũng bước vào giai đoạn mới, hội nhập các mặt sinh hoạt của 
mình trong xã hội mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

1. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam từ 1975 - 1980

Tháng 4 năm 1976, tổng tuyển cử bầu Quốc hội cả nước, nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Tiếp sau đó đất nước trải qua 
những năm tháng cực kỳ khó khăn bởi chiến tranh hai đầu biên giới và 
chính sách bao vây cấm vận của Hoa Kỳ.

Hòa chung sự khó khăn về kinh tế của cả nước, chư Tăng Ni Khất sĩ 
dừng chân du hóa an tịnh thường trú tại những ngôi tịnh xá được thành 
lập trước đây để tiếp tục con đường tu hành theo lời giáo huấn của Tổ sư 
Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học, cái sống là phải sống chung, 
cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”. Đặc biệt trong thời 
kỳ này, dù an trú ở mỗi đạo tràng nhưng tinh thần hòa hợp, đoàn kết giữa 
Tăng Ni Khất sĩ ngày càng được củng cố. Các giáo đoàn gần nhau hơn 
trong các ngày lễ hội, Tự Tứ Tăng và Tưởng niệm ngày Tổ sư vắng bóng. 

Tháng 5 năm 1980, Tịnh xá Trung Tâm ở số 7 (nay là 21) Nguyễn 
Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức khóa An cư kiết Hạ đầu tiên kể từ sau năm 1975.
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Tăng Ni Khất sĩ đã tùy duyên hoan hỷ tham gia vào công cuộc 
sản xuất chung của nhân dân như xây dựng các công trình thủy lợi 
phục vụ nông nghiệp, tham gia trồng lúa ở nông trường Đồng Tháp 
của Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước, phong trào trồng khoai sắn tự 
túc... Tăng-già Khất sĩ còn tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 
trồng chế biến thuốc Nam, mở phòng châm cứu v.v…

Ni giới tại Tịnh xá Ngọc Phương của Ni trưởng Huỳnh Liên đã lập 
một cơ sở chế biến tương để phân phối cho bà con quanh vùng và dùng 
cho tịnh xá. Mảnh đất trong tịnh xá trước kia để hoang cỏ mọc, nay đã 
được các Ni cô biến thành một mảnh vườn rau xanh ngát. Đất tịnh xá 
hẹp, số lao động thừa, một số vị đã chuyển về canh tác ở Long Khánh 
hay Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Nơi không có điều kiện đất đai để 
canh tác, các Ni cô ở Tịnh xá Ngọc Luật (Mỹ Tho) lập tổ chế biến tương 
chao, gia công đan len; Tịnh xá Ngọc Thuận (Vĩnh Long) có tổ gia công 
mây tre lá. Nhờ lao động sản xuất, các tịnh xá Ni giới Khất sĩ (NGKS) 
đã đảm bảo đời sống Ni chúng hằng ngày, tạo điều kiện cho chư Ni an 
tâm theo học các cấp thế học và Phật học tại thành phố. Với tầm nhìn 
xa, Ni trưởng Huỳnh Liên còn rước thầy giáo dạy kèm chư Ni các môn 
văn, toán, khuyến khích tất cả chư Ni đều nâng cao thế học, làm cơ sở 
để tiếp thu kiến thức Phật học với ước mong đào tạo Ni tài, đóng góp 
vào sự vững chắc cho ngôi nhà Giáo hội, hộ trì Tam Bảo.

Chư Tăng Ni Khất sĩ còn tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc như 
Đại đức Minh Tòng và Đại đức Minh Huệ ở Tịnh xá Trung Tâm đi phục 
vụ biên giới Tây Nam 7 ngày (tháng 8 năm 1978). Trong đợt “Thanh 
niên Tăng Ni, Phật tử xung kích phục vụ biên giới”, Đại đức Giác Thịnh 
ở Tịnh xá Lộc Uyển (Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) và Đại đức Minh Thành 
ở Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh) đã được tuyên dương. 

Trong phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
1978 – 1979”, NGKS có Sư bà Tâm Liên 72 tuổi tình nguyện phục vụ 
biên giới Tây Ninh, rồi sau đó lại xin tình nguyện công tác trên công 
trường Hóc Môn, phục vụ chiến đấu; các Sư cô Liên Tuyền và Liên Viên 
ở Tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP. HCM) đã đạt cờ luân lưu 
cho Phật giáo và nhận bằng khen xuất sắc về kỹ thuật đào kênh. Sư bà 
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Trung Liên 80 tuổi ở Tịnh xá Ngọc Phương đã gửi ra tiền tuyến nhiều 
mền và áo được kết bằng những vải vụn, đồng thời nhiều Sư bà khác 
thuộc các tịnh xá khắp nơi đã tình nguyện nhịn ăn sáng gửi tiền vào quỹ 
nuôi quân. Tháng 4 năm 1979, Ban Vận động vì tuyến đầu Tổ quốc của 
TP. HCM thành lập, Ni trưởng Huỳnh Liên là Ủy viên Tiểu ban Kiểm 
tra. Vì thế, trong chuyến quà đầu tiên của nhân dân thành phố gửi ra 
tiền tuyến ngày 7/9/1979, Ni trưởng và NGKS ở Tịnh xá Ngọc Phương 
đã ủng hộ 1800 đồng và Sư cô Diệu Liên cùng Ni chúng Tịnh xá Ngọc 
Hòa cũng trích tiền hoa lợi thu hoạch trong vụ hoa màu vừa qua gửi 
ủng hộ bộ đội biên giới.  

Hưởng ứng đợt phục vụ biên giới bảo vệ Tổ quốc do Thành đoàn 
và Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ 25/9 đến 
3/10/1979, Đội Thanh niên Tăng Ni, Phật tử đã lập thành tích xuất sắc.

Sư cô Liên Yến ở Tịnh xá Ngọc Hòa (Quận 6, TP. HCM) ngoài 
việc tu hành còn tham gia tổ hợp gia công mì sợi Giác Thành do Ban 
LLPGYN Quận 6 tổ chức. Tuy vóc người nhỏ bé nhưng Sư cô từng 
góp mặt tại các công trường phòng thủ biên giới ở Tây Ninh, Hóc 
Môn… luôn được bầu là cá nhân xuất sắc và lao động xã hội chủ 
nghĩa, được thành phố vinh danh năm 19791.

Hòa thượng Giác Nhu và Hòa thượng Giác Toàn, Ni trưởng Huỳnh 
Liên và Ni trưởng Ngoạt Liên là những bậc có công trong việc đưa Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam hội nhập vào trong lòng dân tộc. Quý Ngài là 
thành viên các đoàn miền Nam, đoàn Phật giáo TP. Hồ Chí Minh viếng 
thăm miền Bắc và Phật giáo xứ Bắc; tham gia Phái đoàn Phật giáo Việt 
Nam tham dự Đại hội Tôn giáo Thế giới vì hòa bình về vấn đề giải trừ 
quân bị, chống chiến tranh hạt nhân, tổ chức tại Maxcơva (Liên Xô). 

Năm 1975, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ và Giáo hội NGKS là thành 
viên Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh do Hòa 
thượng Thích Minh Nguyệt làm Chủ tịch. Ni trưởng Huỳnh Liên được 
bầu làm Phó Chủ tịch (Ni trưởng còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1976, Ni trưởng 

1. Báo Giác Ngộ năm 1966 - 1979.
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được bầu làm Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa 1974 - 1979 và là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc thành phố; 
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Tới năm 1980, đất nước thống nhất được 5 năm, 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. Việc thống nhất Phật giáo Việt Nam 
trở thành nhu cầu bức thiết đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.  

Để đáp ứng nguyện vọng trên, từ ngày 12-13 tháng 2 năm 1980, chư 
Tôn đức Giáo phẩm tiêu biểu Phật giáo khắp ba miền Bắc – Trung – Nam 
họp tại thành phố Hồ Chí Minh, đi đến quyết định thành lập Ban Vận 
động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Hội nghị đã suy cử Hòa thượng 
Thích Đức Nhuận, Hòa thượng Thích Thanh Duyệt, Hòa thượng Thích 
Phước Hộ, Hòa thượng Thích Pháp Tràng, Hòa thượng Thích Hoằng 
Thông vào Ban Chứng minh. Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Trưởng 
ban Vận động, Hòa thượng Thích Giác Toàn - Thường trực Trung ương 
Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam và Ni trưởng Huỳnh Liên - Trưởng 
Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam được bầu làm Ủy viên Ban Vận động.

2. Hệ phái Khất sĩ Việt Nam từ 1981 - 2013

Trong tinh thần hòa hợp, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ cử 6 đại biểu do 
Trưởng lão Giác Nhu làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị đại biểu thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháng 11/1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) 
và trở thành 1 trong 9 tổ chức Phật giáo, thành viên của GHPGVN ngày nay.

Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam đã hội nhập và thống nhất 
trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, danh xưng được thay đổi là Hệ 
phái Phật giáo Khất sĩ, hoạt động theo phương châm “Đạo pháp - 
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

2.1. Về Đạo pháp

Trải qua 32 năm, Hệ phái Khất sĩ đã có nhiều đóng góp trong sự 
nghiệp xây dựng Đạo pháp, dưới đây chỉ nêu một số nội dung tiêu biểu.

2.1.1. Xây dựng thêm nhiều tịnh xá, tự viện làm nơi tu dưỡng 
đạo đức con người
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Về trụ xứ: Theo truyền thống của GHTGKSVN hành đạo theo 
đoàn Du Tăng, số còn lại ở tịnh xá nhưng phải đổi chỗ trong thời gian 
3 tháng hoặc 6 tháng với sự hành đạo chủ yếu đi khất thực. Sau giải 
phóng, theo hệ thống quản lý hành chính của chính quyền đương thời 
thì chư Tăng Ni phải có sổ hộ khẩu, người đi hành đạo phải có đơn xin 
tạm vắng, tạm trú, nên phần lớn Tăng Ni Khất sĩ đều ở tại tịnh xá để tu 
tập. Đây là một điểm mới so với trước kia, thế nên Tăng Ni giờ đây đã 
có đăng ký hộ khẩu, khởi điểm bắt đầu cho thời kỳ có đời sống tu học 
trú xứ. Vì thế, trong thời kỳ này phần lớn các giáo đoàn đều lo trùng tu 
lại những tịnh xá đã xuống cấp và xây mới. 

Hòa thượng Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
cho biết, từ năm 1980 - 1981 đến 2011, số lượng tịnh xá và tịnh thất 
mới tăng lên gần gấp đôi, tức gần 500 ngôi2. Trong đó, Ni giới Khất sĩ 
có 203 ngôi (trong đó có 148 ngôi tịnh xá, 33 tịnh thất, 21 chùa, 1 Niệm 
Phật đường). Theo Báo cáo tại Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ 7: tới 
cuối năm 2012, Hệ phái có 515 ngôi3. Trước đây tịnh xá được xây cất 
bằng vật liệu nhẹ, cây ván, tôn lá đơn sơ. Nay 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 như:

Giáo đoàn I: TX. Ngọc Viên (Vĩnh Long), TX. Ngọc Minh (Cần 
Thơ), TX. Ngọc Tường, TX. Ngọc Huệ (Tiền Giang)…

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

Giáo đoàn III: TX. Ngọc Tòng, TX. Ngọc Pháp (Nha Trang), TX. 
Ngọc Duyên (Bình Định), TX. Ngọc Quang (Đăk Lăk), TX. Ngọc 
Phúc (Gia Lai), TX. Ngọc Đà (Đà Lạt)…

2. Thích Giác Toàn, “Ba mươi năm thành tựu (1981 - 2011) của Hệ phái Khất 
sĩ Việt Nam”. 

3. Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2012 
- 2017: Trong báo cáo là 550 tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường của Phật giáo 
Hoa tông, Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ. 
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Giáo đoàn IV: Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP. HCM), 
Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP. HCM), TX. Ngọc Thiền (Đà 
Lạt), TX. Mộc Chơn (Tiền Giang), TX. Ngọc Châu (Châu Đốc), TX. 
Ngọc Sơn (Kiên Giang)…

Giáo đoàn V: TX. Trung Tâm (Q.6, TP. HCM), TX. Ngọc Hòa 
(Vĩnh Long), TX. Ngọc Cẩm (Hội An), TX. Ngọc Thạnh, TX. Ngọc Đa 
(Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Giáo đoàn VI: TX. Lộc Uyển (Q.6, TP. HCM), TX. Ngọc Châu 
(Tân Châu)…

Bên Ni giới tại TP. HCM: TX. Ngọc Phương (Q. Gò Vấp), TX. Ngọc 
Diệp (Q.3), TX. Ngọc Duyên (Q. Bình Thạnh), TX. Ngọc Phú (Q. Tân 
Bình), TX. Ngọc Lâm (Q.6), Tịnh xá Ngọc Thành (Q. Thủ Đức), v.v…

Các tịnh xá được xây dựng theo cấu trúc bát giác, biểu tượng cho 
giáo lý Bát chánh đạo; với ngôi tháp tam cấp, pháp tòa chính giữa thờ 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni; ngôi tháp tôn trí Đức Phật Bổn Sư có 13 
tầng mái tiêu biểu 13 nấc thang tiến hóa của nhân loại chúng sanh 
(lục phàm, tứ thánh, tam tôn).

2.1.2. Đào tạo nhiều Tăng Ni, Tăng tài 

Theo thống kê của Thượng tọa Giác Pháp - Thư ký Hệ phái, đến 
năm 2003  tổng số Tăng Ni Khất sĩ khoảng 2000 vị.

Báo cáo tại Đại hội Phật giáo kỳ VII cho biết năm 2012 Hệ phái Khất 
sĩ có 3258 Tăng Ni (1073 Tăng, 2185 Ni), tăng nhiều so với năm 1975.

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 tại TP. Hồ Chí Minh) đào tạo 60 Tăng Ni sinh, 
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 VIII (2009 - 2013)4, 

4. Theo Ni trưởng Ngoạt Liên, tới năm 2011 chư Ni tốt nghiệp Học viện 
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trường đã đào tạo trên 2.500 Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học. 
Trong số này có khoảng 200 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 30 vị tốt nghiệp tiến sĩ 
và còn nhiều vị đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

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. 

Sau 1981, để theo kịp sự chuyển hóa và phát triển xã hội, chư Tăng 
Khất sĩ bắt đầu nhập cuộc, trau dồi kiến thức thế học song song với 
Phật học, vì vậy đã xuất hiện nhiều Tăng Ni áo vàng trên các bục giảng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh với mảnh bằng Tiến 
sĩ thực thụ, các buổi thuyết pháp cũng lôi cuốn không ít quần chúng trí 
thức và tuổi trẻ.

2.1.3. Hoằng pháp rộng sâu qua thuyết giảng giáo lý, hướng 
dẫn Phật tử tu học 

Từ năm 1981 trở đi, trong 3 tháng An cư kiết hạ hằng năm tại 
Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM), chư Tăng các giáo 
đoàn tu chung, học chung với nhau làm tươi sáng tinh thần Tam tụ - 
Lục hòa của nhà Phật.

Tổ đình Ngọc Phương là nơi chăm lo đời sống tu học cho Ni 
chúng. Nhất là hằng năm đều có tổ chức khóa An cư kiết hạ để chư 
Ni các miền tịnh xá tập trung về thụ học Kinh, Luật và Luận, thúc 
liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Ngoài ra, quý Ni trưởng, Ni sư trong 
Hệ phái đang cố gắng luân phiên tổ chức các khóa thiền tập ngắn 
hạn, mỗi năm tổ chức 4 khóa, mỗi khóa một tuần lễ. Từ sau mùa 
An cư kiết hạ năm 2011 đến nay, Ni trưởng Chiêu Liên đã liên tục tổ 
chức các khóa tu thiền hằng tháng, mỗi khóa một tuần tại Tịnh xá 

Phật Giáo tại TP. HCM từ khóa I-IX là 170 vị. Ni giới Khất sĩ hiện  nay có hơn 20 vị 
tiến sĩ và 1 thạc sĩ đã tốt nghiệp về nước phục vụ, trong đó 9 vị đã tham gia giảng 
dạy tại Học viện hoặc các trường Cao Trung Phật học ở các tỉnh, thành. 20 vị đang 
du học ở Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Đài Loan. 4 vị đang học lớp Phật pháp 
sau Đại học. Chư Ni học Y khoa (Đông y và Tây y): 12 vị.
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Ngọc Khánh (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Thiền sinh tham 
dự gồm chư Ni tại một vài trú xứ lân cận tập trung về tịnh xá tu tập. 

Hiện nay, Ni giới Khất sĩ được sự cho phép của Thành hội Phật giáo 
TP. Hồ Chí Minh, Quận hội Phật giáo Gò Vấp, đã thành lập được một 
phân hiệu Sơ cấp Phật học trực thuộc lớp Sơ cấp Phật học quận Gò Vấp, 
từ năm 2004 đến 2011 là 4 khóa. Từ khóa I đến khóa III có 74 Ni sinh đã 
hoàn tất chương trình Sơ cấp Phật học theo học các lớp trên, hiện có 25 
Ni sinh đang học khóa IV Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Ngọc Phương.

2.1.4. Tham gia vào các Ban ngành của Giáo hội từ Trung 
ương đến địa phương

2.1.4.1. Hội đồng Chứng minh và HĐTS GHPGVN

Trải qua gần 7 nhiệm kỳ, đại diện cho thành viên sáng lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), chư vị Hòa thượng (HT), Thượng tọa 
(TT), Đại đức (ĐĐ) Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã tham gia các cấp Giáo hội: 

+ Hội đồng Chứng minh (HĐCM): HT. Giác Nhu, HT. Giác 
Nhường – Phó Pháp chủ; HT. Giác Trang, HT. Giác Tường, HT. Giác 
Phúc, HT. Giác Dũng, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai, HT. Giác Cầu, HT. 
Giác Tràng – Thành viên Hội đồng Chứng minh. 

+ Hội đồng Trị sự (HĐTS): HT. Giác Nhu, HT. Giác Toàn – 
Phó Chủ tịch; HT. Giác Dũng, HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới – UV. 
Thường trực, Phó ban Tăng sự Trung ương; HT. Giác Chí, TT. Giác 
Nhân, TT. Minh Thành, TT. Giác Pháp, TT. Minh Bửu, TT. Giác Sơn, 
ĐĐ. Giác Hoàng; Ni giới: Ni trưởng (NT) Huỳnh Liên, NT. Ngoạt 
Liên – Ủy viên Thường trực; NT. Tạng Liên, NT. Tràng Liên, NS. Tín 
Liên, NS. Hòa Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên - Ủy viên HĐTS 
(Trích bài tham luận của HT. Thích Thiện Nhơn).

2.1.4.2. Các tỉnh, thành hội Phật giáo

Có nhiều vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tham gia vào các ban 
ngành của địa phương, xin dẫn vài trường hợp tiêu biểu:

- Ni trưởng Tạng Liên (1926 - 2002): Năm 1985, khi đặc khu Vũng 
Tàu – Côn Đảo thành lập Ban Đại diện Phật giáo, Ni trưởng luôn gắn 
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bó cùng Ban Đại diện. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nhiệm kỳ II (năm 1987), Ni trưởng được suy cử vào chức vụ Ủy 
viên Ban Trị sự Phật giáo cho đến ngày viên tịch. Năm 1996, khi Ni 
trưởng Bạch Liên - Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch, Ni 
trưởng được Ni giới Hệ phái suy tôn làm Đệ tam Trưởng Ni giới Khất sĩ.

- Hòa thượng Giác Dũng (1929 - 2013) liên tục từ năm 1992 - 
2007 là quyền Trưởng ban và Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo 
Đăk Lăk, tới nhiệm kỳ 2007 - 2012 Ngài được tấn phong lên hàng 
Giáo phẩm Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.  

- Hòa thượng Từ Huệ (1910 - 1997) được mời làm Thành 
viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang từ 
năm 1981 tới ngày viên tịch. 

2.2. Về Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

2.2.1. Tham gia vào các đoàn thể, mặt trận của nhà nước

Có nhiều vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tham gia vào các hoạt động 
chính trị xã hội ở các địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính 
trị xã hội mới. Họ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của 
Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của các cấp chính quyền, 
xin nêu một số gương tiêu biểu:

- Hòa thượng Giác Dũng - Trưởng Giáo đoàn III đã được bầu 
vào các cương vị sau:

+ Từ 1986 - 2013 là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đăk Lăk.

+ Từ 1996 - 2006 là Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đăk Lăk. 

Ngoài ra, Ngài còn là Ủy viên Hội khuyến học, khuyến tài tỉnh 
Đăk Lăk và Ủy viên Hội đồng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk.

- Ni trưởng Tạng Liên đã đảm nhận các chức vụ:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

+ Ủy viên Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
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2.2.2. Tham gia công tác từ thiện xã hội

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

Ngoài một số tịnh xá lập viện dưỡng lão, cô nhi viện, hội Dục Anh, 
hằng năm, nhiều tịnh xá còn thường xuyên tổ chức đi tặng quà, ủy lạo 
đồng bào nghèo, những người bị thiên tai bão lụt; thăm tặng quà cho các 
cơ sở chăm sóc người già neo đơn, trẻ mồ côi khuyết tật, chất độc da cam 
v.v... hoặc hưởng ứng, tham gia, chung tay góp sức trong công tác từ thiện 
xã hội của Phật giáo tỉnh, quận, huyện nhà… 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. 

Nhờ vậy mà Hệ phái Khất sĩ Việt Nam hành đạo đến đâu cũng 
được đa số đồng bào ủng hộ cúng dường, tận tâm giúp đỡ. Nếu nơi 
nào muốn cất tịnh xá, cốc am, giảng đường thì rất mau thành tựu và 
chính quyền các nơi cũng tận tâm giúp đỡ mọi phương diện.

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

Người ta thấy NGKS trong đoàn ủy lạo tại Trại cùi Bến Sắn, Trại cùi 
Thủ Thiêm, Dưỡng trí viện Biên Hòa, Nhà Tinh thần Gò Vấp, Trường 
Mầm non 4 Gò Vấp, Nhà Nuôi người già Thị Nghè, Trường Nuôi dạy 
thiếu niên 3, các lớp học tình thương do phường, nhóm tổ chức. Ni trưởng 
Huỳnh Liên, Ngoạt Liên còn nhiệt tình hưởng ứng và tích cực vận động 
quý Sư cô, Ni cô hai miền Trung Nam tiết kiệm mua công trái xây dựng 
Tổ quốc trong nhiều đợt, ủy lạo hỏa hoạn, thiên tai bão lụt miền Bắc 1985, 



HỆ PHÁI KHẤT SĨ SAU THỜI TRỤ XỨ (1975 - 2013)   827

miền Trung 1986. Đặc biệt Bệnh viện Quân y 175, kết nghĩa với Tịnh xá 
Ngọc Phương được NT. Huỳnh Liên luôn quan tâm giúp đỡ và tặng quà 
thường xuyên. Đầu tháng 4 năm 1987, những ngày tháng cuối của cuộc 
đời, tuy thân tứ đại bệnh duyên, nhưng tấm lòng yêu đời, thương người 
của Ni trưởng vẫn dâng cao. Tịnh tài chư Ni và Phật tử cúng dường Ni 
trưởng để uống thuốc, được Ngài dành dụm sắm một máy truyền hình 
màu, thân tặng Quân y viện 175, đem nguồn vui an ủi các bệnh nhân, 
đồng thời giúp tiền để mua máu cho bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu5.

Noi theo gương của Ni trưởng Huỳnh Liên, luôn gắn liền Đạo pháp 
và Dân tộc như lời di huấn của Ni trưởng: song song với việc tu Giới - 
Định - Tuệ còn phải làm “lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng”, Ni giới 
Khất sĩ tham gia các mặt công tác từ thiện xã hội, tương thân tương trợ, 
giúp người nghèo khó, thiên tai, lũ lụt, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, xây 
nhà tình nghĩa, tình thương… Qua các mặt phong trào sơ kết 12 năm 
gần đây (từ năm 2000 – 2011) Tịnh xá Ngọc Phương ủy lạo với số tiền 
6.090.000.000 đồng (sáu tỷ không trăm chín mươi triệu đồng).6

Các nơi tịnh xá, ngoài đóng góp cho Ngọc Phương còn đóng góp 
cho địa phương nơi trú xứ của mình. Thống kê số liệu 58/203 ngôi 
tịnh xá, tịnh thất của Ni giới HPKS làm từ thiện chỉ riêng năm 2010 
là 19.712.000.000 đồng (mười chín tỷ bảy trăm mười hai triệu đồng). 
Thống kê số liệu 43/203 ngôi năm 2011 là 6.44 tỷ đồng.

Từ  khi tham gia vào ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo Khất sĩ tiếp 
tục duy trì đường lối tu tập theo truyền thống của mình, còn đường 
lối tổ chức thì theo chủ trương của GHPGVN, tuy nhiên về việc tu 
hành, hình thức quản lý, cũng như hoằng pháp vẫn tiếp tục duy trì, 
nhưng chỉ mang tính nội bộ.

Thay lời kết luận

Hơn 30 năm qua, kể từ ngày gia nhập ngôi nhà chung GHPGVN, 

5. Thích Như Nguyệt (chủ biên), Hành trạng chư Ni Việt Nam, Nxb. Tôn 
giáo, 2007. 

6. Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(1981 - 2011), Nxb. Tôn giáo, 2012. 
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Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam do Tổ Minh Đăng Quang sáng lập đã có 
những thay đổi căn bản. Trước hết là chuyển từ Du Tăng hoằng pháp 
sang trụ xứ hoằng pháp. Các tịnh xá, tịnh thất của Hệ phái được xây 
dựng kiên cố, khang trang và đẹp đẽ. Có thể nói, Hệ phái Khất sĩ sau 
thời trụ xứ (giai đoạn 1975 - 2013) đã thành tựu trên nhiều lĩnh vực 
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 gắn bó, học tập 
và trưởng thành góp phần vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam 
trong lòng Đạo pháp và Dân tộc.

***
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HEÄ PHAÙI DU TAÊNG KHAÁT SÓ

Trương Ngọc Tường

Bên cạnh Phật giáo Khất sĩ Đại thừa và Phật giáo Khất sĩ Liên 
Tông Tịnh Độ Non Bồng ở miền Nam Việt Nam còn có phái Du tăng 
Khất sĩ. Sáng lập Hệ phái này là Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh 
Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi 
(1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh 
Long trong một gia đình nông dân. Thuở nhỏ, Ngài được gia đình cho 
học ở trường Tống Phước Hiệp (nay là trường Lưu Văn Liệt), thị xã 
Vĩnh Long. Năm 1937 (14 tuổi), Ngài nghỉ học, chí muốn xuất gia tìm 
đạo nhưng gia đình không cho phép. Năm sau, Ngài sang Campuchia 
tìm học đạo pháp. Đến năm 1941, Ngài trở về Việt Nam làm việc ở 
Chợ Lớn và lận đận trong vòng trầm luân. Ít lâu sau vợ qua đời, Ngài 
phải gởi đứa con còn nằm nôi cho người chị nuôi dưỡng. Năm 1944, 
Ngài xuất gia tại Vĩnh Long, đến năm 1946 Ngài tìm học giáo lý Đại 
thừa và Tiểu thừa (của Việt Nam và Campuchia).

Năm 1946, Ngài phát nguyện thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Linh Bửu 
ở làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho, độ đệ tử xuất gia và mở đạo.

Đến  năm 1947, Ngài độ được 20 đệ tử. Ở Sài Gòn, Ngài đến chùa 
Kỳ Viên - Bàn Cờ truyền đạo và làm lễ Tự tứ. Ánh đạo vàng Khất sĩ 
được khai mở và tiếp độ từ một Du Tăng Khất sĩ tiến tới thành một 
đoàn Du Tăng Khất sĩ. Từ đó, tổ chức được quy định:

- Một tiểu Giáo hội có 20 Tỳ-kheo.

- Một trung Giáo hội có 100 Tỳ-kheo.
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- Một đại Giáo hội có 500 Tỳ-kheo.

Theo quyển “Minh Đăng Quang pháp giáo” của Hàn Ôn, từ năm 
1946 đến năm 1953, Tổ sư Minh Đăng Quang thu nhận được 49 đệ 
tử Tăng như: Giác Chánh, Giác Tánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, 
Giác Trụ, Giác Thần, Giác Thọ, v.v…

Theo quyển “Sự hình thành và phát triển của Hệ phái Khất sĩ” 
của Đại đức Thích Giác Trí, từ năm 1946 đến 1953, Tổ sư Minh Đăng 
Quang thu nhận được 53 đệ tử Ni như: Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh 
Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn Liên, Quang Liên, Tạng Liên, Trí 
Liên, Đức Liên, v.v...

Để mở rộng phạm vi hành đạo cũng như cơ sở hoằng pháp, khi 
đến nơi nào có điều kiện, Tổ sư đều cho dựng lên ngôi tịnh xá, mặc 
dù chỉ bằng gỗ lá. Trong 10 năm đầu, Tổ sư đã xây cất được 20 ngôi 
tịnh xá: Ngọc Huệ, Ngọc Thanh ở Mỹ Tho (nay là Tiền Giang); Pháp 
Vân, Trúc Viên, Ngọc Thuận, Ngọc Viên ở tỉnh Vĩnh Long; Ngọc 
Trung, Ngọc Ân, Ngọc Minh và Ngọc Liên ở tỉnh Cần Thơ; Ngọc 
Phước ở Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang; Ngọc Quang (Sa Đéc, Đồng 
Tháp); Ngọc Thọ và Ngọc Phú ở Châu Đốc; Ngọc Phước, Ngọc Long 
(Long Xuyên); Ngọc Vân (Trà Vinh); Ngọc Thành, Ngọc Thăng tỉnh 
Long An; Ngọc Thạnh (Tây Ninh); Ngọc Khánh (Sóc Trăng); Ngọc 
Bình và Ngọc An ở Thủ Dầu Một; Ngọc Bích (Vũng Tàu); Ngọc Lâm 
và Ngọc Sơn (Chợ Lớn), Ngọc Chánh (Sài Gòn); Ngọc Hải (Rạch 
Giá); Bửu Long và Ngọc Bửu ở Biên Hòa.

Ngày 21/1/1954, ông Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Diệu, Thủ hiến 
Nam Việt đã ký văn bản 194/6T cho phép đoàn Du tăng Khất sĩ đi 
hành đạo, khi đến địa phương nào, đoàn phải trình sổ, xin phép 
chính quyền địa phương. Nhưng sau đó trên đường hành đạo từ 
Vĩnh Long về Cần Thơ, Ngài bị ngoại đạo bắt tại Bắc Cái Vồn và 
mất tích đến nay.

Tổ sư Minh Đăng Quang để lại cho hậu thế bộ Chơn lý gồm 69 
tiểu phẩm và quyển Bồ-tát giáo.

Sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, với chí nguyện 
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hoằng pháp lợi sinh, vào năm 1956 - 1957 Trưởng lão Giác Chánh 
hướng dẫn đoàn Du tăng Khất sĩ đến các tỉnh miền Trung hành đạo. 
Có tỉnh được đoàn đến hai hoặc ba lần, do đó nhiều Trưởng lão phải 
ở lại hành đạo vì tín đồ Phật tử khẩn cầu. Từ đó hình thành 5 giáo 
đoàn Tăng:

- Giáo đoàn I: Trưởng lão Chánh Giác làm trưởng đoàn. Tổ đình 
là Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long). Từ năm 1954- 1975, Giáo đoàn I 
có khoảng 50 Tăng, xây dựng 21 tịnh xá, tịnh thất.

- Giáo đoàn II: Trưởng lão Giác Tánh làm trưởng đoàn. Giáo 
đoàn II ngày nay lấy Tịnh xá Ngọc Nhơn (Quy Nhơn) làm Tổ đình. 
Từ năm 1954-1975 có 65 vị (trong đó có 30 học Tăng) xây dựng 15 
tịnh xá.

- Giáo đoàn III: Trưởng lão Giác An làm trưởng đoàn, lấy Tịnh 
xá Ngọc Tòng (Nha Trang) làm Tổ đình. Đến năm 1975 có 30 vị Tăng, 
xây dựng 41 tịnh xá, tịnh thất.

- Giáo đoàn IV: Hoà thượng Pháp sư Giác Nhiên làm trưởng 
đoàn, lấy Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên 
trụ sở Hệ phái làm Tổ đình của Giáo đoàn. Đến năm 1974 có 171 
Tăng, xây dựng 32 tịnh xá, tịnh thất.

- Giáo đoàn V: Trưởng đoàn là Trưởng lão Giác Lý, Tịnh xá Trung 
Tâm (Quận 6, TP.Hồ Chí Minh) là Tổ đình. Từ năm 1954-1975 có 
khoảng 70 vị Tăng, xây dựng được 23 tịnh xá, tịnh thất.

Năm 1963, Thượng tọa Giác Huệ thành lập một giáo đoàn nhưng 
đến tháng 8 năm 1983 mới hòa hợp trong Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Sư cả Từ Huệ (1910-1997) người Mỹ Tho, Sư trưởng Giác Bảo 
(1909-1992) người Vĩnh Long đều là đệ tử của Tổ sư Minh Đăng 
Quang. Sư cả Từ Huệ được Tổ sư Minh Đăng Quang cho tách đoàn, 
lập Tịnh xá Mỹ Đức ở Mỹ Tho; hai Tịnh xá An Đức và Bồ Đề ở Bến 
Tre, tu theo hạnh Độc Giác nhưng Ngài đã độ được khoảng 100 đệ tử 
xuất gia và đào tạo nhiều đệ tử như Hòa thượng Giác Toàn, Thượng 
tọa Huệ Tâm, Thượng tọa Huệ Ngộ được tiếp nhận khi chư Tôn đức 
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còn niên thiếu... Ngài tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, làm nhiều công tác từ thiện xã hội. Hiện nay, chư Tôn đức đệ tử 
của Hòa thượng Từ Huệ đều hòa nhập vào Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, 
có 13 tịnh xá, 1 ngôi chùa, 30 Tăng Ni.

Trưởng lão Giác Bảo sau khi tách đoàn chỉ xây dựng được Tịnh 
xá Ngọc Vi 1, sau đó Ngài xây dựng thêm Tịnh xá Ngọc Vi 2. Mãi đến 
sau khi Ngài viên tịch (1992), các đệ tử của Ngài tiếp tục hành đạo 
hoằng hóa đến nhiều nơi. Đến nay xây dựng được 12 tịnh xá, Tăng Ni 
có 25 vị và cũng đã gia nhập Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Tôn chỉ của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam là hành trì Giới, Định 
và Huệ. Giới, Định, Huệ quyết định sự thành tựu Thánh quả. Ngài 
khẳng định: Giới như trái đất, Định như cây trồng, Huệ như trái cây. 
Ba yếu tố khắng khít nhau, không tách rời, nếu thiếu một trong ba 
yếu tố, Thánh quả sẽ không thành tựu.

Ngài nói chỉ có Định mới sinh Tuệ. Định Tuệ song tu.

Tổ sư Minh Đăng Quang viết quyển Chơn lý, tập hợp 69 bài 
giảng pháp của Ngài (xuất bản năm 1961) gồm các bài nói về nhân 
sinh quan Phật giáo, giáo lý Phật giáo, vũ trụ quan Phật giáo, các bài 
khuyến tu, giới thiệu Đạo Phật Khất Sĩ - một Hệ phái Phật giáo mới 
ra đời.

Các bài kinh viết bằng chữ Quốc ngữ, tụng đọc rõ ràng, không 
ngâm nga, không dùng các loại nhạc cụ như mõ, khánh, chiêng, 
trống. Nhưng gần đây do nhu cầu xã hội, Phật tử cũng tụng kinh 
A-di-đà, kinh Vu Lan, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa... nên qui luật 
không còn tuân thủ nghiêm ngặt.

Tịnh xá có chánh điện thờ Phật, nhà Cửu Huyền và cốc dành cho 
chư Tăng Ni. Tăng xá của phái Du tăng Khất sĩ đều cách biệt nhau, 
chánh điện tịnh xá có hai lớp mái: Đỉnh cao hình ngọn đuốc (đuốc 
Chơn lý). Tầng trên có 4 mái tượng trưng Tứ diệu đế, tầng dưới có 8 
mái tượng trưng Bát chánh đạo. Trước đây, các tịnh xá đều thờ Phật 
Thích-ca tôn trí trên bảo tháp ba tầng giữa chánh điện, phía sau tôn 
tượng đức Bổn sư là thờ Tổ sư Minh Đăng Quang (theo quan niệm 
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tiền Phật hậu Tổ). Phía sau chánh điện là nhà Cửu huyền.

Tịnh xá thường làm bằng gỗ, lợp lá, nền gạch, trang trí đơn giản 
(tháp thờ Phật) không hoành phi câu đối.

Hiện nay có một số cơ sở do tín đồ đông, diện tích chật chội nên 
phải nâng lầu hai, ba tầng. Do nhu cầu tín ngưỡng phát triển nên 
tại nhà Cửu Huyền đã thờ tượng Bồ-tát Địa Tạng. Trước sân có thờ 
tượng Bồ-tát Bạch y Quan Âm, tượng Bồ-tát Di-lặc, tháp Tổ, trong 
tịnh xá có đại hồng chung, chuông mõ như một ngôi chùa Bắc tông. 

Một số tịnh xá ngày nay không còn giữ nét đơn sơ, thờ phụng 
đơn giản mà thờ nhiều tượng Phật, Bồ-tát và thiện thần. Trong khi 
đó Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long), Tịnh xá Ngọc Huệ (Cai Lậy) 
xây dựng vẫn theo mô hình cũ nhưng đồ sộ, mỹ thuật ít nơi nào 
sánh được.

Tăng Ni Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam vận pháp phục theo 
cách của tu sĩ Phật giáo Nam tông (ngoại trừ y bá nạp và y trung). 
Trong Tăng đoàn có Ni (khác Nam tông), giữ hạnh khất thực nhưng 
dùng phẩm vật chay.

Chương trình tu tập của Tăng Ni mỗi ngày như sau:

Sáng: Từ 5 - 6 giờ thiền định. Từ 8 - 9 giờ khất thực.

Trưa: Từ 11- 12 giờ cúng dường thọ thực.

Chiều: Từ 3 - 4 giờ thuyết pháp. Từ 6 - 7 giờ thiền định.

Khuya: Từ 12 - 1 giờ thiền định.

Mỗi tháng có 4 ngày cúng hội: Mùng 8, 23, rằm và 30.

+ Tối ngày 14 và 30: sám hối.

+ Sáng rằm và mùng một: tụng giới.

Sau năm 1975, chư Tăng Ni phải thường trú theo hộ khẩu. Việc 
khất thực bị một số thành phần xấu lợi dụng, do đó chỉ khất thực vào 
ngày mùng một, ngày rằm và vào những dịp lễ. Chư Tăng Ni vừa tu 
học tại tịnh xá vừa hướng dẫn Phật tử cùng tu học và làm các công 
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tác từ thiện xã hội phụng sự đạo pháp và dân tộc. 

Hiện nay, Hệ phái Khất sĩ có hơn 500 tịnh xá hiện diện ở cả ba 
miền đất nước, đồng thời cũng lan tỏa ảnh hưởng đến nhiều nước 
trên thế giới. Con số Tăng Ni Khất sĩ trên 3200 vị. Chư Tôn đức trong 
Hệ phái cũng khuyến khích chư Tăng Ni trẻ có đạo hạnh và khả năng 
theo học các chương trình Phật học, Tôn giáo học, Triết học… tại các 
trường đại học trong nước và quốc tế. Tuy cổ xúy việc mở rộng kiến 
giải Phật học nhưng chư Tôn đức vẫn luôn nhắc nhở chư Tăng Ni Hệ 
phái luôn lấy Giới hạnh làm đầu. Các khóa tu Truyền thống Khất sĩ, 
Giới Định Tuệ, Tâm Tĩnh Lặng… thường xuyên được tổ chức trong 6 
giáo đoàn để chư Tăng Ni cùng câu hội về tu học trong tinh thần đại 
chúng hòa hợp và uốn nắn trau dồi pháp tu cho mỗi hành giả vững 
chãi hơn.   

Tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Đức Tôn sư vẫn 
luôn được chư Tăng Ni Hệ phái duy trì đúng mực, bên cạnh việc song 
hành cùng nhịp tiến của Giáo hội mang an lạc hạnh phúc đến cho 
mọi nhà, mọi người. 



PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ TAÏI NÖÔÙC UÙC:  
NHÖÕNG THAØNH TÖÏU VAØ TÖÔNG LAI  

TÖØ CAÙI NHÌN CUÛA MOÄT PHAÄT TÖÛ TAÏI GIA

“Tôi đứng trong ánh hào quang mà tâm chưa được thanh tịnh”  
(Godfreys Miller 1893-1964 - History of Buddhism in Australia)

Thiện Khải 

Lời mở đầu: Đề tài này rất rộng lớn so với kinh nghiệm của một 
Phật tử tại gia chỉ mới tiếp cận với sinh hoạt của Phật giáo nói chung 
và Giáo hội Phật giáo Khất sĩ (GHPGKS) tại Úc nói riêng trên dưới 10 
năm vào lúc tuổi cũng đã không còn trẻ, nên những nhận định hoàn 
toàn có tính chủ quan, dựa trên trực ý, xin đóng góp qua chân tình và 
đạo tình với các Tăng Ni trong Giáo hội Khất sĩ tại Úc.

A. Tổng quát về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam (PGVN) 
tại Úc

Chi tiết về sự hình thành và phát triển của PGVN trong bối cảnh 
chung của lịch sử Phật giáo tại Úc đã được trình bày trong cuốn sách 
“Lịch sử Phật giáo Úc Đại Lợi” (History of Buddhism in Australia) của 
Paul Croucher, Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Tạng. Nơi đây xin 
được tóm lược như sau:

Phật giáo Việt Nam phát triển tại Úc theo dòng người rời Việt 
Nam (VN) sau 30/04/1975. Người VN vào Úc mang theo quê hương 
của họ, và Phật giáo là yếu tố tâm linh cố hữu trong quê hương của 
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người VN. Từ con số khiêm nhường 2.427 người VN trong thống kê 
dân số năm 1976 đến thống kê dân số tháng 8 năm 2011 ghi nhận có 
khoảng 340.000 người Úc gốc Việt trong đó có hơn 80.000 con em 
gốc Việt sanh tại Úc. Dầu những năm gần đây, số lượng người Việt 
nhập cư vào Úc là theo diện di dân, trong đó khoảng 80% là các sinh 
viên VN du học tại Úc, cộng đồng VN tại Úc vẫn được xem là cộng 
đồng tị nạn lớn nhất trong lịch sử cận đại của Úc Đại Lợi, hơn cả 
cộng đồng tỵ nạn Li Băng. 

Thống kê vào năm 2011 cho thấy tín đồ Phật giáo tại Úc tăng từ 
418.749 (năm 2006) tăng đến 528.977 người, tỉ lệ gia tăng là 20.8%. 
So với toàn nước Úc, Phật giáo chiếm 2.5% dân số, chỉ sau Ki-tô giáo 
(61.1%) và không tôn giáo (28%). Trong cộng đồng người Việt, tỉ lệ 
tín đồ Phật giáo là 58,6%, kế đến là Ki-tô giáo (Catholics 22.1% và 
Baptist 10%) (The Vietnamese Diaspora in Australia – August 2012). 
Sự lớn mạnh của Phật giáo trong cộng đồng người Việt được thấy rõ 
qua số lượng các chùa, tịnh xá, thiền viện, tổng cộng khoảng 75 ngôi 
tự viện, trong đó hơn 50% mới lập trong 5 -10 năm gần đây1, đa số tại 
New South Wales và Victoria, nơi tập trung người Úc gốc Việt nhiều 
nhất (40% ở New South Wales, 30% ở Victoria). 

B. Sự phát triển của Phật giáo Khất sĩ tại Úc: Đặc điểm của sự 
thành tựu

Úc Đại Lợi là một xã hội văn minh của người da trắng gốc Anh, 
trong đó Ki-tô giáo là tôn giáo chính. Phật giáo đã có mặt tại quốc 
gia này từ thế kỷ thứ XIX nhưng chỉ phát triển mạnh vào thập niên 
80 với sự xuất hiện của hai tự viện VN lớn ở Sydney là Pháp Bảo và 
Phước Huệ, và Tu viện Vạn Hạnh ở Canberra v.v... cùng với số lượng 
Phật tử người Việt nhập cư ngày càng đông. Mãi đến cuối năm 1986, 
dưới thời chính phủ Barrie Unsworth, Phật giáo mới được đề cập tới 
như là một tôn giáo (religion)2. Phật giáo VN chỉ mất hơn 30 năm để 
bén rễ và phát triển trong một xã hội văn minh, ổn định như Úc Đại 
Lợi. Công lao to lớn này là do sự hộ pháp tích cực trong giai đoạn 

1. Con số thống kê từ Hòa thượng Thích Quảng Ba.
2. Theo lời kể của bác Nhu Hòa, Hội trưởng Hội Phụ nữ Phật tử Úc Việt.
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10 năm (đầu 1975 – 1985) của các cư sĩ cựu sinh viên Colombo, các 
nhân sĩ trí thức tị nạn, cùng tín tâm cao độ của cộng đồng Phật tử VN 
tại Úc và những vị Thầy tiên phong như HT. Thích Huyền Tôn, HT. 
Thích Như Huệ, HT. Thích Phước Huệ, HT. Thích Bảo Lạc và HT. 
Thích Quảng Ba, v.v…. 

Sự thành tựu của GHPGKS VN tại Úc, khởi đầu tại Sydney và 
cũng dựa trên nền tảng này. Tuy so với các tông phái PGVN khác tại 
Úc, sự phát triển của GHPGKS dầu “sinh sau đẻ muộn” nhưng phát 
triển khá nhanh và mạnh. Trong một thời gian ngắn chưa tới 15 năm 
(bắt đầu từ năm 1997 đến năm 2008), GHPGKS tại Úc đã có 3 cơ sở 
tự viện “hợp pháp”3: Tổ đình Minh Quang ở Sydney khánh thành 
năm 2005 là 1 trong 3 tự viện VN lớn nhất ở Sydney; 1 Thiền viện 
tại Tây Úc năm 2007 (chuyển sang một chỗ mới qui mô lớn hơn năm 
2013) và một Thiền viện tại Nam Úc năm 2008. Cũng phải kể thêm 
sự thành lập Gia đình Phật tử (GĐPT) Bồ-đề Minh Quang năm 2006 
với tổng số đoàn sinh hiện nay hơn 140 em và lực lượng chuyên môn 
trên 30 giảng viên, giáo viên, hỗ trợ cho 13 huynh trưởng sinh hoạt 
qua 4 ban ngành: Ban Hướng dẫn GĐPT, Ban Đạo đức Phật học, 
Ban Việt ngữ và Ban Chuyên môn (sức khỏe và y tế, xã hội học, văn 
nghệ, ẩm thực, thể thao sinh hoạt cộng đồng). Ngoài ra, trước đó đã 
có Tịnh xá Minh Đăng Quang ở Cabramatta và gần đây là có Tịnh xá 
Từ Bi ở Bankstown cũng có mối liên quan với Tổ đình Minh Quang.

Những thành công to lớn đều dựa vào sự cộng hưởng của tài 
năng người lãnh đạo và ba yếu tố “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”. 
Khi nói đến nguyên nhân của sự thành tựu và phát triển khá mau 
lẹ của PGKS tại Úc châu, không ai có thể phủ nhận công lao “khai 
sơn phá thạch” của HT. Minh Hiếu, và sự thu hút của Thầy với cộng 
đồng Phật tử Úc châu do khả năng giảng pháp thiên phú của Thầy. 
Vào năm 1997, người Việt nói chung và Phật tử Việt Nam nói riêng 

3. Chữ “hợp pháp” được hiểu nghĩa ngôi tịnh xá xây cất theo đúng luật lệ về 
sinh hoạt tôn giáo theo qui định của luật pháp Úc. Trong khi đa số các chùa VN 
còn sinh hoạt theo hình thức cải gia vi tự, một Tăng một trụ trì, vài ba chục tín 
đồ, thỉnh thoảng bị hàng xóm than phiền, thưa kiện về tình trạng sinh hoạt ồn ào, 
đậu xe bừa bãi trong khu dân cư.
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đã tương đối ổn định trên đất khách, chùa chiền cũng đã có nhiều và 
nhu cầu tâm linh đã qua giai đoạn “lên chùa đốt nhang lạy Phật, thỉnh 
bùa em đeo”. Nó đòi hỏi mức độ cao hơn: nghe pháp. Cũng có một 
số chùa thỉnh thoảng có giảng pháp nhưng không có tính liên tục, 
nội dung còn nặng về kinh điển từ chương, không gần gũi với hoàn 
cảnh sống của Phật tử nơi đất khách. Thầy đã đến đúng lúc và đáp 
ứng được nhu cầu tâm linh của Phật tử tại Úc. Người ngồi nghe Thầy 
giảng cảm nhận được Đạo trong Đời và Đời trong Đạo. Khả năng 
thiên phú trong việc sử dụng ngôn ngữ và những dẫn dụ có tính thực 
tế và cập nhật vấn đề xã hội thế tục để chuyển tải ý Đạo đến với Phật 
tử theo tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian giác” của Thầy đã được 
mọi tầng lớp thính chúng đón nhận.  

Trong lễ Tưởng niệm 60 năm ngày Tổ sư vắng bóng hôm nay, 
thật là một thiếu sót lớn nếu chúng con không nhắc đến một đường 
lối hoằng pháp rất thức thời của PGKS từ ngày thành lập đến nay. Đó 
là chủ trương dùng Việt ngữ trong các kinh sách và kết hợp đạo đời 
trong các bài thuyết giảng. Đường lối đó càng ngày càng được chứng 
nghiệm, nhất là đối với các Phật tử hải ngoại, như gần đây trong số 
báo Việt Luận (thứ Sáu ngày 17 tháng Giêng năm 2014), một độc giả 
đã than phiền là “các bài kinh hầu hết bằng chữ Tàu phiên âm sang 
tiếng Việt…” để sau cùng có quyết định “… Tôi không làm con vẹt đọc 
tiếng Tàu nên không đến chùa đọc kinh nữa…”.

Ngoài ra, còn có những yếu tố hộ trì Tam Bảo sau đây cũng đã 
hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng GHKS của Thầy tại Úc được thành 
tựu mau chóng:

- Sinh hoạt sám hối định kỳ 2 lần trong tháng đã thu hút đông 
đảo các Phật tử tham gia. Gần đây có hiện tượng tốt là số lượng Phật 
tử trung niên tham dự ngày càng nhiều và Thầy dự định sẽ có phần 
Pháp thoại sau mỗi buổi sám hối. 

- Thiền viện Minh Quang nổi tiếng với việc cung cấp các món 
ăn chay ngon và “miễn phí” sau mỗi buổi giảng của Thầy trong mọi 
dịp lễ. Dân gian ở Sydney có câu “Muốn nghe Pháp hay và được ăn 
ngon không tốn tiền thì đến chùa Minh Quang”. Trong buổi giảng 
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của Thầy, người nghe đôi khi cảm nhận mùi tương chao của ban ẩm 
thực. Cái này có vì cái kia có. Âu cũng là đạo lý duyên sinh.

- Sự đóng góp đầy tính chuyên môn và nhiệt tâm của ban âm 
thanh đã thâu và phát hành băng giảng CD, DVD, đưa lên mạng hàng 
trăm bài thuyết pháp của Thầy trong hơn 15 năm qua, phổ biến Pháp 
âm khắp năm châu.

- Sự phát triển kiên định và vững chắc của Gia đình Phật tử Bồ-
đề Minh Quang dưới sự hướng dẫn tận tụy của các huynh trưởng và 
sự giúp đỡ tích cực của Thầy. Điểm son là lớp học Việt ngữ ngày càng 
đông đảo các em học sinh.

- Sau cùng không thể không nói đến sự đóng góp âm thầm và 
bền bỉ của các Phật tử hộ trì trong các ban khác như Ban Thư ký, Ban 
Xây dựng, sự cúng dường của các Phật tử mạnh thường quân v.v...

C. Những khuyết điểm, trở ngại cần phải nhận diện và khắc phục 
để tồn tại và phát triển

Sự lớn mạnh hiện tại qua các con số thống kê nêu trên có thể tiếp 
tục duy trì được cho thế hệ con cháu chúng ta mai sau hay không là 
điều mà những ai có lòng với tương lai Phật giáo VN tại Úc, trong 
đó có GHPGKS nên suy nghĩ. Kinh nghiệm “bán chùa” Tịnh Độ của 
Nhật kiều tại New York trong thập niên 19804, vì không có Phật tử ở 
thế hệ thứ hai sẽ khiến cho chư Tôn đức nếu có quán chiếu tương lai 
Phật giáo tại Úc sẽ phải có nhiều băn khoăn.

Sự phát triển của bất cứ một tổ chức nào cũng dựa trên hai yếu 
tố: cơ sở và nhân sự. Cần có Sư giỏi và Phật tử giỏi để tạo dựng cơ sở. 
Rồi sử dụng cơ sở để hoằng pháp và đào tạo Tăng tài. Trong hai yếu 
tố này nhân sự vẫn là then chốt. Tốc độ phát triển chùa chiền ở Úc 

4. Sau thế chiến thứ hai, một số người Nhật rời bỏ Nhật Bản qua Mỹ sinh 
sống. Họ lập nhiều chùa chiền cho nhu cầu tâm linh của họ. Nhưng những vị trụ 
trì không đủ khả năng hướng dẫn Phật pháp cho thế hệ thứ hai. Hậu quả là sau 
khi thế hệ thứ nhất mất đi, những Nhật kiều thế hệ thứ hai đa số theo đạo Tin 
Lành hay “vô đạo”. Chùa không sinh hoạt được vì không có Phật tử nên phải bán 
cho các cơ sở kinh doanh.
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rất nhanh, nhiều chùa lớn và đẹp đã và đang được xây dựng nhưng 
số lượng và nhất là phẩm chất người xuất gia chưa tương xứng với sự 
huy hoàng của các ngôi phạm vũ. (Đôi khi sự phát triển chùa chiền 
ồ ạt này lại là tác nhân khuyến dụ “trụ trì tính” quá sớm của các Sư 
trẻ: tình trạng “nhất Tăng nhất Tự, vài ba ông bà già Phật tử hộ trì” 
không phải là không phổ biến tại Úc). Về mặt nhân sự xuất gia có hai 
khó khăn của PGVN tại Úc (và có thể là khó khăn chung của PGVN 
hải ngoại):

1. Dầu đã hiện diện tại Úc trên 30 năm, thế hệ Tăng Ni hiện tại 
nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo PG đa số đều lớn lên, trưởng thành 
và tu tập ở VN trước khi sang Úc. Thế hệ Tăng Ni này trong khi chỉ 
đáp ứng được nhu cầu tâm linh của thế hệ Phật tử thứ nhứt, do khả 
năng hạn hẹp về sinh ngữ và kiến thức về văn hoá, phong tục của xã 
hội Úc nên khó tiếp cận được với thế hệ thứ hai hay cả với thế hệ một 
rưỡi5.  

2. Khó khăn trong việc đào tạo Tăng Ni thế hệ thứ hai tại Úc: 
Trong khi ở những xứ nghèo, người xuất gia không ít thì ở những xứ 
văn minh giàu có, tìm gia đình có tâm huyết “hiến dâng” con cái cho 
Tam Bảo là chuyện như cầu xin trúng số. Tình trạng này cũng xảy ra 
ở những tôn giáo truyền thống khác như Ki-tô giáo chẳng hạn. Báo 
Times năm 2007 có nói về tình trạng các giáo sĩ, mục sư bên Mỹ dần 
dà đa số là người Mỹ gốc Việt. Những giáo sĩ này sinh ra và đi tu bên 
Việt Nam lúc còn nhỏ. Trong khi đó những con chiên da trắng không 
muốn cho con cái mình đi tu! Đa số các chùa chiền bên Úc cũng phải 
mời các Tăng Ni từ Việt Nam qua. Thiền viện Minh Quang may mắn 
hơn trong 15 năm có được 2 chú tiểu bản địa, nhưng một đã trở lại 
đời lúc xong trung học, còn một chú Minh Tùng vừa xuất gia chỉ mới 
vài tuần, còn chờ một thời gian lâu nữa mới biết được có duyên với 
nhà Phật hay không. Sự hiện diện của thế hệ các Sư này rất cần thiết 

5. Từ ngữ một rưỡi (1.5) được dành cho thế hệ như cô MC Nguyễn Cao Kỳ 
Duyên: sinh ra ở VN nhưng ra xứ ngoài lúc còn nhỏ, hấp thụ nền giáo dục bản 
địa nhưng vẫn còn giữ đuợc khả năng ngôn ngữ và văn hóa Việt ở một mức độ 
nào. Khác với thế hệ Việt thứ hai, có cha hay mẹ hay cả cha mẹ là VN nhưng sinh 
ra và lớn lên ở Úc, Mỹ...
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để duy trì mạng mạch Phật giáo VN tại Úc cho các thế hệ mai sau, vì 
họ nói tiếng Anh và hòa nhập dễ dàng với xã hội Úc.

Về phần GHKS, chúng con xin nêu lên các ý kiến sau đây:

a. Điểm mạnh của GHPGKS tại Úc là khả năng giảng pháp, sự 
phát triển có được như hôm nay là do khả năng thuyết giảng của Hòa 
thượng Minh Hiếu. Có một khoảng hở quá lớn trong lĩnh vực này, 
lúc Phật còn tại thế, khi Ngài mệt mỏi ốm đau thì còn có Ngài Xá-lợi-
phất thay thế thuyết giảng cho đại chúng, Tổ đình Minh Quang tại 
Sydney chưa có được một Xá-lợi-phất cho Thầy. Chúng con cũng rất 
nhức đầu khi gần tới ngày giảng định kỳ phải nghe và trả lời những 
câu hỏi trên điện thoại: Kỳ này Thầy Minh Hiếu có giảng không? Ngoài 
ra cũng nên khai thác tiềm năng của các giảng sư Ni. Theo nhận định 
chủ quan của chúng con, Thiền viện Minh Quang tại Úc có hai giảng 
sư Ni trẻ, có tiềm năng: SC. Liên Thảo và SC. Liên Như. Nhất là SC. 
Liên Như thuộc thế hệ một rưỡi có khả năng tiếp cận với giới Phật 
tử trẻ sau này. 

b. Quan hệ giữa chư Tôn đức Tăng Ni và giới cư sĩ hộ trì trong 
GHKS tại Úc nên dựa trên căn bản hai chiều. Trong quá khứ và cả 
hiện tại vẫn có những trường hợp có sự khuynh đảo của giới cư sĩ 
trong một số chùa với những động cơ phi tôn giáo. Nhưng nếu lấy 
trọng tâm phát triển Giáo hội lâu dài trong tương lai, tính tổ chức 
của Giáo hội phải dựa trên quan hệ hỗ tương giữa giới xuất gia và cư 
sĩ tại gia.

c. Để duy trì mạng mạch Phật pháp với thế hệ Phật tử thứ hai 
ở Úc, GHKS tại Úc nên khuyến khích những buổi giảng bằng tiếng 
Anh tại các thiền viện cho giới trẻ, nhất là con cái các Phật tử. 

d. Quan hệ giữa GHKSVN và GHKS hải ngoại cũng phải đặt 
trên căn bản bổ sung hỗ tương. 

e. Ở đây chúng con cũng thiết tha muốn đề cập tới việc một 
khuyết điểm quan trọng về việc sử dụng những từ ngữ Hán Việt quá 
nhiều trong kinh kệ dùng để hoằng pháp bên Úc. Nhưng trong khuôn 
khổ giới hạn của bài viết, con chỉ xin chư Tôn đức Tăng Ni tham 
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chiếu chi tiết về điều chúng con đã trình bày trong bài viết “Tiếng Việt 
trong sự Hoằng Pháp ở hải ngoại” đăng trong Kỷ yếu Thiền viện Minh 
Quang - 10 năm Kiến tạo và Phát triển.

Sau cùng chúng con cũng hy vọng chú Minh Tùng, thế hệ Tăng 
Ni thứ hai ở Úc sẽ ôm bình bát lâu dài với GHPGKSVN. Trong trường 
hợp đó, chắc Minh Tùng sẽ được Thầy đưa về tu học ở VN. GHPGKS 
bên VN nên suy nghĩ một chế độ giáo dục thích hợp cho những Sư 
ngoại quốc gốc Việt. Đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu cho sự 
đào tạo Tăng Ni hải ngoại. Nếu phải đưa những Tăng Ni bên VN 
sang, nên chọn những người có tinh thần học hỏi sinh ngữ và văn 
hóa bản địa, không nên vào Úc với văn hóa “Quân - Sư - Phụ” khi tiếp 
cận với các Phật tử địa phương, nhất là các Phật tử trẻ. Sự sùng bái 
Tăng quá đáng của các Phật tử lớn tuổi cộng thêm yếu tố vật chất quá 
đầy đủ ở Úc đã và đang làm biến chất không ít các Sư trẻ. May mắn là 
GHPGKS Úc châu chưa gặp phải.



ÑAÏO PHAÄT KHAÁT SÓ VIEÄT NAM ÔÛ LAØO    
(TRÖÔØNG HÔÏP TÒNH XAÙ NGOÏC TAÂM) 

NCS. Nguyễn Văn Thoàn 
Nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa học 

Trường Đại học KHXH&NV TP.Hồ Chí Minh

Lào là quốc gia có chung đường biên giới tự nhiên phía Tây dài 
nhất với Việt Nam, là người bạn, người anh em thân thiết của dân 
tộc và nhà nước Việt Nam. Từ xa xưa, qua những ngả đường biên 
giới dọc theo dãy Trường Sơn, hai dân tộc Việt Nam – Lào đã đi lại 
trao đổi kinh tế khi hòa bình, hậu phương vững chắc cho nhau mỗi 
khi có ngoại bang xâm lược. Theo dòng chảy thăng trầm của lịch sử, 
cư dân Việt Nam dần dần hình thành nên cộng đồng ở Lào. Đây là 
cộng đồng ngoại kiều đông nhất và có lịch sử hình thành sớm nhất 
ở Lào cho đến nay. 

Theo bước chân lưu dân Việt, văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng 
dần dần có mặt trên đất nước Triệu Voi. Qua thời gian, vai trò tâm 
linh của Phật giáo Việt Nam trong đời sống văn hóa của cộng đồng 
cư dân Việt ngày càng được khẳng định ở xứ sở này. Nhận thấy rằng, 
từ trước đến nay có nhiều học giả, các nhà khoa học Việt Nam cũng 
như Lào đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu chuyên 
sâu về đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội cũng như vai trò 
quan trọng của người Việt Nam ở Lào, tuy nhiên cho đến nay chưa 
thấy học giả nào nghiên cứu về văn hóa Phật giáo Việt Nam ở Lào, và 
vai trò của nó trong đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở Lào, 
đặc biệt là Hệ phái Phật giáo Khất sĩ. Thiết nghĩ sẽ là thiếu sót khi 
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nói về bức tranh văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói 
chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam ở Lào nói riêng mà không đề 
cập đến văn hóa của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở đây. Đó là lý do để 
người viết xin có đóng góp nhỏ, góp thêm nét vẽ để hoàn thiện hơn 
bức tranh đa dạng về văn hóa Phật giáo Việt Nam ở Lào.

1. Những vấn đề chung

Thuận theo sự phát triển tự nhiên, sau khi Đức Phật nhập Niết-
bàn không lâu, nội bộ Tăng đoàn đạo Phật đã nảy sinh hai dòng tư 
tưởng, và lớn dần trở thành hai bộ phái lớn đó là: Thượng tọa bộ và 
Đại chúng bộ. Với tâm nguyện để cho đạo Phật được phổ khắp năm 
châu và trường tồn trên thế gian, chư vị Thánh Tăng thời bấy giờ đã 
phát đại nguyện mang Phật pháp vượt biên giới Ấn, truyền bá đến 
các dân tộc ở khắp các nước trên thế giới. Từ Ấn Độ đi lên phía Bắc 
rồi đến các nước như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, đại diện là bộ phái Đại chúng bộ mà hiện nay 
chúng ta thường gọi là Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Bắc tông, Phật 
giáo Phát triển hay Phật giáo Mahayana. Còn từ Ấn Độ đi xuống 
phía Nam rồi đến các nước như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
Campuchia, đại diện là phái Thượng tọa bộ mà hiện nay chúng ta 
thường gọi là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam tông, Phật giáo 
Nguyên thủy, Phật giáo Theravada. 

Đến những năm thập niên 40 của thế kỷ XX, ở miền Nam Việt 
Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho quần chúng nhân dân Nam 
Bộ thời bấy giờ, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khế lý khế cơ trên cơ sở 
giáo lý và đời sống hành trì của hai Hệ phái Bắc tông và Nam tông mà 
sáng lập nên Hệ phái mới gọi là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Xuyên 
qua kinh điển của Đức Phật và luận giải của chư Tổ, Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã nhận thấy rằng có rất nhiều phương tiện để đưa chúng sanh 
đến con đường giải thoát hoàn toàn, điều này rất thuận tiện và đáp 
ứng tốt cho căn duyên của mỗi chúng sanh, ai cũng có thể đến với đạo 
Phật. Tuy nhiên, để tránh quan niệm nông cạn, sai lầm, sự phân chia 
Nam tông – Bắc tông, Tiểu thừa – Đại thừa trong đạo Phật gây ra sự 
mâu thuẫn chia rẽ nội bộ, và không thấy được chân tướng của sự phát 
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triển tự nhiên của vạn pháp trong thế gian, bổ khuyết cho nhau, nên 
Tổ sư đã khế lý khế cơ trong việc hoằng dương Chánh pháp, mang đến 
cho mọi người giáo pháp từ bi, bình đẳng của đạo Phật. Tổ sư đã tuyên 
thuyết “Chơn lý” làm tôn chỉ cho Hệ phái, chỉ có con đường Trung đạo 
đưa đến Chánh đẳng Chánh giác, không có Đại thừa và càng không 
có Tiểu thừa trong đạo Phật. Vì thế, sự ra đời của Đạo Phật Khất sĩ là 
sự thành công lớn trong sự kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng của hai 
truyền thống: Phật giáo Nam tông và Bắc tông ở Việt Nam, cũng như 
sự khế hợp xuất sắc giáo lý thâm diệu của nhà Phật với tâm thức và 
trình độ học vấn của người dân Nam Bộ bấy giờ1.

Thời gian Đức Phật còn tại thế, những nơi Ngài và Tăng đoàn 
lưu trú, hành trì tu tập dài lâu thì được gọi là Vihara, được dịch sang 
tiếng Hoa và tiếng Việt là tinh xá hay tịnh xá. Về sau, khi đạo Phật 
được truyền bá đến các nước, ở đó mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng 
của mình để gọi nơi thờ cúng Đức Phật và trú xứ của chư Tăng, 
chung quy đều dịch ra tiếng Việt là chùa. Cho nên, đối với người Việt 
Nam chúng ta thường gọi cơ sở Phật giáo là chùa để phân biệt với cơ 
sở Thiên Chúa giáo là nhà thờ, hay cơ sở Cao Đài giáo là thánh thất 
mà dần dần lãng quên thuật ngữ tịnh xá. Đến thập niên 40 của thế 
kỷ XX, Đạo Phật Khất Sĩ ra đời ở miền Nam Việt Nam, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã đặt tên cho cơ sở Hệ phái Khất sĩ là tịnh xá, như là 
sự quay về nguồn cội trong thuật ngữ gọi nơi Đức Phật và Tăng đoàn 
trú ở. Cho đến nay, từ tịnh xá đã trở nên phổ biến trong đời sống 
xã hội của quần chúng nhân dân Việt Nam, cơ sở của Phật giáo Bắc 
tông hay Nam tông gọi là chùa, còn cơ sở Phật giáo Khất sĩ gọi là tịnh 
xá, đó là sự dành riêng đầy tình cảm của người dân Nam Bộ với tông 
phái mới này, là đạo chơn truyền Chánh pháp của Như Lai.

Lào là quốc gia Đông Nam Á lục địa, nằm sâu trong bán đảo 
Đông Dương, nhân dân có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo lâu 
đời. Khi còn là bản làng riêng lẻ, nhân dân các bộ tộc Lào đã thành 
kính đón nhận Đức Phật. Đến giữa thế kỷ XIV, vị vua Phật tử, anh 
minh và tài ba là Phạ Ngừm đã thống nhất giang sơn về một mối, 

1. Chơn lý, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 1993. 
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dựng nên vương quốc Lan Xang đầu tiên cho dân tộc. Trải qua bao 
thăng trầm của lịch sử, bao thịnh suy của vương quyền, từ khi quốc 
gia dân tộc ra đời cho đến nay, Phật giáo Thevarada vẫn luôn đồng 
hành cùng dân tộc Lào. Mọi người dân Lào tín ngưỡng Phật giáo 
Theravada như đạo của dân tộc mình, như sữa hòa với nước. Triết lý 
đạo đức của Đức Phật đã đi vào từng hơi thở, nhịp đập con tim của 
mỗi người dân Lào. Vì thế, sẽ không quá lời nếu cho rằng văn hóa 
Phật giáo Theravada là văn hóa Lào, gắn kết keo sơn mà nếu ai chưa 
có hiểu biết đầy đủ về lịch sử và văn hóa Lào thì khó bóc tách được 
đâu là phong tục tập quán được hình thành trong quá trình cải tạo tự 
nhiên và xã hội của nhân dân các bộ tộc Lào và đâu là những tục lệ 
được tạo lập do những qui định của Phật giáo được du nhập2.

Trong xã hội Lào xưa cũng như nay, người ta rất coi trọng đức 
tin tâm linh. Chính Phật giáo làm cho nhu cầu tâm linh của họ có 
định hướng hơn, thánh thiện hơn. Đồng thời Phật giáo đã đem lại 
cho họ một nếp sống hài hòa, làm đức tin tâm linh của họ thêm 
phong phú, và chính đức tin này làm cho con người họ trở nên thánh 
thiện hơn, tử tế hơn. Cho nên, theo quan niệm của người Lào, muốn 
trở thành người tử tế, chín chắn thì phải vào chùa tu. Vào tu ở chùa 
không cần để thành chánh quả mà điểm quan trọng là được giáo 
huấn bởi những lời dạy của Đức Phật, được rèn luyện về nhân cách 
để trở thành con người tử tế. So với nhiều nước theo Phật giáo ở 
Đông Nam Á, Phật giáo Lào nhẹ nhàng hơn, ngôi chùa Lào cũng 
đơn giản hơn. Người Lào không quá câu nệ vào giáo lý nhà Phật, họ 
không phải bỏ nhiều công sức, tiền của để tạo nên những biểu tượng 
chùa chiền, tháp miếu nguy nga, mà họ tin và theo đạo Phật một 
cách bình dị, đơn giản. Nhà vua không bao giờ nhân cách hóa mình 
thành Vua thần hay Phật vương như các vua của Campuchia.

Người Lào là dân tộc vốn có truyền thống hiền hòa, yêu chuộng 
hòa bình, mong muốn có cuộc sống bình yên và đặc biệt hiếu khách. 

2. Nguyễn Văn Thoàn, 2005: Văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân Lào. 
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 151.
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Chính bởi bản chất đó, nên Phật giáo đã dễ dàng cảm hóa người Lào 
bằng triết lý từ bi bác ái. Người Lào tin theo và kính trọng Phật giáo, 
vì họ thấy ở Phật giáo có tính chất tiến bộ hơn so với các tôn giáo 
khác, và cũng không cảm thấy có khó khăn gì trong việc tiếp nhận 
Đức Phật và giáo lý của Ngài. Ngược lại, Phật giáo củng cố và phát 
triển thêm những quan niệm đạo đức phôi thai của người Lào. Và 
như thế, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của đại đa số nhân dân 
Lào, tạo nên một phong cách sống: thuần phác và tốt bụng, người 
bạn chung thủy, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình, không kỳ thị 
tôn giáo, chấp nhận tất cả các tôn giáo truyền bá vào đất nước mình3. 

Vì thế, trong ngôi nhà to lớn của Phật giáo Theravada Lào có 
một không gian nhỏ cho sự hoằng dương của Phật giáo Bắc tông Việt 
Nam. Cho dù sinh sống ở đâu, hoàn cảnh nào, người dân Việt cũng 
có nhu cầu gửi gắm đức tin tâm linh của mình vào các vị thần linh bản 
địa và những tôn giáo truyền thống của mình. Đại đa số cư dân Việt 
Nam làm ăn sinh sống ở Lào là tín đồ Phật giáo hoặc có cảm tình với 
Phật giáo. Trước khi có ngôi chùa Việt Nam ở Lào, họ đi lễ Phật và 
sinh hoạt tâm linh ở chùa Lào với sư Tăng Lào. Mặc dù cũng là đạo 
Phật, chùa cũng thờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nhưng sâu trong tâm 
khảm của mỗi người dân Việt ở Lào dường như còn xa lạ với đạo Phật 
của người Lào, không thỏa lòng khát ngưỡng tâm linh với hình tượng 
Đức Phật. Họ luôn hoài niệm về ngôi chùa thân quen, ẩn hiện sau 
những đại thọ của làng quê. Với những thôi thúc ước vọng tâm linh 
theo truyền thống văn hóa, dân tộc, vào những năm khi mà Lào còn 
trong khói lửa chiến tranh, bà con Việt Nam ở Viêng-chăn đã cùng 
nhau xây dựng nên những ngôi chùa Việt (Bắc tông) trong không khí 
thắm đượm tín ngưỡng Phật giáo Nam tông Lào4.

Hiện ở thủ đô Viêng-chăn có hai ngôi chùa Phật giáo Bắc tông 
của Việt Nam. Một là chùa Phật Tích tọa lạc ở đường Noongbone, 
gần chợ Sáng ở trung tâm thành phố do chư Tăng trụ trì. Vào thập 

3. Lương Ninh (chủ biên), 1996, Đất nước Lào: Lịch sử và Văn hóa, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, tr. 74.

4. Nguyễn Lệ Thi, 2007, Chùa của người Việt ở Lào, Tạp chí Nghiên cứu Đông 
Nam Á số 2/2007, tr. 57.
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niên 60 của thế kỷ XX, nơi khu đất nghĩa trang của người nước ngoài 
trước kia, chủ yếu là người Việt, Sư bà Thích Diệu Thiện kiến tạo 
nên am tranh nhỏ để tu tập với tên là Phật Tích Linh Ứng Tự, đây 
được xem là ngôi chùa Việt có niên đại muộn nhất ở Lào. Trải qua 
hơn bốn thập niên trùng tu tôn tạo, đến nay ngôi già-lam này hết 
sức khang trang, mang đậm nét đặc trưng văn hóa Chùa Tháp của 
Phật giáo Bắc tông Việt Nam. Hai là chùa Bàng Long tọa lạc ở đường 
Sihom do chư Ni trụ trì. Trong giai đoạn đầu, ngôi chùa này cũng 
chỉ là am nhỏ do Hòa thượng Thích Nhật Liên khai kiến với mong 
ước là nơi hun đúc văn hóa con Lạc cháu Hồng. Trải qua nhiều thập 
kỷ, ngôi tòng lâm này đã có những nét biến đổi đáng kể, đặc biệt từ 
sau 1975, từ cấu trúc đơn giản với vật liệu thô sơ đến kiến trúc trang 
nghiêm, mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng có 
sự giao lưu với văn hóa bản địa. Đúng với ý nguyện của các bậc tiền 
hiền khai sơn, từ khi ra đời cho đến ngày nay, hai ngôi già-lam này 
là nơi sinh hoạt đời sống tâm linh của người dân Việt ở Lào. Mỗi khi 
có dịp được đến viếng chùa lễ Phật, trong tâm của họ luôn cảm thấy 
như được trở về nguồn cội văn hóa của cha ông. 

Một trong những nét tạo nên sự đa dạng văn hóa của ngôi nhà 
Khất sĩ Phật giáo Việt Nam đó là sự dung hợp giữa truyền thống 
Phật giáo Bắc tông và Nam tông. Tuy ra đời vào thập niên 40 của thế 
kỷ XX ở miền Nam Việt Nam, thời gian tồn tại chưa lâu, nhưng với 
những gì tinh túy nhất của đạo Phật mà Hệ phái này đã vận dụng 
được cho đến nay nó cũng đã phần nào khẳng định được giá trị mình 
trong lòng dân tộc Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. 
Điều này có thể chứng minh với sự hiện hữu của Tịnh xá Ngọc Tâm 
trong lòng cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Viêng-chăn (Lào).

Tịnh xá Ngọc Tâm hiện tọa lạc tại bản Chằn-xá-vang, huyện Sỉ-
khốt-tạ-bong, thủ đô Viêng-chăn (Lào). Vào năm 2000, chính phủ 
Lào có dự án xây dựng trung tâm vui chơi giải trí cho nhân dân thành 
phố ở khu chợ Khuadin, bên cạnh bến xe buýt trung tâm hiện nay, 
nên đã chuyển bà con ở đây đến nơi định cư mới ở bản Chằn-xá-
vang, cách trung tâm khoảng 12 km về hướng Bắc. Từ trước những 
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năm của thập niên 90, khu chợ Khuadin vốn là nơi cư dân Việt buôn 
bán sinh sống, vì thế trên 80% của khu định cư mới ở bản Chằn-xá-
vang là người Việt Nam. Nhận thấy điều kiện chuyển cư như vậy nên 
nhiều bà con Phật tử người Việt đã nảy sinh ý muốn thành lập một 
ngôi già-lam mới của người Việt để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho bà 
con ở khu định cư mới này. Từ đó, Phật tử người Việt mà đại diện 
là Phật tử Bảo Ngọc (Mạnh thường quân lớn nhất) đến chùa Phật 
Tích cũng ở Viêng-chăn để thưa Đại đức Thích Minh Quang và thỉnh 
Thượng tọa Minh Thiền ở Úc về Lào để cùng nhau kiến lập một ngôi 
tịnh xá cho bà con người Việt. Sau gần 4 năm từ năm 2000 đến đầu 
năm 2004, thủ tục hành chánh đã hoàn tất và bắt đầu san lấp mặt 
bằng, và xây bờ tường bao quanh. Khu đất này một phần nằm trên 
dốc đồi nhỏ, một phần là hồ lớn do trước đây lấy đất xây lấp nơi khác, 
cho nên thật sự là vạn sự khởi đầu nan. Trong ban xây dựng, Phật tử 
Bảo Ngọc, đại diện cho bà con Phật tử người Việt Nam ở Lào chịu 
trách nhiệm về tài chính, Đại đức Thích Minh Quang đại diện Phật 
giáo Bắc tông Việt Nam ở Lào chịu trách nhiệm ngoại giao và thủ tục 
hành chánh với các cơ quan chính quyền Lào, còn Thượng tọa Minh 
Thiền đại diện Phật giáo Khất sĩ Việt Nam tư vấn kiến trúc. Đến nay 
đã trải qua gần 10 năm chung sức chung lòng của cộng đồng người 
Việt Nam ở Viêng-chăn, nhưng do tài chính hạn hẹp, đặc biệt bà con 
Phật tử ở khu định cư mới này là cư dân nghèo nên đến nay ngôi tịnh 
xá này mới chỉ hoàn thành được ngôi nhà Tăng mà hiện đang tạm 
dùng làm Phật điện, đài Quán Thế Âm Bồ-tát và phần nền của ngôi 
chính điện.

Hiện nay, vị trụ trì phụ trách tất cả mọi việc, đối nội và đối ngoại 
của Tịnh xá Ngọc Tâm là Đại đức Giác Thiện. Đại đức là Việt kiều, 
xuất gia và thọ giới với Thượng tọa Minh Thiền. Năm 2010, Đại đức 
được Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào bổ nhiệm trụ trì Tịnh xá 
Ngọc Tâm. Đây là điều hết sức vinh dự và vui mừng cho Phật giáo 
Việt Nam ở Lào nói chung và Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở Lào nói 
riêng được lãnh đạo Phật giáo bạn quan tâm giúp đỡ từ khi còn là 
khu đất hoang cho đến ngày đặt đá khởi công xây dựng và sau đó là 
công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì.
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2. Đặc điểm Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở Lào

2.1. Bài trí tượng thờ

Do nhiều nhân duyên khách quan mà Tịnh xá Ngọc Tâm chưa 
thể hoàn tất xong hạn mục chính của quần thể kiến trúc, đó là ngôi 
Phật điện. Do đó, để trình bày những khuôn mẫu bài trí tượng thờ 
của Hệ phái mà tịnh xá kế thừa là điều chưa rõ ràng lắm. Tuy vậy, 
trong không gian thờ tạm, nói là tạm nhưng cũng rất rộng rãi và 
trang nghiêm, qua nhiều năm cho chúng ta thấy rõ mối quan hệ chặt 
chẽ giữa Phật giáo Khất sĩ Việt Nam với sự giao lưu với văn hóa bản 
địa Phật giáo Nam tông Lào. Cách bài trí duy nhất tôn tượng Phật 
Thích-ca Mâu-ni ở chính giữa điện thờ mà không có sự hiện diện của 
các tôn tượng Phật A-di-đà, Phật Di-lặc hay chư vị Bồ-tát đặc trưng 
của Phật giáo Bắc tông, điều này khẳng định rằng chư Tăng của tịnh 
xá đã nhất quán nguyên tắc về truyền thống thờ phượng của Phật 
giáo Khất sĩ trong không gian điện thờ chính của mình. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đức tin cầu an cho lưu dân Việt nơi đất 
khách quê người, sự hiện diện tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm là vô 
cùng quan trọng. Với người Việt Nam, truyền thống tín ngưỡng thờ 
tự Bồ-tát Quán Thế Âm diễn ra khá phổ biến, và hình ảnh của Ngài 
đã ăn sâu trong tiềm thức của mọi người. Trong mỗi chúng ta, ai ai 
cũng đều thấy quá thân quen với tên gọi Bồ-tát Quán Thế Âm. Đây là 
điểm nhấn trong truyền thống tín ngưỡng thờ phượng mà Phật giáo 
Khất sĩ đã tiếp nhận từ Phật giáo Bắc tông và cũng đã được Tịnh xá 
Ngọc Tâm kế thừa. Trong tịnh xá, hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 
có thể được tôn trí trên bàn thờ chính điện hoặc ở những nơi trang 
nghiêm khác, đặc biệt là ở sân trước tôn tượng Quán Thế Âm lộ 
thiên. Năm 2010, với sự chứng minh tham dự của toàn thể chư Tăng 
Ni Phật giáo Bắc tông Việt Nam, Phật giáo Lào và đông đảo bà con 
người Việt Nam ở Lào, Tịnh xá Ngọc Tâm thành kính thiết lễ tôn trí 
tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên, tượng cao gần 6 mét, bằng đá 
trắng Non nước, được cung thỉnh từ Đà Nẵng. 

Quay lại điện thờ chính, ngoài hình tượng truyền thống Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni theo phong cách của Việt Nam ngự ở giữa, phía trước 
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trên bàn thờ tam cấp, còn ngự ở hai cấp phía sau là hai tượng cũng Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni nhưng theo phong cách truyền thống tượng 
Phật chính ở chùa Lào. Qua cách bài trí này, gợi cho chúng ta dấu ấn 
của phong cách tôn trí theo kiểu Tam Tôn, Tam Thánh hay Tam Thế 
của điện thờ chính trong ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông Việt Nam5. 
Ở chánh điện chùa Lào chỉ thờ duy nhất hình tượng Đức Phật Thích-
ca Mâu-ni nhưng với nhiều tư thế khác nhau, đặc biệt tượng chính ở 
giữa luôn trong phong cách truyền thống là tư thế tọa thiền với xúc 
địa ấn, nên khi nhìn vào điện thờ không hề có cảm giác đơn điệu và tẻ 
nhạt. Gần đây, có lẽ do nhu cầu tâm linh của Phật tử hiến cúng, nên 
chư Tăng tịnh xá đã tùy duyên tôn trí hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 
ở hai bên trên cấp thứ nhất của điện thờ, tuy vậy tịnh xá vẫn thể hiện 
rõ phong cách thờ tự của Hệ phái Khất sĩ. Cách thờ tự này cho thấy 
Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở Lào, mà đại diện là Tịnh xá Ngọc Tâm, 
đã tiếp nhận nhanh chóng điểm tương đồng trong cách thờ phượng, 
dung hợp khéo léo văn hóa bản địa vào không gian thờ tự của mình, 
để song hành cùng văn hóa bản địa, mang lại lợi lạc cho quần sanh. Có 
thể nói đây là điểm nổi bật của Tịnh xá Ngọc Tâm ở Lào.

Ngoài tượng Phật và Bồ-tát, hình ảnh không thể thiếu được 
trong bất kỳ tịnh xá nào cho dù ở Đông hay Tây đó là Tổ sư Minh 
Đăng Quang. Sự hiện hữu hình tượng Ngài trong tịnh xá như là sự 
minh chứng người khai sáng tông phái, hơn nữa, đó cũng là tinh 
thần nhân văn của văn hóa dân tộc Việt Nam với tâm tri ân và báo 
ân của tất cả môn đồ đối với Ngài. Cũng với ý nghĩa thiêng liêng đó 
nhưng không giống như các tịnh xá ở Việt Nam, Tịnh xá Ngọc Tâm 
tôn trí hình tượng Ngài ngay ở phía sau tượng Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni của bàn thờ tam cấp. Có lẽ do điều kiện cơ sở còn đang xây 
dựng chưa thể tôn trí hình tượng Ngài như ở Việt Nam, nhưng với 
cách tôn trí như vậy cũng hết sức là tôn kính và đầy sáng tạo.

2.2. Giáo lý, y và bình bát

Giáo lý căn bản là nền tảng để một tôn giáo hay hệ phái có thể 

5. Trần Hồng Liên, Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam Bộ - Việt Nam 
từ thế kỷ XVII đến 1975, Nxb. Khoa học Xã hội, 2000.
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tồn tại và có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng dân cư. Cuộc đời 
tầm đạo của Tổ sư, không chỉ là một con người bình thường đi tìm 
cho mình lý tưởng sống, mà là một vị Bồ-tát hiện thân nối tiếp con 
đường Chánh pháp của Như Lai. Tuy khó vẹn toàn sứ mệnh thiêng 
liêng trong bối cảnh xã hội Việt Nam bấy giờ nhưng những triết lý 
mà Ngài đã tuyên thuyết để lại cho hậu thế, cho Hệ phái có thể phát 
triển và đứng vững trong lòng dân tộc Việt Nam, trở thành văn hóa 
Việt Nam là vô cùng quan trọng. 

Kế thừa hạnh nguyện tự độ độ tha của Tổ sư, ngoài tam tạng 
giáo điển thiêng liêng của Đức Phật, Tịnh xá Ngọc Tâm luôn gìn giữ 
và hành trì theo các giáo điển của Hệ phái mà tiêu biểu là bộ Chơn lý 
của Tổ sư Minh Đăng Quang. Bộ Chơn lý là tiếng vang ngân dài về 
tư tưởng căn bản của Phật giáo Khất sĩ, là toàn bộ trí tuệ, tâm huyết 
của Tổ sư đã để lại cho đời. Đặc biệt, ngoài giới luật của Đức Phật đã 
chế, Tổ sư đã lập thêm 114 điều luật hầu làm thành trì để giới luật 
của Đức Phật cửu trụ Ta-bà và cho Tăng Ni Khất sĩ xuất gia được an 
trú, thanh tịnh trong cuộc sống ngũ trược. Với tinh thần khế lý khế 
cơ trong sự nghiệp hoằng truyền để ngọn đèn chơn lý của Đạo Phật 
Khất Sĩ vào đời sống của người dân Việt Nam thuận duyên hơn, chư 
Tăng Tịnh xá Ngọc Tâm cũng đã kết hợp với giáo lý của Phật giáo 
Lào một cách hết sức nhuần nhuyễn. Sự dung hợp hai tư tưởng như 
là sự bổ khuyết trong hoằng pháp. Nếu như Kinh tạng của Phật giáo 
Lào với tiếng Pali thâm diệu làm cho tín đồ khó liễu ngộ thì ở giáo 
điển của Phật giáo Khất sĩ từng câu, từng chữ rõ ràng đã làm cho họ 
thấm nhuần nhanh hơn, hành trì tu tập dễ dàng hơn. 

Thời Đức Phật còn tại thế, tài sản lớn nhất của một thầy Tỳ-kheo 
là 3 y và 1 bình bát. Phật giáo Khất sĩ được xem là chân truyền của Đức 
Phật nên tinh thần đó cũng được chư Tăng của Hệ phái tuân hành 
nghiêm ngặt. Để nuôi sống bản thân, Tăng sĩ hàng ngày phải mang 
bình bát khất thực, xin vật phẩm cúng dường từ tín thí. Đó là hình 
ảnh tôn quý của những con người đang thực hành hạnh vô ngã, hạnh 
nhẫn nhục cho bản thân và tinh thần bố thí đến mọi người. Hiện tại, 
ở Việt Nam do hoàn cảnh xã hội khách quan nên Tăng sĩ không thể đi 
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khất thực, còn ở Campuchia, Thái Lan, Lào, tu sĩ Phật giáo hàng ngày 
vào buổi sáng đều mang bình bát khất thực. Vì thế, đó là thuận duyên 
lớn cho chư Tăng của Tịnh xá Ngọc Tâm hành trì phương pháp này 
trong đời sống tu tập hàng ngày của mình. Cũng thọ thực một ngày 
một bữa ngọ trưa, chiều không ăn và vật dùng là bình bát nhưng chư 
Tăng Khất sĩ Tịnh xá Ngọc Tâm ăn chay theo tôn chỉ của Tổ sư, còn 
Tăng sĩ Phật giáo Lào được dùng ngũ tịnh nhục. Đối với y, chư Tăng 
cũng có 3 y giống với tu sĩ Lào nhưng vẫn cho thấy bản sắc riêng của 
Hệ phái như về màu sắc, kiểu y trung và y thượng. Đối với Phật giáo 
Khất sĩ, bình bát không chỉ là đồ để đựng thức ăn mỗi khi khất thực và 
thọ trai mà còn là vật mang theo bên mình khi có Phật sự đi ra ngoài, 
còn tu sĩ Lào chỉ mang bình bát khi đi khất thực. Bên cạnh đó, chất 
liệu của bình bát cũng được qui định kỹ như phải được làm bằng đất 
nung đỏ vuốt tròn đốt đen có lăn sáp bên ngoài để không còn giá trị 
sang trọng, có cái nắp đậy bằng nhôm trắng nhẹ, và tất nhiên là được 
đựng trong một túi vải theo phong cách của Hệ phái Khất sĩ.

Nghi thức tụng niệm

Tụng kinh niệm Phật là để ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, 
lấy đó làm phương châm cho đời sống hàng ngày và gieo trồng hạt 
giống giải thoát vào tâm thức. Đồng thời, tụng kinh nhằm để ngăn 
trừ tội lỗi, dứt trừ nghiệp chướng lâu đời hầu tránh khỏi tai họa trong 
cuộc sống do nghiệp chướng gây nên. Ngoài ra, tụng niệm là để sám 
hối tội mình trước ngôi Tam Bảo, nơi thuần tịnh không cấu nhiễm; 
và để chuyển hóa tâm người quá vãng, khiến họ xa lìa nghiệp xấu, 
rời cảnh giới sa đọa tối tăm, được siêu sanh về Cực lạc6. Với ý nghĩa 
quan trọng như vậy, Phật giáo Khất sĩ chủ trương tất cả kinh tụng 
đều bằng tiếng Việt nhằm truyền tải những tinh hoa về lời dạy của 
Phật, để mọi người có thể dễ học dễ hiểu. Tổ sư thấy rằng hàng Phật 
tử cách thời Đức Phật quá xa và hạn chế hiểu biết về ngôn ngữ, lẽ dĩ 
nhiên việc đọc tụng, học hiểu lời Phật dạy là rất khó, vì thế Tổ sư đã 
sử dụng một cách thiết thực hơn là đọc tụng, thuyết giảng bằng tiếng 
Việt. Từng lời kinh mang một tinh thần dân tộc, phần nhiều là viết 

6. Hệ phái Khất sĩ, 2012,  Nghi thức Tụng niệm, Nxb. Tôn giáo, tr. 1-2.
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theo thể văn vần như quyển Nghi thức Tụng niệm, Kinh Tam Bảo… 
Mặt khác, Hệ phái Khất sĩ cũng có cách đọc tụng với giọng điệu riêng 
phù hợp với lời kinh đã được Việt hóa để dễ đi vào lòng người hơn. 

Nghi thức thọ trì thường ngày của các tổ chức Phật giáo Khất sĩ 
có nhiều nghi thức khác nhau, nhưng chủ yếu đều là nghi thức riêng 
của Hệ phái. Tiếp nối tinh hoa của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Tịnh 
xá Ngọc Tâm y cứ vào những quyển kinh tụng niệm hàng ngày của 
tông môn làm thời khóa hành trì cho mình. Mặt khác, nghi thức tụng 
niệm truyền thống của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam không sử dụng mõ, 
chỉ cùng nhau hòa âm, giọng ngang, đều hơi, không lên giọng, xuống 
giọng trầm bổng nhiều như cách tụng niệm của Phật giáo Bắc tông. 
Nghi thức này gần với nghi thức của Phật giáo Nam tông, điều này 
hay nhưng rất khó, vì âm tiết của tiếng Pali dễ đọc theo lối này so với 
âm tiết của tiếng Việt. Nghi thức này hiện nay vẫn còn được nhiều 
tịnh xá như Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh – TP. HCM) và 
nhiều ngôi tịnh xá khác duy trì, nhưng cũng có một số tịnh xá đã đánh 
mất bản sắc tụng đọc của truyền thống hay của mình. Cũng giống 
như nhiều tịnh xá hiện nay ở Việt Nam, để dễ hơn trong tụng niệm, 
nhất là mỗi khi hết nhịp, chuyển phần và để Phật tử hòa giọng, cùng 
tụng với chư Tăng Ni nên Tịnh xá Ngọc Tâm đã sử dụng chuông, mõ, 
khánh tụng niệm giống như nghi thức Bắc tông. Ngoài những nghi 
thức căn bản của Hệ phái, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cư dân 
bản địa và một số tín đồ Việt kiều không thông thạo tiếng Việt, Tịnh 
xá Ngọc Tâm cũng đã tùy duyên sử dụng một số nghi thức tụng niệm 
của Phật giáo Lào vào trong một số khóa lễ của mình.

2.3. Cơ sở

Một nguyên tắc hết sức thống nhất trong tổ chức của Phật giáo 
Khất sĩ đó là tất cả cơ sở phải gọi là tịnh xá và đều lấy chữ Ngọc đứng 
đầu, trừ một số ngoại lệ, như Tịnh xá Ngọc Phương, Tịnh xá Ngọc 
Dương… Chữ Ngọc ở đây mang ý nghĩa là quý báu, là để chỉ các đạo 
tràng của Hệ phái, nơi hoằng hóa đạo đức, lợi lạc quần sanh, nó có 
giá trị như những viên ngọc quý trong thế gian.

Kiến trúc là một trong những nét văn hóa đặc trưng của các cơ 
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sở tôn giáo. Phật giáo Khất sĩ là một Hệ phái của Phật giáo Việt Nam 
ra đời ở Nam Bộ, vì thế tổ chức này cũng có những kiến trúc đặc thù 
của mình. Ngôi nhà quan trọng nhất trong quần thể kiến trúc của 
một tịnh xá là ngôi chánh điện. Về cơ bản, nó cũng có mái cong, đầu 
đao, nhưng không phải là 2 mái hay 4 mái như các ngôi chùa của 
Phật giáo Bắc tông hay Phật giáo Nam tông mà là 8 mái hay thường 
gọi là bát giác. Trên đỉnh nóc cũng không phải là biểu tượng bánh xe 
pháp luân hay lưỡng long tranh châu quen thuộc mà là biểu tượng 
hoa sen hay ngọn đèn chơn lý phía dưới là một hoa sen. Với ý nghĩa 
hoa sen mọc trong bùn, sống trong bùn nhưng vượt lên khỏi nó để 
hướng đến mặt trời mà không bị bùn làm ô nhiễm. Hình ảnh đó ví 
cho cuộc đời của những thầy Tỳ-kheo Khất sĩ sống đời sống phạm 
hạnh, thanh khiết vươn lên từ xã hội ngũ trược và sau đó đem đời 
sống đạo đức chan hòa cuộc sống, xây dựng cuộc sống thêm thăng 
hoa. Đây là một trong những đặc trưng kiến trúc tiêu biểu nhất của 
Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.  

Hiện nay, Tịnh xá Ngọc Tâm mới chỉ hoàn thành xong phần nền 
móng của ngôi chánh điện. Tuy nhiên, qua bản vẽ chúng ta cũng có 
thể thấy được tính kế thừa trong kiến trúc của một cơ sở tôn giáo, đó 
là ngôi chánh điện hình bát giác với 8 bộ cửa quay ra 8 hướng. Theo 
khuôn mẫu ngôi chánh điện của các tịnh xá ở Việt Nam có 8 mái 
cong đưa ra 8 hướng và nếu mái chồng mái thì mái trên nhỏ hơn mái 
dưới nhưng cũng có 8 mái đưa ra 8 hướng, các đầu mái là các đầu đao 
theo văn hóa mỹ thuật Việt Nam như hình rồng, hạc hay hoa được 
cách điệu. Ngôi chánh điện của Tịnh xá Ngọc Tâm được thiết kế với 
2 tầng mái. Tầng một vẫn tuân thủ 8 mái, nhưng ở tầng mái trên thứ 
2 thì được thiết kế còn lại 4 mái giống như tầng mái tháp của Phật 
giáo Bắc tông. Ở trên 8 mái của tầng mái thứ nhất còn được thiết 
kế thêm 4 hồi xen kẽ trên 4 mái xoay về 4 hướng, hình mui thuyền 
giống như chùa Lào, xa trông như một tầng mái ở giữa. Qua bộ mái 
chánh điện của ngôi Tịnh xá Ngọc Tâm, chúng ta thấy sự kết hợp của 
cả 3 phong cách kiến trúc của 3 cơ sở tông phái Phật giáo. Có thể nói 
rằng đây quả là sự sáng tạo tuyệt vời, vừa kế thừa giá trị truyền thống 
trong kiến trúc của Hệ phái vừa tiếp thu với văn hóa bản địa.
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Phía sau ngôi chánh điện, cách khoảng 30 mét, là ngôi Tăng xá 
mà hiện nay sử dụng làm điện thờ tạm. Ngôi nhà này được xây dựng 
như ngôi nhà của người Lào. Bước vào cửa chính là điện thờ Phật, hai 
bên là Tăng phòng. Theo dự tính của chư Tăng, sau khi ngôi chánh 
điện hoàn thành thì nơi này làm điện thờ Tổ sư và trai đường. Bên 
phải của Tăng xá là ngôi nhà thờ linh cốt của người mất. Hình đồ của 
Tịnh xá Ngọc Tâm là hình chữ nhật, nhìn theo chiều dọc, trước tiên 
là ngôi chánh điện, thứ đến là tôn tượng Quán Thế Âm, sau cùng là 
Tăng xá và nhà linh cốt. Sự phối cảnh như vậy quả thật không hài 
hòa cho lắm. Thực tế, do trục đường chính chạy dọc bên hông lại 
không có đường phía trước mặt nên cổng tam quan cũng được bố trí 
ở cạnh dọc của khu đất. Vì thế khi qua cổng tam quan, hình tượng 
đầu tiên mà chúng ta thấy đó là tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, nhìn 
bên phải là ngôi chánh điện, sang bên trái là Tăng xá và nhà linh cốt. 
Với cách bố trí các công trình kiến trúc như vậy trong quần thể kiến 
trúc của Tịnh xá Ngọc Tâm là theo chiều ngang, nhưng mặt vẫn 
hướng theo chiều dọc, hy vọng trong tương lai sẽ khắc phục được sự 
hạn chế nhất định về địa hình này để có thể có được một ngôi tịnh xá 
trang nghiêm, tráng lệ trong không gian kiến trúc của bản làng Lào 
và đúng với khuôn mẫu kiến trúc tịnh xá của Hệ phái.

2.4. Tổ chức

Tuy chưa được xếp vào một giáo đoàn nào của Hệ phái Khất 
sĩ Việt Nam nhưng Tịnh xá Ngọc Tâm luôn tâm niệm mình là một 
thành viên, tinh tấn tu tập và sinh hoạt theo tôn chỉ của Tổ sư đã dạy. 
Như đã trình bày ở trên, sự ra đời của tịnh xá là cơ duyên đặc biệt 
với tinh thần hoằng truyền Chánh pháp, báo ân Đức Phật của hai tu 
sĩ Phật giáo Khất sĩ và Phật giáo Bắc tông, đặc biệt cả hai đều là Việt 
kiều. Vì thế, sự liên hệ sinh hoạt tu tập và Phật sự của tịnh xá với Hệ 
phái Khất sĩ Việt Nam còn nhiều hạn chế. Lẽ dĩ nhiên sẽ có những 
thiếu sót trong tiếp nối tôn chỉ, những khuôn mẫu truyền thống của 
Hệ phái là điều không thể tránh khỏi. Ban đầu khi mới thành lập, vị 
Sư ở Úc thường xuyên đi lại để tư vấn xây dựng và hướng dẫn nam 
nữ Phật tử tu tập, đến khi mọi việc đã đi vào ổn định và nhất là đã 
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có người kế nghiệp thì hàng năm Sư chỉ về đây hành trì vào mùa An 
cư theo lịch của Lào. Hiện tại Tịnh xá Ngọc Tâm có một vị Tăng trụ 
trì và một số nam nữ Phật tử vào công quả, tu gieo duyên trong thời 
gian ngắn. 

Thật hết sức thuận duyên, người Lào không những không ngăn 
cản mà còn nhiệt tình đón nhận các tôn giáo bên ngoài du nhập vào. 
Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở Lào là một minh chứng sống động 
nhất cho tinh thần nhân văn đó của cư dân Lào. Khi còn là mảnh đất 
hoang, trước sự cầu thỉnh của cộng đồng người Việt Nam ở Viêng-
chăn, lãnh đạo Phật giáo Lào từ trung ương đến địa phương luôn ủng 
hộ tinh thần và giúp đỡ thủ tục hành chánh để sớm có nơi sinh hoạt 
tâm linh cho bà con Phật tử người Việt. Đến nay, Tịnh xá Ngọc Tâm 
cũng là thành viên tích cực của Liên minh Phật giáo Lào và Mặt trận 
xây dựng đất nước Lào, đồng thời cũng luôn kề vai sát cánh cùng với 
chư Tăng Ni Phật tử của Phật giáo Bắc tông Việt Nam ở Viêng-chăn 
trong mọi công tác Phật sự trên tinh thần tốt đạo – đẹp đời.

3. Vai trò của Phật giáo Khất sĩ trong đời sống văn hóa của cộng 
đồng người Việt Nam ở thủ đô Viêng-chăn

Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng Tịnh xá Ngọc Tâm 
luôn cố gắng phát huy vai trò tích cực của mình trong đời sống của 
cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói chung và cộng đồng người 
Việt Nam ở thủ đô Viêng-chăn nói riêng, đặc biệt là tại bản Chằn-
sá-vang. Trong xã hội đời thường, ai ai cũng có ước mong được an 
lành trong cuộc sống, với những người con đất Việt xa quê hương, 
nhu cầu đó càng quan trọng hơn. Mỗi khi trong bản làng, không chỉ 
riêng gia đình người Việt mà cả người Lào có lễ tục như động thổ xây 
dựng, khai trương cửa hàng, lên nhà mới hay cầu an để tống ách trừ 
tai đều có thể lên tịnh xá hoặc thỉnh chư Tăng về nhà tụng kinh trì 
chú cho gia đình. Hay khi có người mất, chư Tăng cũng đến phúng 
viếng và tụng kinh cầu nguyện. Hầu hết bà con người Việt ở Viêng-
chăn sau khi mất, dù là chôn hay thiêu đều có tâm nguyện đưa ảnh và 
tro cốt lên chùa gửi để linh hồn được nương nhờ cửa Phật mau siêu 
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thoát7. Để đáp ứng duy nguyện đó, dù khuôn viên nhỏ hẹp nhưng 
tịnh xá cũng dành một phần để xây dựng khu nhà để lưu linh cốt của 
bà con người Việt quá cố.

Song song sử dụng phổ biến lịch của Lào trong sinh hoạt hàng 
ngày, Tịnh xá Ngọc Tâm dùng lịch âm để định ngày sinh hoạt lễ hội 
trong chu kỳ một năm giống như Phật giáo ở Việt Nam. Một tháng 
của lịch Lào có 30 ngày, tháng thiếu thì 29 ngày, nhưng cách tính 
khác với âm lịch của ta. Họ không tính từ ngày mùng 1 đến ngày 30 
mà tính từ 1 đến 15 của tuần trăng sáng rồi quay lại từ 1 đến 15 của 
tuần trăng tối. Như vậy, một tháng của lịch Lào có hai tuần trăng và 
trong mỗi tuần có 2 ngày Phật, đó là ngày mùng 8 và ngày 15, nhưng 
quan trọng nhất là ngày 15 của mỗi tuần trăng, giống như ngày rằm 
và 30 của lịch âm. Thường thì lịch Lào và lịch của ta chỉ chênh nhau 1 
hoặc 2 ngày do ở mỗi lịch có tháng thiếu hoặc tháng đủ. Hàng tháng 
vào ngày rằm và ngày cuối tháng là ngày Tăng Ni sám hối và Bố-tát 
để được thanh tịnh. Tăng chúng tụng đọc và ôn lại những giới điều 
đã thọ và đề khởi ý chí nghiêm trì giới luật. Vào những ngày này, 
trong làng, người dân Lào tạm dừng tất cả công việc đồng áng hay 
xây dựng để lên chùa nghe pháp và tu tập. Dù vất vả tìm kế mưu sinh 
nơi đất khách nhưng với niềm tin Tam Bảo trong tâm mình, tín đồ 
Phật giáo Việt Nam ở Lào vẫn về chùa ăn chay, niệm Phật và sám hối.

Ngoài ngày trọng đại Tưởng niệm ngày Tổ sư vắng bóng, trong 
một năm, Tịnh xá Ngọc Tâm vẫn gìn giữ các ngày lễ hội truyền thống 
của Phật giáo Việt Nam như ngày Rằm tháng Giêng tổ chức đàn lễ 
cúng cầu an đầu năm cho thập phương bá tánh, nguyện cầu trong 
suốt năm mới mọi người được an lành và no cơm ấm áo. Đến Rằm 
tháng Tư, (trước kia là mùng 8 tháng Tư) tổ chức Đại lễ Khánh đản 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni để tưởng nhớ và báo ân Ngài đã khai sáng 
con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đây là lễ hội quan trọng 
nhất của Phật giáo không riêng gì Hệ phái Khất sĩ. Vào ngày lễ, tịnh 

7. Lê Thị Hồng Diệp, Đời sống văn hóa của người Việt định cư ở thành phố 
Vientiane (Lào), Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, 2007. 
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xá thành kính tổ chức lễ tắm Phật với nước thơm để tưởng nhớ đến 
sự kiện chư thiên tắm thái tử khi Ngài vừa mới chào đời. Rằm tháng 
7, tịnh xá tổ chức đàn lễ cầu siêu cho tất cả chư hương linh quá vãng, 
ngày xá tội vong nhân nơi địa ngục và cũng là ngày để mỗi người 
Phật tử hoài vọng, báo hiếu song thân, thành tâm cầu nguyện cho 
cha mẹ đã quá vãng được siêu sanh, cha mẹ hiện tiền được tăng long 
phước thọ. Rằm tháng 10 là đàn lễ cầu an và cầu siêu cuối năm cho 
tất cả tín chủ mười phương. Tết Nguyên Ðán là một lễ hội truyền 
thống quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam. Hòa quyện với không 
khí nô nức của ngày Tết, tịnh xá cũng sơn sửa, trang trí để đêm 30 
sau khi dâng lễ cúng tổ tiên xong và những ngày đầu xuân bà con 
người Việt đến lễ Phật cầu phúc lộc đầu năm. 

Trong mỗi ngày lễ đều có đông đảo bà con người Việt Nam ở 
Viêng-chăn về tịnh xá tham dự, tụng kinh, cầu nguyện và làm các 
công đức như bố thí, cúng dường chư Tăng và phần không thể thiếu 
đó là dùng bữa trưa cơm chay với tịnh xá trong tinh thần đoàn kết 
cộng đồng. Ngoài ra, Tịnh xá Ngọc Tâm còn tổ chức nghi thức thọ 
trì Bát Quan Trai cho Phật tử tu tập và gieo trồng hạt giống xuất gia 
trong tương lai.

Từ thời Đức Phật còn tại thế, mỗi năm chư Tăng Ni đều cấm 
túc an cư ba tháng trong mùa mưa. Vào mùa này, muông thú và côn 
trùng sinh sản rất nhiều, để cho chúng không bị vô tình dẫm đạp, 
Đức Phật đã huấn thị Tăng Ni ở cố định một nơi trong suốt thời gian 
ba tháng, không nên di chuyển từ địa phương này sang địa phương 
khác. Vì thế, hàng năm theo lịch Lào, Tăng chúng Tịnh xá Ngọc 
Tâm không bao giờ quên truyền thống nhân văn đó của đạo Phật. 
Hơn thế, sống trong không khí tín ngưỡng Phật giáo mạnh mẽ của 
người dân Lào, ngày lễ hội vào Hạ - An cư đã trở thành ngày lễ quan 
trọng của tịnh xá. Trước ngày lễ, tịnh xá gửi thông báo đến toàn thể 
Phật giáo đồ và bà con người Việt Nam ở Viêng-chăn, để họ biết 
và thu xếp thời gian đến dự lễ. Đặc biệt, trong thông báo còn có chi 
tiết quan trọng đó là khuyến khích mọi người vì lợi lạc nội tâm mà 
phát nguyện tham gia khóa tu gieo duyên trong ba tháng An cư của 
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tịnh xá. Trong thời gian này, Thượng tọa khai sơn từ bên Úc về và 
chư Tăng Ni là những pháp lữ của Thượng tọa từ một số nước như 
Malaysia, Thái Lan… cũng về tham dự hành trì và hướng dẫn cư sĩ 
nam nữ tu tập đạo giải thoát. Trong ngày lễ nhập Hạ, có nghi thức 
thuyết pháp và đặc biệt là nghi thức trì bình khất thực của chư hành 
giả an cư xung quanh khuôn viên tịnh xá nhằm khơi dậy hình ảnh 
sống động của Tăng đoàn thời Đức Thế Tôn. Sau đó, ngày ngày bà 
con trong làng và cộng đồng người Việt Nam ở Viêng-chăn đến tịnh 
xá cúng dường thực phẩm cho chư Tăng Ni. Trong suốt ba tháng an 
cư, vào những ngày rằm và 30, tịnh xá đều tổ chức khóa tu Bát Quan 
Trai giới trọn một ngày đêm cho những Phật tử còn thiếu duyên lành 
do gia duyên còn ràng buộc không thể phát nguyện tu suốt ba tháng. 

Cuối thời gian an cư, tịnh xá tổ chức lễ mãn hạ cho chư hành giả. 
Do điều kiện chư Tăng Ni ở xa câu hội về, nên nhân lễ này tịnh xá 
tổ chức cho Phật tử cúng dường y áo và vật dụng cho chư hành giả 
an cư. Trong lễ này đều có thỉnh chư Tăng Ni của Phật giáo Lào và 
Phật giáo Bắc tông Việt Nam đến tham dự. Hai nghi thức quan trọng 
không thể thiếu được trong bất kỳ lễ hội nào của người dân Lào đó là 
cúng dường vật phẩm cho chư Tăng buổi sáng và nhiễu Phật, nhiễu 
tháp vào chập tối. Cả hai nghi thức này đều được tịnh xá tiếp nhận 
nhưng có phần uyển chuyển như nghi thức buổi sáng theo lẽ thường 
chư Tăng đặt bình bát thành hàng dài trên chiếc bàn được bố trí 
trước sân, rồi sau khóa lễ tụng kinh của chư Tăng, tất cả người tham 
dự mang vật phẩm cúng dường thứ tự đặt vào từng bình bát. Trong 
lúc đó, một vị Tăng đại diện thuyết một bài pháp ngắn, thường là sư 
Lào. Sau đó, chư Tăng thọ thực và ra về, mọi người lại cùng nhau 
dùng cơm chay với tịnh xá trong tình cảm cộng đồng. Nghi thức thứ 
hai, do trong điều kiện đang xây dựng nên phần nghi lễ buổi tối được 
tịnh xá chuyển thành khóa lễ niệm Phật và tọa thiền. 

4. Kết luận

Tuy có điểm tương đồng về tín ngưỡng là đạo Phật, nhưng Hệ 
phái Bắc tông đã đi sâu vào trong đời sống, trở thành cách cảm cách 
nghĩ của mỗi người dân Việt, trở thành đạo Phật của người Việt. Vì 
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thế đạo Phật của người Lào có phần xa lạ với lưu dân Việt. Trước 
những thôi thúc được gửi gắm niềm tin vào Đức Phật, vào các vị Bồ-
tát và thần linh của mình, qua năm tháng bà con người Việt Nam ở 
Viêng-chăn đã cùng nhau xây chùa thỉnh Phật về để phụng thờ. Từ 
đó, ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông Việt Nam đã có mặt trên đất 
Lào và để đáp ứng đầy đủ nguyện vọng về tâm linh cho cộng đồng 
người Việt Nam ở Lào nói chung và ở Viêng-chăn nói riêng, họ cũng 
đã lập nên tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam ở đây.

Non một thập niên kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên xây dựng 
cho đến nay, ngần ấy thời gian quả là quá ngắn để một tông phái có 
thể tạo dựng niềm tin trong cộng đồng, nhưng với Phật giáo Khất sĩ 
Việt Nam ở Lào mà đại diện là Tịnh xá Ngọc Tâm có thể làm được. 
Đây là tịnh xá duy nhất của Hệ phái Khất sĩ có mặt ở Lào. Qua những 
bước đi ban đầu của mình giữa hai nền văn hóa lớn là Phật giáo Nam 
tông và Phật giáo Bắc tông ở Lào, Phật giáo Khất sĩ đã dần hòa chung 
nhịp đập trái tim của cộng đồng người Việt Nam ở Viêng-chăn. Để 
làm được điều đó, Tịnh xá Ngọc Tâm từ khi hình thành cho đến nay 
đều nhất quán theo giáo lý và tôn chỉ của Phật giáo Khất sĩ như từ 
danh hiệu tịnh xá, thờ phượng, nghi thức tụng niệm, pháp phục, khất 
thực, ăn chay, mô hình kiến trúc… Mặt khác, để tăng thêm sức sống, 
Tịnh xá Ngọc Tâm đã vận dụng linh hoạt những tinh hoa văn hóa của 
Phật giáo Nam tông Lào và Phật giáo Bắc tông Việt Nam vào trong 
từng kiến trúc, nghi lễ và sinh hoạt thường nhật để với người Phật 
tử Phật giáo Bắc tông khi đến tịnh xá vẫn cảm thấy gần gũi với văn 
hóa truyền thống của mình và với người dân Lào cũng thấy có nét 
tương đồng, có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu tập. Đồng thời, 
chư Tăng Ni tịnh xá luôn cố gắng trong tâm niệm liên hệ với chư vị 
Trưởng lão, chư Tăng Ni của Hệ phái ở Việt Nam cũng như ở nước 
ngoài để được chư vị chứng minh chỉ dạy trong lộ trình tu tập tìm cầu 
giải thoát và phụng sự chúng sanh, khẳng định giá trị chơn lý của tông 
môn trong lòng dân tộc và cộng đồng người Việt Nam ở Viêng-chăn.

Bên cạnh những thuận duyên đó, trong tương lai lâu dài trước 
sự giao lưu văn hóa thiếu cân bằng trên nhiều phương diện, một là 
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văn hóa Phật giáo Nam tông Lào như là người khổng lồ, một là văn 
hóa Phật giáo Bắc tông Việt Nam như là huyết thanh trong mọi cơ 
thể sống của người dân Việt. Đứng trước bối cảnh như vậy, Hệ phái 
Khất sĩ Việt Nam (Tịnh xá Ngọc Tâm) liệu có bị co cụm lại rồi ra đi, 
hay trở thành tượng đài vững chắc trong đời sống văn hóa của cư 
dân Lào và cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói chung cũng như ở 
Viêng-chăn nói riêng. Đó chắc chắn là thách thức lớn mà chư Tăng 
Ni của tịnh xá hằng suy tư và đó cũng là định hướng cho người viết 
tiếp tục nghiên cứu trong tương lai sắp tới.

***
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PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ ÔÛ THÖØA THIEÂN - HUEÁ    
QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN

ThS. Lê Thọ Quốc 
Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

Phật giáo Khất sĩ tuy mới hình thành vào những thập niên nửa 
đầu thế kỷ XX, nhưng sức sống cùng những tinh túy đặc trưng trong 
tu đạo và hành đạo đã phát triển lan rộng trên cả nước. Ở Thừa Thiên 
- Huế, vốn ảnh hưởng sâu đậm Phật giáo Bắc tông nhưng với sự nhu 
nhuyến của mình, Phật giáo Khất sĩ đã xây dựng được tịnh xá và sinh 
hoạt trên đất thần kinh xứ Huế trong những thập niên 50 và 60, đóng 
góp không ít cho tiến trình phát triển Phật giáo nói chung và Phật 
giáo Khất sĩ nói riêng ở vùng đất phía Bắc miền Trung.

Sự hình thành và phát triển Phật giáo Khất sĩ trên vùng đất này 
đã để lại những dấu ấn riêng biệt, điểm tô bức tranh Phật giáo với 
nhiều nét văn hóa đặc sắc trên tất cả các mặt thể hiện. Và đó cũng là 
sự hội nhập Phật giáo trong thời đại mới bằng cách riêng của chính 
mình trước những thử thách, thay đổi của thời cuộc, đáp ứng sự phát 
triển xã hội hiện đại và nhu cầu tín ngưỡng tâm linh. 

Từ những vấn đề trên, tham luận chú trọng đến các vấn đề: Từ 
những nhân duyên… đến sự hình thành và phát triển Phật giáo Khất 
sĩ ở Thừa Thiên - Huế, nhằm làm rõ bức tranh Phật giáo Khất sĩ ở 
Huế trong suốt chiều dài phát triển của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Di sản văn hóa Phật giáo đã có ảnh hưởng nhất định trong văn 
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hóa tín ngưỡng của cư dân Việt và đã tạo nên một bản sắc văn hóa 
đặc sắc, hòa đồng, tinh tế với những chuyển biến tích cực trong đời 
sống hằng ngày đối với cộng đồng cư dân sinh sống trên dải đất miền 
Trung. Với Phật giáo Khất sĩ, mặc dù ra đời muộn trong nửa đầu 
thế kỷ XX nhưng đã có tác động, ảnh hưởng khá lớn đến các sinh 
hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân trên vùng đất Nam Bộ, Nam 
Trung Bộ và Huế nói riêng. Dấu ấn văn hóa Phật giáo Khất sĩ hiện 
diện trên vùng đất Huế có những nét tương đồng lẫn các dị biệt khi 
hòa nhập vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng cư dân ở 
đây. Tuy nhiên, với một tính chất linh hoạt, hòa hợp và tiếp biến, sự 
phát triển của Phật giáo Khất sĩ đã đóng góp một phần không nhỏ 
trong đời sống tín ngưỡng và các sinh hoạt văn hóa Phật giáo ở Huế. 
Điều đó đã cho thấy, Phật giáo là tôn giáo dễ tìm được sự sống chung 
trong dòng chảy văn hóa dân gian của các quốc gia phương Đông, 
mặc dù sự lưu truyền của nền triết giáo Phật theo hướng chính thống 
luôn được bảo tồn và phát huy trong tầng lớp bác học. Patrick B. 
Muller đã từng có nhận xét: “Tín ngưỡng tôn giáo và tín ngưỡng dân 
gian có thể tương đồng với nhau về mặt cấu trúc và chức năng, sự 
khác biệt là ở chỗ chúng được nhận thức bởi những nhóm người khác 
nhau”1. Chính vì thế, sự có mặt của Phật giáo Khất sĩ ở Huế cũng 
được người dân sinh sống trên vùng đất này thừa nhận như chính 
những gì mà Phật giáo đã có từ trước cho đến nay, dù vẫn còn nhiều 
điều khác biệt.

2. Những nhân duyên…

Phật giáo Khất sĩ Việt Nam nói riêng và Phật giáo hay một tôn 
giáo khác nói chung, trong sự phát triển luôn có sự thích ứng xã hội 
bằng chính tự lực bản thân, khẳng định con đường chơn lý của mình 
trước những nhu cầu, tác động của xã hội. Mới hình thành năm 1944 
nhưng Phật giáo Khất sĩ đã mang trong mình sự sáng tạo dung hòa 
tinh túy Phật giáo, mở ra con đường mới trong sự tu đạo, hành đạo 
và biểu hiện sức sống mãnh liệt của Phật giáo trong hoạt động tôn 

1. Frank Proschan – Ngô Đức Thịnh (2005), Folklore một số thuật ngữ đương 
đại, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Hà Nội, Nxb. Khoa học Xã hội, tr. 275.
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giáo, tín ngưỡng của con người Việt Nam. 

Trên con đường phát triển và hoằng hóa độ sanh, Phật giáo 
Khất sĩ với những đoàn Du tăng từ miền Nam tiến dần ra miền 
Trung trong hoàn cảnh đất nước đang còn trong cuộc chiến tranh 
chống đế quốc Mỹ. Sau Tổ sư Minh Đăng Quang, các đệ tử của 
Ngài lần đầu tiên hành đạo đến Huế vào năm 1957, lần hai 1958, đã 
đặt những “viên đá” đầu tiên ở Huế, và mãi đến hai năm sau thực 
sự có mặt, tồn tại ở Huế với sự hình thành Tịnh xá Ngọc Hương và 
Tịnh xá Ngọc Kinh.

Sự có mặt của Phật giáo Khất sĩ ở Huế, chúng ta có thể thấy bởi 
từ những nhân duyên sau:

Thứ nhất: Huế vốn được mệnh danh là “Kinh đô Phật giáo” 
Đàng Trong, tồn tại và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn 
cho đến hiện nay, vẫn lưu giữ những nét truyền thống, đặc trưng 
riêng biệt khi đối sánh hai miền Nam – Bắc. Đến trước những năm 
có mặt Hệ phái Khất sĩ, thì sự phát triển của Phật giáo Huế đã đạt 
được những thành tựu rất lớn với một hệ thống chùa chiền, Tăng 
sĩ cũng như tín đồ phát triển mạnh. Từ đó Phật giáo đã thấm sâu 
vào trong dân chúng, trở thành nơi trở về tâm linh của chính mỗi 
người dân. Họ dễ dàng dung nạp được những tinh túy của Phật 
giáo, coi Phật giáo như chính nguồn sống trong thời buổi loạn lạc, 
chiến tranh đau thương để rồi họ quay trở lại ủng hộ sự phát triển 
của đạo Phật, trở thành nguồn lực lớn mạnh trong công cuộc xây 
dựng Phật giáo ở Huế.

Thứ hai: Suốt chiều dài lịch sử tồn tại và phát triển của Phật 
giáo Việt Nam, chúng ta thấy sự hưng suy của Phật giáo luôn 
gắn với sự ủng hộ của chính quyền (hay vương quyền) mà Phật 
giáo có mặt lúc đó. Do vậy, khi Phật giáo Khất sĩ mới ra đời ở 
miền Nam đã được chính quyền miền Nam chấp thuận cho phép 
hành đạo bằng nhiều văn bản quy định truyền giáo nên khi các 
đoàn Du tăng Khất sĩ truyền đạo ra đến các tỉnh miền Trung nói 
chung và Huế nói riêng đã không gặp sự trở ngại về sự cấm đoán 
phát triển đạo Phật mà còn được chính quyền sở tại đồng ý. Với 
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những pháp lý đó, Hệ phái Khất sĩ đã đứng chân được trên đất 
Thần Kinh này.

Thứ ba: Bên cạnh sự cho phép hành đạo của chính quyền lúc 
đó, một điều quan trọng nữa là sự ủng hộ của Giáo hội Phật giáo 
Trung phần Thừa Thiên đối với Phật giáo Khất sĩ. Trong đó, các vị 
Trưởng lão và các vị Hòa thượng như: Hòa thượng Thích Đôn Hậu, 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu cũng như Ban Trị sự Giáo hội Trung 
phần đã khuyến khích ủng hộ sự phát triển của Phật giáo Khất sĩ khi 
bước đầu đặt chân đến miền Trung. Các chùa ở Huế như: chùa Phổ 
Quang, chùa Từ Đàm, Khuôn hội Vĩnh Nhơn… đã giúp các vị Tăng 
sư hành đạo và quý Phật tử giúp xây dựng các tịnh xá trong những 
năm 1960 ở phường Thuận Lộc.

Thứ tư: Mặc dù tư tưởng và cách hành đạo có phần khác Phật 
giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông, nhưng hình ảnh vị sư đi khất 
thực trên các đường phố vốn đã quen thuộc trong mỗi người dân, 
bởi lúc này Phật giáo Nam tông đã có mặt ở Huế cùng với sự phát 
triển của Hệ phái Bắc tông. Do vậy, Hệ phái Khất sĩ đã dung nạp 
được hai nền Phật giáo  Nam - Bắc tông tạo nên sự tương đồng rất 
lớn trong sự nghiệp xây dựng phát triển đạo Phật, đặt nền tảng cho 
sự tin tưởng trong lòng người dân Huế.

Thứ năm: Đối với bên ngoài, Hệ phái Khất sĩ đã được nhiều sự 
thuận lợi như vậy, nhưng điểm cốt yếu quan trọng hơn hết là sự tự 
lực của Hệ phái trên con đường phát triển. Ngay từ khi Tổ sư Minh 
Đăng Quang sáng lập Hệ phái đã xây dựng mục đích “Nối truyền 
Thích-ca Chánh pháp” bằng tư tưởng chơn lý, được đúc kết từ sự 
chọn lọc tinh túy của hai Hệ phái Nam tông và Bắc tông mà hình 
thành. Do đó, càng về sau, các đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang đã 
phát huy được con đường chánh đạo, thực hành đúng giáo pháp với 
hình ảnh của Phật Tăng xưa, lấy Giới - Định - Tuệ đặt lên hàng đầu, 
làm căn bản đối với mỗi Tăng sĩ trong Hệ phái. Hơn nữa, khi Tổ sư 
Minh Đăng Quang vắng bóng, các đệ tử đã kế thừa và phát huy nội 
lực Hệ phái một cách triệt để. Các đoàn hành đạo ra đời với sự dẫn 
dắt, đứng đầu là các vị Trưởng lão có năng lực lãnh đạo và pháp hạnh 
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trang nghiêm, hàng Tăng sĩ thực hành đúng giới luật, khiêm cung 
cầu pháp hầu muốn đạt được sự an lạc tự thân, cứu độ chúng sanh 
thoát vòng khổ hải.

Với tất cả những nhân duyên đó đã làm cho Phật giáo Khất sĩ 
tồn tại và phát triển trên mảnh đất cố đô, nơi Phật giáo Bắc tông vốn 
đã ăn sâu và bám rễ từ hàng trăm năm trước.

3. Sự hình thành và phát triển Phật giáo Khất sĩ ở Thừa 
Thiên - Huế  

Với ba lần hành đạo ra miền Trung 1957, 1958 và 1961, Giáo 
đoàn Du tăng Khất sĩ do Trưởng lão Giác Tánh dẫn đầu đã ra đến 
miền Trung và đặt nền móng đầu tiên cho sự có mặt của Hệ phái 
Khất sĩ ở Huế. Các đoàn hành đạo ra Huế lần lượt được tiếp nhận 
và ở lại Hội Quảng Tri đường Huỳnh Thúc Kháng vào năm 1957 và 
1958, sau đó ở chùa Phổ Quang và chùa Từ Đàm (1961). Để rồi từ 
đây hình thành được Tịnh xá Ngọc Hương và Tịnh xá Ngọc Kinh, 
hòa nhập và phát triển trong dòng chảy của Phật giáo đất cố đô.

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tịnh xá Ngọc Hương

Ban đầu, Giáo đoàn II do Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy 
Giác Tịnh đã xin đất làm tịnh xá ở trên cồn Tàng Thơ trong kinh 
thành. Nhưng trước đó, cồn Tàng Thơ vốn là mảnh đất có vị thế đẹp 
nên Khuôn hội Vĩnh Nhơn và tổ chức Thiên Chúa giáo xin làm chùa 
và xây nhà thờ nhưng chưa được chấp thuận. Đến khi các Sư hội đủ 
nhân duyên, bằng phẩm hạnh, công đức tu hành cùng với sự ủng hộ 
của quý Trưởng lão, Hòa thượng ở Huế cùng Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống Nhất, nên đã xin được đất và xây dựng tịnh xá bằng gỗ 
ở đây với tên gọi là Ngọc Hương2.

2. Theo lời kể của Hòa thượng Giác Cẩm – trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, cồn 
Tàng Thơ (hồ Tàng Thơ) nơi Tịnh xá Ngọc Hương tọa lạc là mảnh đất rất đẹp, nên 
Phật giáo và Công giáo đều xin đất để xây dựng cơ sở tôn giáo của mình. Nhưng 
bên Tỉnh hội Phật giáo xin trước nên đã được chính quyền đương thời chấp nhận. 
Khi có đất này, các khuôn hội Phật giáo xin làm, nhưng các Hòa thượng bên Tỉnh 
hội nói: “Bên Hệ phái Khất sĩ chưa có chùa thì mình giành làm chi? Để cho Khất 
sĩ họ làm chùa” nên mới nhường cho Khất sĩ xây tịnh xá.
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Tịnh xá Ngọc Hương ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế 
vốn tọa lạc trên cồn Tàng Thơ, trong hệ thống của hồ Tịnh Tâm 
thuộc Thành nội. Tịnh xá được thành lập năm 1962 do Trưởng lão 
Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh kiến tạo. Buổi đầu, tịnh xá được 
xây dựng đơn sơ với vật liệu nhẹ như gỗ, tranh, lá, đến năm 1964 
thì hoàn thành. Ngôi tịnh xá hình bát giác, giản dị nhưng trang 
nghiêm đã chính thức hòa nhập vào các sinh hoạt Phật sự xứ Huế. 
Hình thức thờ tự ở tịnh xá là chỉ thờ tượng Phật Thích-ca ở chính 
giữa ngôi nhà bát giác, phía sau lưng tượng Bổn sư thờ di ảnh của 
Tổ sư Minh Đăng Quang. 

Theo luật biến hoại vô thường của thời gian, ngôi tịnh xá đã 
hai lần được trùng tu vào  năm 1970 và 2000. Vào năm 1970, khi 
tịnh xá bằng gỗ sau gần mười năm đã xuống cấp nên được quý sư 
tiến hành trùng tu lại bằng hệ thống cột bê tông, mái tôn. Các công 
trình phụ như nhà Cửu Huyền, nhà Tăng cũng được xây dựng lại 
và đến năm 1972 mới hoàn thành. Đặc biệt trong lần đại trùng tu 
năm 2000, công trình đã được xây dựng theo dạng kiên cố bằng các 
loại vật liệu có đủ sức chống đỡ với thời tiết khắc nghiệt ở miền 
Trung. Ngoài các hạng mục chính, tịnh xá còn xây dựng một thư 
viện nhỏ hình bát giác bên tay trái (ngoài vào), phía sau tịnh xá là 
nhà Cửu Huyền Thất Tổ, hai bên tịnh xá là Tăng xá và các am cốc 
tịnh tu của chư Tăng. Tất cả đều được bố trí hài hòa trên một ốc 
đảo hương sen ngào ngạt, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên tươi 
đẹp của đất Thần Kinh nổi tiếng.

Cũng như hầu hết các công trình khác đều được xây dựng theo 
kiểu kiến trúc truyền thống của Phật giáo Khất sĩ, nhưng Tịnh xá 
Ngọc Hương có nét đặc biệt riêng là toàn bộ tọa lạc trên khu đất 
hình chữ nhật bốn phía bao bọc bởi hồ sen quanh năm, đua hương 
khoe sắc. Tịnh xá được nối với đường Lê Văn Hưu bằng chiếc cầu 
gỗ (về sau xây dựng cầu bê tông năm 2000) dài hơn 60m. Cảnh trí 
ở đây luôn thoáng mát. Đến đây, chúng ta có thể thưởng thức cảnh 
sen nở trên hồ và nhìn ngắm mây trôi lung linh đáy nước, âu cũng 
là thú vui cao khiết.
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Kế thế các đời trụ trì gồm có: Giác Tánh, Giác Tịnh, Giác Đoan, 
Giác Ninh, Giác Năng, Giác Đảnh. Đến nay, Thượng tọa đương 
nhiệm trụ trì Giác Cẩm cùng với chư Tăng trú xứ đang nỗ lực trau 
dồi giới đức, huân tu phạm hạnh, đưa các hoạt động Phật sự của tịnh 
xá hòa nhập vào dòng chảy luôn sinh động của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tại cố đô3.
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Sơ đồ 1: Hệ thống cấu trúc và xây dựng Tịnh xá Ngọc Hương 

3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Tịnh xá Ngọc Kinh

Tịnh xá Ngọc Kinh tọa lạc tại số 10 kiệt 378 (số cũ 176/8) đường 
Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, Thành phố Huế. Với vị trí 
nằm giữa lòng cố đô Huế, bờ Bắc sông Hương, theo cửa Ngăn đi vào 
khoảng 2km. Tịnh xá nằm trong nội thành nhưng rất thanh tịnh, 
diện tích khoảng 800m2 đủ để xây dựng ngôi Tam Bảo thật khang 
trang, uy nghi thanh thoát. 

3. Xem thêm: 64 tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh, 2004.
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Cố Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên dẫn đoàn Ni chúng du 
phương hành đạo khắp Nam - Trung đến kinh đô Huế. Với tâm 
nguyện có đạo tràng Hệ phái cho bá tánh tới lui chiêm bái, chư Ni 
có nơi lưu trú hành đạo, tại đây Ni trưởng đứng ra đảm trách xây 
dựng ngôi tịnh xá. Được sự phát tâm ủng hộ đắc lực của hai vị nữ cư 
sĩ Công Tằng Tôn Nữ Xuân Tứ, pháp danh Nguyên Chí và cô Tâm 
Ngọc (nay là Tỳ-kheo-ni Chí Liên và Tâm Liên) đã cúng dường cho 
Ni trưởng Huỳnh Liên xây dựng tịnh xá.

Năm 1961, Tịnh xá Ngọc Kinh kiến tạo ngôi chánh điện hình 
bát giác với vật liệu xây dựng bằng gỗ thô sơ gồm chánh điện với tháp 
Đức Bổn sư, phía sau thờ Tổ sư Minh Đăng Quang, hai bên là nhà 
dài, phía bên trái là tịnh thất bằng gỗ để Ni trưởng nghỉ ngơi. Đến 
năm 1963, tịnh xá tổ chức lễ khánh thành trọng thể, Ni trưởng đứng 
ra hướng dẫn đại chúng cung nghinh tượng Bổn sư từ chùa Từ Đàm 
về tôn trí tại tịnh xá.

Vạn vật theo thời gian thành - trụ - hoại - không, ngôi tịnh xá 
cũng không ngoại lệ. Sau mấy mươi năm tồn tại, đến năm 1996 tịnh 
xá bị xuống cấp trầm trọng, Sư trụ trì Giao Liên kính thỉnh Ni sư 
Phan Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành ở Buôn Ma Thuột, đứng ra đại 
trùng tu tịnh xá.

Bên cạnh đó, do nhu cầu sinh hoạt, tu tập của Ni chúng và thiện 
nam tín nữ, Ni sư nâng cấp tịnh xá thành hai tầng. Tầng trên ở giữa 
là chánh điện, bên trong chánh điện tôn trí tượng Bổn sư, sau Đức 
Bổn sư thờ Tổ sư Minh Đăng Quang và nhị vị Ni trưởng (Huỳnh 
Liên và Bạch Liên). Phía trước chánh điện có ba bức họa, giữa là 
Phật thành đạo dưới cội Bồ-đề, bên phải là Thái tử vượt thành xuất 
gia, bên trái là Đức Phật cùng chư đệ tử đi khất thực hóa duyên. 
Trước mặt chánh điện có tượng Quan Âm lộ thiên và bên phải ngoài 
chánh điện là phương trượng, bên trái thờ Cửu Huyền. Tầng dưới 
phía trước là phòng khách, sau là Tăng đường, hai nhà dài vẫn như 
cũ, chỉ lợp ngói lại. Việc trùng tu hoàn mãn và đã tổ chức lễ Khánh 
thành vào ngày 19 tháng 2 năm 1998.

Tịnh xá Ngọc Kinh tồn tại đến ngày nay đã trên 40 năm, là thắng 
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duyên của các bậc tiền bối và đã trải qua 9 đời trụ trì: Ni sư Phát Liên, 
Minh Liên, Thời Liên, Lập Liên, Uẩn Liên, Tứ Liên, Trân Liên, hiện 
nay là Ni sư Giao Liên cùng với Ni chúng đệ tử tu học4.

Tịnh xá Ngọc Kinh là tịnh xá Ni duy nhất ở kinh đô Huế, là nơi 
tu tập của chư Ni Khất sĩ tại trú xứ, đồng thời thuận tiện cho quý Ni 
trẻ ở các miền đến tu học tại trường Đại học Phật giáo và Trung cấp 
Phật học tại Huế, là nơi chiêm bái của Phật tử khắp nơi, cũng là chỗ 
dừng chân của các đoàn hành hương tham quan cố đô Huế - nơi 
được mệnh danh là “cái nôi của Phật giáo”. Tịnh xá là điểm sáng của 
Ni giới Phật giáo Khất sĩ trong lòng Phật giáo cố đô Huế.
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Sơ đồ 2: Hệ thống cấu trúc và xây dựng Tịnh xá Ngọc Kinh 
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3.3. Vai trò, vị trí của Phật giáo Khất sĩ trong tổ chức Giáo hội 
Phật giáo Huế

Nếu như trên một bình diện rộng, Hệ phái Khất sĩ là một 

4. Xem thêm: 64 tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh, 2004.
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thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với rất nhiều đóng 
góp cho Giáo hội, cho Đạo Phật Việt Nam ngày càng xương 
minh, nhưng  đối với Phật giáo Huế thì những sự biểu hiện 
trong vai trò, vị trí của Hệ phái vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều 
hạn chế.

Phật giáo Khất sĩ ở Huế có hai tịnh xá giống như ở Quảng Trị 
hay miền Bắc. Thừa Thiên - Huế chỉ là những phần ngọn của Hệ 
phái khi phát triển ra miền Trung. Từ Bắc đèo Hải Vân ra đến miền 
Bắc thì sự phát triển của Hệ phái không còn rầm rộ và hình thành 
một tiếng nói chung cùng với Giáo hội Phật giáo ở đó, mà ngược 
lại Hệ phái hầu như không tham gia (nếu không muốn nói là không 
có) vào trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Huế. Các vị sư trụ trì, các 
tịnh xá đều nằm trong hệ thống quản lý chung của Giáo hội Phật 
giáo Huế. Phật giáo Khất sĩ không có tiếng nói lớn trong chính hệ 
thống Giáo hội ở Huế, bởi vì sự phát triển rất nhỏ, Tăng chúng ít 
ỏi lại luân phiên đến đi theo quy định của Giáo đoàn, cứ ba tháng 
hoặc sáu tháng thay đổi trú xứ một lần nên không thể tham gia 
Phật sự cùng Giáo hội được, mặc dù sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật 
của Hệ phái luôn đầy đủ. Các Tăng Ni của Hệ phái ở Huế đều tham 
gia các khóa học ở Trường Trung cấp Phật học Báo Quốc và Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Như thế, chúng ta có thể thấy được vai trò cũng như vị trí của 
Hệ phái biểu hiện trong Phật giáo Huế là không có, bởi sự đơn điệu 
ít phát triển của Hệ phái ở Bắc, miền Trung trở ra và ngày nay đang 
được khắc phục dần.

3.4. Phật giáo Khất sĩ trong mối quan hệ với tín đồ Phật tử 
ở Huế

Phật giáo tồn tại được là nhờ vào giới luật trang nghiêm với sự 
hiện diện đầy đủ bốn chúng: hai xuất gia và hai cư sĩ tại gia. Nằm 
trong quy luật đó, Phật giáo Huế đã tồn tại phát triển nhờ vào sự 
ủng hộ mạnh mẽ của hai chúng tại gia từ khi du nhập và cho đến 
ngày nay. Sự gắn liền gốc rễ ăn sâu trong quan hệ mật thiết giữa 
chùa với bổn đạo cư sĩ, hai chúng luôn luôn được phát triển rất 
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mạnh. Người dân coi Phật giáo là nguồn sống tâm linh nên Phật 
tử ở Huế vừa là tín đồ vừa là những người ủng hộ đạo pháp nhiệt 
thành, không vụ lợi.

Khi du nhập đến Huế (những năm 1960), Hệ phái đã hòa nhập 
trong lòng Phật giáo Huế cũng như trong lòng người dân Phật tử ở 
Huế. Mối quan hệ trên tinh thần người Phật tử được thể hiện rất mật 
thiết trong việc ngoại hộ cúng dường cho chư Tăng hành đạo. Và 
họ không phân biệt tông phái, hay bất cứ một điều gì cản trở họ đến 
với tịnh xá, đến với các vị sư khất thực mỗi sáng trên đường trang 
nghiêm và thanh thoát.

Ban đầu, khi mới du nhập đến Huế thì số lượng Phật tử không 
nhiều, sau 1975 đến nay thì ngày càng ít dần, âu cũng có thể do 
mặt này hay mặt khác bởi những đặc trưng riêng của Phật giáo 
Khất sĩ và đặc trưng của Phật giáo Huế, nên Phật giáo Khất sĩ chỉ 
ở trong lòng Phật tử khi họ chính là người con Phật và họ đến 
bằng tấm lòng tự nguyện mang niềm tin tâm linh sâu sắc. Mối 
quan hệ ở đây là mối quan hệ đa chiều giữa tín đồ với chư Tăng 
Khất sĩ trong hành đạo và tu đạo. Mặt khác, tín đồ Phật tử Huế 
chưa hiểu rõ và tường tận phương pháp tu hành, tôn chỉ, mục 
đích của Phật giáo Khất sĩ nên các tịnh xá ở đây không được phát 
triển mạnh như ở các chùa. Nhưng, họ là người kỉnh Phật trọng 
Tăng, càng về sau này càng gắn bó cùng tịnh xá, giúp các vị sư 
phát triển về chiều sâu lẫn chiều rộng trong việc phát triển Phật 
giáo Khất sĩ ở đây.

Tuy nhiên khi nhìn lại vấn đề đó, chúng ta thấy được sự phát 
triển với những biểu hiện của Phật giáo Khất sĩ ở Huế không 
mạnh và mang tính đơn lẻ, rời rạc. Tịnh xá ở đây là nơi nghỉ chân 
của các vị khi đi du hành, học đạo, hành đạo. Hơn nữa ở Huế, 
Phật giáo Đại thừa xuyên suốt trong quá trình tồn tại của Phật 
giáo Huế, thể hiện rõ trong những vấn đề cơ bản như tư tưởng 
giải thoát, quan niệm về thế giới, về nhân sinh, con đường giác 
ngộ, về phương cách sinh hoạt, nghi lễ, hành đạo cũng như về 
thờ cúng nghi lễ. Đồng thời, sự dung hợp trong Phật giáo Huế 
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là Thiền tông và Tịnh độ tông hình thành nên cái gọi là “Phật 
tại tâm”, lấy tinh thần cứu khổ cứu nạn chúng sanh nên rất gần 
gũi, ăn sâu trong mỗi con người gắn liền với chùa chiền hay tịnh 
xá. Từ đó lôi cuốn một lượng Tăng Ni, tín đồ theo rất đông, ảnh 
hưởng khá sâu đậm với các biểu hiện trên mọi mặt trong cuộc 
sống người dân Huế. Cho nên khi Hệ phái Khất sĩ du nhập đến 
Huế, hòa nhập trong Phật giáo Huế với tư cách là một thành viên 
nhưng sự phát triển đến nay vẫn còn hạn chế, dù đã góp phần làm 
Phật giáo Huế thêm nhiều màu sắc, đa dạng trong đời sống tâm 
linh của tín đồ Phật tử.

4. Thay lời kết

Tôn giáo luôn gắn liền với con người trong đời sống cũng như 
tinh thần, nên để hiểu về một tôn giáo cần có sự nghiên cứu nhiều 
chiều, nhiều hướng khác nhau trên mọi khía cạnh để làm nổi bật 
những giá trị chơn lý và cũng tìm thấy những hạn chế, thiếu sót 
nhằm thúc đẩy con người đến với chơn lý tôn giáo, niềm tin tôn 
giáo của họ. Đồng thời cũng khai mở con đường vươn đến giá trị 
trường tồn chân - thiện - mỹ, làm cho đời sống con người càng 
đạt đến một giá trị thiết thực cao hơn. Hơn nữa, niềm tin của con 
người về một tôn giáo nào đó đều tùy thuộc vào nhận thức của 
họ về tôn giáo đó trước những nhu cầu và sự đáp ứng tín ngưỡng 
trong bối cảnh hiện tại. Do vậy, không vì lý do này hay lý do khác 
để làm giảm sút đi niềm tin, ưu điểm hay nhạo báng, chê trách hay 
dở, mà ở đây chúng tôi muốn lột tả được tính năng ưu việt của Phật 
giáo Khất sĩ mang tư tưởng giáo lý trung dung Bắc tông và Nam 
tông mới được hình thành, lại đang trên đà phát triển mạnh, khẳng 
định mình bên cạnh hai Hệ phái Bắc - Nam tông vốn đã có cách 
đây hàng ngàn năm. Chính sự tinh túy, đặc sắc của Phật giáo Khất 
sĩ Việt Nam khi ra đời đã phát triển mạnh ở miền Nam, nhưng vì 
những lý do khách quan cùng chủ quan nên ở miền Bắc (từ Bắc đèo 
Hải Vân trở ra) sự phát triển, ảnh hưởng của Hệ phái không lớn. 
Và, đó cũng là vấn đề cần được quan tâm lớn nhất khi nhìn nhận sự 
phát triển của Phật giáo Khất sĩ trong bối cảnh hiện nay cũng như 
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cho sự phát triển trong tương lai.

Nhìn nhận sự hình thành và phát triển Phật giáo Khất sĩ ở Huế 
trên mặt tổng quan là một sự nỗ lực của chính các vị sư trên bước 
đường hoằng hóa, xiển dương mối đạo mới trong suốt 60 năm qua 
với những thành tựu hiện tại. Tuy nhiên, sự phát triển của Phật 
giáo Khất sĩ trên đất cố đô Huế, đặc biệt là đối với các hoạt động 
Phật sự, tín đồ, lễ nghi hay hòa nhập một cách sâu rộng trong quần 
chúng người dân Huế cần được lưu tâm với các phương pháp riêng 
để góp phần đưa giáo pháp Khất sĩ đến mọi người, giúp họ hiểu 
hơn những gì Khất sĩ đã, đang làm trong cái đặc trưng riêng có của 
Phật giáo Huế.

***
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HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ    
VÔÙI TÍN ÑOÀ DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ TAÂY NGUYEÂN

TT.TS. Giác Duyên 
Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM 

Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Gia Lai 
Chánh Thư ký Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ

Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đều có mục đích 
đem lại sự an vui cho mọi người. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ 
hơn 2.000 năm, và tại mảnh đất Việt Nam thân yêu này, từ những 
năm 40 của thế kỷ XX, xuất hiện Hệ phái Khất sĩ. Đối với vùng Tây 
Nguyên, số lượng tín đồ theo Phật giáo đại đa số là người Kinh, còn 
các dân tộc thiểu số rất ít người theo đạo Phật. Cho nên, Hệ phái 
Khất sĩ với tín đồ dân tộc thiểu số Tây Nguyên là vấn đề mới và cần 
tìm hiểu.

1. Vài nét về sự hình thành Hệ phái Khất sĩ

Đạo Phật là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở nước ta, 
Phật giáo Việt Nam được du nhập từ Ấn Độ và Trung Quốc. Ngay 
từ đầu Tây lịch với truyện cổ tích Chử Đồng Tử học đạo với một 
nhà sư Ấn Độ ở Hưng Yên ngày nay, các truyền thuyết về Thạch 
Quang Phật và Man Nương Phật Mẫu xuất hiện cùng với sự giảng 
đạo của Khâu Đà La trong khoảng thời gian từ 168 – 189, hay Luy 
Lâu (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) là trung tâm Phật giáo quan trọng 
ở nước ta lúc bấy giờ, điều đó chứng minh rằng Phật giáo du nhập 
vào Việt Nam rất sớm. Đến đời nhà Lý (1010 - 1225), đạo Phật tại 
Việt Nam phát triển cực thịnh, ảnh hưởng đến tất cả các mặt trong 
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cuộc sống, bấy giờ Phật giáo được xem là quốc giáo. Sang nhà Hậu 
Lê, đạo Phật đi vào giai đoạn suy yếu. Đến đầu thế kỷ XX, do ảnh 
hưởng mạnh mẽ của phong trào “Chấn hưng Phật giáo” tại Trung 
Hoa, các nhà sư Khánh Hòa và Thiện Chiếu đã có những đóng góp 
quan trọng trong sự khởi đầu chấn hưng Phật giáo Việt Nam, bắt 
đầu từ các đô thị miền Nam.

Trên đường truyền bá và hội nhập, Phật giáo luôn luôn thực 
hiện tính khế lý, khế cơ. Khế lý là nói về mặt tư tưởng, nhờ khế lý 
nên dù ở đâu và lúc nào Phật giáo vẫn hợp với chân lý, vẫn luôn 
luôn phong phú, sâu sắc mà vẫn giữ được bản chất của mình, đó 
là “vị giải thoát”. Khế cơ thì thiên trọng về mặt lịch sử, nhờ khế 
cơ mà tuy phong tục tập quán mỗi quốc gia có khác, đạo Phật tuy 
uyển chuyển nhưng vẫn không mất gốc. Phật giáo Việt Nam mang 
những đặc điểm khác biệt so với Phật giáo của các nơi khác trên 
thế giới, bởi Phật giáo Việt Nam tiếp nhận cả hai dòng truyền lớn 
nhất là Bắc tông và Nam tông. Bằng sự dung hợp từ hai tông phái 
ấy, ở giai đoạn Chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ XX đã 
xuất hiện Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam (nay gọi là Hệ phái Khất sĩ).

Người khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ là Đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang, Ngài đã vận dụng kết hợp hài hòa được hai truyền thống lâu 
đời của Phật giáo thế giới, khẳng định con đường tu tập theo Phật 
giáo đều ngang qua Giới Định Tuệ. Với lòng từ bi, vị tha; với bổn 
nguyện độ sanh thúc giục, Ngài phát tâm Bồ-đề mở mang mối đạo 
khắp miền Nam lúc bấy giờ, độ được nhiều đệ tử xuất gia và tại gia. 
Phật giáo Khất sĩ đã dung hợp tinh hoa từ hai hệ phái Bắc tông và 
Nam tông, đề cao đường lối không phân Đại thừa và Tiểu thừa, hình 
thành nên một hệ tư tưởng mang đậm tính dân tộc, thể hiện được 
tính phổ biến, gần gũi và dễ hiểu, dễ học, dễ hành trì. Vì thế, mặc dù 
ra đời sau hai hệ phái lớn nhưng Hệ phái Khất sĩ đã có sức lan tỏa 
rộng và tầm hoạt động lợi đạo ích đời mỗi ngày một thêm lớn mạnh. 

Sau ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ - 1954, Đức Tổ sư 
vắng bóng, Đức Nhị tổ Giác Chánh bốn lần dẫn đoàn Du Tăng 
hành đạo miền Trung rồi trở vào miền Nam, riêng Đức Thầy Giác 
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Tánh, Giác Tịnh, Giác An ở lại lập các đoàn Du Tăng để hoằng 
dương giáo pháp Khất sĩ tại những nơi mà dấu chân Khất sĩ mới 
đến. Khoảng cuối thập niên 60, do nhu cầu thực tế, Hệ phái Khất sĩ 
đã thành lập 5 Giáo đoàn Tăng, 1 Giáo đoàn Ni và 3 Phân đoàn Ni 
trực thuộc Tăng quản lý.

Trước năm 1975, Trung ương của Hệ phái Khất sĩ có 3 tổ chức 
là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam (bao gồm Giáo đoàn I đến 
Giáo đoàn V), Giáo hội Khất sĩ Việt Nam (tức giáo đoàn VI) và 
Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt Nam. Ba tổ chức này sinh hoạt đến sau 
năm 1981 cùng 8 tổ chức Phật giáo khác trong nước kết hợp thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và 9 tổ chức trên trở thành 3 hệ 
phái lớn là Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ trong “ngôi nhà” Phật 
giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, Hệ phái Khất sĩ không ngừng lớn 
mạnh và phát triển, tịnh xá ngày càng nhiều, số lượng Tăng Ni tu 
học, trình độ Phật học và thế học mỗi ngày một cao dần, giáo pháp 
Khất sĩ được truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

2. Tình hình tín đồ Phật tử dân tộc thiểu số Tây Nguyên sinh 
hoạt theo Phật giáo Khất sĩ  

Tây Nguyên là vùng đất rộng lớn ở phía Tây Nam Trung Bộ. 
Tây Nguyên hiện nay có năm tỉnh tính từ Bắc vào Nam là Kon 
Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên vốn 
là vùng cư trú của nhiều dân tộc ít người như Gia Rai, Ba Na, Xơ 
Đăng, M’Nông, Ê Đê... Hơn 100 năm trở lại đây, sau khi người 
Pháp đã tiên phong trong việc khai phá vùng đất này, phong trào 
di dân của  người Kinh đã tạo cho Tây Nguyên một bộ mặt mới. 

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, “Năm 2005, ở khu vực Tây 
Nguyên có gần 300 ngàn người dân tộc thiểu số theo đạo Công Giáo 
và trên dưới 400 ngàn người theo đạo Tin Lành (Gia Lai: 70.946 
người. Kon Tum 8.950 người. Đăk Lăk và Đăk Nông: 130.515 người. 
Lâm Đồng: 68.500 người...)1.     

1. Ban Tôn giáo Chính phủ, Tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các 
hoạt động tôn giáo, Nxb. Tôn giáo, 2008, tr. 35. 
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Năm năm sau, theo Thượng tọa Thích Viên Thanh2 thì Tây 
Nguyên là vùng đất có từ lâu đời với các dân tộc bản địa, tôn giáo 
gốc của các đồng bào ở đây là tín ngưỡng Bái vật giáo, Đa thần giáo 
với các tập tục bản địa tạo nên một sắc thái đặc sắc của vùng này. 
Từ chính sách thực dân kết hợp với truyền giáo của người Pháp 
cách đây gần một thế kỷ, đạo Thiên Chúa đã có ảnh hưởng sâu 
rộng trong các buôn người dân tộc. Sau đó, sự di dân ồ ạt trong 
những năm 1954, đạo Thiên Chúa đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng 
thêm. Người Mỹ cũng đưa đạo Tin Lành vào các vùng dân tộc khá 
mạnh. Thế nhưng sau những năm 1975, sự phân bổ lại nơi cư trú 
với phong trào đi kinh tế mới, làm cho tỷ lệ phân bổ giữa các dân 
tộc, tôn giáo cũng thay đổi nhiều. Tỷ lệ Phật giáo tăng theo số lượng 
người Kinh đi kinh tế mới. Một số vùng đồng bào dân tộc và các 
vùng sâu vùng xa vẫn chưa có tôn giáo. Gần đây, vào thời điểm mới 
mở cửa, một số tu sĩ Phật giáo đi vào vùng sâu sinh hoạt, chia sẻ 
những khó khăn với người dân, nên một số buôn đã đi theo Phật 
giáo, nhưng vẫn còn rất ít so với đà tăng trưởng của các tôn giáo 
như Tin Lành, Thiên Chúa. Đến nay, có thể nhận định về tình hình 
tôn giáo ở Tây Nguyên như sau: 

- Đại đa số người Kinh ở vùng sâu theo Phật giáo hoặc nghiêng 
về Phật giáo.

- Đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn theo Tin Lành hoặc Thiên 
Chúa và tăng nhanh trong thời điểm hiện nay.

- Có một số vùng sâu, vùng xa không có tôn giáo nào3.

Từ hai thông tin trên cho thấy, đến khoảng năm 2010 số lượng 
đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo Phật giáo vẫn còn khá 
khiêm tốn. 

Đối với Hệ phái Khất sĩ, trong các tịnh xá của 6 Giáo đoàn và 
của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hiện nay chỉ có 3 tịnh xá là Tịnh xá 

2. Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.
3. Thích Viên Thanh, “Kết hợp hoằng pháp với các Phật tử khác tại các vùng sâu”. 

Nguồn dẫn http://www.phatgiao.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=574452
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Ngọc Quang và Tịnh xá Ngọc Khánh (thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đăk Lăk), Tịnh xá Phú Cường (thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai) là có Phật tử dân tộc thiểu số sinh hoạt tu học.

2.1. Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Khánh với Phật tử 
dân tộc thiểu số Ê Đê.

Vào những năm 1978 – 1980, Phật tử Thiện Ý (nay là ĐĐ. Giác 
Sỹ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, thôn 4, xã Hòa Khánh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) lần đầu tiếp xúc với đồng bào dân 
tộc thiểu số Ê Đê liền chọn một người Kinh lấy chồng dân tộc Ê Đê 
tại buôn (làng) Suk Mrang, huyện Cư Mgar làm chỗ dựa cho việc 
hoằng pháp, rồi nhiều lần vào thăm viếng, tặng quà gây tình cảm 
thân thiện với họ, đồng thời học tiếng Ê Đê để giao tiếp. Vốn trước 
những năm 1975, Sư từng học trong trường đại học Y khoa nên biết 
về bệnh tật và trị liệu. Những năm 1981 - 1990, Sư vào buôn chữa 
bệnh thông thường, tặng quần áo, gạo tiền… cho dân làng, khuyên 
họ sống hợp vệ sinh, dời chuồng nuôi gia súc từ dưới nhà sàn ra bờ 
rào, tối lại mời họ ăn bánh kẹo, luôn tiện nói chuyện đạo lý. Lúc 
đầu vài gia đình tập trung nghe Sư giảng, sau đến 20 gia đình. Khi 
hiểu được đạo, 70 người trong buôn xin quy y Tam Bảo và cúng 
dường nhà đất để lập Niệm Phật đường. Hiện nay, hằng đêm nơi 
đây đều có Phật tử tụng kinh.

Cũng giai đoạn này, Sư làm quen với dân tộc ở làng bên cách 
khoảng 3km. Cũng với phương thức hành đạo kết hợp như trên, 
được họ hết lòng mến mộ Phật pháp rồi xin quy y Tam Bảo, cúng 
dường đất và nhà để làm tịnh thất, tạo điều kiện thuận tiện cho việc 
hướng dẫn họ tu học theo đạo Phật.

Sau đó, vào những năm 1990 - 2000, một số Phật tử đã quy y 
trên hiểu được Phật pháp, họ thường về Tịnh xá Ngọc Quang (22 
Đoàn Thị Điểm, tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn 
Ma Thuột) và Tịnh xá Ngọc Khánh ở thành phố Buôn Ma Thuột 
tham dự các ngày đại lễ như Phật đản, Vu Lan… Những năm gần 
đây, Đại đức đã dịch một số kinh sách sang tiếng dân tộc Ê Đê để 
giúp họ hiểu sâu hơn về giáo lý, về nghi lễ, như năm 2004 dịch 
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quyển Lịch sử Đức Phật Thích-ca và giáo pháp của Ngài, năm 2009 
dịch quyển Nghi thức Tụng niệm của Hệ phái Khất sĩ.

Trong số những đồng bào dân tộc thiểu số quy y tu học theo 
Phật giáo, có em Y Phép Prong (pháp danh Huệ Bảo) xuất gia tu 
học tại Tịnh xá Ngọc Khánh được 6 năm.

2.2. Tịnh xá Phú Cường với Phật tử dân tộc Gia Rai

Cuối năm 2009, thời tiết bất thường đến với đồng bào Tây 
Nguyên, điển hình là cơn bão số 9 đã gây ra lụt lội làm thiệt hại rất 
lớn cho nhân dân vùng này, nơi bị nặng nhất là xã Ia Broái, huyện 
Ia Pal, tỉnh Gia Lai. Đồng bào xã này hầu hết là dân tộc thiểu số 
Gia Rai. Nhân chuyến đi cứu trợ đến xã này, chúng tôi có duyên 
quen biết với gia đình tên RCom Nah. Qua trao đổi và giảng giải 
về Phật pháp, gia đình anh vốn có túc duyên với Phật giáo nên cho 
một người con tên Kpă Yăo (pháp danh Tâm Pháp) và một người 
cháu tên K’Sor Khư (pháp danh Huệ Hiền) theo chúng tôi xuất gia 
tu học được hai năm.

Năm 2010, Tịnh xá Phú Cường tại thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai thành lập. Hai năm sau, một số người đồng bào ở 
2 làng Kueng Thoa và Tà Ròn trong xã xin quy y theo Phật. Sau đó, 
10 người ở làng Ia Sor, xã H Bông tiếp tục xin quy y. Đầu năm 2013, 
có khoảng 30 người đồng bào ở làng Blo (xã Blang, huyện Chư Sê) 
xin quy y; đến tháng 10 năm 2013, có thêm 350 người ở 2 làng Hlu 
và Mung (thuộc xã Ia Blang) xin quy y theo Phật giáo. Đến nay có 
khoảng 450 Phật tử người dân tộc thiểu số Gia Rai thuộc 3 xã Ia Pal, 
H Bông và Ia Blang của huyện Chư Sê đã quy y và sinh hoạt tu học 
vào mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Tịnh xá Phú Cường.

3. Những thuận lợi và khó khăn của tín đồ Phật tử và phương 
cách truyền bá chánh pháp hiệu quả hơn

Trải qua thời gian giao tiếp, hướng dẫn, chúng tôi nhận thấy:

Đa số những tín đồ Phật tử hiện nay đều biết tiếng Việt nên 
những vị tu hành chưa biết tiếng dân tộc vẫn có thể tiếp xúc, trao 
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đổi, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tu học bằng tiếng Việt.

Nghi thức tụng niệm Khất sĩ dịch nghĩa nên dễ đọc tụng, dễ 
hiểu nghĩa. Điều đó giúp họ dễ tiếp thu Phật pháp.

Bên cạnh những thuận lợi, việc truyền pháp Phật đến với 
những người Phật tử dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện nay vẫn 
còn những khó khăn, bởi vì:

a. Trình độ học vấn của họ thấp, chưa thể giảng giải sâu xa ý 
nghĩa Phật pháp.

b. Các tín đồ quá nghèo, vật chất quá thiếu thốn nên ảnh hưởng 
nhiều đến việc tu học.

c. Tín đồ ở quá xa tịnh xá, như Tịnh xá Phú Cường (Gia Lai), 
làng Blo cách 5km, đa số phải đi bộ vì không có phương tiện đi lại; 
làng Ia Sor cách 10km, 2 làng Mung và Hlú cách khoảng 12 km, vì 
thế chỉ một số người có xe máy hoặc cùng đi bằng xe công nông 
(phương tiện di chuyển thô sơ) mới đi về tịnh xá được. Còn tín đồ 
Phật tử người Ê Đê về Tịnh xá Ngọc Quang, Ngọc Khánh (Đăk 
Lăk) xa 10km trở lên.

Thông qua kinh nghiệm hoằng pháp, ngoài những thuận lợi 
vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng:

1. Hệ phái Khất sĩ với việc truyền bá Phật giáo đến với người 
đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên còn quá ít, ngay cả Phật giáo 
Bắc tông cũng thế. Tuy vậy, cũng có người hướng đến sự xuất gia 
tu học như các em Y Phép Prong (Huệ Bảo), Kpă Yăo (Huệ Pháp) 
và K’Sor Khư (Huệ Hiền).

2. Các tôn giáo bạn như Tin Lành, Thiên Chúa có điểm sinh 
hoạt tôn giáo ngay tại buôn làng. Phật giáo nói chung, Hệ phái Khất 
sĩ nói riêng, nếu thuận duyên và được các cấp chính quyền đồng ý 
thì cần phải thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo, tịnh xá, tịnh thất, 
niệm Phật đường ngay nơi buôn làng sẽ có rất nhiều thuận lợi cho 
việc hoằng dương Phật pháp. Được thế, chỉ cần một vài vị xuất gia 
làm đúng quy định của Phật giáo và các cấp chính quyền đến buôn 
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làng có tín đồ theo Phật giáo để giảng nói, hướng dẫn họ tu học thì 
sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian của cả tập thể đi đến tịnh xá và cả 
thời gian về lại buôn làng. Lại nữa, còn một số đông người trong 
buôn làng muốn theo Phật giáo nhưng họ không có phương tiện 
để đến chùa, tịnh xá như những người khác. Do vậy, đơn vị sinh 
hoạt nhỏ nhất của Phật giáo không chỉ giới hạn chùa, tịnh xá, tịnh 
thất, niệm Phật đường mà sẽ là điểm sinh hoạt mới đáp ứng cho 
việc hoằng dương Phật pháp đến vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu 
vùng xa.

3. Hệ phái Khất sĩ, các Giáo đoàn, Ni giới Hệ phái Khất sĩ cần 
vận dụng mô hình Từ thiện kết hợp Hoằng pháp đến với đồng bào 
dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, cụ thể hơn là những Phật 
tử dân tộc thiểu số hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về vật chất. 
Với các công tác từ thiện như khám bệnh phát thuốc, tặng quà, 
giúp các học sinh có phương tiện đến lớp, có tiền đóng học phí, xây 
dựng nhà tình thương… sẽ làm cho họ an tâm tu học và những việc 
từ thiện này góp phần xây dựng buôn làng văn hóa.

4. Chú trọng việc đào tạo Tăng Ni Phật tử thông thạo một số 
tiếng dân tộc và dịch một số kinh sách Phật giáo cần thiết sang 
tiếng dân tộc ấy để thuận lợi việc đọc tụng, giảng giải Phật pháp 
cho những người ở một số buôn làng quá xa người Kinh và những 
người già chưa biết tiếng Việt.

Được như thế, việc truyền bá Phật pháp đến với người Phật tử 
thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên sẽ có những bước 
chuyển biến mới và tốt hơn.

Tóm lại, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập Hệ phái Khất 
sĩ và được chư đệ tử lớn của Ngài kế thừa phát triển. Với sự xiển 
dương giáo lý đạo Phật bằng cách thiết thực, đặc sắc, gần gũi dễ đi 
sâu vào quần chúng, Hệ phái Khất sĩ tuy xuất hiện sau nhưng cũng 
trở thành một Hệ phái lớn trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện 
nay. Hệ phái Khất sĩ truyền đến Tây Nguyên từ những năm 60 của 
thế kỷ XX (cách đây khoảng 50 năm), mảnh đất Tây Nguyên Việt 
Nam có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng số người theo Phật 
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giáo nói chung và theo Hệ phái Khất sĩ rất ít. Theo chúng tôi, hiện 
nay đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo Phật giáo 
có một số thuận tiện và một số chưa thuận tiện, nên cần phát huy 
những việc thuận lợi và tháo gỡ những gì tồn đọng, khó khăn ấy mà 
vạch ra cách thức truyền đạt Phật pháp đến với họ tốt hơn. 

***
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HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ: NHÖÕNG THAÙCH THÖÙC    
TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN

ĐĐ.TS. Minh Duy 
Tịnh xá Ngọc Thịnh – Bình Dương

DẪN NHẬP

Trong giai đoạn thế kỷ XX, tình hình đất nước đang trong tình 
trạng rối ren bởi Pháp thuộc, Phật giáo do bị ảnh hưởng của thời cuộc 
nên cũng đi vào tình trạng suy vi. Trước tình hình nhiễu nhương của 
xã hội, niềm tin tôn giáo bị pha tạp, phai nhạt dần tính trong sáng và 
thánh thiện, nên chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo đã phát động phong 
trào chấn hưng Phật giáo. Trong tình trạng tín ngưỡng bị pha tạp giữa 
các niềm tin tôn giáo, một nguồn ánh sáng mới xuất hiện góp phần 
củng cố lại niềm tin và đồng thời đã trở thành một trong những nguồn 
dưỡng chất tinh thần, tâm linh cho quần chúng tại miền Nam Việt 
Nam thời bấy giờ. Nguồn ánh sáng mới đó là Đạo Phật Khất Sĩ, mang 
đậm bản sắc đặc trưng của người dân Việt Nam với tôn chỉ và tên gọi: 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

Đạo Phật Khất Sĩ (ĐPKS) là một mô hình khôi phục và tiếp nối 
đường lối y bát chân truyền và tu tập sinh hoạt theo mẫu mực Tăng 
đoàn lúc Phật còn tại thế. Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn ba thế kỷ, 
giáo pháp Phật lưu truyền theo hai hướng Nam-Bắc, và tùy theo căn 
cơ trình độ, phong tục, địa dư và văn hóa đời sống của dân chúng có 
khác nhau mà phương pháp tu tập, hành trì cũng  biến thiên hội nhập. 

Khi Pháp xâm lăng nước ta, đi đôi với việc áp đặt nền cai trị là 
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nền văn hóa, tôn giáo Tây Âu, xã hội Việt Nam bị phân hóa, xáo 
trộn và nét văn hóa truyền thống cha ông cũng bị đe dọa. Trong tình 
hình xã hội rối ren, một số tổ chức chống ngoại xâm ra đời, đồng 
thời cũng xuất hiện nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo nội sinh kết 
hợp với chính trị để bảo vệ Tổ quốc. Trước tình cảnh đó, Tổ sư Minh 
Đăng Quang xuất hiện làm sống lại, tươi nhuận một đạo Phật đang 
bị biến dạng, song song với trào lưu chấn hưng Phật giáo khắp nơi. 
ĐPKS ra đời đã kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc 
truyền, từ hình thức đến nội dung, thích hợp với trình độ dân trí và 
văn hóa người dân Nam Bộ lúc bấy giờ. Đây là một dạng Đạo Phật 
góp phần tạo thế vững vàng, không những trong lãnh vực tôn giáo 
tín ngưỡng mà còn là nét văn hóa trong sáng cho dân tộc trong thế kỷ 
XX. Trăm hoa đua nở của các tổ chức kháng chiến, của những tông 
phái Phật giáo, báo hiệu dân tộc sớm hưởng cảnh bình minh của đất 
nước sau thời gian dài tăm tối bởi ngoại thuộc.

Xã hội ngày nay đang trong bối cảnh toàn cầu hóa, Phật giáo 
cũng đang chuyển mình và đồng hành tốt trong quá trình này. ĐPKS 
cũng không thể nằm ngoài xu hướng ấy nếu muốn phát triển một 
cách hài hòa vào lòng dân tộc. Theo quy luật tự nhiên, không một sự 
vật, sự việc nào tồn tại một cách độc lập mà không cần những yếu 
tố ngoại duyên. Chúng cần phải có sự quan hệ hỗ tương mà trong 
giáo lý nhà Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Có thể nói, trong thời 
điểm hiện nay, Phật giáo Việt Nam nói chung hay Hệ phái Khất sĩ 
nói riêng, đang trong giai đoạn chuyển mình, có cơ hội phát triển 
nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có những khó khăn và thách thức cần 
phải vượt qua. 

Hệ phái Khất sĩ đang hòa nhập và đồng hành cùng Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đóng góp xây dựng xã hội sau 
khi đất nước thống nhất. Ngoài sự kế thừa chuyên tu hành trì theo 
đường lối Tổ thầy để lại, chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã cập nhật 
các kiến thức đạo học và thế học để theo kịp sự vận hành của thời 
đại, đồng thời vẫn giữ được những nét đặc thù, bản sắc riêng biệt 
của Hệ phái.
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B. NỘI DUNG

I. Hoàn cảnh ra đời của Đạo Phật Khất Sĩ

Khi thực dân Pháp đặt chân lên mảnh đất Nam Kỳ vào giữa 
thế kỷ XX, cũng là lúc người Việt Nam chịu nỗi đau mất nước, giáo 
quyền đạo Phật bị đàn áp, bởi người Pháp bảo hộ sự truyền đạo Thiên 
Chúa vào Việt Nam, Phật giáo có chiều hướng suy yếu. 

Thời kỳ này ở Nam Bộ Việt Nam, mảnh đất có nhiều thành phần 
dân cư từ các nơi khác đến sinh sống, với các phong tục tập quán, tín 
ngưỡng mà họ mang theo, góp phần quan yếu cho sự hình thành và 
xuất hiện nhiều tôn giáo mới như: Đạo Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, 
Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo... Xã hội thời kỳ này còn rất 
lạc hậu, đời sống cơ cực do chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, nên họ 
muốn hướng về đời sống tâm linh để tìm nguồn an lạc nơi nội tâm. 

ĐPKS ra đời (1944) với đường lối tu tập hành trì và tôn chỉ “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” đã được 
nhiều người kính ngưỡng, ủng hộ và quy hướng theo. 

II. Tính đặc thù của Đạo Phật Khất Sĩ

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
sáng lập và tự thân hướng dẫn sinh hoạt, tu học theo truyền thống của 
Phật Tăng xưa (trì bình khất thực, ăn ngọ, không giữ tiền, du phương 
hành đạo, sống dưới những gốc cây...). Ngày nay, Hệ phái Khất sĩ là 
một hệ phái biệt truyền, mặc dù sinh hoạt tuân thủ theo giới luật nhà 
Phật cũng như hiến chương GHPGVN, nhưng hệ phái vẫn có những 
phương thức tổ chức và sinh hoạt truyền thống cần nên gìn giữ và phát 
huy. Bên cạnh đó, những gì không phù hợp cần phải thay đổi để thích 
nghi với xã hội thì cũng nên thay đổi, thậm chí là bỏ hẳn. Cần dung 
hòa và hệ thống lại để có sự đồng nhất giữa nội dung và hình thức.

I.1. Kiến trúc – thờ phụng

Đạo Phật Khất Sĩ buổi đầu không nặng về hình thức, thờ phượng 
cốt tượng, Đức Tổ sư dạy trong Chơn lý “Thờ phượng”: “Thuở Phật 
sanh tiền, Phật và Tăng là bậc giải thoát tu chơn, nên không có thờ 
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phượng. Các Ngài không có bày ra sự thờ phượng bên ngoài, cùng các 
nghi lễ cúng kiến phức tạp; các Ngài chỉ quý trọng tư tưởng giáo lý. […] 
Vậy thì chúng ta nên hiểu rằng thờ phượng là một phương pháp tạm 
trong lúc đầu cho kẻ ác quấy tội lỗi yếu tâm non dạ. Sự thờ phượng tạm 
ấy là để an ủi khuyến khích kềm giữ đức tin, nhắc nhở cho kẻ mới sơ cơ, 
như nhỏ dại một lúc đầu thôi, rồi về sau là phải tự giác ngộ, tự lo tu để 
mà làm Phật, y như Phật, chớ phải đâu vĩnh kiếp làm tôi đòi cho cốt 
tượng”1. Chính vì thế mà trong các tịnh xá Khất sĩ thời kỳ đầu, ngoài 
tượng Đức Phật Bổn sư và tranh hình Tổ, không thờ thêm bất cứ hình 
cốt nào khác.

Tịnh xá là nơi thờ phượng và là chỗ cư trú cho chư Tăng Ni. Mô 
hình nguyên thủy của tịnh xá là bát giác (8 cạnh), tượng trưng cho Bát 
chánh đạo, là biểu tượng con đường Trung đạo đưa chúng sanh đến sự 
an lạc giải thoát. Bên trên là hình tứ giác tượng trưng cho Tứ diệu đế - 
nền tảng căn bản trong giáo lý Phật-đà. Nhìn vào tịnh xá trông thanh 
thoát và thoáng đãng. Theo quy cách xây dựng xưa kia: “Tịnh xá phải 
8 thước, vuông bốn phía, hình bát giác. Có nhà giảng thuyết pháp, góc 
vuông 16 thước. Có nhà độ cơm nghỉ mát, bề ngang 8 thước, bề dài 16 
thước (ba cái này gọi là nhà Tam Bảo), và có nhà thờ riêng cho cư gia, 
bề dài 8 thước, bề ngang 4 thước”2. Phía bên trong chánh điện thờ tôn 
tượng của Đức Bổn sư Thích-ca ngồi bên trong tòa bảo tháp nóc có 13 
tầng, biểu tượng của con đường tiến hóa từ chúng sanh đến quả Phật 
(lục phàm – tứ thánh – tam tôn).

I.2. Đời sống tu học

Ban đầu khi ĐPKS ra đời, Tăng đoàn chỉ trú dưới gốc cây và 
không ở quá hai đêm một chỗ, không nấu nướng cất giữ, không thọ 
nhận tiền bạc vật báu; và sau khi có trú xứ, chư Tăng chỉ được phép 
lưu trú không quá 3 tháng một chỗ. Nhưng khi Tăng đoàn Khất sĩ 
đã hòa nhập chung với sinh hoạt Giáo hội, việc bổ xứ di trú hay cất 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Thờ phượng”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr. 248-249.

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, “Luật nghi Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2004,  tr. 55.
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giữ tiền bạc, ăn ngọ... cũng được tùy duyên uyển chuyển. Tuy vậy, 
những điều căn bản trong nếp sống truyền thống Tăng đoàn Khất sĩ 
vẫn được nghiêm trì. Tăng Ni Khất sĩ ngày nay cũng đã theo đuổi kịp 
kiến thức thời đại, nhưng chuyên tu hơn là trau dồi học vấn.

Đời sống tu học của Tăng sư Khất sĩ truyền thống dựa trên nền 
tảng Tứ y pháp, tức quy chế phạm hạnh trong Luật tạng được Tổ sư tự 
thân hành trì, triển khai và khuyên dạy đồ chúng. Bốn điều này là nền 
tảng phạm hạnh mà một vị Tỳ-kheo phải hành trì suốt đời với mục đích 
làm thanh tịnh thân tâm, hướng đến hạnh xả ly, thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc của vật chất đời thường. Tứ y pháp gồm: 1. Nhà sư Khất sĩ phải 
lượm những vải bỏ mà khâu lại thành áo nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì 
được nhận; 2. Nhà sư Khất sĩ chỉ ăn đồ xin mà thôi nhưng ngày hội thuyết 
pháp, đọc giới bổn, thì được ăn tại chùa; 3. Nhà sư Khất sĩ phải nghỉ 
dưới cội cây nhưng có ai cúng lều, am nhỏ thì được ở; 4. Nhà sư Khất sĩ 
phải lượm phân uế của bò mà làm thuốc trong khi đau, nhưng có ai cúng 
thuốc, dầu, đường thì được dùng3. Sống và hành theo Tứ y pháp, tức là 
đang sống và đi trên con đường xả ly tịch tịnh, hướng đến sự giác ngộ, 
giải thoát như chư Phật ba đời: “Khi xưa Đức Phật chỉ ra Chánh pháp là 
Tứ y pháp, Trung đạo mà chư Phật và chư Tăng đã hành trì” và “ai hành 
trì đúng Tứ y pháp là đúng Chánh pháp của chư Phật ba đời, là giáo lý Y 
bát chơn truyền”4.

I.3. Pháp danh

Trước đây, cách đặt pháp danh cho Tăng Ni trong Hệ phái đều 
nhất quán và mang nét đặc thù. Tất cả pháp danh trong Hệ phái chỉ 
lót chữ Giác hoặc Minh đối với chư Tăng, và chữ Liên dành cho chư 
Ni. Thế nhưng, hiện nay vấn đề này không còn tính nhất quán, rõ 
ràng nữa. Một số Giáo đoàn đặt pháp danh cho đệ tử chữ đầu ngoài 
Giác và Minh còn có Giác Minh, Giác Đăng. Điều này cần có chủ 
trương chung và có phương thức thực hiện để tăng cường độ nhất 
quán cho những thế hệ kế tiếp. 

3. Sđd, Chơn lý,“Luật nghi Khất sĩ”, tr. 47.
4. Sđd, Chơn lý, tập II, “Chánh pháp”, tr. 13.
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I.4. Pháp phục

Cần có sự đồng bộ và thống nhất về màu sắc kiểu may. Đây là 
một vấn đề đã từng được chư Tôn đức Giáo phẩm quan tâm và chỉ 
thị, nhưng sự thực thi vẫn còn tính chất tự phát, chưa có sự đồng bộ 
và quán triệt một cách rộng rãi toàn vẹn. Một số vị có khuynh hướng 
sử dụng y điều, với từng miếng có kích cỡ y như nhau, may ráp khuôn 
rập với hình thức tương tự như truyền thống Nam truyền. Điều này 
làm giảm đi tính chất “lượm những vải bỏ mà khâu lại thành áo”, 
điều đầu tiên trong Tứ y pháp mà cũng là điểm nhấn của Đạo Phật 
Khất Sĩ ngày xưa. Ngược lại, là trường hợp may y bá nạp quá dày, quá 
nhiều màu. Việc thái quá bất cập ấy cần phải được điều chỉnh để có 
biểu tướng của trung đạo và để sự thống nhất của Tăng đoàn được 
biểu thị ở hình thức pháp phục.

I.5. Nghi lễ, nghi thức tụng niệm

Hệ phái cũng cần có sự thống nhất rõ ràng và hệ thống cụ thể. 
Hiện nay, Hệ phái có quyển Nghi thức Tụng niệm nhưng ở mỗi đạo 
tràng, tịnh xá vẫn chưa thực hành một cách đồng bộ và nhất quán. 
Giờ tụng niệm buổi tối tại các đạo tràng, tịnh xá mỗi nơi hành trì 
theo mỗi nghi thức, chưa nói đến vấn đề thời thọ trì công phu khuya 
hay những thời thọ trì khác, có nhiều nơi không biết thọ trì kinh gì, 
nghi thức gì cho phù hợp. Đây là vấn đề quan yếu mà lãnh đạo Hệ 
phái cần lưu tâm xem xét, điều chỉnh lại để có sự nhất quán cần thiết.  

I.6. Đào tạo – Giáo dục

Ngay từ những ngày đầu khởi nguyên của Hệ phái, ngoài những 
lúc hướng dẫn Tăng đoàn đi khất thực hóa duyên, dạy đạo cho cư 
gia bá tánh, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang còn giảng dạy kinh điển 
- chơn lý, huấn luyện oai nghi, truyền trao giới luật và những kinh 
nghiệm tu tập cho hàng môn đồ tứ chúng. Đệ tử học từ nơi Ngài qua 
thân giáo và khẩu giáo, hầu hết đều được thấm nhuần giáo pháp và 
tông chỉ một cách hiện thực và sống động. Sau khi Đức Tổ sư vắng 
bóng, chư vị Đức Thầy, Trưởng lão vẫn tiếp nối con đường hoằng 
pháp của Ngài. Do điều kiện khó khăn của thời cuộc lúc bấy giờ, quý 
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Ngài cũng không có điều kiện thuận duyên để tổ chức các trường lớp 
chuẩn mực nên sự giáo dục truyền thừa từ Thầy sang trò, từ những 
bậc Thầy, Trưởng lão đối với hàng đệ tử, hậu học mang tính gia giáo 
mà thôi. Tuy sự dạy dỗ này mang đậm chất “gia giáo” nhưng vẫn 
mang lại hoa thơm trái ngọt. Mỗi vị thầy đều thể hiện sự tự thân tu 
tập và trực tiếp chỉ dạy cho học trò về đời sống phạm hạnh của người 
xuất gia. Theo truyền thống Khất sĩ thì:

Bước đầu bổn phận làm trò,

Cả thân tâm ý dâng cho người thầy,

Mặc người uốn nắn chuyển xoay,

Để mình diệt hẳn riêng tây ý xằng5.

Phương pháp nguyên thủy dạy dỗ và đào tạo học trò của Hệ phái 
mang tính đặc thù trong truyền thống giáo dục Phật giáo. Phương 
pháp này giúp cho người học trò mới bước vào cửa đạo bỏ dần tự 
ngã, điều phục tâm tánh, dễ dàng thăng hoa trên đạo lộ giải thoát.

Ngày nay, do đời sống xã hội đang ngày càng phát triển, số lượng 
giới trẻ xuất gia tìm đến với đạo Phật cũng gia tăng. Trong lớp tuổi 
xuất gia đó có nhiều con em sinh trưởng từ gia đình có truyền thống 
đạo Phật, hay xuất thân từ những tổ chức đơn vị Gia đình Phật tử. 
Những người xuất thân từ môi trường Phật pháp như vậy mang một 
hoài bão và chí nguyện rất lớn, tràn đầy đức tin và nhiệt huyết muốn 
hộ đạo giúp đời. Lòng họ luôn hướng đến con đường chân lý, tìm sự 
an lạc giải thoát cho tự thân và tha nhân. Thế nhưng, bên cạnh đó 
cũng không ít những người xuất gia vì lý do hoàn cảnh khác nhau, 
vì kinh tế gia đình hay những mục đích  khác. Do vì thời duyên và 
những yếu tố khách quan, nhiều vị trụ trì của một số đạo tràng, tịnh 
xá thâu nhận người xuất gia mà không ý thức đầy đủ đến trách nhiệm 
‘trồng người’ nặng nề như thế nào nên chưa dành đủ thời gian, điều 
kiện để giáo huấn, và hướng dẫn người mới vào đạo tu tập theo truyền 
thống của Tổ thầy xưa kia. Mặt khác, có những ngôi đạo tràng, tịnh 

5. Tổ sư Minh Đăng Quang, Luật nghi Khất sĩ, “Ý”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2004, tr. 25.
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xá không có đủ Tăng sư trú xứ quán xuyến, chăm lo các công việc 
trong tự viện nên các vị trụ trì những nơi đó đã chấp nhận, cũng như 
thâu nhận Tăng chúng một cách quá dễ dãi. Thậm chí, họ có thể nhận 
người mà không biết rõ nguồn gốc, không qua sự kiểm tra sàng lọc và 
đồng thời không dành nhiều thời gian gần gũi và dạy dỗ đệ tử. Những 
thành phần này theo thời gian rồi cũng trưởng thành nhưng lại thiếu 
kiến thức, thiếu sự tu tập hành trì. Nếu không kịp chấn chỉnh, tình 
trạng này sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ 
nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

C. KẾT LUẬN

Dẫu biết rằng, ngay từ thuở khởi nguyên của đạo Phật, lúc Đức 
Thế Tôn còn tại thế, cũng như lúc ban sơ của ĐPKS, khi những bậc Tổ, 
Thầy còn hiện tiền thì những vấn đề học tập cũng như truyền bá giáo 
lý không mang tính cấp thiết, mà mục đích tối hậu của một hành giả là 
nỗ lực tu tập để đạt được giải thoát. Thế nhưng, Phật giáo muốn tồn tại 
song hành cùng với thời đại thì phải có những thay đổi cho phù hợp.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI của khoa học và tri thức 
nên phải uyển chuyển ứng dụng tính phương tiện và nhập thế của nhà 
Phật. ĐPKS cũng vậy, không thể cứ phải cứng nhắc y theo những gì 
của buổi sơ khai như là không giữ tiền, sống dưới những gốc cây, v.v... 
Những gì là tinh hoa đặc thù của Hệ phái thì cần phải phát huy và gìn 
giữ, thế nhưng những gì không còn thích ứng và phù hợp với thời đại 
thì cần phải sửa đổi thậm chí là bỏ hẳn. Tiếp thu có chọn lọc, phát huy 
có nền tảng là điều ĐPKS cần làm để có thể đứng vững và phát triển 
theo cùng thời gian. 

Tinh thần cốt tủy của đạo Phật cũng như ĐPKS, cái bản chất ban 
sơ vốn có của nó cần phải gìn giữ và phát huy, không được đánh mất 
hay làm phai mờ đi. Xin được trích dẫn lời của HT. Giác Toàn phát 
biểu tại buổi lễ Tưởng niệm 55 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng, thay cho lời kết: “Sự thay đổi hình thức sinh hoạt của Phật 
giáo nói chung, và của Hệ phái Khất sĩ nói riêng, là tùy cơ để phù hợp với 
thời duyên; nhưng cái tinh thần Khất sĩ của Tăng Ni vẫn mãi duy trì”.



CHỦ ĐỀ 4 

HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VAØ SÖÏ NGHIEÄP 
XAÂY DÖÏNG GHPGVN HIEÄN NAY
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SÖÏ GOÙP PHAÀN PHAÙT TRIEÅN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM
CUÛA GIAÙO HOÄI TAÊNG GIAØ KHAÁT SÓ VIEÄT NAM

QUAÙ KHÖÙ VAØ HIEÄN TAÏI

HT.TS. Thích Thiện Nhơn 
Phó Chủ tịch Thường trực 

kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

I. Vài nét về lịch sử Phật giáo Việt Nam 

Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ II, đầu thế kỷ 
III, nhưng đến thế kỷ XVII mới truyền đến vùng đất Nam Bộ. Từ 
năm 1611, lưu dân từ Thuận Quảng đã vào Nam định cư sinh sống. 
Đến năm 1694, Tổ sư Nguyên Thiều từ Thuận Hóa vào phương Nam 
hoằng hóa, trú tại chùa Đại Giác – Đồng Nai. Năm 1744, Hòa thượng 
Linh Nhạc Phật Ý sáng lập chùa Từ Ân – Gia Định và Thiền sư Long 
Thiền người Quảng Ngãi đến xây dựng chùa Hội Tôn – Bến Tre. 
Năm 1725, Hòa thượng Hoàng Long người Bình Định đến hoằng 
đạo tại Hà Tiên, xây dựng chùa Bạch Tháp. Năm 1772, Hòa thượng 
Viên Quang về trụ trì hành đạo tại chùa Giác Lâm – Tân Bình (Gia 
Định). Năm 1900, Hòa thượng Bửu Quang, Hòa thượng Diệu Pháp 
từ Bình Định vào hành đạo tại chùa Phước Minh – Trà Vinh, v.v… 
Đạo Phật cứ như thế phát triển. 

Đến năm 1920, Hội Lục hòa Liên hiệp do Tổ Khánh Hòa khởi 
xướng, mở đầu phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Năm 1931, 
chính quyền Pháp cho phép thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật 
học, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn – Sài Gòn, do Tổ Khánh Hòa làm Hội 
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trưởng. Năm 1934, thành lập Hội Lưỡng Xuyên Phật học Trà Vinh do 
Hòa thượng An Lạc chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho) làm Hội trưởng.

Trong bối cảnh ấy đã ra đời một tổ chức Phật giáo người Việt, gọi là 
Phật giáo Nguyên thủy do người Việt xuất gia tu học tại Nam Vang, rồi 
về hoằng đạo tại miền Nam Việt Nam. Khoảng năm 1930, cụ Nguyễn 
Văn Hiểu - công chức Công chánh làm việc ở Sở Hỏa xa (Sài Gòn), 
nghiên cứu quyển “Tuệ giác của Đức Phật” - tác giả Georgos Grimm 
(người Đức). Một hôm, cụ Lê Văn Giảng (bác sĩ thú y) ở Nam Vang về 
nghỉ tại nhà cụ Hiểu; hai người cùng trao đổi các tài liệu giáo lý Nam 
tông và quyết chí: Một người đi tu lo hoằng dương Phật pháp, một người 
làm cư sĩ hộ đạo. Sau đó, hai cụ đã phát tâm xây dựng chùa Sùng Phúc 
tại Nam Vang. Đây là Tổ đình đầu tiên của Phật giáo Nam tông người 
Việt trên xứ sở chùa Tháp, trước khi có Tổ đình Bửu Quang – Gò Dưa 
(Sài Gòn) xây dựng năm 1938 trên phần đất của ông Bùi Nguơn Hứa 
hiến cúng và chùa Kỳ Viên (năm 1945). Khi nhân duyên hội đủ, vào 
năm 1935, cụ Lê Văn Giảng đã phát tâm xuất gia tại chùa Sùng Phúc với 
ngài Phó Vua Sãi (Hòa thượng Chua Nat) chùa Unalom (Phnom Penh - 
Nam Vang) và được Hòa thượng Bổn sư tế độ ban pháp hiệu Hộ Tông. 
Năm 1950, Giáo hội xây dựng chùa Kỳ Viên (Bàn Cờ, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh) làm trụ sở cho Hội. Năm 1957, chính quyền Sài Gòn chính 
thức cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng-già Nguyên thủy Việt 
Nam, với một Ban Chưởng quản, do Hòa thượng Bửu Chơn làm Tăng 
thống, Hòa thượng Hộ Tông làm Phó Tăng thống v.v… cứ thế phát 
triển đến các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ. 

II. Vài nét về lịch sử hình thành Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, 
sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình 
Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tồn 
Hiếu, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Tỵ, kế mẫu là bà Hà Thị Song. Năm 
1929, gia đình di cư lên thị xã Vĩnh Long sinh sống tại cầu Kinh Cụt, 
phường 1. Ngài theo học trường Tống Phước Hiệp (nay là trường Lưu 
Văn Liệt). Năm 1938, Ngài thôi học, quyết chí xuất gia tầm đạo, sang 
Nam Vang sinh sống, nghiên cứu giáo lý Nam tông suốt 3 năm. 
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Như trên đã đề cập, chắc chắn trong thời gian Tổ sư lưu lại Nam 
Vang nghiên cứu giáo lý Nam tông, rất có thể là ở tại chùa Sùng Phúc, 
do Hòa thượng Hộ Tông cùng cụ Nguyễn Văn Hiểu sáng lập, không thể 
nghiên cứu tại chùa Unalom của Phó Vua Sãi Chua Nat, vì nơi đây không 
có kinh điển chữ Việt, chữ Pháp mà chỉ là chữ Khmer, Pali và Sanskrit. 

Khi trở về Việt Nam, nếu Tổ sư tiếp tục nghiên cứu giáo lý Nam 
tông thì phải tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức. Chùa được sáng 
lập năm 1938 cũng do Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Thiện Luật, 
cụ Nguyễn Văn Hiểu, ông Bùi Nguơn Hứa sáng lập và tại chùa Kỳ Viên 
(Quận 3, Sài Gòn) năm 1945.

Năm 1946, Ngài xuất gia tu học tại chùa Linh Bửu, Mỹ Tho do Hòa 
thượng Thủ tọa Đoàn Ngọc Đê trụ trì. Tại đây, Ngài đã thọ giới Sa-di, 
cụ túc. Theo phương thức thọ giới của Phật giáo Bắc truyền thì giới Bồ-
tát là có thể tự phát nguyện lãnh thọ (kinh Anh Lạc), nhưng giới bản 
Tỳ-kheo là phải có Thầy Tế độ truyền thọ, không có quy định tự thọ 
giới. Theo luật Bắc truyền, có hai trường hợp: Thứ nhất là truyền giới 
Phương trượng, Thầy trò truyền cho nhau (2 người) vẫn đắc giới; thứ 
hai là những vùng ít Tăng thì chỉ cần tam sư (3 Thầy) là Hòa thượng 
Yết-ma, Giáo thọ, và 1 vị Tôn chứng, và phần lớn chỉ truyền 4 giới 
trọng, còn lại 13 pháp hữu dư, 2 pháp bất định, 30 pháp xả đọa, 90 tội 
đọa, 4 pháp hướng bỉ hối, 100 pháp chúng học, 7 pháp dứt sự tranh cãi 
thì Thầy Tế độ nói các vị phải tự tìm Thầy hướng dẫn, dạy dỗ, hoặc tự 
nghiên cứu tiếp, vì không có thời gian truyền hết 250 giới như giới bản 
đã đề cập. Do đó, có thể hiểu tự phát nguyện thọ giới là Thầy Tế độ chỉ 
truyền 4 giới đầu mà thôi, còn lại tự nghiên cứu tìm hiểu để tu học và 
hành trì theo giới pháp Tỳ-kheo. Còn trường hợp ngộ đạo, căn cứ giáo 
lý Bắc truyền, nhất là Luận Du Già Sư Địa quyển 34 do Bồ-tát Di-lặc 
thuyết giảng, Bồ-tát Vô Trước tập hợp thành Luận vào thế kỷ thứ V, 
Tam tạng Pháp sư Huyền Trang dịch sang Hán văn vào thế kỷ thứ VII, 
thì hàng Bích-chi Phật (Độc Giác) có ba hạng là Đại Bích-chi Phật, 
Duyên Giác Bích-chi Phật, Tiểu Bích-chi Phật. Trong đó, vị thứ hai ghi: 
Nhân Duyên Giác (Bích-chi Phật) do quả báo, phúc đức hạnh nguyện 
đời trước nên đời nay không cần phải nghe theo người khác nói pháp, 
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mà tự mình có khả năng phát sinh trí tuệ như thấy hoa rơi, lá rụng, hiện 
tượng vô thường… mà ngộ đạo. Nếu nói theo Tứ quả Thinh Văn là Bất 
Hoàn (A-na-hàm), muốn đi đến chứng quả A-la-hán thì không nương 
tựa vào Phật, mà tự tu, tự ngộ và chứng quả A-la-hán.

Sau khi chứng ngộ, Ngài bắt đầu truyền đạo với danh xưng “Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam, Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” khắp các 
vùng Đông, Tây Nam Bộ. Từ đó, Phật giáo Nam Bộ tiếp nhận thêm 
một tổ chức Phật giáo mới, đó là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Tổ 
sư Minh Đăng Quang sáng lập.

Năm 1954, sau khi Tổ Minh Đăng Quang ngộ nạn, Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam được tiếp tục duy trì, phát triển do chư đệ tử của 
Tổ sư kế nghiệp, hình thành các Giáo đoàn: Giáo đoàn I do Nhị 
Tổ Giác Chánh và Trưởng lão Giác Như lãnh đạo; Giáo đoàn II do 
Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh lãnh đạo; Giáo đoàn 
III do Đức Thầy Giác An lãnh đạo; Giáo đoàn IV do Pháp sư Giác 
Nhiên lãnh đạo; Giáo đoàn V do Đức Thầy Giác Lý lãnh đạo; Giáo 
đoàn VI do Thượng tọa (TT.) Giác Huệ và TT. Giác Đức lãnh đạo. 
Về Ni giới, Tổ hóa độ Ni trưởng Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên 
v.v… hình thành Giáo đoàn Ni và cùng các Giáo đoàn Tăng hành 
đạo khắp miền Trung và miền Nam. 

III. Sự hòa hợp và đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

Khi cuộc cách mạng ngày 01/11/1963 thành công, Phật giáo thoát 
cơn pháp nạn. Ngày 04/01/1964, Đại hội thống nhất Phật giáo Việt 
Nam được tổ chức tại chùa Xá Lợi – Sài Gòn. Nhận lời mời của Hòa 
thượng Thích Tâm Châu, Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, 
Trưởng ban Tổ chức Đại hội, phái đoàn Phật giáo Khất sĩ Việt Nam 
tham dự Đại hội với tư cách quan sát viên. Tăng đoàn có: TT. Giác 
Nhiên, TT. Giác Luận, TT. Giác Đạo, TT. Giác Đăng, TT. Giác Tâm. 
TT. Giác Lý, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Hậu, TT. Giác Định, TT. Giác 
Thọ, TT. Giác Đức; Ni đoàn có: NS. Huỳnh Liên, NS. Bạch Liên, NS. 
Thanh Liên, NS. Diệu Liên, NS. Minh Liên. Sự hiện diện của phái đoàn 
Phật giáo Khất sĩ Việt Nam đã chia sẻ đồng tình với sự thống nhất Phật 
giáo Việt Nam, tuy nhiên vẫn giữ vị trí là một tổ chức Giáo phái độc 
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lập. Năm 1966, nhờ chất xúc tác của phong trào thống nhất Phật giáo, 
hình thành các tổ chức Phật giáo có quy củ, nên các ngài Giác Tường, 
Giác Nhu, Giác Nhiên đứng đơn xin thành lập Giáo hội Tăng-già Khất 
sĩ Việt Nam và được Bộ Nội vụ Chính phủ Việt Nam Cộng hòa cho 
phép tại Nghị định 405/BNV/KS, Sài Gòn ngày 20/4/1966, do Thẩm 
phán Trần Minh Triết (GS. Nguyễn Văn Tương) ký. Trong Nghị định 
có đoạn: “Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, trụ sở đặt tại Tịnh xá 
Trung Tâm, số 98 đường Nguyễn Trung Trực (Gia Định) được phép 
thành lập và hoạt động đúng theo bản điều lệ Hội được duyệt y đính 
kèm theo Nghị định nầy và trong quy chế Hiệp hội”.

Năm 1972, khi chiến tranh leo thang, ước vọng hòa bình của nhân 
dân miền Nam, trong đó có Phật giáo Việt Nam càng cao độ. Thực 
hiện thông điệp của Đức Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất (GHPGVNTN) - Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, nhân 
mùa Phật đản, Liên Tôn giáo phái tổ chức Đại lễ Phật đản qui mô lần 
thứ hai sau năm 1964 tại Công trường Ngã Bảy (Vườn Lài), với sự 
tham gia của các Giáo phái Phật giáo như Nam tông, Bắc tông và Khất 
sĩ, góp phần cầu nguyện cho đất nước hòa bình độc lập, dân chủ, tự do.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, 
năm 1976, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP. Hồ Chí Minh ra đời 
do Hòa thượng Thích Minh Nguyệt làm Chủ tịch, Hệ phái Khất sĩ (do 
TT. Giác Toàn, NS. Huỳnh Liên làm Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo 
yêu nước TP. Hồ Chí Minh) đã sớm hòa mình cùng tổ chức Phật giáo 
trong giai đoạn mới cho đến khi thống nhất Phật giáo cả nước.

Năm 1980, trước tình hình chính trị xã hội đã quy về một mối, 
các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo cũng phải thống nhất, nên 
Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập do 
Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN 
làm Trưởng Ban vận động; TT. Giác Toàn, NS. Huỳnh Liên làm Ủy 
viên Thường trực Ban Vận động.

Tại Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam ngày 07/11/1981, 
TT. Giác Toàn thay mặt đoàn Phật giáo Khất sĩ trình bày tham luận 
tại Đại hội: “… Hôm nay, Phật giáo cả nước hòa mình theo hướng đi 
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lên của dân tộc, thực hiện thống nhất để tạo nên một ý chí, một sức 
mạnh, một tinh thần tiếp nối tiền nhân, đóng góp phần mình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ngày càng thực sự được no cơm ấm áo, hạnh phúc 
tự do, vinh quang và giàu mạnh. Sự hội nhập nầy, sự đoàn kết nầy là 
niềm vui chung của Phật giáo Việt Nam, trong đó có Giáo phái Khất sĩ 
chúng tôi. Vì đây là lần đầu tiên Giáo phái chúng tôi được chính thức 
có mặt tham dự Hội nghị thống nhất Phật giáo cả nước v.v…”

Trải qua gần 7 nhiệm kỳ, đại diện cho thành viên sáng lập Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), chư vị Hòa thượng (HT), Thượng 
tọa (TT), Đại đức (ĐĐ) Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã tham gia các cấp 
Giáo hội: 

+ Hội đồng Chứng minh (HĐCM): HT. Giác Nhu, HT. Giác 
Nhường – Phó Pháp chủ; HT. Giác Trang, HT. Giác Tường, HT. Giác 
Phúc, HT. Giác Dũng (GĐ III), HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai, HT. Giác 
Cầu, HT. Giác Tràng – Thành viên HĐCM. 

+ Hội đồng Trị sự (HĐTS): HT. Giác Nhu, HT. Giác Toàn – Phó 
Chủ tịch; HT. Giác Dũng (GĐ III), HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới – Ủy 
viên Thường trực, Phó ban Tăng sự Trung ương; HT. Giác Chí, TT. 
Giác Nhân, TT. Minh Thành, TT. Giác Pháp, TT. Minh Bửu, TT. Giác 
Sơn, ĐĐ. Giác Hoàng; Ni giới: Ni trưởng (NT) Huỳnh Liên, NT. Ngoạt 
Liên – Ủy viên Thường trực; NT. Tạng Liên, NT. Tràng Liên, NS. Tín 
Liên, NS. Hòa Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên – Ủy viên HĐTS. 

Đồng thời, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ còn tham gia các 
ban ngành viện Trung ương Giáo hội, Học viện Phật giáo Việt Nam… 
và tham gia Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh và các cơ sở khác của Giáo hội (34 tỉnh thành phía Nam). 

Trong hệ thống tổ chức cơ sở Giáo hội, cả nước có 1.395 vị Tăng, 
1.863 vị Ni; tịnh xá Tăng có 264 cơ sở; tịnh xá Ni có 286 cơ sở. Tín đồ 
Khất sĩ có khoảng 500.000 người. 

+ Trụ sở (Tổ đình) của 6 Giáo đoàn Tăng:
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- Giáo đoàn I: Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên, TP. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long.

- Giáo đoàn II: Tịnh xá Ngọc Nhơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Giáo đoàn III: Tịnh xá Ngọc Tòng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Giáo đoàn IV: Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

- Giáo đoàn V: Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6, TP. HCM. 

- Giáo đoàn VI: Tịnh xá Lộc Uyển, Quận 6, TP. HCM.

- Trụ sở của Ni giới Hệ phái Khất sĩ: Tổ đình Tịnh xá Ngọc 
Phương, quận Gò Vấp, TP. HCM. 

+ Công tác Đào tạo:

Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã đóng góp phần lớn cho công tác đào 
tạo nhân tài cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam như đã hoàn tất học vị 
Tiến sĩ có khoảng 30 vị; 30 vị có học vị Thạc sĩ, trên 100 Tăng Ni có 
trình độ cử nhân Phật học và hàng trăm Tăng Ni tốt nghiệp Trung cấp, 
Cao đẳng Phật học, hiện đang phục vụ trong các hoạt động GHPGVN 
các cấp. 

+ Công tác Từ thiện xã hội: Thực hiện nhiều chương trình từ 
thiện trong thời gian qua ước tính hàng trăm tỷ đồng. 

IV. Khẳng định vị thế trong lòng GHPGVN

Theo Hiến chương GHPGVN quy định: “Các truyền thống Hệ 
phái Phật giáo, pháp môn tu học biệt truyền đúng Chính pháp thì được 
tôn trọng, duy trì”. Do đó, với tư cách là một thành viên sáng lập, 
ngoài trách nhiệm thực hiện và phát triển ngôi nhà chung GHPGVN 
theo như Hiến chương và chương trình hoạt động của Giáo hội, Hệ 
phái Khất sĩ đã thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động: “Đạo 
pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” trong thời kỳ hội nhập và phát 
triển toàn cầu.

Hệ phái Khất sĩ còn nỗ lực duy trì truyền thống sinh hoạt Hệ 
phái theo giáo lý biệt truyền do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, 
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thuyết minh và truyền thụ, làm cho Tông phong pháp phái, Tổ ấn 
vàng son, mãi mãi quang vinh và góp phần phát triển nền đạo giáo 
Việt Nam vốn đã phong phú càng thêm phong phú và khởi sắc, để từ 
đó vườn hoa đạo pháp mãi mãi xinh tươi đẹp đẽ cùng non sông gấm 
vóc, xã hội phồn vinh, văn minh tiến bộ, như cổ đức nói: 

- Hoa đời, hoa đạo đua nhau nở, 

Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương. 

- Gương xưa biết mấy nhiêu đàng,

Bây giờ xem lại rõ ràng là đây. 

Bằng tinh thần đoàn kết hòa hợp, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, 
thành viên GHPGVN sẽ tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, 
trang nghiêm Giáo hội, phát triển vững mạnh, đồng hành cùng dân 
tộc trong hiện tại và tương lai. 

***
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KHAÁT SÓ - NHAÂN SÖÏ HAØNH ÑOÄNG    
VAØ LYÙ TÖÔÛNG CHUÛ ÑAÏO

HT. Thích Bảo Nghiêm 
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN 

Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

I. Dẫn nhập

Chúng tôi được HT. Giác Toàn mời viết tham luận cho hội thảo 
về Hệ phái Khất sĩ trong chương trình lễ Tưởng niệm 60 năm Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014). Thật lòng mà 
nói, chúng tôi biết rất ít về Hệ phái Khất sĩ, vì thế bài tham luận chỉ 
là bước đầu tìm hiểu. Lần đầu tiên mà chúng tôi biết những vị Khất 
sĩ là thời kỳ của Ban Vận động Thống nhất Phật giáo cả nước do cố 
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Trưởng ban, khoảng năm 
1980. Trong những nhân sự cụ thể làm việc của Ban mà chúng tôi 
có duyên hội ngộ và trở nên thân thiết là HT. Giác Toàn, Phó Chủ 
tịch HĐTS ngày nay, nguyên là Thượng tọa Giác Toàn lúc ấy còn rất 
trẻ, vừa tròn 30 tuổi. Trong thời kỳ đó, Thượng tọa là vị giáo phẩm 
nhỏ tuổi nhất trong Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. 
Tuy trẻ tuổi nhưng Thượng tọa vẫn có một phong cách chững chạc, 
vững chãi và khiêm cung, thể hiện bằng việc kính trên nhường dưới 
và thân thiện với tất cả mọi người. Điểm đáng kể là tính hài hòa và 
tính hiệu quả trong những công việc được giao phó. Thượng tọa có 
tặng cho tôi bộ Chơn lý mà tôi còn giữ đến bây giờ. Trong những 
phiên họp chính thức của Ban, chúng tôi được diện kiến thêm những 
vị Khất sĩ hàng trưởng bối như Hòa thượng Giác Nhu, Phó Pháp 
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chủ trong HĐCM và Ni trưởng Huỳnh Liên, Ủy viên Kiểm soát Hội 
đồng Trị sự. HT. Giác Nhu thể hiện một phong cách trầm hùng, 
bình dị, nguyên là Tổng Thư ký của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt 
Nam, tiền thân của Hệ phái Khất sĩ, thành viên trong ngôi nhà chung 
GHPGVN. Ni trưởng Huỳnh Liên lại có phong cách đặc trưng của 
một vị trưởng Ni có tinh thần cống hiến và không ngại khó khăn, là 
vị có công trong sự nghiệp đấu tranh chính trị thời kỳ kháng chiến. 
Song, thân thiết với chúng tôi vẫn là HT. Giác Toàn. 

II. Khảo sát ngữ nghĩa của thuật ngữ “Khất sĩ”

Ba vị Khất sĩ trên đã tạo nên những ấn tượng đầu tiên mà chúng 
tôi có đối với Hệ phái khá mới mẻ này. Về mặt học thuật, chúng 
tôi biết thuật ngữ “Khất sĩ” khá sớm khi chúng tôi chuẩn bị thụ giới 
Tỷ-kheo hay còn gọi là Đại giới. Hầu như tất cả những giới tử thuở 
ấy đều thuộc lòng cách định nghĩa: Tỷ-kheo gồm có ba nghĩa, thứ 
nhất là Khất sĩ, thứ hai là Bố ma và thứ ba là Phá ác. Với tham luận 
này, chúng tôi bước đầu tìm hiểu thêm một bước từ Khất sĩ ngang 
qua từ gốc là Tỷ-kheo. Theo sách Luật Tứ phần Giới bổn Như Thích 
do Hòa thượng Thích Hành Trụ dịch, có đoạn: “Tỳ-kheo Tăng là gì? 
Tỳ-kheo dịch là Khất sĩ. Khất là tên xin cầu. Sĩ là tiếng gọi thanh nhã. 
Nghĩa là, bên trong tu đức thanh nhã, bên ngoài lìa cơm tứ tà...” 1. Như 
vậy, nghĩa chính yếu của Tỳ-kheo là Khất sĩ. Tỳ-kheo nguyên ngữ 
Sanskrit là Bhiksu, phiên dịch âm sang tiếng Tàu là “比丘”, đọc theo 
âm Hán Nôm là Tỳ-kheo, dịch nghĩa sang tiếng Việt là Khất sĩ. Như 
vậy, chúng tôi có thể có một tiểu kết sơ khởi nếu không phải là quá 
sớm là: Hệ phái Khất sĩ là tổ chức của những vị Tăng sĩ Phật giáo 
hành trì phạm hạnh với điểm nhấn là khất thực hóa duyên.

Có một cách giảng giải về chữ Tỳ-kheo khác mà theo chúng tôi 
cho là lý thú, sinh động và đáng chú ý nằm trong quyển Danh từ Phật 
học thực dụng của Tâm Tuệ Hỷ2. Thuật ngữ Tỳ-kheo được Tâm Tuệ 

1. Luật Tứ phần giới bổn như thích, Việt dịch: Thích Hành Trụ, Nxb. Tổng 
hợp TP. HCM,  1999, tr. 21. 

2. Trong Lời nói đầu của quyển sách này, soạn giả Tâm Tuệ Hỷ đã bày tỏ 
những quan điểm hay những hướng đi, theo chúng tôi là đáng quý: “...quyển sách 
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Hỷ định nghĩa khá đầy đủ như sau:

S: Bhiksu. P: Bhikkhu. Những người nam xuất gia đã thọ Đại 
giới hay giới Cụ túc (227 giới theo luật Pali hoặc 250 giới theo luật Tứ 
phần). Gồm có ba nghĩa:

1. Khất sĩ: Người đi khất thực để nuôi sống mình. Trên xin giáo 
pháp của Phật để nuôi sống tuệ mạng, dưới xin thức ăn của người đời 
để nuôi sống thân mạng.

2. Phá ác: Diệt trừ các phiền não tham sân si, đoạn trừ các nghiệp ác.

3. Bố ma: Nhờ công đức thọ trì giới luật, do chuyên tâm tu hành 
mà khiến cho các loài ma đều phải khiếp sợ. 

Ngoài các Tỳ-kheo tu hành chân chánh, còn có hạng Tỳ-kheo hữu 
danh vô thực, và Tự ngôn Tỳ-kheo (người tự xưng mình là Tỳ-kheo). 
Trong bảy chúng đệ tử của Phật thì Tỳ-kheo được xem là trưởng tử của 
Như Lai hay còn gọi là Như Lai sứ giả (S: Dharmaduta). 

Kinh Pháp cú, kệ 266, định nghĩa Tỳ-kheo:

Chỉ khất thực nhờ người,

Đâu phải là Tỳ-kheo!

Phải theo pháp toàn diện,

Khất sĩ không, không đủ.

Và kệ 267:

Ai vượt qua thiện ác, 

Chuyên sống đời phạm hạnh,

Sống thẩm sát ở đời,

Mới xứng danh Tỳ-kheo.

Theo quan niệm của Phật giáo Nguyên thủy thì chỉ có những 

này được biên soạn trong ý hướng tu học thực hành chứ không phải là một cuốn 
từ điển giải thích khô khan các từ ngữ... Chúng tôi cố gắng tổng hợp tinh hoa của 
cả Phật giáo Bắc tông và Nam tông”. 
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người xuất gia, sống viễn ly thế tục mới có thể đạt được Niết-bàn. 
Hoạt động chính của những vị này là thiền định và giảng dạy giáo 
pháp. Họ không được phép làm việc để sinh sống. Họ không được 
phép đụng chạm đến tiền bạc. Những vật dụng hàng ngày chỉ gồm 
trong 6 món tùy thân là y và bình bát khất thực, dao cạo râu tóc, kim 
chỉ, đồ lọc nước và gậy đi đường.

Theo thời gian phát triển của Phật giáo, một vài quy luật được 
sửa đổi để thích nghi với điều kiện xã hội và địa lý. Chẳng hạn như 
các vị Tỳ-kheo ở Trung Quốc và Việt Nam làm việc đồng áng, trồng 
trọt, điều mà Tỳ-kheo ngày xưa không được làm, vì sợ giết hại sinh 
mệnh côn trùng.

Ngày nay, tu sĩ Nhật Bản, một phần tu sĩ Tây Tạng và Đại Hàn 
có thể lập gia đình.

Để tu tập có kết quả, một vị Tỳ-kheo cần có năm điều kiện sau đây:

1. Có thiện hữu tri thức, có được những bạn đồng tu có trí tuệ và 
đạo hạnh. 

2. Có giới luật hướng dẫn. 

3. Có cơ hội học hỏi giáo pháp. 

4. Phải tinh tấn chuyên cần. 

5. Phải có sự hiểu biết3. 

Có hai điều mà chúng tôi muốn thưa ở đây: (1) Điều có thể cảm 
nhận ngay là định nghĩa trên có hơi dài nhưng người đọc vẫn không 
cảm thấy dư, nếu đọc là để tu như chính soạn giả đề nghị, và (2) Nếu 
được chọn bản dịch cho hai câu kinh Pháp cú thì chúng tôi sẽ không 
chọn bản dịch trên mà sẽ chọn dùng bản dịch và thi hóa của Minh 
Đức Triều Tâm Ảnh: 

Chẳng gì bình bát xin ăn,

Mà do an tĩnh lục căn lục trần.

3. Tâm Tuệ Hỷ, Danh từ Phật học thực dụng, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2005, 
tr. 559-560.  
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Sống đời tri túc, tri ân,

Dự hàng khất sĩ, dự phần sa-môn!

                                             (Kệ 266)

Với ai thiện, ác vượt qua,

Sống đời phạm hạnh không nhà thiêng liêng.

Gẫm suy thế giới đảo điên,

Những người như vậy, thiện hiền Sa-môn!4

                                              (Kệ 267)

Đến đây, chúng tôi thấy rằng chữ Khất sĩ tuy là dịch nghĩa của 
chữ Tỳ-kheo nhưng nếu hiểu từ Khất sĩ theo nghĩa hẹp thì không 
chuyển tải hết nội hàm của chữ Tỳ-kheo, vì Tỳ-kheo còn có thêm hai 
nghĩa là Bố ma và Phá ác, còn Khất sĩ thì không có.

Trên đây là ý nghĩa của Tỳ-kheo hay Khất sĩ còn trong thời kỳ 
nguyên sơ của Phật giáo. Tựu trung trong thời kỳ này, Tỳ-kheo và 
Khất sĩ trong văn cảnh Phật học thì là tương đương với nhau. Có lẽ 
vì vậy mà Thiền sư Nhất Hạnh đã dùng hẳn từ Khất sĩ trong nhiều 
tác phẩm của mình, cụ thể như tác phẩm Giới bản Khất sĩ tân tu5 và 
Con đường chuyển hóa6. 

Theo đà phát triển về mặt giáo nghĩa của Phật giáo về sau này 
thì ý nghĩa của từ Tỳ-kheo cũng thay đổi. Một sự thay đổi mà chúng 
tôi cảm thấy không thỏa đáng. Ý nghĩa đầu tiên mà cũng là chủ yếu 
của Tỳ-kheo không còn là Khất sĩ nữa mà chuyển thành Bố ma, một 
đại diện cho chủ trương thay đổi này là Tông Mật7. Chúng tôi nghĩ 
sự chuyển đổi ngữ nghĩa theo hướng này là đi quá xa tính nguyên 
chất của đạo Phật. Đây là cách nói của HT. Minh Châu khi đề cập 
đến những phát triển quá đà so với những lời dạy tinh khôi thời kỳ 

4. Minh Đức Triều Tâm Ảnh (thi hóa), Kinh lời vàng, TP. HCM, Nxb. Phương 
Đông, 2008, tr. 141 - 2.

5. Thích Nhất Hạnh, Giới bản Khất sĩ tân tu, Nxb. Lá Bối, California, 2004.
6. Thích Nhất Hạnh, Con đường chuyển hóa, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2005. 
7. Đạo Uyển, Từ điển Phật học, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2006, tr. 645.
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đầu. Để trả lời câu hỏi: Tại sao lại gọi là quá xa? Chúng ta cần một 
bài viết khác. 

III. Chữ “Khất sĩ” trong Chơn lý

Chơn lý là tác phẩm quan trọng nhất về mặt tư tưởng mà Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã lưu lại cho hàng môn nhân của Hệ phái. Đọc 
qua tác phẩm, chúng ta sẽ thấy Tổ sư đã có một quan điểm nhất 
quán, rõ ràng và vững chắc về ý nghĩa của chữ Khất sĩ cũng như 
phương pháp hành trì của một vị Khất sĩ chân chánh. Chúng tôi xin 
nêu một vài nhận thức như sau:

1. Độ trong sạch trong nhu cầu nuôi mạng

Đối với mạch sống của tất cả sinh thể thì trao đổi chất với môi 
trường bên ngoài và chuyển hóa sinh học ở môi trường bên trong là 
một vòng tròn tất yếu. Tuy nhiên, vòng tròn trao đổi chất với môi 
trường bên ngoài không phải lúc nào cũng lành mạnh. Ngay cả vòng 
tròn trao đổi chất tương đối lành mạnh mà Thái tử Sĩ-đạt-ta lúc còn 
nhỏ chứng kiến được trong buổi lễ Hạ điền: Con chim sẻ vì nhu cầu 
sống mà phải ăn con côn trùng, con kên kên vì nhu cầu sống mà phải 
bắt con sẻ... Mối quan hệ của thế giới tự nhiên và mang tính thiên 
nhiên như vậy mà còn làm cho Ngài lay động tâm tư, từ ngữ hiện đại 
là “bị sốc” huống hồ gì những vòng tròn trao đổi chất đầy tính sát 
phạt khác trong thế giới ngày nay. Cụ thể chỉ vì nhu cầu tích lũy mà 
sát phạt để thu gom thêm tài sản, thậm chí không cần thức ăn mà 
vẫn ra tay giết hại hay bức bách để củng cố thêm quyền lực. Vì vậy 
mà quan điểm “Đem pháp thí cho người, xin đổi lại miếng ăn nuôi 
mạng sống, tự người hảo tâm biết ơn mà dâng cho, chẳng hề đòi hỏi 
ép buộc; sáng, chiều, đêm, khuya, lòng không nhớ tưởng, chẳng dạ lo 
cất để dành, vì vậy, nên mới gọi là ăn chay, ăn trong sạch, là miếng ăn 
của người khất sĩ”8 trở thành một cách trao đổi chất lý tưởng với môi 
trường bên ngoài mà người đời khó lòng đạt được. 

2. Hưởng thụ ít và cống hiến nhiều

Một câu mà Ni trưởng Huỳnh Liên đã nói, có lẽ là nhiều vị Ni 

8. Minh Đăng Quang, Chơn lý, Thành hội Phật giáo TP. HCM, 1993, tr. 199.
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Khất sĩ tâm đắc và xem đó là lý tưởng: “Nhận đời manh áo chén cơm 
/ Tặng đời trọn cả tấm lòng thanh cao” và người ta rất có thể tìm thấy 
nguồn gốc ý tưởng của câu nói trên trong tác phẩm Chơn lý. Cụ thể 
là đoạn: “Lại nữa, Khất sĩ là kẻ thi hành pháp thí, ban bố tinh thần, 
tạo sự sống linh hồn cho muôn loại, là người đạo đức hiền lương, nết 
hạnh, quí giá cho đời biết mấy, gương đức hạnh, dạy đạo lý, chẳng kể 
công đòi lương, mà cơm dư ai hảo tâm đem cho thì ăn, chớ không ép 
buộc rầy rà. Khất sĩ hy sinh chịu sống cực thân, để lo tô đắp nền đạo 
cho thế gian, trang sức hạnh phúc cho cõi đời”9.

3. Những tố chất cần có để trở thành vị Khất sĩ 

Lý tưởng đạo đức hay sở đắc mà vị Khất sĩ hướng đến là mắt tai 
mũi lưỡi thân ý phải cho trọn lành trong sạch (Chơn lý “Y bát chơn 
truyền”). Thật ra, đây là chuẩn mực lý tưởng mà mọi người con Phật 
đều hướng đến, chỉ có cách trình bày hay phác đồ tu tập để đạt được 
lý tưởng này có mức độ khác biệt mà thôi. Đó chính là bậc thang 
cao nhất trong những bậc thang tu chứng của một vị A-la-hán. Về 
phương diện này, vị Khất sĩ gần gũi với lý tưởng của kinh tạng truyền 
thống. Chơn lý nêu lên lý tưởng cuối con đường tu tập tự thân và 
những tố chất tiền đề để bước lên con đường đó với đoạn: “Giá trị 
của người Khất sĩ là mắt tai mũi lưỡi miệng thân ý, phải cho trọn lành 
trong sạch, do nhờ đời trước có tu hiền, phải là người có tu tập bố thí 
phước lành không bỏn xẻn, phải là người có nhơn đức biết thương yêu 
cứu giúp chúng sanh, không tham sân si tật đố ích kỷ tự cao, phải là 
người trước có nhơn duyên gặp Phật nghe pháp gần Tăng, tập giữ giới 
hạnh, hoặc đã có theo hầu thầy được dạy dỗ. Người Khất sĩ phải có đủ 
điều kiện của một người học trò không dính dấp vợ con nhà cửa, bịnh 
hoạn thiếu nợ, tà ma nhập xác, hoặc kẻ trốn tránh, tội lỗi chi chi, phải 
trên mười tám tuổi, phải hiền hậu thông minh, có nết hạnh”10.

4. Điểm nhấn trong giáo lý Khất sĩ

Theo chúng tôi thì giáo lý Khất sĩ nhìn chung là giáo lý nhà Phật 

9. Sđd, tr. 194.
10. Sđd, tr. 185 - 186.
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được tái dung hợp với điểm nhấn là y bát để có thể áp dụng hiệu quả 
cho thực tiễn của người miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Giáo lý 
nhà Phật được thể hiện ở chỗ vừa có tính phân biệt, vừa có tính hỗ 
tương, vừa có tính đồng nhất, đồng thời của ba pháp Giới Định Tuệ. 
Trong đó Giới được xem là nền tảng. Giới thường được định nghĩa 
gồm giới thể và giới tướng. Giới tướng thường được phân ra làm giới 
của cư sĩ, Sa-di, Tỳ-kheo, và của Bồ-tát. Nơi giáo lý Làng Mai, chúng 
ta có thể thấy điểm nhấn là “chánh niệm mọi lúc mọi nơi”. Nơi giáo 
lý Khất sĩ chúng ta có thể thấy điểm khác biệt hay điểm nhấn là, Giới 
được đồng nhất với việc hành trì y bát “giới luật là y bát là Khất sĩ, 
Khất sĩ là định huệ. Nếu Khất sĩ không có tu về định huệ dầu mà có 
trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất sĩ, vì chữ sĩ đây 
là sự học đạo lý với quả linh, bằng pháp tu định huệ; tu tức là học, hay 
học tức là tu, bởi tại hành mà dạy sanh ra học. Tu học định huệ là do 
giới y bát Khất sĩ. Như vậy là trong tiếng Khất sĩ, đủ gồm cả giới định 
huệ. Có giới hạnh mới được làm Khất sĩ, nên trước khi vào đạo cũng 
phải học giới và tu tập cho thuộc nhuần”11. Nhìn vào góc độ khác, 
chúng tôi thấy vị Khất sĩ chủ trương lấy thực tế làm nơi tu và hành, 
dạy và học - Bốn pháp này không hề rời nhau. 

5. Ý nghĩa thuật ngữ Khất sĩ - Những chặng đường phát triển

Khất sĩ với nghĩa ban đầu là người tu đi xin thực phẩm, nói gọn 
là “Khất thực” như trong định nghĩa của từ Tỳ-kheo mà chúng ta đã 
khảo cứu trên đây. Khất sĩ với nghĩa đơn giản đó, chỉ cho vị Tăng sĩ 
Phật giáo thực hành Chánh mạng – một dạng kiếm sống chân chánh 
của vị Tỳ-kheo. Như vậy, thuật ngữ “Khất sĩ” ban đầu đồng nhất 
với hạnh khất thực. Vì ý nghĩa đơn giản như vậy nên mới có cụm 
từ “Khất sĩ không, không đủ” trong câu kinh Pháp cú 266. Lời trách: 
“Khất sĩ không, không đủ” có thể hiểu là: Chỉ có Khất thực không thì 
không đủ để đạt đến lý tưởng giải thoát Niết-bàn, chỉ có Chánh mạng 
không thì không đủ. Người tu Phật cần có thêm Chánh kiến, Chánh 
tư duy... Chánh định, thì mới đủ. Đó là chặng thứ nhất. Ở chặng thứ 
hai, chữ “Khất sĩ” không còn mang nặng ý nghĩa “Khất thực” nữa mà 

11. Sđd, tr. 190 - 191.
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chuyển sang ý nghĩa “Hóa duyên”, có thể hiểu là tạo duyên cớ để giáo 
hóa một cách khéo léo, nêu cao hình ảnh tinh tấn hành trì giáo pháp 
mỗi ngày, hình ảnh giải thoát xuất ly khỏi sự ràng buộc vào tất cả các 
loại vật chất mà thế gian hay tích trữ, như Chơn lý nói: “Đi xin vật 
chất để làm cớ sự để bố thí tinh tấn, phước lạc, nhắc nhở, độ khuyên 
người”. Tóm lại, ở chặng thứ hai, khất thực chỉ là cái cớ để giáo hóa, 
chứ không phải vì “Đói khát, sợ chết mà xin”. Phát triển đến chặng 
đường thứ ba thì khất thực không còn là phương tiện được vận dụng 
để giáo hóa nữa. Trong Chơn lý viết: “Giáo lý của Khất sĩ là trung đạo, 
Chánh đẳng Chánh giác vô thượng, cốt yếu để đem lại chữ hòa cho 
muôn loài, xin cái cao ban vào cái thấp, để tạo sự bằng phẳng giữa cõi 
đời. Đi xin để kêu gọi lòng từ bi hỷ xả, đức từ ái cho nhơn loài, xin cái 
tham lam sân giận si mê: là địa ngục ngạ quỷ súc sanh để đưa người 
lên cõi người Trời Phật Thánh, là dắt cho người bước lên con đường 
bố thí nhẫn nhục tinh tấn đạo mầu. Không phải vì đói khát sợ chết 
mà xin, người đi xin vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh tấn phước lạc, 
nhắc nhở độ khuyên người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy. Mỗi ngày đi 
xin một lần, lập một công đức dẫn đạo ban hành, dìu dắt chúng sanh, 
đền ơn chư Phật, lưu truyền Chánh pháp”12.

Ở chặng này, khất thực chính là giáo hóa, khất thực chính là một 
cách hoằng pháp, không phải hoằng pháp bằng lời nói hay ngôn giáo 
nữa. Khất thực có trọng tâm là thân giáo, có tư tưởng dẫn đạo là ý 
giáo và dĩ nhiên vẫn có khẩu giáo hay ngôn giáo. Khi thân khẩu và ý 
giáo liên thông với nhau, hòa nhập làm một với nhau thì sẽ xuất hiện 
một hiệu ứng hạnh phúc tuyệt vời cho cả hai phía: Nhân sự hoằng 
pháp và đối tượng hoằng pháp. Đó là hiệu ứng nhất như của trạng 
thái hòa nhập hoàn toàn với Pháp. Chữ Pháp ở đây xin được hiểu 
theo nghĩa cao nhất. 

IV. Kết luận 

Đối với chúng tôi, Hòa thượng Giác Nhu, Ni trưởng Huỳnh 
Liên, Hòa thượng Giác Toàn là những gương mặt tiêu biểu của Hệ 
phái Khất sĩ. Những vị này đã trở thành những ví dụ cụ thể và sinh 

12. Sđd, tr. 172 - 3. 
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động về những đạo sư Phật giáo được nuôi dưỡng từ lúc mới xuất gia 
chủ yếu bởi dòng tư tưởng chủ đạo của Hệ phái này. Những vị Khất 
sĩ trên, ở một mức độ nhất định, đã thể hiện được những đặc điểm 
mà chúng tôi đã nêu: Trong sạch trong việc nuôi mạng, có tinh thần 
cống hiến cao và tối giản trong sự hưởng dụng, có những tố chất đạo 
đức cần thiết cho một vị Khất sĩ nói riêng và cho một vị tu sĩ Phật 
giáo nói chung, có ý hướng muốn duy trì hạnh khất thực của Phật 
Tăng xưa, và đặc biệt là nuôi hoài bão phát triển ý nghĩa của Khất sĩ 
từ nghĩa đơn giản là khất thực đến ý nghĩa cao nhất, hoàn thiện nhất 
là trạng thái nhất như của thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Chúng tôi 
xin dè dặt nhắc lại cụm từ “ở một mức độ nhất định” và xin xác định 
rằng chúng tôi nói như vậy không hàm chứa một nhận định mang 
tính tích cực hay tiêu cực mà chỉ muốn nói rằng có những lý tưởng 
mà chỉ có những vị A-la-hán hay Bồ-tát mới có thể đạt đến độ hoàn 
hảo hay hoàn thiện. Thật ra, người tu luôn luôn có những chặng 
đường cần phải vượt qua, những thử thách đang đối diện trước mắt 
và những thử thách sẽ ở đâu đó trên con đường tu tập và hành hoạt. 
Hòa thượng Giác Nhu và Ni trưởng Huỳnh Liên thuộc về thế hệ 
đã công viên quả mãn. Những vị Khất sĩ đang ở thế hệ hiện tiền và 
những thế hệ tiếp nối, những vị còn đang và sẽ đi trên con đường 
đạo, trên con đường tu học và hoằng pháp, cần phấn đấu hơn nữa 
cho lý tưởng mà mình đã chọn. Nguyện cầu oai linh của chư Phật, 
chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho tất cả thành tựu những 
đạo nghiệp, những lý tưởng cao nhất mà hầu hết mỗi người tu sĩ Phật 
giáo đều đặt ra cho mình. 



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ    
VAØ NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP VAØO SÖÏ NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG  

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄTNAM

HT. Thích Gia Quang 
Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Trưởng ban Thông tin Truyền thông TW 

Hệ phái do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập được truyền thừa 
hết sức mạnh mẽ tại hàng chục tỉnh thành ở khắp miền Nam Việt 
Nam và đến nay đã lan tỏa và có mặt tại hàng chục quốc gia trên 
thế giới. 

Bối cảnh ra đời, đặc điểm và sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ

Trải qua hơn 25 thế kỷ phát triển, Phật giáo với tư cách là một 
tôn giáo đã có mặt ở hàng trăm quốc gia trên quả địa cầu, Phật 
giáo có nhiều hướng phát triển, từ tổ chức, đến hệ phái, pháp môn 
tu tập.

Nhưng dù theo truyền thống nào Nam tông hay Bắc tông, biệt 
truyền hay nối truyền; dù là hệ phái, tông phái, truyền thống lịch 
sử nào thì các bậc Tăng Ni, Phật tử đều phụng thờ đấng giáo chủ 
đã khai sáng ra đạo Phật là đức Phật Thích Ca, đều tuân theo những 
giới luật mà Phật đã dạy.

Để lý giải về sự đa dạng của các tông phái, môn phái có nhiều 
cách tiếp cận khác nhau, trong đó có những ảnh hưởng tùy theo 
những thay đổi, bối cảnh tác động của lịch sử xã hội, ngoài ra 
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còn là căn cơ, trình độ, tâm lý, phong tục và ảnh hưởng văn hóa 
đời sống của Phật tử có khác nhau dẫn đến phương pháp tu tập, 
hành trì và việc phát huy giáo lý có điểm tương đồng và có điểm 
dị biệt.

Ở Việt Nam, Phật giáo đã có lịch sử trên 2000 năm thích ứng 
và phát triển, các sơn môn pháp phái, hệ phái vì thế mà mở rộng 
trong ngôi nhà chung mang tên Phật giáo Việt Nam.

Trong bối cảnh lịch sử đó, vào những năm 50 của thế kỷ XX, 
tại miền Nam Việt Nam đã khai sinh thêm một Hệ phái mang tên 
“Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam”.

Đến năm 1981, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ là một tông phái Phật 
giáo trong số 9 tổ chức, hệ phái tham gia thành lập nên tổ chức 
thống nhất của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung là Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam.

Hệ phái thành lập vào năm 1947, do đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang khai sáng với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Tổ sư đã chắt lọc các tư tưởng trong giáo pháp của hai truyền 
thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông để chọn đường hướng tu tập 
và hành đạo mang tên tư tưởng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp 
– Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

Ngài đã tự phát nguyện thọ giới Tỳ-kheo, giữ gìn và thực hành 
250 giới cấm theo quy định về giới luật của Phật giáo Bắc tông theo 
bộ luật Đàm-vô-đức và lấy pháp hiệu Minh Đăng Quang.

Ngài còn đưa ra cho Hệ phái Khất sĩ một hình thức dung hòa 
giữa hai tông phái Nam tông và Bắc tông: Về y phục, Ngài chọn 
hình thức tam y nhất bát; về thọ thực thì chọn hình thức ăn ngọ của 
Phật giáo Nam tông. Hình thức này giống như hình ảnh đức Phật 
thời cổ đại. Đồng thời, Ngài cũng tiếp thu về cách ăn chay và thu 
nhận Ni giới xuất gia tu học của Phật giáo Bắc tông.

Về mặt kinh luận, Ngài đã ấn soạn bộ kinh Chơn lý, gồm 69 bài 
giảng bao gồm cả nội dung về kinh, luật, luận.
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Bộ Chơn lý là sự tập hợp những bài thuyết giảng của Ngài, 
trong đó là các quan điểm về vũ trụ, chúng sinh, con người, nhân 
duyên… Từ đó, Ngài đã xây dựng những phương pháp tu tập như 
du hành, khất thực, thiền định, trên cơ sở giáo lý Tứ diệu đế, Thập 
nhị nhân duyên, Tam vô lậu học.

Ngài giảng giải nghĩa lý bằng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, rõ 
ràng, cụ thể, không ẩn ngữ, trực tiếp diễn giải và lập luận rõ ràng 
vững chắc theo phương pháp Tam đoạn luận.

Chính sự giản dị, mộc mạc, thanh thoát, cao thượng trong 
pháp tu, trong pháp hành, trong sở đắc và đặc biệt trong cách 
giảng dạy cho hàng đệ tử, nên chỉ trong trong một thời gian ngắn, 
từ lúc khai lập Hệ phái (1947) đến lúc Ngài vắng bóng (1954), Ngài 
đi đến đâu các tịnh xá được gây dựng đến đó, hàng đệ tử xuất gia 
và tại gia được rộng mở và phát triển rất nhanh. Đây là một đặc 
điểm nổi bật nhất, đáng tôn thờ nhất và cũng là niềm tự hào của 
cả Hệ phái.

Tổ sư Minh Đăng Quang đã đưa đạo Phật đến gần với đời sống 
cộng đồng bằng cách hành đạo đặc biệt, khai đạo và tập hợp quần 
chúng – tín đồ từ trong chính đời sống thanh cao, gần gũi và giản 
dị của Ngài.

Hệ phái do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập được truyền 
thừa hết sức mạnh mẽ tại hàng chục tỉnh thành ở khắp miền Nam 
Việt Nam, đến nay đã lan tỏa và có mặt tại hàng chục quốc gia trên 
thế giới.

Những đóng góp trong quá trình gia nhập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam

Sau khi miền Nam giải phóng, Hệ phái Khất sĩ đã có sự phát 
triển ổn định. Trong giai đoạn từ 1954 – 1975, có rất nhiều tịnh xá 
của Hệ phái Khất sĩ là cơ sở cách mạng, tham gia và ủng hộ cách 
mạng. Kế thừa truyền thống đó, Hệ phái đã nhanh chóng hưởng 
ứng lời kêu gọi thống nhất Phật giáo nước nhà.
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Hệ phái Khất sĩ trở thành thành viên chính thức trong 9 tổ 
chức, hệ phái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài việc tích cực 
hưởng ứng sự thống nhất Phật giáo. Hệ phái còn có những đóng 
góp rất lớn về tư tưởng, tinh thần dân tộc, khi các bài kinh tụng đều 
được Việt hóa, phần nhiều là viết theo kiểu văn vần, thơ ca mộc 
mạc, dễ hiểu… Sự thừa nhận về mặt Hệ phái chính là điều tự hào 
để Hệ phái hội nhập tiếp bước cùng hai tông phái chính thống Nam 
tông và Bắc tông.

Hệ phái chỉ mới hình thành (1947) nhưng đã phát triển từ 
miền Trung ra miền Bắc vào cuối miền Nam Việt Nam, và lan tỏa 
ra hàng chục quốc gia, như: Mỹ, Canada, Úc, Pháp… và tinh thần 
“Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh 
là phải tu chung” đã thấm nhuần trong xương tủy của hàng đệ tử 
trong Hệ phái. Do vậy, chính những đặc điểm này đã làm cho Phật 
giáo Khất sĩ ngày càng phát triển và có thể sánh vai cùng với các 
truyền thống lớn của Phật giáo.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, cụ thể là chư Tôn giáo phẩm 
của Hệ phái thế hệ nối tiếp đã góp phần cùng chư tôn đức trong 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để đưa đạo vào đời, đem ánh sáng từ 
bi, trí tuệ làm tốt đạo đẹp đời, viết tiếp trang sử đồng hành cùng 
dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong hơn 2000 năm qua.

Tùy duyên mà hóa đạo

Từ khi thành lập Hệ phái và kể cả sau này khi đã gia nhập vào 
GHPGVN, Hệ phái với tinh thần của Tổ sư Minh Đăng Quang “tùy 
duyên mà hóa đạo” nên đã có sự phát triển vững chắc. Theo đó, Hệ 
phái Khất sĩ vẫn sử dụng các phương pháp tu tập trong Tứ diệu đế, 
Thập nhị nhân duyên, Tam vô lậu học… làm cơ sở lý luận để phát 
triển tư tưởng, sự giác ngộ.

Khi đi thuyết pháp và khất thực thì người nghe, người cúng 
dường được phước, thỏa mãn về phần tâm linh, còn vị tu sĩ thì 
hưởng được của cúng dường để nuôi thân, đó chính là lý tưởng lợi 
người lợi mình, xin để mà cho, nhận để mà dạy, chứ không cầu ăn 
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ngon, mặc đẹp.

Người Khất sĩ quan niệm “Ăn không cầu no, ở không cầu yên, 
chỉ cần chăm lo trau dồi đức hạnh, làm gương quý báu cho đời, vì 
con người có thể chịu thiếu kém về sự ăn mặc hoặc chỗ ở, vật chất 
còn có thể sống được, chớ thiếu đạo đức trí tâm ắt sẽ phải khổ nạn 
chết hết”.

Sử dụng phương pháp du hành để thuyết pháp và hóa duyên 
như thời đức Phật còn tại thế, Tổ sư muốn làm sống lại những 
hình ảnh và mục đích độ sinh như thời đức Phật. Theo Tổ sư, 
người tu theo Hệ phái phải có phẩm hạnh, để tín đồ nhìn thấy 
Tăng như thấy Phật. Muốn vậy, người tu sĩ phải nghiêm trì giới 
luật, phải có phẩm hạnh thanh cao, sở học tốt, pháp Phật am 
tường. Vì thế, trong Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư thường nhắc nhở 
chư đệ tử: “Một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, 
mỗi cách hành động như đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm mỗi 
cách cư xử đều phải giống như Phật, cho đặng thiện tín, hễ thấy 
Tăng cũng như thấy Phật. Tăng chúng giữ giới, tướng mạo trang 
nghiêm, ở ăn theo Phật, thì sẽ khêu gợi được lòng tín ngưỡng của 
bá tánh”.

Hệ phái Khất sĩ chú trọng con đường hành đạo, một phần 
dẹp bỏ bản ngã tự cao, tự đại, phải xin vật chất để nuôi thân 
mạng; xin giáo pháp, kinh nghiệm trong cuộc sống để trưởng 
dưỡng trí tuệ; phải biết đủ trong mọi hoàn cảnh, gắn chặt với đạo 
pháp, với lý tưởng sống chung tu học, hòa hợp với cộng đồng, 
làm lợi người, lợi mình, sống trong giới luật, thiền định, an trú 
trong chánh pháp, khi đó an lạc sẽ hiện hữu mà không phải tìm 
kiếm đâu xa.

Với hình ảnh y bát chơn truyền, du hành khất thực trở nên 
sinh động, đặc biệt là chư Ni tu theo Phật giáo ở Việt Nam cũng 
được trì bình khất thực như chư Tăng. Điều này chỉ được thể hiện 
ở Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

Tùy nhân duyên mà hóa độ chúng sanh, tông chỉ tu học của 
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Phật giáo Khất sĩ là bình đẳng, không phân biệt sang giàu, vùng 
miền mà chỉ với mục đích cứu cánh là đưa tất cả mọi người đến quả 
vị giải thoát, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Cho nên, đến với Phật giáo Khất sĩ cũng chính là đến với cội 
nguồn của đạo Phật, đến với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng 
dân tộc.



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ GOÙP PHAÀN XAÂY DÖÏNG    
ÑAÁT NÖÔÙC VAØ GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT 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 và 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 đến hiện nay Hệ phái Khất sĩ có trên 500 ngôi tịnh thất, tịnh xá, 
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với số lượng trên 3.000 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, 
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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 
và 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).
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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 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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THÀNH VIÊN HỆ PHÁI KHẤT SĨ THAM GIA HỘI ĐỒNG 
CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ VII (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. HCM

3 Hòa thượng Giác Phúc Thành viên TP. HCM

4 Hòa thượng Giác Ngộ Thành viên Lâm Đồng

5 Hòa thượng Giác Lai Thành viên TP. HCM

6 Hòa thượng Giác Cầu Thành viên BR-VT

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 GDTN TW (phía Nam)

TP. HCM

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. HCM

6 Ni trưởng Tràng Liên Ủy viên TP. HCM

7 Ni trưởng Ngoạt Liên Ủy viên Thường trực TP. HCM

8 Ni sư Tín Liên Ủy viên TP. HCM

9 Ni sư Hòa Liên Ủy viên TP. HCM
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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

Tham gia hoạt động giáo dục và 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 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. 
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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.  

Giáo đoàn IV, Tiến sĩ có 7 vị: TT. Minh Thành, ĐĐ. Minh Diệu, 
ĐĐ. Minh Thường, ĐĐ. Minh Hoa,  ĐĐ. Minh Huệ, SC. Thành Liên. 
Thạc sĩ có: ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Duy, ĐĐ. Minh Sơn. 

Giáo đoàn V, có sư đang học Thạc sĩ: ĐĐ. Minh Đẳng.  

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 luôn được Hệ phái Khất sĩ quan tâm. 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 
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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. 



GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM VÔÙI VIEÄC PHAÙT HUY    
NHÖÕNG GIAÙ TRÒ CUÛA HEÄ PHAÙI PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ

ThS. Nguyễn Văn Thanh  
Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo 

Thường trực Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Hệ phái Phật giáo Khất sĩ - một thành viên tích cực thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay

1.1. Như chúng ta đã biết, sau khi đất nước thống nhất, giang 
san nối liền một cõi, Bắc Nam sum họp một nhà đã tạo tiền đề và 
động lực khách quan hết sức thuận lợi giúp chư Tôn giáo phẩm, 
Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam 
thực hiện nguyện vọng, tâm huyết thống nhất Phật giáo mà các thế 
hệ tiền bối đã dày công tạo dựng. Để thực hiện nguyện vọng, tâm 
huyết thống nhất Phật giáo, sau quá trình vận động, các tổ chức Giáo 
hội, Hệ phái Phật giáo cả nước, trong đó có Hệ phái Phật giáo Khất 
sĩ Việt Nam đã tiến hành Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt 
Nam. Đại hội được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 07/11/1981 tại chùa 
Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ 9 tổ chức Giáo hội, Hệ phái 
Phật giáo trong cả nước, bao gồm:

1. Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

3. Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam
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4. Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP. Hồ Chí Minh

5. Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam

6. Giáo hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán

7. Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam

8. Hội Sư sãi Yêu nước miền Tây Nam Bộ

9. Hội Phật học Nam Việt.

Như vậy, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam là một thành viên 
tích cực đã tham gia vào quá trình vận động, thống nhất và xây dựng 
lên ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Sự thống nhất Phật giáo Việt Nam được xây dựng trên nguyên 
tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. 
Tuy nhiên, các truyền thống hệ phái cũng như các pháp môn và 
phương tiện tu hành đúng chánh pháp đều được tôn trọng duy trì. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc lấy Đạo 
pháp làm mục tiêu tối cao, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử làm trung tâm; các 
thành viên tham gia tự nguyện, đoàn kết, hòa hợp, kính ngưỡng, 
phụng hành giáo pháp, giới luật và tuân thủ pháp luật nước Cộng 
hòa Xã xội Chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức thành viên của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. 

Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoằng dương Phật 
pháp, phát triển Giáo hội (bao gồm các truyền thống hệ phái Phật 
giáo Việt Nam) trong nước và ở nước ngoài, tham gia xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng hòa bình, an lạc cho 
thế giới. 

Thành phần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm những 
thành viên là các tổ chức Giáo hội, các Hội, Hệ phái Phật giáo, Tăng 
Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã tự nguyện hợp 
nhất hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chấp nhận Hiến 
chương của Giáo hội. 

Thành phần nhân sự tham gia các cấp Giáo hội Phật giáo Việt 
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Nam là những Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thuộc các Hệ phái Phật giáo 
Việt Nam có năng lực, đạo hạnh tốt, tiêu biểu cho các thành viên 
Giáo hội ở các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có công đức với đạo 
pháp, dân tộc và trung thành với Tổ quốc. 

Lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hướng tới lý 
tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã 
hội theo giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân 
loại chúng sinh. Phương châm hoạt động của Giáo hội là: “Đạo pháp 
- Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức đại diện hợp pháp duy 
nhất của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, và là người đại diện chính thức 
của Phật giáo Việt Nam trong các quan hệ đối nội, đối ngoại và hoạt 
động quốc tế. Trụ sở của Giáo hội đặt tại chùa Quán Sứ, số 73 phố 
Quán Sứ, Hà Nội. 

Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tròn 
33 tuổi và trải qua 7 nhiệm kỳ liên tục phát triển. Hiện nay, tổ chức 
bộ máy của Giáo hội gồm 3 cấp, và các chùa, tịnh xá thuộc Giáo hội 
có con dấu riêng trong giao dịch. Ở Trung ương, Giáo hội có 2 Hội 
đồng là Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. 

Hội đồng Chứng minh là cơ quan cấu thành Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ở cấp trung ương, lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật 
của Giáo hội, giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các 
cấp Giáo hội; phê chuẩn tấn phong chức vị giáo phẩm Hòa thượng, 
Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của Giáo hội; ban hành thông điệp về 
Phật đản, thư chúc Tết và tình hình GHPGVN trong những tình 
huống đặc biệt... HĐCM hoạt động theo Hiến chương của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, và Quy chế do HĐCM ban hành. Nhiệm kỳ của 
HĐCM là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc. 

Hội đồng Trị sự là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao 
nhất của Giáo hội về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ, gồm 
các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu 
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có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, được Ban Thường trực 
HĐTS tiền nhiệm đề cử và được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử. Thành viên tham gia 
HĐTS không quá 80 tuổi, mỗi thành viên không kiêm nhiệm quá 2 
chức danh trong Ban Thường trực HĐTS, mỗi chức danh không quá 
3 nhiệm kỳ. Hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của HĐTS theo quy 
định của Hiến chương Giáo hội và Nội quy, Quy chế do HĐTS ban 
hành. Nhiệm kỳ của HĐTS là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ Đại 
hội Phật giáo toàn quốc.

1.2. Các thế mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Với đặc điểm về tổ chức và hoạt động như trên, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam có nhiều thế mạnh trong việc bảo tồn, phát huy và 
phát triển các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam nói chung và 
những giá trị đặc sắc của Phật giáo Khất sĩ nói riêng, cụ thể là:

- Có thể huy động và phát huy tối đa các nguồn lực vật chất và 
tinh thần, kinh tế, văn hóa - xã hội... từ Tăng Ni, Phật tử và từ trong xã 
hội để giúp cho việc bảo tồn, duy trì và phát triển các giá trị phổ quát 
của văn hóa Phật giáo, như: Xây dựng, tôn tạo, trùng tu, phát triển hệ 
thống cơ sở thờ tự, tịnh xá, các trung tâm du lịch văn hóa tâm linh 
Phật giáo; in ấn, phát hành kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo; các 
hoạt động Phật giáo quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, 
trưng bày với quy mô lớn về Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam...

- Có khả năng triển khai nhanh và huy động được nhiều nguồn 
lực để thực hiện công tác hoằng pháp và phổ truyền, mở mang các 
giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam. Có thể giới thiệu, quảng bá về 
hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, về giá trị đặc 
trưng riêng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam cho Phật tử và nhân dân 
trong nước cũng như cho bà con Việt kiều và nhân dân các nước trên 
thế giới.

- Có khả năng huy động nhanh và hiệu quả các nguồn lực trong 
Tăng Ni, Phật tử để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát 
triển đất nước, trong đó có việc xây dựng và phát triển nền văn hóa 
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Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hạn chế tác động tiêu 
cực trước các nguy cơ xâm lăng văn hóa từ bên ngoài trong xu thế 
toàn cầu hóa.

- Nếu có đường hướng đúng và nhân sự tiêu biểu, có uy tín, có 
sức quy tụ thì Giáo hội sẽ phát huy được trí tuệ tập thể, tinh thần lục 
hòa, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp 
của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước. Qua đó, thực hiện có 
kết quả, đồng bộ qua các mặt hoạt động của Giáo hội từ Ban, Viện 
Trung ương Giáo hội cho đến các tỉnh, thành hội Phật giáo trong 
toàn quốc; giải quyết kịp thời những công việc Phật sự và thế sự cần 
thiết và hoạt động đồng bộ.

- Tạo được sự đồng bộ, thống nhất và sức mạnh tập thể trong 
các hoạt động Phật giáo quốc tế, góp phần vào công tác đối ngoại và 
tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ độc lập, 
chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay.

- Trong điều kiện bình thường với hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, Giáo hội sẽ góp phần vào việc đoàn kết, tập hợp đông 
đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đoàn kết trong khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, cùng đóng góp trí tuệ, công sức, tài vật cho 
việc phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung 
và những giá trị của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam nói riêng, 
gắn với phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc 
– Chủ nghĩa xã hội”.

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với việc phát huy những giá trị đặc 
sắc, nhân bản của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam 

Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thể hiện trên 2 
phương diện chính là mặt giáo hội và mặt xã hội thông qua các hoạt 
động của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự, trong đó chủ 
yếu là các hoạt động của HĐTS.

HĐTS của Giáo hội hiện nay có 13 ban, ngành, viện trực thuộc: 
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Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Văn 
hóa, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Nghi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban 
Phật giáo Quốc tế, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Thông tin Truyền 
thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam. Các ban và viện có thể thành lập các phân ban, phân viện để 
phụ trách các chuyên ngành hoạt động theo nội quy riêng được Ban 
Thường trực HĐTS chuẩn y.

Hoạt động của mỗi ban, viện thuộc Giáo hội đều thể hiện rõ cả 
mặt giáo hội và mặt xã hội, khó có thể tách bạch hoặc phân biệt làm 
hai. Tuy nhiên, hoạt động của một số ban, viện nghiêng nhiều về 
mặt giáo hội, đó là: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Nghi 
lễ, Ban Hoằng pháp, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Pháp 
chế, Ban Kiểm soát. Các ban khác như: Ban Văn hóa, Ban Kinh tế 
Tài chính, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Thông 
tin - Truyền thông, hoạt động có liên quan và thể hiện nhiều hơn về 
mặt xã hội.

Thông qua hoạt động của các ban, viện thuộc Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tăng cường và thúc đẩy việc bảo tồn, 
gìn giữ, phát huy và phát triển các giá trị đặc sắc, nhân bản của Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam. Bước đầu, chúng tôi xin đề xuất một số nội 
dung sau:

* Ban Văn hóa: Tập trung vào các hoạt động bảo tồn và phát 
huy các giá trị di sản như:

- Thông qua các cơ quan ngôn luận của Giáo hội hoặc trực thuộc 
Giáo hội như: các tạp chí, nội san, báo điện tử... tăng cường các bài 
viết, nghiên cứu, giới thiệu về các giá trị, cùng những sắc thái riêng 
của Hệ phái Khất sĩ; biên soạn, sưu tập tài liệu, xuất bản các loại ấn 
phẩm liên quan đến Phật giáo Khất sĩ Việt Nam...

- Tham gia công tác bảo tồn, trùng tu các cơ sở, tịnh xá, quần thể 
danh thắng có liên quan đến Hệ phái Phật giáo Khất sĩ...

- Tổ chức các cuộc triển lãm, văn nghệ và các phong trào văn 
hóa, xã hội, lễ hội liên quan đến Hệ phái Khất sĩ nhằm nhấn mạnh 
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những giá trị đặc sắc riêng có của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị trong nước, khu vực và 
quốc tế để quảng bá, giới thiệu và khẳng định những nét tinh túy, đặc 
trưng riêng có của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

* Ban Từ thiện Xã hội: Với chức năng và nhiệm vụ được phân 
công, thông qua hoạt động của mình, Ban TTXH của Giáo hội sẽ 
góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị nhân bản, nhân văn của Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam với một số hoạt động tiêu biểu như: Đặt tên 
Tổ sư “Minh Đăng Quang” cho các tổ chức của Hệ phái có nhiều đóng 
góp cho đạo pháp, dân tộc và cho hệ thống các cơ sở từ thiện, Tuệ Tĩnh 
đường, các trường, lớp nuôi dạy trẻ, lớp học tình thương, mẫu giáo và 
các cơ sở từ thiện khác của Giáo hội... 

* Ban Phật giáo Quốc tế: Thông qua việc tham gia tổ chức, phối 
hợp tổ chức các sự kiện, các hội nghị quốc tế, khu vực và các hoạt 
động Phật giáo Quốc tế khác của Giáo hội và Nhà nước với nhiều 
chủ đề khác nhau... để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa 
độc đáo và nhân bản của Phật giáo Việt Nam, của Hệ phái Phật giáo 
Khất sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế và Tăng Ni, Phật tử, nhân dân 
các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Đón tiếp và làm việc với các đoàn ngoại giao, các phái đoàn 
quốc tế (cả của Phật giáo và ngoài đời) đến thăm, làm việc, tìm hiểu 
về Phật giáo Khất sĩ Việt Nam;

- Tham gia tổ chức các cuộc viếng thăm, hoằng pháp và trao đổi 
về Phật giáo Khất sĩ Việt Nam ở nước ngoài... 

* Viện, Phân viện NCPHVN và các Trường đào tạo của Phật giáo

- Tổ chức dịch thuật, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến Thiền 
phái và có kế hoạch, lộ trình nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu 
về các giá trị triết học, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, tu thiền... của Hệ 
phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam để xuất bản và giáo dục, giảng dạy 
trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Tăng Ni sinh.

- Tổ chức phiên dịch các tác phẩm, các công trình đã có về Phật 
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giáo Khất sĩ ra một số ngoại ngữ thông dụng hoặc có liên quan nhiều 
đến quan hệ quốc tế của Giáo hội như: tiếng Anh, Lào, Thái Lan, 
Campuchia... 

* Ban Tăng sự: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng Tăng Ni về các giá 
trị và bản sắc của Hệ phái, đồng thời quan tâm bố trí, cơ cấu nhân sự 
Tăng Ni tu theo Hệ phái Khất sĩ vào các cơ quan lãnh đạo của Giáo 
hội các cấp để có điều kiện bảo tồn và phát triển các giá trị Phật giáo 
Khất sĩ Việt Nam.

3. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy giá trị của Hệ phái 
Khất sĩ hiện nay 

- Trước yêu cầu và đòi hỏi của thời đại mới, cần sớm thành lập 
các Phân ban liên quan đến các Hệ phái Phật giáo Việt Nam, trong 
đó có các Phân ban Phật giáo Khất sĩ trong các ban, ngành, viện của 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay để tăng cường 
sự chuyên sâu hướng dẫn, kế thừa, phát triển và phát huy các giá trị 
đặc sắc riêng có của mỗi hệ phái, làm giàu cho các giá trị của Phật 
giáo Việt Nam. Trong đào tạo Tăng tài, các cơ sở đào tạo (Học viện 
Phật giáo, các lớp Cao đẳng và trường Trung cấp Phật học) cần bố trí 
khung chương trình và nội dung môn học về Hệ phái Phật giáo Khất 
sĩ với thời lượng phù hợp... để quảng bá, duy trì và phát huy được các 
giá trị tinh túy, đặc sắc của Phật giáo Khất sĩ.

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cần có kế hoạch sử dụng và 
phát huy trách nhiệm của chư Tôn đức, Tăng Ni tiêu biểu, tu theo Hệ 
phái Khất sĩ có đạo hạnh, năng lực đang tu học tại các tịnh xá vào các 
công việc khác nhau thuộc các cơ quan, ban, viện của Giáo hội, đồng 
thời tăng cường việc luân chuyển đội ngũ chức sắc, Tăng Ni giữa các 
vùng miền, các khu vực, các địa phương để tăng cường khả năng giao 
lưu, trao đổi và phát huy những thế mạnh sở trường và tính đa dạng 
của Phật giáo Việt Nam; khắc phục tình trạng thụ động, cố hữu, trì 
trệ trong tu học và dấn thân phục vụ chúng sinh của Tăng Ni.

- Các cơ quan chức năng của Nhà nước, các trung tâm nghiên 
cứu khoa học lớn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần hỗ trợ và phối 
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hợp, hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam có kế hoạch xây dựng, 
phát triển Trung tâm bảo tồn, phát huy các di sản tư tưởng, văn hóa, 
triết học, tu học, nhân bản học của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt 
Nam để gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của Hệ phái trong dòng 
chảy lịch sử Phật giáo dân tộc. 

- Các cơ quan chức năng của Nhà nước và Mặt trận cần hỗ trợ, 
hướng dẫn các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin và khoa học hiện đại trong việc bảo tồn, gìn giữ 
và phát huy các giá trị của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam như: Thiết kế 
và vận hành các trang website điện tử bằng nhiều thứ tiếng (chữ phổ 
thông, chữ của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, một số ngoại 
ngữ liên quan) để giới thiệu, quảng bá các hoạt động và các giá trị văn 
hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Hệ phái Phật giáo Khất sĩ nói 
riêng; phát hành đa dạng các ấn phẩm để bảo tồn, gìn giữ và phát huy 
như: sách báo, băng đĩa CD, VCD, DVD, kỹ thuật số, kỹ thuật lade...

- Đưa chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và 
văn hóa của Phật giáo Việt Nam nói riêng và các tôn giáo Việt Nam 
nói chung vào chương trình chính khóa của trường học, từ cơ sở, 
phổ thông trung học đến các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. 
Mỗi cấp học có thể quy định số tiết học và đơn vị học trình khác 
nhau, giáo trình khác nhau phù hợp với từng độ tuổi.

Các cơ quan chức năng Nhà nước, nhất là Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp với Mặt trận và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
thống nhất về chủ trương. Sau đó, cơ quan quản lý nhà nước về giáo 
dục - đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác của 
Nhà nước, Mặt trận và Giáo hội tiến hành biên soạn thống nhất các 
loại tài liệu, giáo trình về lịch sử - văn hóa của Phật giáo và các tôn 
giáo Việt Nam để giới thiệu trong các nhà trường.

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu đúng và rành mạch rằng việc đưa 
nội dung giáo dục Phật học và Tôn giáo học vào các nhà trường như 
nói ở trên là không hề vi phạm đến nguyên tắc chính sách tôn giáo, vì 
nội dung giáo dục ở đây không phải là giáo lý, giới luật tôn giáo mà là 
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các kiến thức cơ bản về lịch sử và văn hóa tôn giáo hay kiến thức tôn 
giáo học, trong đó có các giá trị về tư tưởng, triết học, thiền học, văn 
hóa học, nhân bản học... của Phật giáo Việt Nam. Qua đó giáo dục 
học sinh, sinh viên về đạo đức, lối sống văn hóa, nhân bản trong xã 
hội, hạn chế những mặt trái của kinh tế thị trường. Đó cũng là cách 
rất cơ bản và bền vững để bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn 
hóa tốt đẹp của Phật giáo nói riêng và của các tôn giáo Việt Nam nói 
chung trong đời sống xã hội.

- Nhà nước và Mặt trận cần có sự phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ 
cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều khóa hoằng pháp, 
hội nghị, hội thảo về Phật giáo Khất sĩ cho Tăng Ni, Phật tử, Việt 
kiều và bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Qua đó sẽ góp phần 
tích cực vào việc bảo vệ, bảo tồn, phát huy và mở mang các giá trị văn 
hóa Phật giáo Việt Nam (cũng đồng thời là các giá trị văn hóa Việt 
Nam) cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người Việt Nam sinh sống 
ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. 

- Các cấp Giáo hội cần quan tâm hơn nữa việc quản lý, giáo dục 
Tăng Ni và đề cao giới luật, đạo hạnh trong hàng ngũ chức sắc, nhà 
tu hành để tăng cường đạo hạnh; phong cách dân chủ, đề cao tự do, 
bình đẳng và tư tưởng nhân bản, dấn thân phục vụ chúng sinh của 
Đức Thế Tôn và của Phật giáo Việt Nam. 



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VAØ SÖÏ NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG    
GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM NGAØY NAY 

Bùi Hữu Thành 
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trong không khí trang nghiêm, chúng ta tổ chức trọng thể Đại 
lễ Tưởng niệm 60 năm (1954 – 2014) ngày Tổ sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng. Đại lễ Tưởng niệm này diễn ra cùng với thời điểm mùa 
xuân Di Lặc, gắn với sự kiện Phật giáo Việt Nam cùng với Tăng Ni, 
tín đồ trên khắp thế giới sắp tới sẽ tổ chức mừng Đại lễ Vesak Phật 
đản (PL. 2558 – DL. 2014) tại Việt Nam, và chúng ta cũng vừa mới 
tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu 
thân để bảo tồn Phật pháp và vì bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tưởng niệm ngày đức Tổ sư vắng bóng là dịp để nhớ lại công 
đức to lớn của Ngài, là dịp để Hệ phái Khất sĩ chúng ta ôn lại những 
lời dạy của Ngài, trao truyền những kinh nghiệm của Ngài để tăng 
thêm sức mạnh đoàn kết hòa hợp, đồng tâm hiệp lực, làm cho ánh 
đạo vàng của Khất sĩ tiếp tục chiếu rọi, lan tỏa sáng ngời nơi thế gian. 
Học tập những kinh nghiệm về con đường Khất sĩ đã đi qua, nhận 
biết vị trí Khất sĩ đang đứng và phương hướng chúng ta tiếp tục tiến 
lên trong mối tương quan giữa con người với con người, con người 
với vạn vật quanh ta. Tưởng niệm ngày Đức Tổ sư vắng bóng cũng 
là dịp để người con Phật thực hiện lời dạy của Đức Phật: “Người biết 
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ơn và báo ơn là hai trong bốn hạng người cao quý như hoa Ưu Đàm 
ngát hương”, là để thể hiện “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước 
nhớ nguồn” –  để những người con Khất sĩ tưởng nhớ vị Tổ sáng lập 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, thấm nhuần và thực hành giáo pháp của 
Ngài, đem lại cuộc sống hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh theo chân 
lý của vạn vật trong vũ trụ đang chuyển hóa.

Kính thưa liệt quý vị,

Hệ phái Khất sĩ là một trong chín thành viên sáng lập Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, đã tiếp thêm sức mạnh không nhỏ cho 
GHPGVN các cấp, góp phần khẳng định vị thế của GHPGVN, cũng 
như Hệ phái Khất sĩ Việt Nam trên thế giới.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Hệ phái Khất sĩ liên tục tăng 
trưởng lớn mạnh, nhiều tịnh thất, am cốc đã trở thành tịnh xá, đạo 
tràng khang trang xứng tầm ngôi già-lam tịnh cảnh; Tăng Ni xuất 
gia, tín đồ quy y Tam bảo cũng tăng lên nhanh chóng nhưng nét đặc 
trưng của tinh thần Khất sĩ vẫn được bảo tồn và phát huy trong con 
đường hành đạo của tu sĩ xuất gia và cư sĩ tại gia.

Trong khi hòa hợp với tổ chức GHPGVN, các nguyên tắc biệt 
truyền của các Hệ phái vẫn được tôn trọng và các Giáo đoàn Khất sĩ 
vẫn được bảo đảm, duy trì, ổn định sinh hoạt với hạnh nguyện:

Khất sĩ y bát chơn truyền đạo

Ta-bà du hóa độ nhơn sanh.

(Ngữ nghĩa từ Tỳ-kheo thuộc truyền thống hệ phái nào cũng 
đều là Khất sĩ – Nguyên nghĩa của chữ “Bhikkhu” (Pali) hay Bhiksu 
(Sanskrit) là Khất sĩ). 

Theo ý nghĩa Chánh pháp, đi khất thực là thể hiện tinh thần tự 
độ, độ tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Với ý nghĩa cao 
đẹp này, trong 33 năm qua kể từ khi thống nhất GHPGVN đến nay, 
các Giáo đoàn Khất sĩ Việt Nam đã góp phần làm cho GHPGVN 
thêm phong phú về truyền thống Hệ phái; cùng với GHPGVN 
thực hành: “Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và 
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công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ dân tộc, Tổ 
quốc và nhân loại chúng sanh” (trích lời nói đầu của Hiến chương 
GHPGVN năm 2007).

Giữa những năm 50 của thế kỷ trước, nhân dân Khánh Hòa đã bắt 
đầu tiếp cận các vị Du tăng Khất sĩ đến hoằng hóa đạo pháp, xây dựng 
tịnh xá, thu nhận Tăng tài, quy nạp tín đồ tại thành phố Nha Trang – 
Trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Các vị cao Tăng như 
Trưởng lão Giác Tánh, Đức Thầy Giác An, Đức Thầy Giác Tịnh và Ni 
trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên là những bậc tiên khởi khai 
mở giềng mối đạo đã để lại dấu tích hoạt động Phật pháp của các Ngài 
trên mảnh đất Khánh Hòa, nơi các Ngài đã đến rồi đi.

Gắn liền với việc hoằng hóa Phật pháp, những việc làm, những 
nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng của Tăng Ni, Phật tử Hệ phái 
Khất sĩ ở Khánh Hòa cũng là hình ảnh thu hẹp của Khất sĩ Việt Nam, 
chăm lo giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, những người kém may 
mắn, ủng hộ nạn nhân thiên tai bão lụt trong nước và các nước bạn; 
xây dựng nhà tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương, tham gia dạy 
và học các lớp học bổ túc văn hóa, thực hiện các nghĩa vụ công dân 
ở địa bàn dân cư v.v… Những hoạt động này của Hệ phái Khất sĩ 
với chiếc áo ca-sa mang màu hoại sắc, với hạnh khất thực của bậc 
Sa-môn rất có ý nghĩa động viên lòng yêu nước, kính Phật của nhân 
dân ở địa phương. Với hạnh nguyện cứu khổ đem vui cho chúng 
sanh, với việc làm dựa trên sự hiểu biết đúng đắn, sáng suốt, với tinh 
thần vững chắc, nghị lực mạnh mẽ và đủ lòng dũng cảm để thực hiện 
những lời dạy của Đức Phật, của Tổ là những hạnh Từ bi – Trí tuệ và 
Dũng mãnh của Phật giáo là phương châm hành động của người con 
Phật, không những cho đạo mà còn ứng dụng được cho đời trong 
nếp sống thường nhật, đưa cái lý của đạo vào lẽ sống của cuộc đời 
bằng những hạnh nguyện này, thì thật là diệu dụng, đắc nhân tâm. 
Với pháp môn tu tập của Hệ phái Khất sĩ gắn với các hoạt động xã 
hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần bồi đắp thêm truyền 
thống yêu nước “hộ quốc an dân” vốn có từ lâu đời của Phật giáo 
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Việt Nam, là những đóa sen hồng giải thoát rất gần gũi với nhân dân.

Với đặc trưng Phật giáo có nhiều tông phái, mỗi tông phái ra đời 
trong hoàn cảnh lịch sử, thời điểm khác nhau, nhưng tông phái nào 
cũng đều tô điểm thêm vẻ tươi đẹp cho vườn hoa Phật pháp phong 
phú hương sắc. Với nhân sinh quan Phật giáo, dù Bắc tông, Nam 
tông hay Khất sĩ đều có chung mục đích, đó là hướng con người đến 
giác ngộ, giải thoát. Đức Phật dạy rằng, nước trăm sông đều trở về 
biển cả và có chung một vị đó là vị mặn. Cũng vậy, đạo Phật cũng 
có trăm lối ngàn đường nhưng cũng chung một vị đó là giải thoát. 
Từ ý nghĩa đó, tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tán dương, đồng 
tình sâu sắc quan điểm đại đồng trong bộ Chơn lý của Tổ sư, Ngài 
nói: “Đạo là con đường của tất cả chúng sanh… chứ không có tên gì 
cả. Giáo là sự dạy học để tu hành chứ không phải tôn giáo gì cả. Phái 
là sự làm việc, giúp ích cho nhau chứ không phải phái gì cả”1; và chơn 
lý thì chỉ có một, như Tổ sư dạy: “Chơn lý là trường học chung của tất 
cả… không phải là đời hay đạo… không phải là tôn giáo, đảng phái, 
chủ nghĩa giáo phái nào cả”. 

Kính thưa liệt quý vị, 

Nhân đây, tôi cũng xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tin tưởng 
vào sự lãnh đạo đúng đắn của GHPGVN, của Hệ phái Khất sĩ Việt 
Nam, thành viên GHPGVN tiếp tục đưa sự nghiệp hoằng dương 
Chánh pháp phát triển lớn mạnh, thịnh vượng, đem lại hòa bình an 
lạc trên đất nước của chúng ta và gắn kết một bộ phận người VN yêu 
nước đang định cư ở hải ngoại ngày càng mật thiết với GHPGVN. 
Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã và đang góp phần giữ vững hòa bình, 
an lạc, thịnh vượng cho nhân dân toàn thế giới.

Để kết thúc phần phát biểu này, tôi xin được trình lên lời đề 
nghị với Trung ương GHPGVN, lên các vị Trưởng lão lãnh đạo các 
Giáo đoàn Khất sĩ VN, với các vị có trọng trách trong Giáo hội các 
cấp như sau:

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập II, “Trường đạo lý”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr. 363.
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- Cần thiết trí thức hóa đội ngũ Tăng Ni trẻ, đào tạo và đào tạo 
lại đội ngũ trung niên, cập nhật thông tin cho các vị Tăng Ni cao tuổi.

- Nên chăng, Hệ phái Khất sĩ của chúng ta cần có một hệ thống 
trường lớp đào tạo Tăng tài để cho phù hợp với truyền thống Khất 
sĩ vốn đã có từ khi được Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập đến nay; 
hòa nhập vào GHPGVN, song Khất sĩ vẫn giữ được bản sắc độc đáo, 
trong sáng, gần gũi với nhân dân.

- Nên có định hướng chủ trương và kế hoạch mở rộng hoạt 
động Phật pháp, truyền giáo ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số (người miền thượng du) để lấp khoảng trống tinh thần tâm linh 
của đồng bào dân tộc đã theo, đang theo và sẽ theo những tôn giáo 
khác, mà lẽ ra các tôn giáo khác không có chỗ đứng ở những nơi đây 
(nhìn nhận tôn giáo theo quan điểm lịch sử, địa lý và nhân văn).

- Thực hành hạnh khất thực của Khất sĩ đã làm sống lại hình ảnh 
sinh động, cao quý của thời Đức Phật còn tại thế, là một trong những 
hạnh phúc của bậc Sa-môn. Tuy nhiên, thời hiện tại một số người 
ngoại đạo, bất lương đã lợi dụng y áo, bình bát của Khất sĩ để đi 
xin ăn, gây bất bình trong Tăng Ni Phật tử, trong nhân dân. Vì vậy, 
GHPGVN, trước hết các giáo đoàn Khất sĩ cần có những quy định 
chặt chẽ việc Khất sĩ đi khất thực sao cho phù hợp với thời hiện tại, 
kết hợp với sự hỗ trợ của Chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp, 
có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế đến mức có thể được, tiến 
tới loại bỏ việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân, làm xấu hình 
ảnh của Khất sĩ, cùng với các phương tiện truyền thông và dư luận 
của toàn xã hội lên án, phê phán, xử lý đồng bộ, liên tục thì mới có 
thể bài trừ được. Làm được việc bài trừ này cũng là góp phần giữ gìn 
trật tự xã hội, lịch sự và văn minh của nước nhà.

Kính thưa liệt vị,

Hướng tới mục tiêu chung xây dựng một nước Việt Nam hiện 
đại, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh; 
tiếp tục xây dựng các tôn giáo của nước nhà theo hướng đạo gắn với 
đời, tôn giáo gắn với dân tộc; giữa những công dân có tín ngưỡng tôn 
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giáo với những công dân không có tín ngưỡng tôn giáo, giữa những 
công dân có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau; tất cả chúng ta đều có 
chung một sự đồng tâm hợp lực, nhất trí và quyết tâm thực hiện 
hướng tới mục tiêu cao cả này.

Nhân dịp đầu Xuân Giáp Ngọ (năm 2014), xin thay mặt Ban 
Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa kính chúc quý Trưởng lão 
Hòa thượng lãnh đạo GHPGVN, lãnh đạo các Giáo đoàn Khất sĩ 
Việt Nam, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử, 
quý vị đại biểu, quý vị khách mời, liệt quý vị được dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc, thành đạt, pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, Phật 
sự viên thành.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                  Nha Trang, ngày 11 tháng 02 năm 2014

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Văn kiện Tưởng niệm 55 năm (1954 – 2009) Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng.

- “Luật nghi Khất sĩ” (riêng cho giới xuất gia).

- “Bồ-tát giáo” của Sư trưởng Minh Đăng Quang.

- Ánh Minh Quang – Xuất bản năm 1999 – TP.HCM.

- Hiến chương GHPGVN năm 2007.

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của nước CHXHCNVN hiện hành.

- Tham khảo ý kiến của các Tăng sĩ Khất sĩ tỉnh Khánh Hòa.

- Xứ trầm hương Khánh Hòa của Quách Tấn.  



HEÄ PHAÙI PHAÄT GIAÙO KHAÁT SÓ:    
ÑAÏO NGHIEÄP VAØ THAØNH TÖÏU PHAÄT SÖÏ

TT. Thích Thanh Giác 
Ủy viên HĐTS GHPGVN 

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TW 
Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng

Hệ phái Khất sĩ (Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam) do Tổ sư Minh 
Đăng Quang khai sáng năm 1944, là một trong 9 thành viên sáng lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 1981). Hệ phái Phật giáo Khất sĩ 
có những đóng góp không nhỏ cho công cuộc chấn hưng Phật pháp, 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong thời chiến cũng như thời bình. 
Song đến nay việc tìm hiểu về sự ra đời, phát triển và những đóng 
góp to lớn của Hệ phái Khất sĩ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
vẫn chưa tận tường, khoa học và đầy đủ. Hiện mới chỉ có vài công 
trình nghiên cứu và giới thiệu khái lược về Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam, về cuộc đời, đạo nghiệp và tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh 
Đăng Quang. Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang và 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã được cô đúc trong bộ Chơn lý. 

Tìm hiểu tư tưởng, hành trạng, đạo nghiệp… của Tổ sư Minh 
Đăng Quang và Hệ phái Khất sĩ, không thể bỏ qua việc nghiên cứu 
các tôn giáo, giáo phái, hệ thống tín ngưỡng dân gian ở vùng đất 
Nam Bộ. Để làm sáng tỏ công lao, hạnh nguyện của Tổ sư Minh 
Đăng Quang trong đạo nghiệp khai sáng Hệ phái Khất sĩ mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết cần tìm hiểu bối cảnh lịch sử, 
điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa dẫn đến sự ra đời 
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và phát triển của Hệ phái Khất sĩ. Hơn 300 năm trước, người Việt / 
Kinh trong hành trình Nam tiến liên tục với cuộc chinh phục gian 
lao. Vùng đất phương Nam (Nam Bộ) bước vào bản đồ Đại Việt (sau 
đổi thành Đại Nam) chưa bao lâu, họa ngoại xâm ập đến. Bối cảnh ấy 
giống như lò lửa tôi luyện tính cách, lối sống phóng khoáng, bản sắc 
văn hóa của cư dân nơi đây. Nam Bộ là nơi hội tụ dân tứ xứ, dường 
như không thiếu dấu chân cư dân bất kỳ địa phương nào trên dải đất 
hình chữ S – Việt Nam. Quá trình khai hoang, lập ấp không phải là 
chuyện nhàn tản và công cuộc gây dựng xã hội ở nơi biên tái không 
đơn thuần chỉ bằng tính “cần cù”, “một nắng hai sương”; nếu không 
đủ trí, dũng, không giữ trọn chữ trung với nước, chữ hiếu với tổ tiên, 
chữ đồng với cả nước, chữ tâm với lý tưởng, niềm tin tâm linh thì 
không làm được. Phong trào khai phá miền đất mới phương Nam 
của người Việt / Kinh (khoảng từ thời Hậu Lê đến cuối thế kỷ XIX) 
cũng là thời kỳ suy thoái của Phật giáo Việt Nam. 

Chính sách tôn giáo của triều đình nhà Nguyễn rất nghiêm 
khắc và chặt chẽ đối với Phật giáo ở miền Bắc và miền Trung, 
nhưng sự phát triển tôn giáo ở miền Nam được thả lỏng, một phần 
nhà Nguyễn vốn xem khu vực Nam Bộ là vùng đất trung thành với 
triều đình, một phần chính sách thuộc địa hóa khu vực biên giới 
của nhà Nguyễn lại thiếu thốn về mặt nhân lực quản lý, nên dẫn 
đến tình trạng triều đình buông lỏng sự kiềm chế về mặt tôn giáo 
đối với khu vực đặc biệt này. Thời kỳ này, tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương tự xem mình là những người nhập thế, đối lập với hình thức 
Phật giáo xuất thế chỉ khép mình trong tự viện. Về mặt nguồn gốc, 
họ tự cho giáo phái này bắt nguồn từ phái thiền Trúc Lâm đời Trần 
(1226 - 1400). Bản thân giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương cũng phản ánh 
sự ảnh hưởng của truyền thống thiền Nam phương do xây dựng 
dựa trên tư tưởng Trần Thái Tông. Thực ra, sự đóng góp của tư 
tưởng thiền Trúc Lâm cũng chỉ mang tính chất biểu tượng nhiều 
hơn là thực chất, nếu so sánh hai tác phẩm Khóa hư lục của Trần 
Nhân Tông và Di Lặc tôn kinh (kinh điển chính của Bửu Sơn Kỳ 
Hương và của giáo phái Hòa Hảo). 
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Lúc bấy giờ, Nho giáo vươn lên chiếm vị trí độc tôn, triều đình 
nhà Nguyễn sử dụng Nho giáo để khôi phục chế độ phong kiến tập 
quyền và bảo vệ vương quyền của mình. Các Nho gia, địa chủ phong 
kiến thế tục đã hùa với nhau công kích, bài bác các tôn giáo khác, 
trong đó có đạo Phật đã từng thấm sâu vào đời sống tâm linh nhân 
quần. Đặc biệt, ở vùng đất mới phương Nam, uy tín Phật giáo trong 
nhân gian bị phai nhạt dần. Không ít tu sĩ Phật giáo ngả sang thần 
quyền, bùa phép do chịu ảnh hưởng của tôn giáo ngoại lai và tôn giáo 
nội sinh lẫn tín ngưỡng dân gian đậm chất Nam Bộ. 

Do nhiều nguyên nhân về kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn gốc 
cư dân, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, vùng đất Nam Bộ đã xuất 
hiện rất nhiều đạo mới, trong đó có không ít đạo, giáo phái ra đời từ 
nguồn cội tư tưởng Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian, hoặc nhiều 
“Đạo” – tôn giáo được hình thành từ tư tưởng “Tam giáo” (Phật – 
Nho – Lão)… Đáng chú ý là các đạo, giáo phái như: Bửu Sơn Kỳ 
Hương do Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên (1807 - 1856) sáng 
lập, Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi (?-1890) khai sáng năm 1867, 
Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam do thầy Nguyễn Văn Bồng khai lập 
những năm đầu thế kỷ XX, đạo Minh Sư và các nhóm Ngũ chi Minh 
đạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Đường, Minh Thiện, Minh Tân) mở 
rộng ảnh hưởng vào đầu thế kỷ XX, đạo Cao Đài ra đời năm 1926 
ở tỉnh Gia Định (nay là tỉnh Tây Ninh), Phật giáo Hòa Hảo ra đời 
năm 1939 do Đức Thầy (Giáo chủ) Huỳnh Phú Sổ (1920 - 1946) khai 
đạo, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang (1923 
- 1954) khai sáng năm 1944, Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, 
Minh đạo – Tam tông miếu… 

   Căn bản giáo lý của Bửu Sơn Kỳ Hương (các tín đồ đeo một 
đạo bùa có bốn chữ “Bửu Sơn Kỳ Hương” – nghĩa là mùi hương lạ 
trong núi báu), đặt niềm tin vào lời tuyên bố của Phật thầy Tây An 
rằng Ngài là Phật giáng trần để cứu độ chúng sinh thoát khỏi thảm 
họa diệt thế trong thời mạt pháp. Những tín đồ nào tin vào lời nói 
này phải vào ẩn trú trong khu vực Thất Sơn để thực hành chánh 
pháp. Những kẻ bất tín sẽ bị tiêu diệt trong ngày tận thế sắp đến gần. 
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Theo giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, vùng Thất 
Sơn (An Giang) là nơi Phật Di-lặc sẽ giáng trần sau khi thế gian đã 
tịnh hóa để thiết Hội Long Hoa. Theo quan điểm thế mạt luận, Hội 
Long Hoa là nơi chiêu tụ những người còn sống sót sau thảm họa diệt 
thế. Phật Di-lặc sẽ ngồi trên tòa sen trắng và tuyên giảng một giáo lý 
mới để mở đầu cho thời kỳ Thượng Nguơn. Trong giáo lý của Bửu 
Sơn Kỳ Hương, Phật Di-lặc còn được gọi là Minh Hoàng hay Minh 
Vương, hai thuật ngữ này xuất hiện trong các phong trào tôn giáo 
phản Thanh phục Minh tại Trung Quốc. Bản thân tín ngưỡng thờ 
Phật Di-lặc bắt đầu hưng thịnh từ thời Lục Triều tại Trung Quốc và 
suy tàn dần vào thời Tống, Minh. Tư tưởng chính làm nòng cốt cho 
giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương vẫn xoay quanh chủ đề cơ cấu: thế mạt 
luận, mạt pháp, nhập thế cứu đời, thiết Hội Long Hoa cho những 
người được tuyển chọn, vai trò trung gian của các hậu thân Phật thầy 
Tây An, vai trò cứu cánh của Phật Di-lặc và sự gián tiếp hạ thấp vai 
trò của Phật giáo chính thống thông qua việc hạ thấp vai trò Phật 
Thích-ca (Phật hiện tại) so với vai trò cứu thế của Phật Di-lặc (Phật 
tương lai). 

Vấn đề để xác định Bửu Sơn Kỳ Hương có phải là một tông phái 
Phật giáo hay không là một vấn đề đang được bàn cãi. Giáo sư Huệ 
Tâm, đại học Harvard (Hoa Kỳ) nhận xét về giáo lý của Bửu Sơn Kỳ 
Hương như sau: “Giáo lý của Phật Thầy như vậy nên xem là sự tái chế 
(reworking) giáo lý Phật giáo, sự tái chế này phản ánh ảnh hưởng của 
nhiều dòng tư tưởng khác nhau tại khu vực biên giới và đặc biệt hơn 
là nó phản ứng chống lại lối tu truyền thống hạn chế trong tu viện và 
thái độ nội quan”1.

Đạo Cao Đài là một giáo phái ra đời năm 1926 ở tỉnh Gia Định 
(nay là tỉnh Tây Ninh), người sáng lập là ông Ngô Văn Chiêu (1878 
- 1932). Đạo Cao Đài với tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã 
hàm chứa nội dung giáo lý của đạo này. Theo Thánh ngôn hợp tuyển 
(Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh: Tân luật pháp – 

1. Ho Tai Hue Tam, Millenarianism and Peasant Politics in Vietnam, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1983, tr. 23.
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chánh truyền, 1964) của đạo Cao Đài thì Thánh ngôn là lời của Ngọc 
hoàng Thượng đế khai mở. Theo đó, Cao Đài là giáo phái kết hợp 
Nho giáo (đạo Nhân), Phật giáo (đạo Phật), Lão giáo (đạo Tiên), 
Thần giáo (đạo Thần) và Công giáo (đạo Thánh), mỗi tôn giáo trên 
được coi là một chi của đạo Cao Đài. Nghĩa là 5 tôn giáo này hợp 
nhất trong Đại đạo (ngũ chi hợp nhất). Tôn chỉ của đạo Cao Đài là: 
Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Đây là một hình thức liên 
kết các tôn giáo ở Nam Bộ không chỉ về mặt tư tưởng mà cả về mặt 
xã hội. Đức Cao Đài dạy rằng:

Từ nay nòi giống chẳng chia ba,

Thầy hiệp các con lại một nhà.

Nam, Bắc rồi truyền ra ngoại quốc,

Chủ quyền Chơn đạo một mình Ta2.

Đạo Cao Đài tôn thờ đức Chí Tôn (Ngọc hoàng Thượng đế) với 
hình Thiên nhãn (một con mắt), đức Chí Tôn như là thần chủ trong 
Thánh thất Cao Đài. Ngoài ra, đạo Cao Đài còn thờ các vị Thần, 
Thánh của các tôn giáo khác như Nho, Phật, Lão, Thần, Thiên Chúa 
trong Đại đạo. 

Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939, ở Châu Đốc (An Giang). 
Người khai đạo là đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ (1920 - 1947). Tín đồ 
Hòa Hảo tự nhận sứ mệnh chấn hưng Phật giáo. Có thể nói, Phật 
giáo Hòa Hảo là giáo phái nhập thế ngay từ khi xuất hiện. Nội dung 
cơ bản của giáo lý Hòa Hảo là: tu nhân và học Phật, tu Phật. Tu nhân 
là hoàn thiện mối quan hệ giữa mình với người, mà trước hết là thực 
hiện Tứ Ân. Học Phật, tu Phật là phải biết tới giáo pháp vô vi hướng 
tới Tịnh độ; là phải thấu hiểu, hành Bát chánh đạo, là phải chừa thập 
ác. Về cơ bản, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 
hiện. Trong bài huấn luyện ở Tây An cổ tự có đoạn: “Giữa đạo Phật 
giáo Hòa Hảo và đạo Phật Thích-ca không khác nhau, có thể nói cùng 
một nguồn gốc, nhưng thời kỳ Đức Phật ra đời ở buổi trước thì chúng 

2. Theo Lê Anh Dũng, Lịch sử đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn, Nxb. Thuận Hóa, 
Huế,1996, tr. 182.
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sanh phần đông là bực thượng căn, thượng trí có thể nghe thấu nghĩa 
lý tối cao, tối thượng và họ có thể hoàn toàn xuất gia được. Đối lại thời 
kỳ này, chúng sanh hạ căn hạ trí, với sự hiểu biết cạn cợt, lòng dũng 
mãnh yếu ớt, không nghe được pháp cao và không làm được việc quá 
sức của họ, nhứt là họ chưa ly gia cắt ái được, nên Đức Thầy dùng 
phương tiện, giải pháp dễ tu, dễ hành là đồng tu nhân và tu Phật” 
(Theo Ban Hoằng pháp: Chủ nghĩa (loạt bài huấn luyện đạo đức nơi 
ngôi Tây An cổ tự), 1963, tr. 121). Chỉ một thời gian ngắn sau khi 
khai đạo, cuối năm 1926, đạo Hòa Hảo đã nhanh chóng phân hóa 
thành nhiều chi phái độc lập với nhau.

Ra đời trên cơ sở Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, song Phật giáo 
Tứ Ân Hiếu Nghĩa có một số điểm khác và mới như: trì niệm theo 
Thiền tông; xử sự theo Nho giáo; luyện tinh, khí, thần theo Lão 
giáo… Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lấy việc học Phật tu nhân làm lẽ 
sống, làm nền tảng cho đạo. Về mặt thờ tự, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 
thờ tấm vải Triều điều và thờ Tiên, Phật, Thánh, Thần. Về mặt xã 
hội, lấy hoạt động từ thiện làm mục đích…

Năm 1934, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam chính thức được 
thành lập. Người sáng lập ra Tịnh độ Cư sĩ Phật hội là ông Nguyễn 
Văn Bồng (1886 - ?). Giáo phái này truyền đạt giáo lý Phật giáo theo 
tinh thần cải cách bằng cách chuyển thể và đơn giản hóa giáo lý qua 
thơ văn, qua đối đáp và tham gia cứu giúp người nghèo, nên đã thu 
hút được đông đảo người tin theo…

Trong phong trào chấn hưng Phật pháp ở những thập niên 30 – 
50 của thế kỷ XX, vùng đất Nam Bộ có nhiều tôn giáo, giáo phái nảy 
sinh trên nền tảng giáo lý Phật giáo, trong đó có Đạo Phật Khất Sĩ 
(Hệ phái Khất sĩ) do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng. Đạo Phật 
Khất Sĩ phát triển khá nhanh ở Nam Bộ, rồi lan truyền sang một số 
tỉnh miền Trung, thậm chí truyền sang các nước lân bang... Trong lời 
giới thiệu bộ Chơn lý, Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, đại diện Hội 
đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ giới thiệu về tôn chỉ, mục đích của 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam như sau: “Đức Tôn sư Minh Đăng Quang 
quyết ban hành chính pháp để truyền bá trong nước và lần sang các 
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nước lân cận cùng khắp thế giới theo nguyện lực tự giác giác tha của 
Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni. Vì Ngài nói rằng: Chư Phật ba đời đều 
là Khất sĩ cả, nếu không làm Du tăng Khất sĩ để xin ăn tu học thì dễ gì 
đạt được đến quả Vô thượng sĩ ngày mai… Hạnh Du tăng Khất sĩ để 
hạ lòng tự tôn tự đại, xem mình như đã chết, nay đem cái chết ấy đi 
khắp nơi cùng chốn, đặng có đền trả quả nghiệp cho dứt sạch hết rồi, 
thì mới nghỉ ngơi cõi Niết-bàn bất diệt… Vả lại, sự xin ăn không phải 
là hèn kém xúc phạm đến phẩm giá đạo hạnh của con người. Chẳng 
qua chỉ là sự bài trừ, đem chỗ dư bù vào chỗ thiếu, trao đổi chan hòa 
cho nhau, xin ăn để học đạo rồi truyền bá giáo lý trong khắp chúng 
sanh, đó là sống đúng theo chơn lý của vũ trụ. Bậc Khất sĩ, đi châu du 
khắp thiên hạ, để lập lại thăng bằng giữa cán cân công lý trong vũ trụ, 
mà trong xã hội loài người đã làm cho thiên lệch đi…”.    

Như vậy, tâm nguyện của Tổ sư Minh Đăng Quang là “Nối 
truyền Thích-ca Chánh pháp”. Về mục đích của sự tu tập theo lối 
“Khất sĩ”, Ngài giải thích đại ý như sau: “Sự xin ăn không phải là hèn 
kém, chẳng qua việc ấy nhắc nhở người tu hành phải biết nhẫn nhục 
và chịu đựng những thử thách, để lòng tự ái, dục vọng... chóng tiêu 
dần. Đồng thời qua đó, nó còn giúp người tu luyện trí, tạo cho mình 
những niềm lạc quan siêu thoát hơn. Về phần người bố thí, qua hình 
ảnh của người “Khất sĩ”, họ sẽ hiểu được phần nào là “an vui thanh 
sạch”, là “trầm luân khổ ải” để sớm thức tỉnh, tìm đến con đường giải 
thoát phiền muộn. Tóm lại, đối với người tu, nếu không làm “Khất 
sĩ” để vừa hóa trai, vừa tu học thì không dễ gì đạt được đạo quả vô 
thượng”3. Đạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chân 
truyền và tu tập sinh hoạt theo đúng nguyên mẫu hình ảnh Tăng 
đoàn của Phật Thích-ca khi Ngài còn tại thế.

Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự 
Lý Huờn, sinh lúc 10 giờ đêm, ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (tức 
ngày 4 tháng 11 năm 1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận 
Tam Bình (nay thuộc huyện Tam Bình) tỉnh Vĩnh Long. Ngài là con 
út trong một gia đình có 5 người con. Song thân là cụ ông Nguyễn 

3. Theo Huỳnh Minh, Kiến Hòa xưa, Nxb. Thanh niên, 2001, tr. 200-201.
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Tồn Hiếu và cụ bà Phạm Thị Nhàn. Năm Giáp Tý (1924), thân mẫu 
của Ngài lâm bệnh nặng và qua đời, hưởng dương 32 tuổi. Từ đó, 
Ngài được phụ thân và kế mẫu Hà Thị Song nuôi dưỡng cho đến 
lúc trưởng thành. Năm 15 tuổi, Ngài xin phép cha qua Nam Vang 
(Campuchia) để tầm sư học đạo. Tại đây, Ngài thọ giáo với một tu 
sĩ người Khmer lai Việt để nghiên cứu kinh tạng và đường lối y bát 
chơn truyền của Phật, Tăng xưa. Khoảng 3 năm sau, cuối năm 1941, 
Ngài quay về Sài Gòn, vâng lời cha lập gia đình vào năm 1942. 

Tuy nhiên, chỉ một năm sau thì vợ và con nhỏ của Ngài lần lượt 
qua đời. Cám cảnh vô thường, Ngài quyết chí đi tu. Đầu tiên, Ngài 
đến Hà Tiên định lần qua Phú Quốc, rồi sau đó sẽ đi nước ngoài học 
đạo. Nhưng đến nơi thì đã trễ tàu, Ngài ra đầu gành bãi biển Mũi Nai 
(Hà Tiên) ngồi tham thiền 7 ngày đêm. Vào một buổi chiều, Ngài 
ngộ được lý vô thường, vô ngã, khổ vui của cuộc đời,... và ngộ được 
lý pháp “Thuyền Bát-nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sinh. Sau 
khi ngộ đạo, Ngài lên vùng Thất Sơn (An Giang) để tiếp tục tu tập. 
Ít lâu sau, chiến tranh lan tới vùng núi rừng Thất Sơn, phá tan cảnh 
yên tĩnh thường có. 

Trong bối cảnh ấy, Ngài gặp được một nam tín đồ và theo vị này 
về trú ở Linh Bửu tự, thuộc làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Ngài chính 
thức khai mối đạo tại chùa Linh Bửu. Nơi đây, suốt ba năm (1944 - 
1947), thường thì buổi sáng Ngài đi khất thực, đến trưa thì thọ trai, 
buổi chiều giáo hóa, buổi tối tham thiền nhập định, nêu gương về 
đời sống phạm hạnh thanh tịnh, y theo truyền thống của Đức Phật 
và Tăng đoàn thời chính pháp. Đầu năm 1947, Ngài rời chùa để đi 
giáo hóa khắp Nam Bộ, và các vùng miền khác như Tây Ninh, Bình 
Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu v.v... Sau 8 năm hoằng pháp và tiếp độ 
Tăng chúng, vào ngày 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), Ngài rời Tịnh 
xá Ngọc Quang đi với một vị sư già và một chú tiểu qua Tịnh xá Ngọc 
Viên (Vĩnh Long), rồi qua tiếp Cần Thơ. Nhưng khi đến Cái Vồn 
(Bình Minh, Vĩnh Long) thì Ngài bị một số người bắt đi biệt tích cho 
đến nay. 

Về mặt phát triển, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam có thể chia làm 
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3 thời kỳ: 

Thời kỳ thứ nhất từ năm 1944 đến năm 1954, gắn liền với cuộc 
đời hành đạo và truyền giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang; từ một 
Du tăng Khất sĩ tiến đến thành lập đoàn Du tăng Khất sĩ, quy định 
số người để thành lập tiểu giáo hội (20 người), trung giáo hội (100 
người) và đại giáo hội (500 người).

Thời kỳ thứ hai thuộc giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Đây 
là thời kỳ các Giáo đoàn được thành lập khắp miền Nam và miền 
Trung. Phía Tăng có 5 Giáo đoàn, bên Ni có Giáo hội Ni giới Khất sĩ 
Việt Nam. 

Thời kỳ thứ ba được xem là thời kỳ pháp lý và hợp nhất Giáo hội. 
Từ năm 1975 đến nay, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, phần lớn 
Tăng Ni Khất sĩ đều ở tại tịnh xá để tu tập. Đến năm 1981, 5 Giáo 
đoàn Tăng và 3 Phân đoàn Ni trong Hệ phái Khất sĩ của Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã hòa hợp vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giai đoạn 
này phần lớn các Giáo đoàn đều lo trùng tu, sửa chữa lại những tịnh 
xá đã xuống cấp. Hầu hết các tịnh xá đều được xây cất lại rất khang 
trang và có kiến trúc đẹp. Theo thống kê của Thượng tọa Giác Pháp, 
thư ký của Hệ phái thì đến năm 2003, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt 
Nam có tổng số tịnh xá, tịnh thất là 372 ngôi và tổng số Tăng, Ni 
khoảng 2000 vị… 

Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương danh hiệu tịnh xá đều lấy 
chữ “Ngọc” đứng đầu như Tịnh xá Ngọc Dương (Tăng), Tịnh xá 
Ngọc Bình (Ni giới). Tổ sư đã chọn “hoa sen” và “ngọn đèn Chơn lý” 
làm biểu tượng cho dòng pháp của mình, với ý nghĩa là: Đem chính 
pháp thanh tịnh của chư Phật (hoa sen), soi đường dẫn lối cho người 
hữu duyên (ngọn đèn Chơn lý). Sâu xa hơn, biểu tượng hoa sen và 
ngọn đèn Chơn lý chính là lý tưởng, là hoài bão của Ngài về một 
quốc độ, một cuộc sống an vui, thuần thiện cho tất cả mọi người. 
Trong đó, người tin theo phải thể hiện một đời sống tu tập trong 
sáng, thanh thoát, luôn thắp lên ngọn đèn Chơn lý phụng hiến cho 
đời. Pháp phục và bình bát là tài sản thiêng liêng, quý báu của người 
hành đạo. Vì nó là phương tiện giúp cho vị Tỳ-kheo an ổn trong đời 
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sống sinh hoạt hằng ngày và phòng hộ thân tránh tham đắm dục lạc. 
Pháp phục của Hệ phái Khất sĩ gần giống với pháp phục của Nam 
tông Phật giáo, nhưng lại khác về màu sắc, kiểu y trung và y thượng. 
Ngoài 3 y ra, vật thường được mang theo bên mình đó là chiếc bình 
bát. Bình bát là đồ để đựng thức ăn, mỗi khi khất thực và thọ trai. 
Khất thực và ăn chay, theo quan niệm của Tổ sư Minh Đăng Quang 
là xin pháp bảo để ăn, xin lòng tốt của người để sống, xin vật thiện 
để dùng,… Khất sĩ đi xin là để răn lòng tội lỗi, đi xin để giải thoát 
phiền não và để hun đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, tập sửa bản 
năng…, chớ không phải vì đói khát sợ chết mà xin. Người đi xin vật 
chất là làm cớ sự để bố thí tinh tấn phước lạc, nhắc nhở độ khuyên 
người; khất thực, hóa duyên là thể hiện lòng vị tha vô ngã, đức hạnh 
nhẫn nhục của vị Tăng Khất sĩ.

Đạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chân truyền 
theo Tăng đoàn thời Đức Phật. Trong thời kỳ mạt pháp, Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã xuất hiện và khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, 
phù hợp với trình độ và đáp ứng sở nguyện của người dân Nam Bộ 
lúc bấy giờ. Qua tìm hiểu đạo nghiệp và thành tựu Phật giáo Khất sĩ 
ở các tỉnh, thành phố phía Nam, chúng ta thấy Phật giáo Khất sĩ là 
một trong những hệ phái đặc trưng của Phật giáo Nam Bộ. Đặc biệt 
là hệ thống tự viện từ danh hiệu tịnh xá, huy hiệu biểu trưng, tổ đình 
trụ sở Hệ phái, nghi thức tụng niệm, pháp phục, khất thực, ăn chay, 
mô hình kiến trúc… đều có những nét đặc thù riêng. Đặc biệt, tối 
thượng là sự thành tựu vĩ đại, trí tuệ siêu việt của bậc chân tu – Tổ sư 
Minh Đăng Quang được kết tinh trong bộ Chơn lý. Cố Hòa thượng 
Thích Minh Châu, một đại học giả của Phật giáo Việt Nam đánh giá: 
“Ngài phải là bậc Thánh mới viết được như thế”.



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ TRÖÔÙC VAÄN HOÄI MÔÙI

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á 

TS. Nguyễn Thị Quế Hương 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Hệ phái Khất sĩ mặc dù là một trong ba hệ phái Phật giáo chính 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng các công trình nghiên cứu, 
giới thiệu về Hệ phái này còn khiêm tốn. Trong thời đại ngày nay, 
Phật giáo nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói riêng đã và đang đứng 
trước những cơ hội và thách thức gì? Đó là một câu hỏi cần được giải 
đáp, nhằm góp phần hoạch định các bước phát triển của Phật giáo 
cùng với sự phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc 
tế. Trong bài viết này, bước đầu chúng tôi xin đưa ra một số vấn đề 
về Hệ phái Khất sĩ trước những vận hội mới của đất nước thông qua 
nội dung dưới đây:

1. Tổ sư Minh Đăng Quang và sự ra đời của Hệ phái Khất sĩ

Đến giữa thế kỷ XX, bên cạnh hai hệ phái Phật giáo Bắc tông và 
Nam tông, ở Nam Bộ đã xuất hiện một hệ phái mới do Tổ sư Minh 
Đăng Quang thành lập năm 1944 được gọi là “Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam” với chí nguyện: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Hệ 
phái Khất sĩ Việt Nam (Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam và Ni 
giới Hệ phái Khất sĩ) là một trong 9 tổ chức Phật giáo đã tự nguyện 
tham gia vận động thống nhất và thành lập nên Giáo hội Phật giáo 
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Việt Nam (GHPGVN).

Tổ sư Minh Đăng Quang có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự 
Lý Huờn, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1923 (Quý Hợi) tại làng Phú 
Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngài xuất gia 
năm 21 tuổi, tại quê hương Vĩnh Long. Ngài chính thức khai mối 
đạo tại chùa Linh Bửu (Mỹ Tho, Tiền Giang) vào năm 1944 và từ đó 
truyền bá sang các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ1. Cùng năm đó, 
tại Sài Gòn đã xuất hiện một “cốc” cất bằng lá (chùa Kỳ Viên hiện 
nay), nơi tạm trú và thuyết giảng của Ngài2.

Về quá trình xuất gia tu học, trong bộ Chơn lý, Ngài viết: “Minh 
Đăng Quang Khất sĩ xuất gia (1944 tại Vĩnh Long) đi tu tìm học nơi 
hai giáo lý Đại thừa, Tiểu thừa của Cao Miên và Việt Nam. Năm 
1946, nạn khói lửa chiến tranh danh lợi, đốt phá núi rừng làm cho 
người tu không chỗ ở, lại thêm nạn cướp bóc, không cho kẻ sĩ hiền làm 
việc nuôi thân sống tạm, Minh Đăng Quang rời khỏi xứ Cao Miên trở 
về Việt Nam thực hành giới luật Tăng đồ tại tỉnh Mỹ Tho cho đến năm 
1948. Giáo pháp Khất sĩ đến Sài Gòn năm 1948”3. 

Theo bộ Chơn lý, năm 1946 Ngài thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Linh 
Bửu, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Với “Y bát pháp bảo tự ngộ, tự tu, 
tự chứng”, Ngài bắt đầu du hóa ở Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Thủ 
Thừa, Bến Lức, Phú Lâm, Chợ Lớn, Bà Chiểu, rồi đến các tỉnh miền 
Đông Nam Bộ. Năm 1947, Ngài độ nhiều đệ tử xuất gia và bắt đầu cho 
xây cất tịnh xá. Năm 1948, Ngài hoằng pháp ở Sài Gòn. Ngày mồng 
01 tháng 02 năm 1954 (Giáp Ngọ), trên đường hành đạo về tỉnh Cần 
Thơ, mới đến bắc Cái Vồn (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì bị 
Trần Văn Soái (Năm Lửa) bắt đi mất tích. Tác phẩm của Ngài còn lưu 
lại là bộ Chơn lý gồm có 69 tiểu phẩm, và quyển Bồ-tát giáo.

Với pháp môn tu theo lối “Khất sĩ” (đi khất thực), Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã thể hiện sự sáng tạo bằng cách dung hợp hai lối tu 

1. Thích Giác Toàn, “Lược sử Tôn sư Minh Đăng Quang”, Báo Giác Ngộ số 
31, ngày 1-4-1992.

2. Hàn Ôn (biên soạn), Minh Đăng Quang pháp giáo, Sài Gòn, 1960, tr. 35.
3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, Nxb. TP Hồ Chí Minh, 1989, tr. 879.
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Nam và Bắc tông qua bộ Chơn lý. Bộ sách giáo lý này được coi là bộ 
kinh bằng tiếng Việt đầu tiên tại Nam Bộ, thể hiện bản sắc riêng, 
không hoàn toàn lệ thuộc vào kinh văn Hán tự. Qua tên gọi, bộ Chơn 
lý muốn đưa ra một phương thức sống và hành đạo của một tu sĩ 
Phật giáo chân chính. Bằng phương pháp “xả kỷ, lợi tha, trì bình 
khất thực, hóa độ chúng sinh”, Tổ sư Minh Đăng Quang nêu hạnh 
nguyện: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam”. Hệ phái Khất sĩ Việt Nam có hoài vọng mở đường cho sự trở 
về gần hơn với đời sống của Đức Phật, thực sự được giải thoát, làm 
Du tăng Khất sĩ với hạnh cụ túc và hành Tứ y pháp4.

2. Một số đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ phù hợp với nhu cầu xã hội 
và thích ứng với vận hội mới 

- Tổng hợp Nam - Bắc truyền và tạo nên bản sắc riêng

Hệ phái Khất sĩ từ khi hình thành cho đến nay đều phát triển 
nhất quán theo tinh thần giáo lý của Phật giáo. Phật giáo Khất sĩ đã 
kết tinh những đặc trưng của hai hệ phái Bắc tông, Nam tông và kết 
hợp các đặc điểm riêng của đồng bằng Nam Bộ. Có thể thấy điều này 
qua hệ thống tự viện từ danh hiệu tịnh xá, huy hiệu biểu trưng, tổ 
đình trụ sở hệ phái, nghi thức tụng niệm, pháp phục, khất thực, ăn 
chay, mô hình kiến trúc có những nét đặc thù riêng. 

Bộ “Chơn lý” được ra đời tại Nam Bộ, thể hiện bản sắc riêng của 
Hệ phái Khất sĩ không hoàn toàn lệ thuộc vào kinh văn Hán tự Trung 
Quốc. Tổ sư chủ trương danh hiệu tịnh xá đều lấy chữ “Ngọc” đứng 
đầu. Chữ “Ngọc” mang tính ẩn dụ, các ngôi đạo tràng tịnh xá là nơi 
hoằng hóa đạo đức, lợi lạc quần sanh, nó có giá trị như là những viên 
ngọc quý trong Phật pháp. Huy hiệu biểu trưng của Hệ phái Khất sĩ 
là hoa sen và ngọn đèn chân lý. Theo giải thích của Hệ phái Khất sĩ, 
cuộc đời Tỳ-kheo Khất sĩ sống đạo đức thanh khiết như những hoa 
sen được vươn lên từ bùn lầy và sau đó đem đời sống đạo đức chan 
hòa cuộc sống, như những đóa sen, những ánh đèn sen được thắp 

4. Thích Giác Toàn: Tư liệu đã dẫn, tr. 9.
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sáng, khơi rạng cuộc sống5.

- Khất sĩ và vấn đề khất thực

Khất sĩ là một trong những ý nghĩa cao quý của Tỳ-kheo. Tỳ-
kheo trì bình khất thực với mục đích tự lợi và lợi tha. Tự lợi là dùng 
khất thực làm phương tiện nuôi dưỡng sắc thân để tu tập. Lợi tha 
là dùng phương tiện khất thực để giáo hóa và tạo phước điền cho 
chúng sanh6.

Người Khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy, theo chủ trương: 
Xin vật chất cho lại tinh thần. Chí ít thì cũng tạo điều kiện giúp cho 
mọi người có cơ hội để gieo một duyên lành nào đó, cơ hội để mài 
mòn bớt lòng bỏn xẻn, ích kỷ và cũng tự cho mình một cơ hội để 
mài mòn ‘cái ta’. ‘Cái ta’ này bình thường nó tự động to lớn ra, vì 
vậy, người có ‘cái ta’ ít khi được điều phục, chế ngự thì thường gây ra 
hầu hết những bi kịch trong gia đình và trong các tổ chức, xã hội mà 
người đó có mặt. Có thể nói rằng ‘cái ta’ ở đâu thì tai nạn, khổ đau có 
mặt ở đó, nếu ‘cái ta’ đó không được chế ngự; và ‘cái ta’ này thường 
được sự giàu có, chức tước và uy quyền nâng cấp7. 

Hiện nay ở một số nước lấy Phật giáo Nam truyền làm quốc 
giáo như Thái Lan, Myanma thì việc khất thực được hành trì thường 
xuyên và nghiêm chỉnh như là một thời khóa tu tập đầu tiên mà 
Tăng sĩ không thể bỏ qua trong một ngày. Ngoài thời gian khất thực, 
các nhà sư tập trung vào các công việc khác như đi học, đi dạy, thuyết 
giảng, biên soạn, dịch thuật, chấp tác và các công tác xã hội khác. Hệ 
phái Khất sĩ Việt Nam còn kết hợp việc khất thực với việc ăn chay, 
tiếp độ cả chúng Ni tu học. Những nét đặc trưng này đã tạo nên bản 
sắc riêng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. 

5. http://www.chualinhbuu.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1627:h-thng-t-vin-tnh-xa-h-phai-kht-s-vit-nam-va-
vai-tro-ca-tr-tri-trong-vic-qun-ly-t-vi&catid=44:vn-hoa-pht-giao&Itemid=516

6. Xem thêm http://tongiaovadantoc.com/c1042/20110930203314837/khat-
si-la-gi-thich-quang-tanh.htm

7. Xem thêm http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-16081/y-nghia-khat-
thuc-cua-he-phai-khat-si.html
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Việc khất thực của Hệ phái Khất sĩ phát xuất từ nguyên lý chia sẻ 
chan hòa trong cuộc sống. Vì vậy, hình ảnh của người Khất sĩ đi khất 
thực là một biểu trưng tốt đẹp của nguyên lý chia sẻ chan hòa về vật 
chất cũng như tinh thần. Điều này nếu được phổ cập và khích lệ thì 
sẽ là một nếp nghĩ nếp sống tốt, người tu sĩ sẽ là tấm gương tốt cho xã 
hội noi theo. Tất nhiên cũng cần lưu ý đến việc loại trừ những người 
không hiểu gì về đạo Phật và phương pháp chân truyền về hạnh y bát 
khất thực, sống lang thang không nghề nghiệp, lại giả danh, mượn 
hình thức đi khất thực để mưu cầu lợi dưỡng cá nhân, đi khất thực 
không đúng pháp, không kể giờ giấc, gây ảnh hưởng, tiếng xấu trong 
xã hội và đạo pháp8. 

- Pháp môn hành thiền của Hệ phái Khất sĩ9

Hệ phái Khất sĩ xem thiền là pháp môn tu tập chủ yếu. Có thể 
nói rằng, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thành tựu được đạo nghiệp 
nhờ tu tập thiền. Nói về sự tu tập thiền định, Đức Tổ sư dạy: “Người 
có định thì thân khẩu ý mới trong sạch, tuy ít nói mà nói hay, tuy ít 
làm mà làm nên, tuy ít nhớ mà nhớ phải, là được kết quả yên vui biết 
bao nhiêu”10. Như vậy, thiền định là pháp môn tu tập chủ yếu của 
người Khất sĩ trong ba tháng an cư cũng như trong đời sống tu tập 
hàng ngày. Thiền định giúp tâm hồn hành giả trở nên thanh tịnh và 
nhu hòa, xa rời mọi sinh hoạt ồn náo của trần tục, tâm thức an trụ 
nên thần tỉnh, trí sáng, dễ dàng thăng hoa và chứng đạt tuệ giác11.

Bộ Chơn lý đã dành một số trang trong bài Nhập định để giới 
thiệu về việc tu tập thiền12. Tổ dạy: “Tâm định thì trí mới huệ, huệ 
nhiều ít là do định. Định nhiều thì huệ nhiều, định ít thì huệ ít, không 

8. Xem them http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-16081/y-nghia-khat-
thuc-cua-he-phai-khat-si.html

9. Tham khảo http://daophatkhatsi.net/thien-hoc/khat-si/544-thien-tap-
cua-he-phai-khat-si-ngay-nay.html

và Chơn lý “Nhập định”, tập 1.
10. Ánh Minh Quang, Nxb. TP.HCM, 2004, tr. 57.
11. http://phatgiao.org.vn/doi-song/201306/Hanh-gia-khat-si-an-cu-nhu-

the-nao-11110/
12. Xem thêm Chơn lý “Nhập định” (tập I, tr. 355 - 383).
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định thì không có huệ” (Chơn lý, tập I, tr. 357). “Muốn có Định thì phải 
có Niệm. Niệm tưởng ghi nhớ một câu, một việc, một lời, một điều gì 
đó, mới được định. Cũng như nước bị đựng trong tô chén để yên lặng thì 
sẽ định, cái ý nhờ bị trói buộc một chỗ mà phải đứng ngừng, đến lâu sau 
quen lần, mới không còn loạn động” (Chơn lý, tập I, tr. 364). “Hễ định 
được thì thần thông và trí huệ sẽ có một lượt. Từ định mau đến lâu là 
quả linh và đạo lý cũng sẽ có từ ít tới nhiều, tự nhiên nơi ta sẵn có. Nếu 
không xao động che đậy là nó yên trụ và xuất hiện ra, chứ chẳng cầu 
vái nơi ngoài, ai cho mà có được” (Chơn lý, tập I, tr. 370).

Bài Số tức quan (Chơn lý, tập III, tr. 301 - 322), Tổ sư trình bày 
pháp tu dựa trên hơi thở bằng cách đếm hơi thở theo trình độ hành 
giả khác nhau, thậm chí để ngừa bệnh và trị bệnh, nhưng tinh hoa bí 
yếu vẫn là giữ thái độ khách quan đối với hơi thở, nghĩa là không can 
thiệp vào hơi thở: “Tất cả những phép tu tập hơi thở có khó dễ khác 
nhau, nhưng chẳng có cách nào qua lẽ tự nhiên bình thường này, là 
người ta phải đừng cố ý chăm chú vào riêng hơi thở, nhưng người ta 
mỗi lúc nào cũng phải ngăn đón sự thái quá thở mạnh, càng bất cập 
thở nhẹ, tức là phải giữ làm sao hơi thở được mực trung điều hòa nhau 
như sợi dây ngang thẳng, chẳng cho gợn sóng, như cái vòng tròn không 
cho móp méo” (Chơn lý, tập III, tr. 315-316).

Hiện nay, việc khởi tập và duy trì thiền định chủ yếu theo phép 
đếm hơi thở (sổ tức) hoặc theo dõi hơi thở (tùy tức) thông qua bài Số 
tức quan. Ngoài ra, có nhiều vị đi tu học ở nước ngoài hoặc có tham 
khảo các phép tu thiền của các hệ phái khác để bổ sung và hoàn thiện 
phép tu tập của mình. Ở một vài tịnh xá do chư Tôn đức lãnh đạo 
Hệ phái trụ trì có khuynh hướng hành thiền tương đối mạnh. Tịnh 
xá Ngọc Viên, Tổ đình của Hệ phái tại Vĩnh Long do HT. Giác Giới 
trụ trì chủ trương Tăng Ni, Phật tử tu tập chuyển hóa thân tâm theo 
tinh thần ứng dụng Giới - Định - Tuệ trong kinh tạng Pàli do Đức 
Phật giáo huấn và Chơn lý của Tổ sư giảng dạy. Tịnh xá Trung Tâm 
(quận Bình Thạnh, TP. HCM) do HT. Giác Toàn trụ trì, mỗi ngày 
từ 6 giờ đến 6 giờ 45 phút (chiều) toàn thể chư Tăng và Phật tử đều 
hành thiền. Một vài chư Tôn đức Giáo phẩm của Hệ phái, như cố 
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HT. Giác Dũng (Trưởng Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, 
Buôn Ma Thuột) cũng thúc đẩy chư Tăng tại tịnh xá và nam nữ Phật 
tử tu thiền, coi đó là pháp môn tu tập chính yếu của đời tu. HT. Giác 
Ngộ (trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền, Đà Lạt) cũng xiển dương thiền tập 
theo phong cách và có khuynh hướng của Tổ sư Thiền13.

Gần đây, một số Tăng Ni sinh Hệ phái sau khi tốt nghiệp ở Học 
viện Phật giáo Việt Nam có cơ duyên đi tham học và tịnh tu một thời 
gian ở Ấn Độ và Miến Điện. Sau khi học tập về tu thiền, các vị đã 
đem kiến thức học tập của mình cùng với chư Tôn đức Hệ phái tổ 
chức các khóa tu ngắn ngày dành cho giới xuất gia lẫn tại gia, phục 
vụ nhu cầu học hỏi về tu thiền của Tăng Ni, Phật tử, tạo ra được một 
phong trào tu học lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội và góp 
phần xiển dương Chánh pháp.

Như vậy, pháp tu thiền của Hệ phái Khất sĩ từ thời Tổ sư đến 
nay luôn được duy trì và phát triển, xuất phát từ quan điểm kế thừa 
và phát huy những tinh hoa tư tưởng truyền thống của các hệ phái 
khác trong bối cảnh Việt Nam và thế giới trong thời kỳ hội nhập với 
nhiều vận hội mới. 

3. Những thuận lợi và khó khăn của Hệ phái Khất sĩ trước vận hội mới

- Những thuận lợi

Phật giáo Việt Nam hiện nay đã và đang đi trên con đường hội 
nhập quốc tế với nhiều thành tựu. Tiến trình hội nhập của Phật giáo 
thể hiện rõ nhất là các sự thăm viếng, giao lưu, trao đổi và học tập 
qua lại với quốc tế ngày một tăng của tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Điều 
đó thúc đẩy các tu sĩ Phật giáo cần thiết học và nâng cao trình độ 
ngoại ngữ, tin học. 

Nhờ khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, đời sống cũng như 
nhận thức của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, nên 
trong việc hoằng pháp, các vị tu sĩ Phật giáo có thể sử dụng rất nhiều 
phương tiện nghe nhìn, hình thức tổ chức khác nhau vượt ra khỏi 

13.http://daophatkhatsi.net/thien-hoc/khat-si/544-thien-tap-cua-he-phai-
khat-si-ngay-nay.html
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tầm mức từng ngôi chùa riêng lẻ để mở những “đạo tràng” cách xa 
nơi trụ trì. Đây là nét rất mới trong công cuộc hoằng pháp. Hệ phái 
Khất sĩ cũng đã có những điều kiện thuận lợi để hoằng pháp ra xa 
hơn ngoài địa bàn truyền thống. Nhờ rào cản về tâm lý vùng miền, 
sơn môn pháp phái đã ít còn chi phối, vì thế Hệ phái Khất sĩ đã thu 
hút được một số lượng Phật tử khá lớn ở miền Bắc và miền Trung. 

Hệ phái Khất sĩ cùng nhiều hệ phái khác đã tham gia vào cơ cấu 
tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây chính là một thế mạnh 
để tập trung và phát huy các nguồn lực, sức mạnh cho việc làm giàu 
và quảng bá những giá trị đặc sắc của các hệ phái, trong đó có Hệ 
phái Khất sĩ.

Từ thiện xã hội là một nội dung hoạt động quan trọng, có ý 
nghĩa tích cực đối với các tổ chức tôn giáo, bởi qua đó khẳng định 
được “bản chất nhân ái” của tôn giáo mình và đề cao vai trò, đạo 
đức nhân bản của tôn giáo trong đời sống xã hội. Trong những 
năm qua, Hệ phái Khất sĩ đã tham gia hoạt động từ thiện xã hội 
phong phú, được Chính quyền, Mặt trận các cấp tạo điều kiện 
và giúp đỡ thực hiện có hiệu quả thiết thực, tích cực đóng góp 
vào phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở 
các địa phương, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong 
nhân dân. Cùng với Phật giáo Bắc tông và Nam tông, Phật giáo Khất 
sĩ đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoằng pháp, văn hóa, giáo 
dục, từ thiện xã hội.... 

Tuy nhiên, Hệ phái vẫn cần phải phát huy hơn nữa theo hướng 
chuyên môn hóa, có tính hệ thống, bài bản và được bồi dưỡng, đào 
tạo các kỹ năng chuyên môn cho công tác này, để thông qua đó 
tăng cường vận dụng và phát huy Phật pháp một cách hiệu quả, góp 
phần xây dựng một đời sống xã hội nhân ái, an lạc cho chúng sinh. 
GHPGVN nói chung cũng như Hệ phái Khất sĩ nói riêng cũng cần 
có những định hướng, chuẩn bị các dự án về từ thiện, an sinh xã hội, 
chủ động đề xuất với Nhà nước, Mặt trận mở thí điểm các cơ sở và 
trung tâm hoạt động từ thiện trong lĩnh vực giáo dục và y tế theo chủ 
trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước.
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Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong công tác từ thiện 
xã hội, Hệ phái cũng cần lưu ý đến việc phát triển và làm phong phú 
thêm các hình thức từ thiện xã hội phù hợp với nhu cầu của Phật tử và 
nhân dân. Ngoài việc vận động gây quỹ từ thiện xã hội từ các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư, các công ty tài chính, các đại thí chủ, các nhà 
hảo tâm... để phát tâm cúng dường, chia sẻ với những thành phần, đối 
tượng trong xã hội cần quan tâm giúp đỡ, cần có cách thức phù hợp 
để tạo sự ổn định và bền vững của nguồn quỹ hoạt động từ thiện.

Về mặt giáo dục, sự hình thành hệ thống các trường Phật học từ 
sơ cấp đến đại học, các Tăng Ni được tiếp nhận nhiều hơn thông tin 
khoa học và xã hội qua truyền thông, qua hoạt động thực tiễn phục vụ 
chúng sinh... Nhìn chung, các Tăng Ni đã có những điều kiện thuận 
lợi để thu nhận và phổ biến các kiến thức, tri thức khoa học song hành 
với tu tập. Hiện Ni giới Khất sĩ ở TP. Hồ Chí Minh được sự cho phép 
của Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh đã thành lập được một 
phân hiệu Sơ cấp Phật học, đến năm 2011 đã đào tạo được 4 khóa14.

Về việc xiển dương Chánh pháp và mở rộng địa bàn hoằng 
pháp, Hệ phái Khất sĩ đã có những bước tiến dài khi phát triển Hệ 
phái ra cả miền Bắc và miền Trung, tuy nhiên, vẫn cần có chương 
trình hoằng pháp sắc bén hơn, cập nhật hơn và đặc biệt là quan tâm 
hơn đến các địa bàn ở vùng sâu, miền núi. Tất nhiên đây là địa bàn 
cần đầu tư nhiều tâm lực, trí lực và vật lực, nhất là để có thể tiếp tục 
hoằng pháp lâu dài, hoằng pháp viên không thể không học tiếng dân 
tộc thiểu số và một số ngoại ngữ thông dụng. 

Công việc ấn tống kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo nói chung 
cũng như sách giáo lý của Hệ phái cũng là một công việc quan trọng 
nhằm truyền bá giáo lý Phật giáo và hỗ trợ đắc lực cho công tác 
hoằng pháp. 

Ở một mức độ cao hơn trong vấn đề tổ chức, cần thiết có sự phối 
hợp điều phối, quan tâm hỗ trợ của Ban Hoằng pháp Trung ương 

14. “Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong ngôi nhà chung GHPGVN - Xưa và nay”, Kỷ 
yếu Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN, Nxb. Tôn giáo, 2012, tr. 494.
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GHPGVN, như việc vận động kinh phí cho vấn đề hoằng pháp ở 
vùng sâu vùng xa; tổ chức các khóa huấn luyện hoằng pháp viên về 
các kỹ năng cũng như tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc 
thiểu số. 

- Những khó khăn:

Ngoài những điều kiện thuận lợi trên, xu hướng hiện nay cũng 
đang tiềm ẩn các khó khăn đối với Phật giáo nói chung và Hệ phái 
Khất sĩ nói riêng.

Vấn đề đạo hạnh cũng cần được quan tâm đối với một bộ phận 
Tăng Ni, giúp cho Tăng Ni Hệ phái tự tu, tự chứng, giữ vững giới 
luật, đào luyện phong thái uy nghi, tự tại của người con Phật, tránh 
việc xem nhẹ hoặc buông lỏng giới luật.

Sự học hỏi tri thức chung và tri thức Phật giáo của Tăng Ni giờ 
đây tuy đã mở rộng, song cũng cần có cách thức phù hợp để tránh 
tâm lý coi trọng bằng cấp, thiếu thực học và tu chứng. 

Phát huy vai trò tham dự xã hội của Tăng Ni là một yêu cầu của 
thời cuộc, song đó không phải là vai trò chính của người tu sĩ. Về căn 
bản, Tăng Ni chính là tấm gương về tâm linh, về tinh thần nhân bản 
và phục vụ cho Phật tử cùng người dân tin theo. Do vậy, kinh tế chỉ 
là một hoạt động thứ yếu. Trên thực tế sức mạnh của tiền tài đã thâm 
nhập tiêu cực vào đời sống tu tập và hành trì của một số Tăng Ni.

Quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đã, đang 
diễn ra trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống. Làm sao hiện đại 
hóa nhưng vẫn giữ được truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, 
bản sắc của Phật giáo Việt Nam nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói 
riêng là yêu cầu cấp thiết. Sự từ chối hội nhập và hiện đại hóa là 
không thể, nhưng hội nhập và hiện đại hóa mà mất đi nét riêng lại 
càng không thể chấp nhận. Hai quá trình này cần phải thấy có tính 
chất song hành, không loại trừ lẫn nhau.



PHUÏC HOAÏT HAÏNH KHAÁT SÓ TAÏI VIEÄT NAM

TS. Nguyên Cẩn
Nhà văn, nhà Nghiên cứu Phật học

Dẫn nhập 

Những ai đã từng đến Myanmar trong dịp Sea Games vừa qua 
đều cảm nhận không khí thanh bình, nhịp sống chậm rãi, và đặc 
biệt hình ảnh những Tăng đoàn đi khất thực trên phố. Chúng ta 
được biết, tại Myanmar, hầu hết các chùa sau tiết học buổi sáng vào 
khoảng 8 giờ chư Tăng bắt đầu đắp y, mang bát rời chùa để đi khất 
thực. Có chùa chư Tăng đi tập thể, có chùa chư Tăng đi thành từng 
nhóm khoảng 20, 30 vị, có chùa thì mỗi vị đi một hướng. Dù là đi 
riêng từng vị hay đi chung, đến khoảng 10 giờ 30 chư Tăng đều trở về 
chùa và mang toàn bộ vật thực đi bát ngày hôm đó đến nhà bếp của 
chùa. Tại nhà bếp có một số Phật tử công quả, họ sẽ dọn cơm và các 
thức ăn mà chư Tăng đi bát trong ngày hôm đó ra trai đường. Vào 
khoảng 11 giờ chư Tăng cùng thọ trai tại trai đường của chùa. Nếu 
tận mắt chứng kiến hình ảnh chư Tăng vào mỗi buổi sớm mai với 
bình bát trên tay, với tấm y màu nâu đỏ (màu vỏ măng cụt) đắp kín 
hai bờ vai, đầu trần chân đất điềm đạm đi qua các phố thị, các xóm 
làng trì bình khất thực, già có trẻ có, bước thành hàng, theo đúng luật 
nghi, tôn ty đạo hạnh, mọi người nhìn rõ nét an lạc trên gương mặt 
họ, trong một đất nước mà Phật giáo gần như là quốc giáo, chúng ta 
mới cảm nhận sâu sắc được lời thơ: 

Một bát cơm ngàn nhà, 

Thân đi muôn dặm xa,
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Mắt xanh xem người thế,

Mây trắng hỏi đường qua.

                     (Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời)

Mỗi buổi sáng, chư Tăng đi qua từng con phố. Người cúng 
dường, không phân biệt sang hay hèn, giàu hay nghèo, Phật tử hay 
không phải Phật tử, và mỗi nhà chỉ cần cúng dường mỗi một muỗng 
cơm hoặc một ít thức ăn cũng được. Nhưng trở lại Việt Nam, có 
người thắc mắc: tại sao mình lại cấm? Thật ra nhà nước không hề 
cấm, chỉ có Giáo hội ra thông báo ngưng thực hiện hạnh khất thực vì 
lý do mà ai cũng rõ là có nhiều “sư giả” quá! 

Vì sao lại phải cấm?

Báo Giác Ngộ đã từng có những bài viết về tình trạng ở Nghệ 
An có những làng vào Thành phố Hồ Chí Minh làm sư Ni, vừa khất 
thực vừa quyên góp từ thiện, vừa bán nhang với giá trên trời, mà 
xây được nhà, mua được đất, nuôi gia đình... Gần đây, tại thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xuất hiện 4 “nhà sư” mà đại diện Giáo 
hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang xác nhận không phải tu sĩ, đã đi khất 
thực trên các tuyến đường. Công an thành phố đã bắt 4 sư cô giả 
được hai phụ nữ đi xe gắn máy biển số Bà Rịa – Vũng Tàu chở đi 
khất thực, tối về ngủ ở khách sạn và chỉ trong 2 ngày số tiền khất 
thực được tới 5 triệu đồng. 

Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
có quy định: “Cương quyết ngăn chặn hành vi khất thực phi pháp, 
lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để làm trái với truyền thống của 
đạo Phật…”. Các Hệ phái Phật giáo Nguyên thủy và Khất sĩ từ lâu 
cũng đã tạm đình chỉ việc khất thực của quý Sư nhằm ngăn chặn tệ 
nạn sư giả lợi dụng khất thực để trục lợi. Như vậy, về nguyên tắc, 
hiện tất cả chư vị Tăng Ni đều không đi khất thực ngoài khuôn viên 
chùa viện. 

Hiện nay, các vị sư giả khất thực phi pháp với vô số hành vi 
phản cảm đã làm hoen ố và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của 
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Tăng-già. 

Vì sao cần phục hoạt?

a. Về phương diện quản lý xã hội

Nếu chỉ vì có nhiều hóa chất phụ gia thực phẩm độc hại nhập từ 
nhiều nguồn không rõ mà chúng ta ra lệnh cấm nhập tất cả hóa chất 
phụ gia thì e rằng không thuận lý… Chỉ vì siêu thị đó có nhiều kẻ 
móc túi trà trộn giả làm khách hàng mà chúng ta đóng cửa siêu thị 
chăng? Tại sao chúng ta vẫn bắt được công an giả, bác sĩ giả mà sư giả 
không phát hiện được? Công an Tiền Giang vẫn bắt được sư giả đấy 
thôi! Nên chăng có những giải pháp thích hợp để quần chúng nhận 
ra nghi hạnh đúng đắn của một vị Khất sĩ?

b. Về phương diện lịch sử

Hiện tượng sư giả có từ thời Đức Phật chứ không phải hôm 
nay ở Việt Nam mới có. Trong quyển Chơn lý, Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã biết điều này, khi viết: “Bởi khất cái với khất sĩ cũng tự 
in nhau, vì kẻ gian muốn sắm áo bát bao nhiêu cũng được. Vậy nên 
Khất sĩ phải có thật học, phải có đủ đức hạnh, phải có chơn tu mới 
được gọi đúng danh từ Khất sĩ… Giá trị của khất cái với khất sĩ 
khác nhau rất xa, một trời một vực, kẻ khất cái tàn tật mới đi xin, 
tham sân si tội ác chẳng tiêu trừ… hay nói cách khác, một Phật một 
ma, nếu phải Khất sĩ là ở Niết-bàn, bằng ra khất cái là con ma đói 
ở trong địa ngục…”.1

Khất sĩ là một trong ba nghĩa của Tỳ-khưu (Bhikkhu). Trong 
Kinh Pháp Hoa nghĩa sớ thì “Tỳ-khưu gọi là Khất sĩ, trên thì xin 
giáo pháp của Như Lai để nuôi dưỡng tinh thần, dưới thì khất thực 
của bá tánh để nuôi tự thân”. Hạnh khất thực là phương tiện của 
chư Phật để giáo hóa chúng sanh. Ngày xưa, Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni và đệ tử Ngài cũng như thế. Hình ảnh Tăng đoàn ôm bát 
hóa duyên đã trở thành một nếp sống sinh hoạt quen thuộc của 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Y bát chơn truyền”, Hà Nội, Nxb. 
Tôn giáo, 2009, tr. 288-289. 
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người dân Ấn. Phương pháp khất thực là phương pháp thiết thực 
nhất để đem đạo vào đời, bởi không gì khó khăn hơn là tự hạ thân 
mình để đi xin từng nhà. Người thế gian sẽ không làm được nhưng 
đệ tử Phật, hàng Tỳ-khưu đã làm được vì thấm nhuần giáo pháp 
của Ngài, vì không gì cao lớn hơn cái tự ngã của mình. Chúng làm 
chướng duyên trên bước đường giải thoát giác ngộ, vì vậy, để dẹp 
bỏ cái ngã đồ sộ ấy không gì hơn là phải đi xin, vừa lợi mình vừa 
lợi người, vừa tự độ và độ tha, khơi dậy thói quen biết tu tạo phước 
đức, có lòng bố thí cúng dường của chúng sanh, giúp chúng sanh 
diệt trừ lòng ích kỷ bỏn sẻn, đem đến miếng ruộng phước tươi tốt 
cho chúng sanh gieo hạt.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam còn ghi lại: “Chính pháp môn 
này đã giúp các nhà sư Khất sĩ trên bước đường du hóa trong thời 
kỳ mở đạo, đẩy mạnh được bánh xe Chánh pháp vào những địa 
phương mà trước đó Chánh pháp là một điều rất là xa lạ và mơ 
hồ”. Ở Việt Nam, trong thời kỳ khởi thủy của Đạo Phật Khất Sĩ 
vào những thập niên 40-50 cũng đã thể hiện và hành trì nghiêm 
túc pháp môn khất thực. Đạo Phật Khất Sĩ (tên gọi đầu tiên sử 
dụng từ thời kỳ lập đạo đến năm 1982) là thành viên của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam với tên gọi mới là Hệ phái Khất sĩ, đã kết hợp 
được việc đi khất thực với việc ăn chay. Và việc này đã tạo nên 
bản sắc riêng của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Đức Tôn sư Minh 
Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền thừa Khất sĩ Việt 
Nam, đã nâng việc khất thực lên thành một nguyên lý chung cho 
tất cả mọi người: 

Trên xin giáo pháp Phật-đà,

Dưới xin cơm áo để mà nuôi thân.

Ngài đã nối hạnh Phật xưa, ôm bát hóa duyên hóa độ chúng 
sanh, lập nên Hệ phái biệt truyền với hình ảnh đoàn Du tăng Khất 
sĩ cùng với chí nguyện thiêng liêng cao cả “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” đã làm rạng ngời giáo 
pháp Tổ Thầy.
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c. Yếu tố Tăng hạnh 

Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “... Khất có nghĩa là xin. Lẽ xin là 
chơn lý của võ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, 
người thì xin các pháp để nuôi trí… Có ba bậc xin: Hạng bậc một xin 
bằng thân, hạng bậc hai xin bằng trí, hạng bậc ba xin bằng tâm. Trong 
ba hạng bậc xin này, chỉ có Khất sĩ là hạng bậc xin bằng tâm, cái xin 
cao thượng trong sạch hơn hết, tự người hảo tâm cho, chớ không điều 
ép buộc...”2.

Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Khất sĩ đi xin để răn lòng tội 
lỗi. Đi xin để đền nghiệp cũ, đặng sớm nghỉ ngơi, mau hết vốn lời. 
Đi xin để nhịn nhường bố thí của cải lại cho chúng sanh. Đi xin để 
làm gương nhơn quả tội lỗi, cho chúng sanh ngừa tránh. Đi xin để 
đừng phạm tội lỗi mới. Đi xin để có thì giờ ăn học. Đi xin để giáo hóa 
chúng sanh. Đi xin để không tự cao dốt nát, danh lợi sắc tài. Đi xin 
để giải thoát phiền não, và để un đúc tâm hồn, rèn luyện chí hướng, 
tập sửa bản năng. Có đi xin mới có từ bi hỷ xả, trí tuệ thông minh, 
cõi lòng mát dịu, rộng mở bao la, lặng yên sạch sẽ. Có đi xin ăn học 
mới là thiện, kẻ không đi xin thất học là không thiện. Người đi xin 
ăn học, quý hơn là kẻ ở học một chỗ, học có người nuôi, thiện hơn là 
người tự nói làm ác quấy để ăn học. Có đi xin mới học được chơn lý, 
là môn học quý nhất, hơn các lối học khác mênh mông. Chỉ có chơn 
lý mới là đường đi ngay, mới tạo nên người thật học, được học đúng 
đắn vĩnh viễn…”.3 Khất sĩ có ba bậc: Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bồ-tát.

Như vậy, tinh thần “Khất sĩ Bồ-tát” theo Tổ sư Minh Đăng 
Quang qua bộ Chơn lý, là bậc thầy có vai trò quan trọng trong sự 
giáo dục đệ tử và chúng sanh. Khất sĩ là bậc thầy luôn hướng về chư 
Phật, chư Bồ-tát, chư Thánh Hiền và chư thiện tri thức để cầu học 
hỏi những điều chánh đạo. Hướng về tất cả chúng sanh để được chia 
sẻ những điều tốt lành, những kinh nghiệm tu để hóa giải phiền não, 
thực hiện con đường đạo đức và hạnh phúc trong cuộc sống. 

2. Sđd, “Khất sĩ”, tr. 264.
3. Sđd, “Khất sĩ”, tr. 268-269. 
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Việc tự kiểm thảo và tu tập của chính bản thân mình mang tính 
chất vô cùng quan trọng, bất luận là thầy hay trò đều cần có năng lực 
kiểm thảo tự thân. Vì chính những cử chỉ hành vi của bản thân là bài 
học vô giá cho mọi người. Thầy Khất sĩ luôn lấy “lợi tha làm tự lợi”. 
Vì thế, quá trình giáo dục cần phải thực hiện một cách khế lý, khế cơ 
và khế thời. Chỉ có như vậy mới thực hiện một cách tích cực trong 
công tác giáo dục.

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu có nói trong trong tập 
văn Phật đản số 26, PL.2537 – DL. 1993 như sau: “… Trong đạo Phật 
có hai tư trào, hai khuynh hướng, hai xu thế tựa hồ như mâu thuẫn 
nhau, nhưng thật ra thì bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Cả hai tư trào đó, 
đều có ý nghĩa đối với cuộc sống của con người hiện đại: tư trào hướng 
nội, quay trở về cái mà đạo Phật thường gọi là “bản lai diện mục” là 
con người thật của mình; tư trào hướng ngoại, thường gọi là “lợi hạnh 
độ sinh”. Lợi hạnh là làm tất cả mọi điều đều nhắm đến lợi ích cho tất 
cả mọi loài hữu tình. Độ sanh là giải thoát mọi loài hữu tình khỏi mọi 
nỗi bất hạnh, đặc biệt là nỗi bất hạnh lớn lao nhất là sanh tử luân hồi. 
Thực chất của xu thế hướng ngoại này là đồng nhất cá nhân mình với 
toàn thể mọi người, mọi chúng sanh trong thế giới vũ trụ. Đó là tinh 
thần của người Khất sĩ hành Bồ-tát đạo. Cả hai xu hướng nói trên tiêu 
biểu cho hai hạnh lớn của đạo Phật là trí tuệ và từ bi”.

Chúng ta nghĩ gì về xu thế hướng nội, khi quay về con đường 
thật của chính mình hôm nay? Nhìn xung quanh, số đông hiện nay 
đang quay cuồng trong cuộc sống vật chất có phần thác loạn, chạy 
theo trào lưu của những xã hội đang phát triển, nhưng không biết 
sàng lọc và không đề kháng nổi sự xâm nhập của các thứ văn hóa lai 
tạp. Chúng ta tự hỏi, đằng sau những tệ nạn xã hội ở lứa tuổi thiếu 
niên, bệnh tâm thần, nạn tự sát cá nhân hay tập thể… có phải đó 
chính là những cái tôi bất hạnh không thoát khỏi tâm trạng cô đơn, 
bất an và phiền muộn? 

Vì sao như thế? Phải chăng họ nghĩ rằng càng có nhiều tiền, 
nhiều tiện nghi vật chất, con người sẽ càng được thêm hạnh phúc, 
không phải âu lo? Nên từ hình tượng các “ngôi sao” trong giới nhà 
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giàu hay showbiz làm giới trẻ bị lệch lạc trong lý tưởng sống… còn 
người lớn tuổi hơn thì lao đầu vào kiếm tiền bất chấp thủ đoạn… 
Như thế thì tìm đâu sự vắng lặng, bình yên cho tâm hồn? Một trào 
lưu không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới là áp dụng thiền tập để 
an định nội tâm. Tâm sáng suốt, đó chính là trí tuệ Bát-nhã. 

Còn xu thế hướng ngoại đòi hỏi một cuộc sống vô ngã, vị tha 
với lý tưởng Bồ-tát, một lý tưởng hiện thực đối với thế giới hiện đại, 
vì các tôn giáo lớn trên thế giới đều hướng đến với những mức độ 
khác nhau. Lý tưởng vô ngã vị tha bao giờ cũng là chuẩn mực bất 
di bất dịch của nếp sống đạo đức Phật giáo, dù là tu sĩ hay cư sĩ, dù 
là Phật giáo Nam tông, Bắc tông hay Hệ phái Khất sĩ cũng cùng lý 
tưởng ấy. Nói theo Tổ sư Minh Đăng Quang, chính cảnh đời bảo ta 
tu: “Kìa trước mắt ta từ xưa đến nay, có gì không thay đổi? Gia đình 
nào không còn tội lỗi? Xã hội nào mà được hoàn toàn trong sạch? Sự 
phiền não không sao kể xiết được!... Người mang tên thú, con giết cha, 
vợ hại chồng, em gạt anh, phi ân bội nghĩa bất lương vô đạo… Những 
cảnh ấy nó bảo ta phải tu cả thảy...”. 

Lời Tổ nói đã lâu nhưng xã hội hôm nay vẫn thế, nếu không 
muốn nói là tệ hơn! Đức Phật khuyến dụ môn đồ: “Này các Tỳ-kheo, 
các người cần phải tu hành, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho 
số đông, vì lòng thương cho đời, vì hạnh phúc của chư thiên và loài 
người”4. Bất hạnh lớn nhất hiện nay là đánh mất mình, sống với 
vọng tâm huyễn mộng, với những khao khát về tiền tài danh vọng và 
quyền chức không bao giờ thỏa mãn, giống như người đi biển uống 
nước muối, hễ càng uống càng khát! Chúng ta thấy từ trong gia đình 
ra ngoài xã hội, bao nhiêu bi kịch đã xảy ra do sự thiếu kềm chế lòng 
tham! Trên bình diện quốc tế, người ta chạy đua vũ trang không 
ngừng để rồi tuyên bố biển này, trời kia là của họ! Muốn có hạnh 
phúc lâu dài, theo nhà Phật thì phải khơi dậy từ tâm từ-bi-hỉ-xả, 
không có sợ hãi, xung chướng dị biệt, tham lam thù hận… trải tình 
thương rộng lớn phủ trùm lên vạn vật. Dĩ nhiên, đạo Phật không đề 
cao cuộc sống nghèo đói, khốn cùng kham khổ nhưng phải biết dừng 

4. Mahavagga, 19. 
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tham vọng lại, biết đủ để mình còn sống chung, sống với cộng đồng 
nhân loại.

Nói về hạnh khất thực, chúng ta phải khẳng định đạo Phật 
không chấp nhận lối tu ép xác khổ hạnh, chỉ làm cho bản thân yếu 
ớt, làm sao có định huệ được. Đức Phật, hay sau này Tổ sư Minh 
Đăng Quang cũng muốn các vị Khất sĩ và cả chúng ta sống lành 
mạnh,  giản dị, hướng thượng, giới hạnh và phát huy trí huệ, qua 
đó làm chủ bản thân và sống hài hòa với mọi người, tôn trọng môi 
trường thiên nhiên, có như vậy thì con người mới tìm được hạnh 
phúc trường cửu. 

Hạnh Khất sĩ giúp Tăng chúng biết sống theo lý tưởng Bồ-tát 
đạo, vượt thoát cái ta nhỏ hẹp vị kỷ, sống hòa nhập vào đạo, hòa hợp 
nhân gian. Đó là nếp sống của những người con Phật, những vị Khất 
sĩ Bồ-tát giác ngộ về lý vô ngã của đạo Phật.

Chúng ta nhớ lời Người dạy: Y tượng trưng cho bầu trời, bát 
tượng trưng cho vũ trụ càn khôn, bát là ruột, y là da, luôn luôn gìn 
giữ trân quý. Y bát là một pháp khí thiêng liêng đánh dấu sự trưởng 
thành đầy đủ giới đức trang nghiêm, xứng đáng đứng vào hàng ngũ 
của Tăng đoàn. Vì vậy, y bát đã được Tổ sư truyền thừa sau Đức Phật 
nhập diệt, không có y bát, hành giả như chim mất cánh, như cây lìa 
cành vì y bát là đôi cánh cho hành giả hướng đến một phương trời 
cao rộng, vượt thoát ấm ma, làm bậc xuất trần thượng sĩ, làm lợi lạc 
quần sanh, tạo Niết-bàn tịnh lạc ngay cõi trần gian này. Người Khất 
sĩ đã tiếp nối truyền thống Thích-ca, xây dựng Chánh pháp tại thế 
gian này qua hình ảnh tiêu biểu:

Y vàng nhẹ bước vân du,

Bát nung nặng mối tình thu muôn ngàn.

Đấy là hình bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang đầu tiên hành 
đạo ở làng Phú Mỹ ngày xưa. Du tăng Khất sĩ khi chọn cho mình 
pháp môn thực hành khất thực ôm bát hóa duyên, không nấu nướng 
để nuôi dưỡng lòng từ, không bận rộn để dành thời gian tham thiền 
nhập định, không cất giữ của riêng đồ ăn uống để tâm trí rảnh rang 
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cất chứa giáo lý Phật-đà, làm tài sản để ban phát cho tất cả chúng 
sanh, làm hành trang cho mình đi về bến bờ giác ngộ. Sự sống không 
lệ thuộc vào kẻ khác, được tự tại an nhàn, hạnh phúc trong thiểu 
dục tri túc, sự phóng dật được trừ khử, không buông lung, đi đúng 
với Chánh pháp, mạng sống thanh tịnh, thực hành các học pháp dễ 
dàng đạt được kết quả, từ bỏ sự quyến luyến đối với các gia đình, có 
lòng từ mẫn một cách bình đẳng, tránh được sự ràng buộc bởi một 
gia đình.

Vai trò của Giáo hội và Nhà nước 

Xây dựng xã hội dân chủ, hòa bình để mọi người sống trong an 
lạc là mục đích của mọi nhà nước, trong đó có phần đóng góp của 
tôn giáo. Một xã hội mà “từ nay, người sống cho người, từ nay, người 
biết yêu người”5, là lý tưởng của mọi cuộc cách mạng, mọi thay đổi. 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã khẳng định lý tưởng ấy bằng chính sự tu 
chứng và gầy dựng nên Hệ phái của mình, chứng minh qua nếp sống 
của người Khất sĩ, góp phần xây dựng xã hội về mọi phương diện. 
Về phía Giáo hội, nên hỗ trợ tổ chức nhiều hơn những đợt Tăng Ni 
thực hành hạnh khất thực theo từng đoàn, nên chăng, vào ngày Rằm 
hay mồng một, nếu chúng ta sợ bị “sư giả” lạm dụng thì kết hợp cùng 
Phật tử đi kèm theo?

Tổ sư khi xưa đã xóa bỏ luật lệ mê tín tà kiến, đem ánh sáng trí 
huệ của Phật pháp soi sáng góc khuất tâm hồn con người, mặt trái 
của xã hội... làm cho Tăng đoàn thành một tấm gương cho xã hội 
noi theo, khi thể hiện trước quần chúng đời sống thanh tịnh, dù rất 
gần gũi với đời. Thực hành hạnh Khất sĩ là chính mình tu tập, lấy 
thân giáo cảnh tỉnh để chúng sanh giác ngộ. Thầy dạy: “Giữa lúc 
cõi đời chết khổ, Khất sĩ là chất nhựa sống gắn liền các khối chia rẽ 
riêng tư. Khất sĩ là con đường chơn lý võ trụ đúng theo trung đạo ánh 
sáng không thiên về một bên lề mé, Khất sĩ tượng trưng giáo lý đại 
đồng”6. Nếu con người trong xã hội tuân thủ pháp luật để giữ gìn kỷ 
cương phép nước thì Khất sĩ cũng đã góp phần huân tập tinh thần 

5. Văn Cao - Mùa xuân đầu tiên. 
6. Sđd, tập III, “Hòa bình”, tr. 353.
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con người qua giới luật nhà Phật, cùng chung xây một xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, không còn tệ nạn, bớt đi tội ác. Ngài cho 
rằng Chơn lý là trường học chung của tất cả… không phải là đời hay 
đạo… không phải là tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa giáo phái nào cả. 

Quan điểm tu tập của ba đời chư Phật cũng là Khất sĩ xuất gia 
thực hành “Tứ y pháp” và “Bát chánh đạo” để đạt đến con đường 
giải thoát, giác ngộ như Đức Tôn sư Minh Đăng Quang; hãy phục 
hoạt tinh thần và hạnh tu tập của Tăng chúng trong tinh thần ấy!

Mong thay! 



MOÄT SOÁ AÛNH HÖÔÛNG TÍCH CÖÏC     
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ VÔÙI ÑÔØI SOÁNG XAÕ HOÄI

TS. Kiều Thị Vân Anh 
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Hệ phái Khất sĩ tuy ra đời chưa lâu nhưng đã trở thành một trong 
ba hệ phái Phật giáo lớn của Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của Hệ 
phái này là do sự kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp truyền thống 
của Phật giáo, đồng thời đưa ra những quan niệm mới khiến cho giáo lý 
của Phật giáo phù hợp với nhu cầu của thời đại. Tổ sư Đăng Minh Quang 
thông qua việc truyền bá tư tưởng của mình đã phát huy đạo đức Phật 
giáo trong xã hội và biến nó trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân dân 
Việt Nam lúc bấy giờ. Kế thừa tinh thần của Tổ sư, Tăng Ni của Hệ phái 
Khất sĩ không ngừng mở rộng truyền bá đạo pháp, chú trọng giáo dục... 
để đạo Phật hòa cùng với sự phát triển của dân tộc trong thời đại mới.

1. Nhận định lại thuật ngữ “Khất sĩ”

Tuy là tên của Hệ phái do mình lập nên, nhưng danh từ “Khất sĩ” 
không phải do Tổ sư Đăng Minh Quang đặt ra, mà người lấy từ trong 
kinh Phật. Trong Kinh Pháp Hoa nghĩa sớ, quyển 1, ghi rằng: “Tỳ-khưu 
gọi là Khất sĩ, trên thì xin giáo pháp của Như Lai để nuôi dưỡng tinh thần, 
dưới thì khất thực của bá tánh để nuôi tự thân”. Khất sĩ là một trong ba 
nghĩa và cũng là nghĩa chính của Tỳ-khưu (tiếng Phạn là Bhiksu)1.

1. Tỳ-khưu có ba nghĩa: Khất sĩ, bố-ma, phá ác. Trong đó, “bố-ma” có nghĩa 
là làm cho ma quân kinh sợ; ma quân ở đây là chỉ bản ngã tham, sân, si, phiền não 
chướng... Phá ác là dẹp tan các ác pháp như ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy; 
các bất thiện pháp.
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Khất sĩ là người đi ăn xin, nhưng không phải kẻ đi ăn xin nào cũng 
là Khất sĩ. Những kẻ ăn xin lang thang sống vất vưởng qua ngày chẳng 
qua chỉ là những kẻ mưu cầu cho sự tồn tại của chính mình, còn Khất sĩ 
thì hoàn toàn không phải là như thế. Khất sĩ đi xin ăn là vì mình thì ít mà 
vì người thì nhiều. Vì mình là dùng việc khất thực làm phương tiện nuôi 
dưỡng sắc thân để tu tập; vì người là dùng việc khất thực để giáo hóa và 
tạo phúc đức cho chúng sinh. Vì thế, khất thực là truyền thống của mười 
phương ba đời chư Phật. Ngày nay, đa phần Tỳ-khưu không trì bình khất 
thực nhưng vẫn nhận sự cúng dường của Phật tử và sự ủng hộ của các 
nhà hảo tâm để sống, tu tập và thực thi Phật sự. Dù không trực tiếp thực 
hành theo phương thức “một bát cơm ngàn nhà”, nhưng bản chất của 
Khất sĩ vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ nhìn từ “Khất sĩ” trên bình diện 
ngữ nghĩa thông thường mà cần suy ngẫm cả tầng sâu của nó. “Khất” 
nghĩa là đi xin, nhưng không chỉ đơn thuần là xin miếng ăn thức uống, 
mà còn xin cả tri thức để mở mang trí tuệ. Phàm đã là con người, thì có 
kẻ đi xin vạn vật để nuôi thân, có người thì xin các pháp để nuôi trí. Còn 
“sĩ” là cách gọi tôn trọng với đối phương hoặc chỉ người đi học. Kiến thức 
sẽ đến từ nhiều phía, học ở nhiều người, học bằng nhiều cách; tất cả mọi 
người ai cũng là học trò, kể cả người tu hành cũng như kẻ phàm tục, vì 
phải học thì mới hiểu biết. Mà học thì có nghĩa là xin, xin kiến thức. Vậy 
thì, tất cả con người, ai ai cũng đều là Khất sĩ, ai cũng phải đi xin, dù cách 
này hay cách khác, hình thức khác nhau và thứ nhận về cũng khác nhau. 
Nhưng đây là một quy luật không thay đổi từ xưa đến nay và cả sau này 
cũng thế.

Như vậy, từ ngay tên gọi, Hệ phái Khất sĩ đã thể hiện rõ nội hàm tu 
tập của mình. Và nếu suy rộng ra thì thuật ngữ “Khất sĩ” không còn đơn 
thuần chỉ người tu tập trong một hệ phái của Phật giáo Việt Nam, mà 
còn là cách tu tập của mọi người trong cuộc sống đời thường nếu hướng 
tâm mình theo đạo Phật. Tổ sư Đăng Minh Quang đã chỉ rõ ra điều đó 
trong bộ Chơn lý: “Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái 
sống của chơn lý vũ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy. Bởi 
chúng sanh là cái biết, từ chưa biết đến đang biết, và cái biết sẽ hoàn toàn 
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ngơi nghỉ. Các sự thấy nghe hiểu để đem lại cho cái biết. Biết quý báu hơn 
không biết, có biết mới hết mê lầm chấp trật, khổ sở nạn tai. Từ nhỏ đến 
lớn, từ thấp đến cao, từ trước đến sau, từ chiều đến sáng, mỗi lúc cái biết 
càng phân biệt, làm việc tích trữ, lớn to và đi tới; làm cho chúng sanh càng 
ngày càng được thêm sự học hành”.

2. Ảnh hưởng tích cực của Hệ phái Khất sĩ đối với đời sống xã hội

2.1. Loại bỏ sự mê tín dị đoan trong sinh hoạt Phật giáo của các tín đồ

Ngay từ khi mới ra đời, Hệ phái Khất sĩ đã có một đóng góp quan 
trọng đối với việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh lúc bấy 
giờ, nhân dân Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng, phải gánh chịu 
nhiều nỗi thống khổ do xã hội nửa thực dân nửa phong kiến gây nên. Một 
đất nước có vua cũng như không, quan lại thì tham lam vô độ, thực dân 
Pháp thì độc ác hà khắc… người nông dân phải chịu sự áp bức bóc lột của 
các loại thế lực. Chính vì vậy, xã hội đã nảy sinh ra rất nhiều các phong trào 
“cứu nhân độ thế” của cả thế lực chính trị cũng như tôn giáo. Khi ấy, các 
tôn giáo đua nhau ra đời khiến cho hoạt động tôn giáo lại càng phức tạp, 
nhưng vì dân trí vẫn còn rất thấp nên gần như không tiếp nhận được chính 
đạo, dễ bị sa lầy vào sự mê muội của tà đạo. Phật giáo tuy đã có mặt tại Việt 
Nam gần hai nghìn năm, tại Nam Bộ có cả hai hệ phái Tiểu thừa và Đại 
thừa nhưng kinh điển của hai hệ phái này vẫn chủ yếu nằm trong Hán tạng 
và Pali tạng nên ít được phổ biến đến dân chúng nói chung.

Tổ sư Minh Đăng Quang với mục đích giải thoát cho mình và cứu 
độ chúng sinh, đã phát đại nguyện đứng ra dung nạp tinh túy của hai 
tông phái Phật giáo (Nam truyền và Bắc truyền), thực hành đường lối tu 
học theo Chánh pháp của Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni, tự mình làm gương 
cho đời. Chính vì điều này, Phật giáo không còn quá uyên thâm khó hiểu 
đối với người dân ít học nữa, vì đang có một minh chứng cụ thể là một 
con người bằng da bằng thịt. Người dân được nghe thuyết pháp, giảng 
đạo để khai mở trí tuệ, để hiểu được Phật là một người thầy khai sáng, 
một nhà tư tưởng chỉ dẫn con người ra khỏi u mê… chứ không phải là 
một vị thần có quyền uy ban phát. 

Sinh hoạt Phật giáo lúc bấy giờ nặng về cúng bái dẫn đến mê tín dị 
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đoan, Phật tử chủ yếu là những người dân cùng khổ, cố bám víu lấy niềm 
tin tâm linh để tìm kiếm hy vọng, cậy nhờ. Đặc biệt là với người nông dân 
mù chữ, họ không có điều kiện tiếp xúc hay học hỏi kiến thức, chỉ sống 
theo bản năng và ý thức thói quen, lại thêm bị đè nén tạo nên tâm lý sợ 
hãi, rụt rè… nên dường như không bao giờ nghĩ được đến việc mình giải 
phóng cho chính mình, mà chỉ biết chờ đợi, hy vọng vào sự may mắn hay 
ban phước lành từ thế giới tâm linh.

Tuy nhiên, không chỉ trong cuộc sống xa xưa khi còn bị áp bức bóc 
lột mà ngay cả ngày nay con người được sống cuộc đời tự do no đủ cũng 
không hết được những ưu phiền lo lắng. Do hạnh phúc và khổ nạn, yêu 
thương và sợ hãi là hai mặt đối lập luôn tồn tại song song cùng với con 
người, tạo nên vô số ước mơ hy vọng trong cuộc sống. Con người vốn có 
nhiều ham muốn nên có lắm khổ lụy, làm trở ngại việc tu hành, bất lợi 
đối với tính mạng. Chính vì vậy, khi con người còn chưa thấu hiểu chân 
lý, chưa giác ngộ Chánh đạo thì còn chưa biết cách thoát khỏi khổ đau 
phiền não, và rất dễ rơi vào vòng lẩn quẩn mê tín dị đoan. 

Hệ phái Khất sĩ đã mở ra con đường ngắn nhất, dễ nhất để con người 
đến gần với Phật pháp, từ đó biết rũ bỏ những thứ ràng buộc mà mình tự 
tạo cho mình. Kẻ thù của con người chính là con người, và con người phải 
tự giải thoát cho mình mà thôi. Hình ảnh người tu hành tay ôm bình bát, 
không tài sản, không nhà cửa, không có gì vướng bận, đêm ngủ dưới gốc 
cây, ngày đi xin ăn từng nhà… đã khiến mọi người kính phục. Những vị 
chân tu ấy không phải là thần thánh nhiều quyền năng, không thể ban phát 
lợi lộc, mà chỉ là những người đang đi đúng hướng như Phật Tổ Thích-ca 
Mâu-ni, là những vị thầy chỉ dạy Phật tử cách sống và cách tu tập. Cái mà 
họ ban cho Phật tử chỉ có thể là giáo lý trí tuệ, hoặc là cơ duyên giác ngộ. 

2.2. Phát triển tinh thần Bồ-tát đạo 

Bồ-tát được hiểu theo nghĩa thông thường là người đã tu hành đắc 
đạo, đem phép giác ngộ dạy khắp chúng sinh. Hình tượng Bồ-tát mang 
nội hàm ý nghĩa rất sâu sắc, là những bậc hướng tâm cầu Phật đạo và nhiếp 
hóa chúng sinh. Các tượng thờ của Bồ-tát là phương tiện gieo duyên thiện 
tâm Phật pháp cho mọi người nương theo để tu tập; giúp cho những người 
chưa hiểu Phật pháp giác ngộ, từ bỏ những ý nghĩ ngu muội ngông xằng, 
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tìm về chân lý giải thoát. Vậy, Bồ-tát có nghĩa là chỉ dạy cho chúng sinh biết 
quay về chân tâm, khai sáng trí tuệ để chuyển mê khai ngộ. Nhưng theo sự 
phát triển của xã hội, ý nghĩa và vai trò của Bồ-tát đã được mở rộng hơn rất 
nhiều, chủ yếu nhằm vào khả năng cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho con 
người sống bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống thế tục; tiêu biểu là hình 
tượng Quan Âm Bồ-tát. Con người tìm đến cửa Phật không đơn thuần là 
tìm đến chân lý để giác ngộ nữa, mà còn là tìm điểm dựa tinh thần, tìm sự 
giúp đỡ từ thế giới siêu nhiên. Con người gửi gắm tâm tư nguyện vọng, cầu 
mong sự giúp đỡ của Bồ-tát để thỏa mãn nhu cầu đời thường của mình. Vì 
thế, đã có những nhận định lệch lạc, đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật, 
con người tìm đến cửa Phật không phải là đi tìm chân lý giác ngộ để “diệt 
dục”, mà ngược lại đi tìm sự giúp đỡ để “dưỡng dục”.

Với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Bồ-tát trong giáo lý 
của Hệ phái Khất sĩ vẫn giữ ý nghĩa nguyên thủy, Khất sĩ Bồ-tát là bậc 
thầy có vai trò quan trọng trong sự giáo dục đệ tử và chúng sinh. Khất 
sĩ Bồ-tát luôn hướng về chư Phật để cầu học tri thức, chánh đạo. Sau 
đó thông qua việc truyền đạo, chia sẻ những điều tốt lành, những kinh 
nghiệm tu tập để hóa giải phiền não và hướng tất cả chúng sinh đi theo 
con đường chính nghĩa.

Thầy có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Cha 
mẹ cho hình hài, còn người thầy cho kiến thức. Không có thầy chỉ dạy, 
con người mãi mãi u mê, không phân biệt được chánh tà, đúng sai lẫn 
lộn rồi cứ quẩn quanh trong tham sân si không lối thoát. Mỗi con người 
ai cũng có tính “Khất sĩ” tiềm ẩn ở bên trong nhưng không phải lúc nào 
cũng sử dụng được nó. Người ta cần một tấm gương để noi theo, cần một 
người thầy trợ duyên để có thể phát huy được bản tính vốn có ấy. Khất sĩ 
Bồ-tát chính là người thầy mà con người đang cần đến, vì “Khất sĩ cũng 
như ông thầy giáo dạy học cho bá tánh, chẳng lãnh tiền lương, dù dạy ít 
dạy nhiều không hề kể công so của, quý nhất là gương hiền đạo đức, gương 
giới hạnh, gương từ bi đại lượng ở đời”2. Đối với việc truyền trì Phật pháp 
thì vai trò của Khất sĩ Bồ-tát là vô cùng quan trọng. Từ đó có thể thấy rõ 

2.  Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập I, “Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
2009, tr. 280. 
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vai trò và trách nhiệm của cả thầy và trò trong phương diện giáo dục.

Trong cuộc sống, ai cũng có thể là thầy và ai cũng có thể là trò, vì 
con người sống là giao lưu với những người xung quanh và với cả xã hội. 
Con người phải trao đổi, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau để cùng tồn tại 
và phát triển. Việc học và dạy đôi khi diễn ra trong vô thức, không nằm 
trong mục đích của từng hành động. Những người có ý thức về việc ảnh 
hưởng của mình đối với người xung quanh sẽ biết cách tiết chế các hành 
vi của mình, sao cho chuẩn mực hơn, phù hợp với đạo đức xã hội. Đặc 
biệt là những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng đám đông thì phải 
thường xuyên tu tập và chỉnh đốn lại bản thân, vì mỗi hành động của họ 
sẽ ít nhiều có tác động đối với mọi người. Do vậy, đạo hạnh của vị Khất 
sĩ Bồ-tát sẽ là bài học quý giá cho con người học tập và noi theo, để hoàn 
thiện nhân cách mình cũng như chỉ dạy cho người khác.

3. Kết luận

Bất kể một chính giáo nào đã và đang tồn tại đều có ý nghĩa lịch sử 
gắn liền với thời điểm ra đời; đồng thời mang mục đích hướng con người 
đến với chân, thiện, mỹ. Hệ phái Khất sĩ của Phật giáo Việt Nam cũng 
không nằm ngoài quy luật đó.

Với mục đích cứu đời, và với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh 
pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang đã tìm ra con đường để Phật giáo đi vào 
đời sống của người dân Việt Nam, nhất là ở vùng Nam Bộ một cách đơn 
giản, gần gũi và nhanh chóng nhất. Bộ Chơn lý với lời văn súc tích, dễ 
hiểu đã truyền tải đến người đọc những giáo lý cơ bản của nhà Phật. Cách 
tu tập của các nhà sư tay ôm bình bát đi khất thực, gặp duyên  thuyết 
pháp giáo hóa chúng sinh… đã giúp cho Hệ phái Khất sĩ tuy mới ra đời 
chưa được bao lâu nhưng đã phát triển mạnh mẽ và có một vị trí quan 
trọng trong lòng người dân Việt Nam.

Đúng như pháp danh của Tổ sư Minh Đăng Quang, Hệ phái Khất sĩ 
như ánh hào quang của ngọn đèn sáng tỏ, đã khai sáng cho con người đi 
ra khỏi bóng đêm mông muội, lĩnh ngộ chân lý giải thoát. Điều đó không 
chỉ đúng khi đất nước chúng ta còn bị xâm lược, mà đúng ngay cả với 
thời đại ngày nay và mai sau.



NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG    
TRONG VIEÄC CHAÁN HÖNG PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

TT. Giác Pháp 
Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN 

Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ

I. BỐI CẢNH XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI TỔ SƯ XUẤT HIỆN 

Hoàn cảnh xã hội: Trong giai đoạn đất nước chiến tranh (những 
cuộc kháng chiến chống Pháp của các lực lượng yêu nước liên tục diễn 
ra), người nông dân bị hai thế lực áp bức, đó là địa chủ và quan lại, nên 
đời sống hết sức cơ cực, từ đó đã nảy sinh các phong trào cứu nhân độ 
thế của các thế lực chính trị và tôn giáo.

Trình độ dân trí: Rất thấp, đặc biệt vùng nông thôn đồng bằng 
sông Cửu Long, đa số người dân mù chữ. 

Tình trạng tôn giáo: Rất phức tạp, nhiều tôn giáo đua nhau ra đời. 
Ngoài hai tôn giáo lớn là đạo Phật và Thiên Chúa giáo, còn có các đạo 
khác như: Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Thông Thiên Học, Ba 
Hai, Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Nằm, đạo Ớt, đạo Khoai, đạo Ông Dừa…

Tình hình Phật giáo: Phật giáo tuy ở vào giai đoạn chấn hưng 
nhưng còn nhiều tệ nạn, Tăng Ni chưa đoàn kết thống nhất, Phật 
tử ít hiểu biết chánh pháp, phần lớn tu theo nhơn thừa, thiên thừa. 
Tăng Ni xuất gia chuyên nghề cúng tụng, nặng về âm thinh, sắc 
tướng. Đặc điểm nổi bật là sự hiện diện của hai tông phái Phật giáo 
tại miền Nam đó là Bắc tông và Nam tông. Tuy nhiên, hầu hết kinh 
điển của hai tông phái này còn nguyên trong Hán tạng và Pàli tạng 
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nên ít được phổ biến đến các hàng Phật tử.

Sự xuất hiện của Tổ sư Minh Đăng Quang: Trong xu thế tìm cầu 
giải thoát cho mình và cứu độ mọi người ra khỏi khổ ách, Tổ sư Minh 
Đăng Quang - vị tu sĩ Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, phát đại nguyện 
đứng ra dung nạp tinh túy của hai tông phái Phật giáo, thực hành 
đường lối tu học đúng theo Chánh pháp của Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni 
với phương châm: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam”. Trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến đầu năm 1954, 
Tổ sư hành đạo, thuyết pháp nhằm giúp cho mọi người thấy rõ con 
đường đi ra khỏi bóng đêm đen tối của sự vô minh ngu muội. Những 
bài pháp ngắn này được ghi lại gồm 69 đề tài khác nhau đóng thành 
tập tựa đề “Chơn lý”. 

Trong quyển Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”, Tổ sư đã xác định:

“Khất sĩ là nhựt nguyệt tinh quang, là ánh sáng giữa đêm trời tối để 
chỉ dắt người ra khỏi cảnh rừng nguy... Minh Đăng Quang Khất sĩ xuất 
gia (1944 tại Vĩnh Long) đi tu tìm học nơi hai giáo lý Đại thừa, Tiểu thừa 
của Miên và Việt Nam; 1946 nạn khói lửa chiến tranh danh lợi đốt phá 
núi rừng, làm cho người tu không chỗ ở, lại thêm nạn cướp bóc, không cho 
kẻ sĩ hiền làm việc nuôi thân sống tạm; Minh Đăng Quang rời khỏi xứ 
Cao Miên trở về Nam Việt thật hành giới luật Tăng đồ tại tỉnh Mỹ Tho 
cho đến năm 1948. Giáo pháp Khất sĩ đến Sài Gòn năm 1948, ánh sáng 
của lá y vàng phất phơ thổi mạnh làm bật tung cánh cửa các ngôi chùa 
tông giáo, kêu gọi Tăng chúng, tản cư khắp xứ, kéo nhau quay về kỷ luật”.

Trong bối cảnh xã hội như thế, sự xuất hiện của Tổ sư với đường 
lối tu học đã tác động đến tâm thức mọi người. Chính vì vậy mà những 
lời dạy của Ngài như là ngọn đèn sáng trong đêm tăm tối, đúng như 
Pháp hiệu của Ngài “Minh Đăng Quang”. 

“Giữa lúc cõi đời chết khổ, Khất sĩ là chất nhựa sống, gắn liền các 
khối chia rẽ riêng tư. Khất sĩ là con đàng chơn lý võ trụ, đúng theo trung 
đạo ánh sáng, không thiên về một bên lề mé, Khất sĩ tượng trưng giáo lý 
đại đồng.

Cái sống là đang sống chung.
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Cái biết là đang học chung.

Cái linh là đang tu chung.

Cả thảy chúng sanh là Khất sĩ xin học tu chung, tạm sống đổi thay 
mãi, đi tới hoài, không chỗ nơi an trụ, để tiến tới cảnh toàn giác toàn 
năng, toàn sống, toàn tu, hoàn toàn vắng lặng tự nhiên bất diệt của đạo 
đức võ trụ” (Chơn lý “Hòa bình”).

Ngài chủ trương và thường khuyến hóa chư đệ tử với quan niệm: 
“Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta, tiếng ta 
đây là tất cả, đó tức là chơn lý võ trụ. Người thực hành đúng chơn lý gọi 
là Khất sĩ. Khất ấy là xin. Sĩ đây là học. Xin ấy rồi lại cho, học đây rồi lại 
dạy. Xin phẩm thực để nuôi thân giả tạm, cho sự thiện lành phước đức 
để bảo giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách lượm lặt phương pháp khắp 
nơi, rút nhiều kinh nghiệm. Dạy là đem kết quả thật hành đặc điểm chỉ 
lại cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, các pháp nương sanh, mở 
ra con đường xán lạn cho tất cả về sau tiến bước. Con đường ấy kêu là 
Đạo. Đạo của Sống là xin nhau sống chung. Đạo của Biết là học chung, 
Đạo của Linh là tu chung” (Chơn lý “Hòa bình”).

II. ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM

Tôn chỉ

Với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, Tổ sư Minh 
Đăng Quang lấy Tứ y pháp Trung đạo làm nền tảng cho việc tu tập để 
được tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, đây là tôn chỉ Tổ sư Minh 
Đăng Quang đề ra.

“Tứ y pháp là Chánh pháp của chư Phật mười phương ba đời, là 
giáo lý Y bát Khất sĩ vậy!

Con đường Khất sĩ đi đến quả Phật, kêu là Trung đạo Chánh đẳng 
Chánh giác Vô thượng, Trung đạo ấy là Tứ y pháp. Vậy thì chúng ta nên 
phải thật hành đúng y Tứ y pháp, không nên viện lý lẽ gì bác bỏ đi cho 
được” (Chơn lý “Chánh pháp”). 

“Giáo lý Khất sĩ, một là dứt các điều ác, hai là làm các điều lành tùy 
theo nhân duyên cảnh ngộ, không cố chấp, vì lẽ không có thì giờ dư dả, 
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và cũng biết rằng: các việc lành là để trau tâm, vì tâm mà làm sự phải, 
chớ không ngó xem nơi việc làm kết quả; và ba là cốt yếu giữ lòng trong 
sạch” (Chơn lý “Đạo Phật Khất Sĩ”).

Mục đích

Mục đích của Tổ sư khi ra đời lập giáo là chỉ cho chúng sanh con 
đường tiến hóa giác ngộ, con đường đó Tổ sư gọi là chơn lý của võ trụ. 
Hay nói cách khác, vào thời đại của Ngài, đa số những người theo Phật 
chỉ có niềm tin chứ ít người hiểu được giáo pháp, một số ít nghiên cứu 
giáo pháp cũng chỉ để nghiên cứu tìm hiểu chứ không thực hành để 
đạt mục đích của sự tu học. Vì vậy Tổ sư muốn tự mình thực hành làm 
gương để kêu gọi mọi người hướng đến mục tiêu giải thoát, giác ngộ 
chứ không phải lập ra tông phái mới. Ngài khẳng định:

“Đạo đây là chơn lý võ trụ của chúng sanh chung, chớ không phải 
tông giáo tư riêng. Kẻ sống đúng chơn lý kết quả rốt ráo giác ngộ gọi là 
Phật, theo tiếng thông thường cũng kêu là đạo Phật. Khất sĩ chúng tôi 
tập nối truyền Chánh pháp của Phật Thích-ca Mưu-ni, xuất hiện nơi xứ 
Việt Nam này với mục đích cố gắng noi y gương Phật, thay Phật đền ơn 
và để đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một, đang thời nạn khổ” (Chơn 
lý “Hòa bình”) .

Hệ thống tổ chức

Mặc dù thời gian tu học và hành đạo không nhiều, nhưng Tổ sư 
cũng đã vạch ra các phép tắc và hệ thống tổ chức cho Giáo hội Tăng-
già Khất sĩ tương đối cụ thể và chuẩn mực. Những vấn đề này được ghi 
lại đầy đủ trong Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”. Sau này, Đạo Phật Khất 
Sĩ do quý Đức Thầy, trưởng các Giáo đoàn, và quý Ni trưởng y cứ thực 
hiện và phát triển rộng ra.

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ KHẤT SĨ

a) Một Tăng hay một chúng là 4 vị sư.

b) Một tiểu Giáo hội Tăng-già là 20 vị sư.

c) Một trung Giáo hội Tăng-già là 100 vị sư.
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d) Một đại Giáo hội Tăng-già là 500 vị sư.

Trong đó chỉ có một chức Khất sĩ mà thôi, chớ không có phân 
chia giai cấp chi cả.

Dựa trên cơ sở này, các Đức Thầy đã thành lập 5 Giáo đoàn (về 
sau HT. Giác Huệ và HT. Giác Đức lập thêm Giáo đoàn VI), mỗi Giáo 
đoàn có từ 20 đến 100 vị sư, hoạt động rải rác trên khắp các tỉnh thành 
phía Nam nước ta. Một số Giáo đoàn tiếp nhận phân đoàn Ni giới do 
các Ni trưởng đệ tử Tổ sư thành lập. Riêng Giáo đoàn Ni giới Hệ phái 
Khất sĩ cũng từ một Giáo hội Ni do Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên 
lãnh đạo. 

Ngoài sự phân chia này, chúng ta còn nhận thấy một điểm đặc 
biệt có thể làm mô hình cho Khất sĩ Việt Nam hiện nay thực hiện, đó 
là trong Tăng đoàn lại chia ra Tăng trụ xứ và Tăng hành xứ. Tăng trụ 
xứ là những vị lãnh trách nhiệm trụ trì bảo quản tịnh xá, hướng dẫn 
Phật tử tu học. Tăng hành xứ là những vị du phương hành đạo rày đây 
mai đó, không ở một chỗ nhứt định. 

III. ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VÀ HỆ THỐNG GIÁO PHÁP CĂN BẢN

Đức Tổ sư lấy Tứ y pháp và 37 phẩm trợ đạo (Chơn lý “Pháp chánh 
giác”) làm căn bản để tu tập, hướng tới mục tiêu thành tựu đạo quả Vô 
thượng Bồ-đề. Đây là con đường mà xưa kia Đức Thế Tôn đã đi (Đạo 
đế trong Tứ diệu đế) và Ngài đã chỉ dạy cho các hàng đệ tử y theo con 
đường đó để đến Niết-bàn. 

Trong quyển Chơn lý “Pháp chánh giác”, Tổ sư viết: “Cách tu 
thành đạo của Phật cùng chư Bồ-tát tuy giải sơ lược nhưng quý báu 
vô cùng. Chính đó là phép tu thành đạo, đắc đủ lục thông, A-la-hán, 
vốn không sai chạy, chúng ta nên phải thường lặp đi lặp lại, mới nhận 
thấy rõ kết quả. Vì chưa đắc quả lục thông A-la-hán thì đâu được đến 
Bích-chi, Bồ-tát và Như Lai. Những ai có thật hành mới thấy rõ rộng 
xa thêm, những chỗ diệu mầu khó tả. Những ai uống nước thì ắt nóng 
lạnh tự người hay. Đã là pháp Chánh giác thì chẳng có điêu ngoa. 
Nhưng có thật tu hành hay không là tự ai phải cố gắng lấy, không ai 
giúp nên cho mình”.
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IV. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG 
CHO CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Qua những phần trình bày ở trên đã cho chúng ta thấy tầm quan 
trọng của Đạo Phật Khất Sĩ đối với Phật giáo Việt Nam như thế nào. 
Trong một đất nước nửa thực dân nửa phong kiến, nhân dân Việt 
Nam đã chịu biết bao thống khổ, các thế lực chính trị vận động ráo 
riết sức người, sức của để phục vụ chiến tranh theo các mục đích khác 
nhau; các nhà địa chủ, cường hào ác bá ra sức áp bức bóc lột những 
người làm thuê mướn. Trong cảnh cơ cực như thế, chỗ dựa tinh thần 
duy nhất cho mọi người là tôn giáo. Thế nhưng, tôn giáo thì quá nhiều 
không biết phải theo ai! Đạo Phật tuy đã bắt rễ trong lòng dân tộc trên 
dưới 2000 năm nhưng cũng rơi vào tình thế không thể giúp được gì 
nhiều cho những tín đồ tin Phật trong giai đoạn lịch sử này. Vào cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam đã suy vi đến cùng cực. 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam coi đây là giai đoạn u trầm nhất. Thượng 
tọa Mật Thể đã trình bày rất rõ trong Việt Nam Phật giáo sử lược:

“Các cảnh chùa trong nước đã thành những cảnh gia đình riêng, 
không còn gì là tính cách đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong 
Phật giáo hầu hết chỉ còn dốt và quên! Quên để khỏi phải biết đến bổn 
phận, bổn phận chơn chánh của một Tăng đồ!

Ở trong Tăng đồ thì như vậy, ở ngoài tín đồ cư sĩ thì cũng ngơ ngác 
ù òa, tin bướng theo càn, ít ai là người hiểu đạo lý.

Trong Lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta có thể đánh vào đây một dấu 
than (!) rất to tướng. Có người bảo: Phật giáo về thời này bị suy đồi là bởi 
thế lực truyền bá của đạo Thiên Chúa. Nhưng theo ý chúng tôi thì không 
phải: chỉ là tại nhơn tâm của thời đại mạt pháp mà thôi, khiến cho trong 
Phật giáo thiếu những bậc tu hành chơn chánh, đến nỗi đạo pháp phải suy 
đồi” (Việt Nam Phật giáo sử lược, Chương 9, TT. Thích Mật Thể).

Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, tuy đã có phong trào chấn 
hưng Phật giáo nhưng vẫn chưa mang lại nguồn sinh khí mới và có 
tính đột phá cho đạo Phật. Bởi vì công cuộc chấn hưng Phật giáo thời 
đó chỉ tạo chuyển biến về hình thức, chưa  quan tâm đúng mức tới việc 
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tu chứng, nhằm giúp người tu Phật giác ngộ giải thoát, và còn rất hạn 
chế trong việc biến những chất liệu Phật pháp thành nguồn năng lượng 
giúp con người giải thoát khổ đau. Đúng như những gì Hòa thượng 
Thích Nhất Hạnh đã nhận định trong “Đạo Phật đi vào cuộc đời”:

“Những giai đoạn u trầm nhất của lịch sử Phật giáo là những giai 
đoạn mà trong đó sự cố gắng tu chứng và hành đạo không được biểu lộ. 
Thiếu tu chứng, người Phật tử không xúc tiếp được với nguồn sống đạo 
pháp, không nắm được những nguyên lý căn bản của Phật pháp. Đã 
không nắm được những nguyên lý thì sẽ cố chấp vào những hình thức sự 
tướng và đó là nguyên nhân của sự sa đọa, của sự suy đồi. Trí tuệ thực 
chứng là nguyên lý dẫn đạo cho mọi sinh hoạt đạo pháp, sử dụng một 
cách linh động mọi căn cơ, mọi phương tiện. Không có trí tuệ thực chứng 
ấy, mọi sinh hoạt đạo pháp đi dần đến hình thức, đến cố chấp, đến mê 
tín dị đoan, làm cho đạo Phật (tôi nói những hình thức sinh hoạt của 
Phật giáo) phản lại với Đức Phật, làm cho đạo Phật bị lấm láp, bị lợi 
dụng, làm cho quần chúng tri thức ruồng bỏ đạo Phật”. 

Cũng trong Việt Nam Phật giáo sử lược, Thượng tọa Thích Mật 
Thể đã xác nhận:

“Phật giáo hiện thời đã có phần chấn hưng. Nhưng có một trở lực mà 
chưa có hội nào hay một sơn môn nào giải quyết, là: Cổ động thì hội nào 
cũng cổ động bằng quốc văn là nền văn phổ thông, nhưng kho kinh điển 
triết lý nhà Phật vẫn còn nguyên khối bằng Hán văn. Vả lại, dấu tích đồi 
bại điêu tàn của ngày qua, hiện nay vẫn còn lưu hành rõ rệt và có thế lực. 
Nên thật ra cả mấy hội Phật học ấy ngoài mấy việc xây hội quán, làm chùa 
và cổ động một số đông người quy y, còn chưa hội nào làm được việc gì vĩ 
đại có vẻ đỉnh cách cho nền Phật giáo cả.

Trong lúc này, đại đa số Tăng đồ trong các sơn môn vẫn đương mơ 
màng thiêm thiếp, chưa làm một việc gì tỏ rõ là người đã thức tỉnh. Cho nên, 
tuy hiện giờ có phong trào chấn hưng mà kỳ thực mới là chấn hưng hình 
thức và danh hiệu” (Việt Nam Phật giáo sử lược, Chương 10, TT.Thích 
Mật Thể).

Trong bối cảnh đất nước và Đạo pháp như thế, Tổ sư Minh Đăng 
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Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, can đảm đứng 
ra thực hành “Tứ y pháp” theo con đường của Phật Tăng xưa, tự mình làm 
gương mẫu cho đời. Với ba y và bình bát, đầu trần chân không, thân không 
giữ tiền bạc, Ngài chu du khắp nơi cùng xứ, từ nơi này đến nơi khác để 
thuyết pháp độ sanh như thuở Phật sanh tiền. Hình ảnh của một vị Khất 
sĩ đi khất thực từng nhà không nhận tiền, không nhận gạo, không nhận 
những thực phẩm tươi sống, mỗi ngày ăn một bữa, một tấm y cũ rách với 
nhiều mảnh vải vụn khâu lại cùng một bình bát đất, ngoài ra chẳng có vật 
gì vướng bận, tối ngủ dưới cội cây. Sau này, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh 
cũng đã kêu gọi các vị xuất gia cố gắng sống được như thế.

“Hãy biến mình thành người bạn giản dị, khiêm nhượng và thân 
thiết của lớp người đau khổ. Đừng bao giờ quên rằng khuynh hướng 
của đạo Phật là đi gần, đi tới với quần chúng khổ đau để nâng đỡ và 
giải phóng cho họ. Đừng ngồi yên tại chỗ chờ họ đến với mình. Hãy 
đòi hỏi nơi chư Tăng cuộc sống thao thức của những con người đang 
luôn luôn hướng về lý tưởng Phật giáo, bỏ quên đi mọi danh lợi tầm 
thường. Hãy tôn trọng chư Tăng như những bậc Khất sĩ thanh cao, 
đừng xem họ như những bậc nhà giàu có quyền lực cần phải nịnh bợ. 
Hãy tự mình sống nếp sống Phật tử để cho bóng hình mình hiển hiện 
ở đâu thì niềm tin vui hiển hiện ở đó. Nên nhận định: đạo Phật là đạo 
của quần chúng khổ đau, không phải của riêng một lớp người trưởng 
giả” (Đạo Phật đi vào cuộc đời – Thích Nhất Hạnh).

Tổ sư Minh Đăng Quang tuy hành đạo trong thời gian không lâu 
nhưng Ngài đã đóng góp nhiều tinh chất và biểu mẫu cho công cuộc 
chấn hưng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam. Thật ra, những gì Ngài đã 
làm cho đời không thể kể hết được. Ở đây, chúng ta chỉ xét về hai mặt 
là pháp học và pháp hành mà Tổ sư đã thực hiện cũng như chỉ dạy cho 
chúng ta, nhằm để thấy được giá trị tinh thần lớn lao mà Ngài đã cống 
hiến cho Phật giáo Việt Nam. 

Pháp học

Mặc dù Tam tạng Thánh điển của hai hệ thống giáo lý Bắc tông và 
Nam tông vẫn còn nằm nguyên vẹn trong hai tạng: Hán tạng và Pàli tạng, 
thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngài đã tìm hiểu và lý giải 
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một cách tuyệt vời những ý nghĩa thâm sâu bên trong những lời dạy của 
Phật. Những bản kinh như Pháp Hoa, Địa Tạng, A Di Đà, Vu Lan… đã 
được Tổ sư trình bày một cách cụ thể để chúng ta áp dụng tu tập qua các 
quyển Chơn lý: Pháp Tạng, Vô Lượng Cam Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái 
Thức, Địa Tạng, Pháp Hoa... Những quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, 
Bài học Sa-di, Pháp học Sa-di, Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử... 
đều là thuần Việt, dễ hiểu dễ nhớ, nhưng hoàn toàn không sai lời Phật 
dạy. Những pháp môn tu tập, những đạo lý làm người, những nguyên lý 
Phật học... đều được Ngài chỉ dạy cặn kẽ trong bộ Chơn lý. Đặc biệt, Ngài 
chủ trương khuyến khích mọi người phải học để biết chữ, phải thuộc 
giới, phải hiểu lời Phật dạy... Chính trong Chơn lý “Khất sĩ”, Ngài đã dạy: 
“Có học để thi đậu đắc quả yên vui, đặng tránh cái dốt nát vô minh, chết 
khổ điên cuồng của cỏ cây loại thú. Có học mới biết đầu trên chân dưới, sự 
sống của khắp thân mình, mới có mắt sáng thấy đường, biết điều ăn mặc. 
Học là quý nhất, trúng đường, hơn là sự ăn chơi nô đùa lêu lổng”.

Pháp hành 

Trong suốt khoảng thời gian 10 năm tu tập và hành đạo, Tổ sư đặc 
biệt chú trọng về sự hành trì Giới Định Tuệ. Tứ y pháp và Bát chánh 
đạo là nền tảng cho sự hành trì. Tự thân Ngài đã áp dụng một cách 
miên mật Tứ y pháp và Bát chánh đạo trong đời sống hằng ngày. Ngài 
dạy: “Giáo lý y bát không còn có nương theo văn tự, lời nói việc làm, 
người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là: Giới, Định, Huệ. Nếu 
Khất sĩ không có tu về định huệ, dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng 
chưa gọi được trọn là Khất sĩ, vì chữ sĩ đây là sự học đạo lý với quả linh, 
bằng pháp tu định huệ. Tu tức là học, hay học tức là tu, bởi tại hành 
mà dạy sanh ra học. Tu học định huệ là do giới y bát Khất sĩ. Như vậy 
là trong tiếng Khất sĩ, đủ gồm cả Giới Định Huệ” (Chơn lý “Y Bát chơn 
truyền”). Chính cuộc đời mẫu mực của Ngài đã đào tạo nên những thế 
hệ kế thừa trọn lòng hy sinh cho đạo pháp và không tiếc thân mạng: 

 Ta vẫn biết bước vào đời Khất sĩ…

 Là dĩ nhiên chịu thử thách dập dồn.

 Là trọn đời phụng sự chúng sanh luôn…
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 Là vĩnh kiếp không đồng xu dính túi.

 Là dãi nắng, dầm mưa, dày gió bụi

 Là ngủ mồ, ngủ mả lạnh lùng thân

 Là bữa no, bữa đói ốm o dần…

 Là cái sống, phải xem dường đã chết…

  (TT. Giác Huệ, Giác Huệ thi tập, “Đời Khất sĩ”)

V. KẾT LUẬN

Đến đây, chúng tôi xin được mượn lời của HT. Thích Nhất Hạnh 
để kết thúc bài này: “Ở thời đại Phật giáo Nguyên thủy, hình ảnh các vị 
Tăng sĩ là hình ảnh cuộc đời đạm bạc, ít nhiều khắc khổ, để gần gũi con 
người, để thông cảm nỗi khổ đau của con người, để thực hiện thoát khổ, 
tu chứng, cứu độ. Hình ảnh người Tăng sĩ khác hẳn với hình ảnh người 
quyền quí. Quần chúng nghiêng mình dưới sự nghèo khổ đơn sơ của các 
vị, trước sự thông cảm sâu xa về khổ đau kiếp người của các vị, trước 
nghị lực hy sinh, nhẫn nại, tinh tấn của các vị; quần chúng tôn sùng và 
cúng dường các vị vì những nhận thức ấy nhiều hơn là để nguyện cầu 
phước báo ở cõi nhân thiên. Sứ mạng của các vị là đem ánh sáng trí tuệ 
giác ngộ cần thiết cho cuộc đời, diệt trừ những dục vọng, nguyên nhân 
khổ đau của cuộc đời” (Đạo Phật đi vào cuộc đời – Thích Nhất Hạnh).

Tổ sư Minh Đăng Quang đã làm được điều đó, đã thể hiện trọn 
vẹn tinh thần tự hành hóa tha của người đệ tử Phật, đúng với tôn chỉ 
và chí nguyện của Ngài: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam”. Ngài đã mang những luồng sinh khí mới vào 
Phật giáo Việt Nam, làm sống dậy hình ảnh giải thoát của Tăng đoàn 
ngày xưa. Phật giáo Việt Nam tiếp nhận được nguồn năng lượng của 
Ngài để rồi các vị xuất gia Tăng Ni phát tâm hướng đến mục tiêu giải 
thoát, giác ngộ và phụng sự nhân sinh.

Trên đây là một số nét cơ bản, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni 
hoan hỷ góp ý cho đề tài này được phong phú, đầy đủ hơn.

Trân trọng tri ân. 



HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ SAU 32 NAÊM    
HOÄI NHAÄP GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

TT. Giác Nhân 
Ủy viên HĐTS GHPGVN 

Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang

Nhân “Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng 
bóng”, để ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hệ phái Khất sĩ 
và những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, chúng ta thử nhìn lại chặng đường sau 32 năm hội 
nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng đường 
lịch sử từ ngàn xưa. Việc thống nhất Phật giáo là nguyện vọng chung của 
toàn thể Tăng Ni và Phật tử mọi thời đại. Giai đoạn 1950 – 1980 đã diễn 
ra nhiều cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam nhưng không 
đạt kết quả như mong muốn. Mãi đến mùa xuân 1981, cuộc vận động 
mới thật sự đem lại thắng lợi. GHPGVN do toàn thể Tăng Ni và Phật tử 
đã đoàn kết thực hiện theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ 
nghĩa xã hội”, đã đạt được những thành quả khá khả quan. 

“Sự thống nhất Phật giáo Việt Nam xây dựng 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” (trích Hiến chương 
GHPGVN). Do đó, ngày nay trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ là một thành viên, luôn luôn tôn trọng Hiến 
chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hoạt động theo Nội quy Ban 
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Tăng sự Trung ương. Về đời sống tu học, Hệ phái vẫn y theo tôn chỉ 
của Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy để hành trì. 

I. Tư tưởng mở đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam 
với sứ mạng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, tu học theo đúng đường 
lối của Phật Tăng xưa và đặc biệt áp dụng cho người học Phật hiện tại. Do 
đó, về hình thức thì theo truyền thống Tăng đoàn thời Đức Phật, còn về 
kinh luật thì hoàn toàn Việt hóa để cho người Việt dễ dàng tiếp cận học 
hỏi. Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương: “Cái sống là phải sống chung. 
Cái biết là phải học chung. Cái linh là phải tu chung”. Ngài thường nhắc 
nhở: “Muốn sống thì chớ sát sanh. Muốn ăn thì đừng trộm cắp. Sự tu học 
của người Khất sĩ chủ yếu giải thoát bốn vấn đề: Ăn, mặc, ở, bệnh”. 

Về sự ăn: Phải ăn chay, mỗi ngày một ngọ, thực hành hạnh trì bình 
khất thực, xin ăn tu học, không nên ở một chỗ để thọ nhận sự cúng 
dường của cư gia bá tánh.

Về sự mặc: Phải mặc y phấn tảo, không se sua chưng diện, không 
dùng gấm, tơ, hàng lụa loại đắt tiền; mặc là cốt để che thân lành kín thôi.

Về chỗ ở: Phải ở cốc lá đơn giản, miễn là có chỗ tránh nắng che 
mưa là đủ rồi, nếu đi hành đạo thì nghỉ dưới cội cây, hoặc tá túc bên 
hông đình miếu1.

Về sự bệnh: Khi có bệnh, cư gia bá tánh cúng dường thuốc thì được 
dùng, khi hết bệnh rồi không nên để dành thuốc bổ dưỡng, thường 
dùng thảo dược để trị bệnh thì tốt hơn.

Tổ sư dạy: Ăn, mặc, ở, bệnh, 4 món này đơn giản chừng nào thì 
dễ tu chừng nấy. Hòa thượng Pháp sư cũng bảo rằng: “Không, không, 
không, dễ đi đứng nằm ngồi / Có, có, có, khổ thân tâm trí tánh”.

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay đã trải qua 60 năm nhưng chư 
Tăng Ni Khất sĩ vẫn giữ gìn mối đạo do Tổ sư khai sáng để hành trì tu tập.

1. Ngày nay, nhằm thích nghi theo thời duyên xã hội nên những vật liệu cây, 
lá được thay thế bằng bê-tông, cốt thép để sử dụng được lâu dài. 
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II. Sự hòa hợp trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Ý thức việc thống nhất Phật giáo là một sức mạnh tổng hợp để 
phát huy ánh sáng Chánh pháp, nên chư Tăng Ni Khất sĩ luôn nêu cao 
tinh thần đoàn kết hòa hợp trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Nhiều chư Tôn giáo phẩm đã được suy tôn vào Hội đồng 
Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tham gia vào Ban Trị sự các tỉnh, thành, 
quận, huyện. Mặc dầu hòa hợp để phát huy ánh sáng Chánh pháp, 
nhưng Tăng Ni Khất sĩ vẫn nêu cao tinh thần “thượng cầu Phật đạo, 
hạ hóa chúng sanh”, lý tưởng giác ngộ và giải thoát là mục tiêu tối hậu 
mà Tăng Ni Khất sĩ hướng đến. Ngày xưa, chư Tăng Ni Khất sĩ chỉ chú 
trọng về phạm hạnh thanh tịnh trong đời sống của vị Sa-môn, thì ngày 
nay, sứ mạng hoằng dương Chánh pháp theo chủ trương chung của 
Giáo hội là phải đào tạo Tăng sĩ có đủ tài, đủ đức để đảm đương trọng 
trách truyền bá Chánh pháp. Do đó, Hệ phái cho Tăng Ni trẻ được theo 
học các trường Phật học lẫn thế học, để đáp ứng theo trào lưu tiến hóa 
của xã hội và tính kế thừa lâu dài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

III. Những thành quả của Hệ phái Khất sĩ sau 32 năm hội nhập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Có thể nói rằng sau 32 năm hội nhập trong ngôi nhà Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ đã thích nghi sự tu học trong giai 
đoạn mới, việc du phương tạm dừng để ở trụ xứ lo công việc phát triển 
đạo tràng, và hướng dẫn Phật tử tu học, cũng như đào tạo Tăng tài.

- Về cơ sở tự viện: Hiện nay có trên 500 ngôi tịnh xá của Tăng Ni 
Khất sĩ rải rác khắp hai miền Nam – Trung và một vài đạo tràng ở miền 
Bắc. Nhiều cơ sở được trùng tu trở nên khang trang, tốt đẹp. Phật tử 
tu học ngày càng đông hơn, có trên 300 ngôi tịnh xá mở đạo tràng Bát 
Quan Trai, Niệm Phật, Phật thất dành cho cư sĩ.

- Về giáo dục đào tạo: Hiện nay đã có 37 Tăng Ni có học vị tiến 
sĩ, trên 20 vị đang là nghiên cứu sinh, trên 200 vị tốt nghiệp cử nhân 
Phật học, và gần 100 Tăng Ni sinh hiện đang theo học các chương 
trình tại Học viện, Trung cấp, và Sơ cấp Phật học. Hiện có trên 75 
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Tăng Ni sinh đang du học nước ngoài. 

Phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Đoàn kết hòa 
hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội” . Do đó, Tăng Ni 
Khất sĩ luôn chú trọng về mặt nghiêm trì giới luật, giữ gìn đời sống phạm 
hạnh của người xuất gia. Nhưng việc trụ xứ lâu dài cũng làm ảnh hưởng 
đến đời sống giải thoát của Tăng Ni. Hòa thượng Pháp sư dạy rằng: 

Ở một chỗ giới luật đâu giữ đủ, 

Tánh tham lam khó trừ diệt lắm, 

Mà lại còn thêm bản ngã bởi chấp ta, 

Ta sắm tạo, của ta gầy ta dựng. 

Trước thực trạng như vậy, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã khẳng 
định, muốn trang nghiêm Giáo hội, trước nhất mỗi người phải tự thúc 
liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu hành, dẹp trừ bản ngã, 
dứt tánh si mê. Do đó trong 3 năm qua, Hệ phái đã tổ chức 12 khóa tu 
Truyền thống Khất sĩ dành cho chư Tăng và 12 khóa tu dành cho chư 
Ni, luân phiên các Giáo đoàn phụ trách, nhằm mục đích chấn chỉnh tự 
thân, nghiêm trì giới luật, mỗi người phải tự phản tỉnh lại chính mình 
ngay trong hiện tại qua các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, và nhận định 
rõ lý tưởng của người Khất sĩ là “xin ăn tu học” , không bảo thủ, không 
cố chấp, không si mê, không ta, không của ta, thực tập nếp sống giải 
thoát, tuy trụ xứ nhưng không bị ràng buộc bởi sở chấp. Trong các 
khóa tu, chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái luôn luôn nhắc nhở 
Tăng Ni giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp, cần phát huy đức tính 
khiêm hạ của người Khất sĩ và nên thực hành lời dạy của Tổ sư “Nên 
tập sống chung tu học” .

Trong kinh Pháp cú, Phật dạy: “Từ những cánh hoa đơn lẻ, có thể 
kết lại thành những tràng hoa xinh đẹp” . Cũng như thế, từ mỗi vị Tăng 
Ni tu hành tinh tấn có thể tỏa ngát hương thơm đạo hạnh để dâng lên 
cúng dường Tổ sư và thiết thực trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai.



NHÖÕNG COÁNG HIEÁN CUÛA TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG    
TRONG LÒCH SÖÛ PHAÄT GIAÙO HIEÄN ÑAÏI

TKN. Liên Vinh 
Nghiên cứu sinh tại Ấn Độ

1. Dẫn nhập

Sau sự kiện thành đạo trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
dưới cội Bồ-đề, một tôn giáo dần dần được hình thành. Đó chính 
là Phật giáo. Lúc ấy vào khoảng thế kỷ V trước TL, Phật giáo nhanh 
chóng đi vào lòng người và theo thời gian truyền bá khắp nơi trong 
cũng như ngoài Ấn Độ. Đối với Phật giáo Việt Nam, theo các sử liệu 
ghi lại, Phật giáo du nhập vào nước ta khoảng đầu thế kỷ I sau TL 
bằng hai con đường, phía Bắc từ Trung Hoa và phía Nam trực tiếp từ 
Ấn Độ. Cũng vì lý do đó mà nước ta tồn tại song song hai hình thức 
Phật giáo Nam tông và Bắc tông. Đến khoảng giữa thế kỷ XX, đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã chọn lọc tinh hoa từ hai truyền thống tu 
tập trên, thành lập một hình thức tu tập mới, đó chính là Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam.

2. Đường lối tu tập

Vì sao có tên gọi Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam?

Khi còn tại thế, Đức Thích-ca Mâu-ni trì bình khất thực, ngủ 
dưới cội cây, rày đây mai đó, với mục đích duy nhất là đem Chánh 
pháp truyền bá làm lợi lạc nhân sanh. 

Nhứt bát thiên gia phạn,
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Cô thân vạn lý du, 

Kỳ vi sanh tử sự,

Khất hóa độ xuân thu.

Nghĩa:

Một bát cơm ngàn nhà, 

Thân chơi muôn dặm xa, 

Mắt xanh xem trần thế, 

Mây trắng hỏi đường qua. 

Áp dụng Chánh pháp và lời dạy của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, 
hình ảnh buổi đầu khai sơn hành đạo của đức Tổ sư không ngoài ý 
tưởng thời Đức Phật còn tại thế là thực hiện lối sống khất thực, do 
đó mà có tên Đạo Phật Khất Sĩ. Ngài nói rằng: “Chư Phật ba đời là 
Khất sĩ cả. Nếu không làm Du tăng Khất sĩ để xin ăn tu học thì dễ gì 
đạt đến Vô thượng sĩ ngày mai. Hạnh Du tăng Khất sĩ để hạ lòng tự 
tôn tự đại, xem mình như đã chết. Nay đem cái chết ấy đi khắp nơi 
cùng chốn đặng có đền trả quả nghiệp cho dứt sạch hết rồi thì mới nghỉ 
ngơi nơi cõi Niết-bàn bất diệt. Vả lại sự xin ăn không phải là hèn kém 
xúc phạm đến phẩm giá con người, chẳng qua là đem chỗ dư bù vào 
chỗ thiếu. Trao đổi cho nhau ăn để học đạo rồi truyền bá giáo lý trong 
khắp chúng sanh” 1.

Tăng đoàn thời Đức Phật phải đi khất thực. Khất thực là chính 
sách thực hành giáo pháp, là truyền thống của chư Phật. Các thầy 
Tỳ-kheo phải giữ tâm bình đẳng đi khất thực từng nhà, không phân 
biệt giàu nghèo sang hèn để mọi tầng lớp dân chúng đều có cơ duyên 
thực hành hạnh bố thí cầu phước. Trong Kinh Kim Cang đã ghi rõ: 
“Một hôm Đức Phật ở nước Xá-vệ tại rừng Kỳ-đà trong vườn Cấp Cô 
Độc cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, khi 
ấy gần đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào đại thành 

1. http://www.daophatkhatsi.vn/ Audio Pháp Âm Khất sĩ, Lời giới thiệu Chơn 
lý của HT. Giác Toàn. 
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Xá-vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực xong, trở 
về nơi chúng ở. Thọ trai rồi, Ngài dẹp y bát, rửa chân, trải tòa ngồi”2. 

Đề cập đến hạnh trì bình khất thực của thời Đức Bổn Sư Thích-
Ca Mâu-ni còn tại thế, ngày nay đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã cô 
đọng lại trong “Luật nghi Khất sĩ” hai mươi sáu phép khi đi khất thực 
người con Khất sĩ cần phải tinh thông.3

3. Cống hiến của đức Tổ sư trong lịch sử Phật giáo hiện đại

Nếu như vào thế kỷ XII, vua Trần Nhân Tông đã sáng lập ra 
Thiền phái Trúc Lâm làm rạng rỡ dòng thiền Phật giáo Việt Nam, thì 
giữa thế kỷ XX với đường lối “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang đã khiến cho Phật giáo nước nhà thêm sức 
sống với sự kiện lập nên Hệ phái Khất sĩ biệt truyền, nguyên là “Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đề ra tôn chỉ “cái sống là phải sống 
chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung”. Với 
tôn chỉ này, nhiều vị Tăng sĩ trẻ trong nhiều thời đại đã không ngại 
dấn thân vào các hoạt động xã hội. Điển hình trong thời chiến, cố Ni 
trưởng Huỳnh Liên không ngại thân phận nữ lưu đã mạnh dạn tích 
cực dấn thân vào các hoạt động lợi đạo ích đời và tham dự các hội 
nghị về hòa bình trên thế giới, với mong muốn đem đạo vào đời và 
nói lên tiếng nói chính nghĩa của người Việt. Ngoài ra, cố Ni trưởng 
còn khuyến khích thành lập trại cô nhi để giúp đỡ và nuôi dưỡng trẻ 
mồ côi trong thời loạn lạc. Đất nước thái bình, cố Ni trưởng sáng 
tác thơ văn và lãnh đạo Ni giới, đào tạo nhiều thế hệ Ni tài. Không 
những thế, cố Ni trưởng còn quan tâm và ủng hộ cho đệ tử đi du học 
ở các nước tiên tiến, nhằm mục đích mở mang kiến thức làm cho đạo 
pháp ngày một vững mạnh.

Sau ngày hòa bình, hình ảnh những vị Tăng Ni Khất sĩ trì bình 

2. Thích Thanh Từ, Kinh Kim Cang giảng giải, Nxb. Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1999.

3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2004, tr. 61-65.
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khất thực, du hành khắp các miền Nam và Trung Bộ để đem đạo vào 
đời một cách nhẹ nhàng uyển chuyển và nghiêm tịnh. Nhiều tịnh 
xá, tịnh thất được hình thành khắp nơi trong nước, đại chúng tu học 
trong tinh thần Lục hoà, kiến thức chung chỉ dạy, chia sẻ cho nhau, 
sống chung, tu chung. Bởi vì khi cùng chung tu học chỉ dạy cho nhau 
như vậy, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm trên đường đạo, đồng 
thời dễ dàng tiến xa hơn trên con đường giác ngộ giải thoát. Có như 
vậy mới không phụ lòng tín chủ đàn na, những người đã phát tâm 
cúng dường cho chúng ta an tâm tu học hằng ngày. 

Ngày nay, nhờ thực hiện lời dạy của đức Tổ sư mà nhiều vị tu 
sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp qua các trường Phật học đã không ngại dấn 
thân vào các hoạt động xã hội ở những vùng xa xôi hẻo lánh để xóa 
đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương... thực hiện tinh thần 
tương thân tương ái của người con Việt “lá lành đùm lá rách” và 
“một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nhiều tịnh xá, tịnh thất với 
sự hỗ trợ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm, đã chung tay thực hiện 
nhiều đợt cứu trợ đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai 
bão lụt. Món quà chư vị Tôn đức mang đến không chỉ là “vật thực” 
mà còn là “Pháp thực” với mong muốn chia sẻ làm xoa dịu phần nào 
những đau khổ mất mát mà đồng bào đang gánh chịu. 

Ngoài ra, còn có Trường Sơ cấp Phật học trong Hệ phái nhằm 
đào tạo giáo pháp cho các em mới sơ cơ bước chân vào đạo. Điểm 
chính có Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh và Tịnh xá Ngọc 
Phương, quận Gò Vấp, TP. HCM. 

Với đường lối kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống Nam truyền 
và Bắc truyền, hình ảnh chiếc bình bát và màu huỳnh y của các vị 
Khất sĩ đang ngày càng xích lại gần hơn với người con đất Việt cũng 
như bạn bè năm châu trên thế giới. Phật giáo Việt Nam nói chung, 
cũng như Đạo Phật Khất Sĩ đã và đang thực hiện tốt vị trí và trách 
nhiệm của mình trong đời sống xã hội hiện đại. 

Cụ thể là các khóa tu thiền truyền thống của Hệ phái liên tục 
duy trì, tính đến nay chư vị Tôn đức đã tổ chức được 12 khóa tu. Việc 
sống chung tu học của chư Tôn đức chính là một trong những hình 
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ảnh đẹp làm tăng niềm kính tin Tam Bảo cho bá tánh thập phương. 
Ngoài ra, nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng trụ trì được tổ chức vào đầu 
mùa hạ để chia sẻ những kinh nghiệm quí báu đến bạn đồng tu của 
mình. Sau những khóa tu học chung như vậy, nhiều vị trụ trì đã nhận 
ra được những ưu khuyết điểm của mình và rút kinh nghiệm cho 
cuộc đời tu học tiếp Tăng độ chúng.

Những ưu tư của chư vị tu học trẻ cũng được bàn đến sau mỗi 
mùa An cư Kiết hạ và ngày tác pháp Tự Tứ. Chư vị Tăng Ni trong 
mỗi Giáo đoàn tề tựu một nơi để báo cáo lên những vị cao hạ lạp. Sau 
đó, các vị có buổi họp chung và kiểm điểm về những ưu khuyết của 
mình rồi chia sẻ để lần sau không vấp phải những lỗi lầm. Cũng như 
người đi trước mách bước người đi sau mà mục đích cuối vẫn là con 
đường giải thoát Niết-bàn.

Xã hội ngày một phát triển, đời sống của người dân mỗi lúc 
được nâng cao. Sự sung mãn giàu có về vật chất cũng chưa phải là 
cứu cánh nếu như tất cả mọi người không có sự tu tập nội tâm. Tôn 
giáo đóng vai trò không nhỏ trong vấn đề giúp con người giải quyết 
những gút mắc cũng như bế tắc của cuộc đời. Thiền học được đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang kế thừa từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giúp 
chúng ta hít thở và tư duy sâu để quán chiếu và suy nghĩ chín chắn 
hơn, nhằm xoa dịu những nỗi khổ niềm đau đang dẫy đầy trong 
trần thế. 

Hiểu được sự xuống cấp về mặt đạo đức đang đến mức báo động 
trong xã hội hiện nay, nhiều vị Khất sĩ trẻ đã dấn thân vào các hoạt 
động thiện nguyện. Nhiều khóa tu dành cho người chớm bước chân 
vào đạo do các vị Tôn túc chủ đạo thực hiện với mong muốn nhân 
rộng hình ảnh chân thiện mỹ của giáo lý nhà Phật đến với cộng đồng 
vùng sâu vùng xa nhiều hơn. 

Tất cả chúng ta đều biết, trong suốt cuộc đời hành đạo, Đức Phật 
thường khuyên chư đệ tử: “Này các Tỳ-kheo, hãy du hành, vì hạnh 
phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Chớ có đi hai người một chỗ. Này các Tỳ-kheo, hãy thuyết pháp, sơ 
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thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh”4. Trong số những vị đi truyền 
đạo, có vị đi theo hướng Bắc gồm những nước như: Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc… còn gọi là Phật giáo Bắc truyền; có những vị 
đi theo hướng Nam gồm các nước như: Thái, Lào, Campuchia, Miến 
Điện, Sri Lanka... hay còn gọi là Phật giáo Nam truyền. 

Nối tiếp bước đường hành đạo và lời dạy của Đức Bổn sư Thích-
ca Mâu-ni, Tổ sư nói: “Ban đầu, mỗi đoàn Du tăng hoặc Ni được 
thành lập (khoảng 20 vị trở lên), chia nhau đi hành đạo khắp các tỉnh. 
Cứ như thế, theo thời gian hình ảnh những nhà sư rày đây mai đó (du 
phương Khất sĩ), không chấp giữ tiền bạc và của cải riêng tư, đã tạo 
dấu ấn thân thương trong tâm thức của nhiều người. Lần hồi, nhờ 
người mộ đạo hảo tâm cúng dường đất đai và tiền của, nhiều ngôi tịnh 
xá được dựng lên ở nhiều nơi để cho chư Tăng có nơi tạm trú tu học, 
và cho bá tánh có chỗ nương dựa tinh thần”5.

Một trong những đóng góp quan trọng của đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang cho Phật giáo Việt Nam giai đoạn hậu bán thế kỷ XX và 
tiền thế kỷ XXI này là đã giới thiệu một sắc thái Văn hóa Phật giáo 
đặc thù của vùng đồng bằng Nam Bộ. Một niềm tin hãnh diện và đầy 
tự hào của nền Văn hóa tâm linh, nền văn hóa ấy được sanh ra và 
lớn lên tại miền Nam - Việt Nam (trong sự dung nạp hài hòa giữa 
hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền). Cụ thể là nhiều ngôi 
tịnh xá với mô hình bát giác, thiết kế bên ngoài là hình ảnh ngọn đèn 
chơn lý được dựng lên nhiều nơi, không những ở Việt Nam mà còn 
ở nước ngoài, đức Tổ sư tuy đã vắng bóng nhưng những dấu ấn về 
Tổ sư vẫn không phai mờ, vẫn được lưu truyền và đang là đề tài cho 
các nhà nghiên cứu Tôn giáo học suy ngẫm. 

4. Bài học cuộc sống

Trong bài kinh Thí dụ lõi cây (Mahàràropamasutta), Đức Phật 
dạy: “Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài”. Và chân lý vũ trụ đã 

4. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương Ưng, tập I, tr. 128.
5. http://vi.wikipedia.org/  Minh Đăng Quang.
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khẳng định “Quả đất quay quanh mặt trời” thì dù có đối diện trước 
mức án chung thân hay tử hình vì sự khẳng định ấy, nhà thiên văn 
Galile vẫn bảo vệ câu nói của mình: “Dù sao nó cũng chuyển động”. 
Đến khoảng những năm 1950 - 1954, mặc dù chiến tranh loạn lạc, 
đời sống nhân dân còn nhiều đói khổ nhưng không vì thế mà Tổ sư 
không quan tâm đến đời sống đạo đức của bá tánh. Tổ sư thường 
khuyên mọi người rằng: “Mỗi người phải biết chữ, mỗi người phải 
thuộc giới, mỗi người phải tránh ác, mỗi người phải (học đạo) làm 
thiện”6. Uy tín và giới đức của Tổ ngày càng ảnh hưởng mạnh trong 
mọi tầng lớp, người đến nghe pháp và xuất gia với Tổ ngày một 
đông. Một số người ngoại đạo lo sợ nên đã tìm cách làm lu mờ đi 
hình ảnh màu huỳnh y giải thoát, nên Tổ đã thọ nạn vào mùng 1 
tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954). Nhưng sự thật muôn đời vẫn là sự 
thật, cụ thể là hôm nay, nhiều thế hệ học trò đệ tử của Tổ sư ngày 
một trưởng thành, noi gương lành của Tổ sư, đã không ngừng tu 
học, cống hiến nhiều cho cuộc sống, góp phần không nhỏ trong việc 
truyền bá Chánh pháp, với mong muốn xóa bớt niềm đau nỗi khổ, 
đem đến lợi lạc cho nhân sanh. 

5. Kết luận

Ta không thể phủ nhận từ bao đời nay hình ảnh cây tre, bến 
nước, mái đình đã đi sâu vào hồn dân tộc. Và nó nghiễm nhiên trở 
thành một mảng đề tài không thể thiếu được trong kho tàng Văn học 
Việt Nam. 

Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

Dù đi đâu ở đâu và làm gì, hình ảnh mái chùa vẫn luôn hiện hữu 
trong mỗi con người chúng ta. Chính vì lẽ đó mà sự xuất hiện của 
đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Người khai sáng ra Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam còn lưu dấu mãi với những bài kinh, bài kệ khuyến tu 
bằng văn vần lời lẽ dễ hiểu. Đồng thời, đức Tổ sư còn lưu lại những 
lời dạy quý báu trong bộ Chơn lý bao gồm 69 tiểu phẩm rất mộc 

6. Chơn lý “Cư sĩ”. 
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mạc giản dị nhưng hết sức rõ ràng như: Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục 
căn... phù hợp với mọi căn cơ trình độ của tất cả các tầng lớp trí 
thức thời bấy giờ, nên nhanh chóng được mọi người chấp nhận. 
Thêm vào đó, số lượng đệ tử xuất gia với Tổ sư và Đạo Phật Khất Sĩ 
ngày một đông hơn.

Hôm nay, dù Tổ sư đã vắng bóng nhưng những câu kinh và ý 
pháp của Tổ đã được cô đọng trong bộ Chơn lý như là kim chỉ nam, 
như bản đồ, nhằm giúp tứ chúng đệ tử xuất gia cũng như đệ tử tại gia 
theo đó mà hành trì, tu tập để có được cuộc sống an lạc và thăng hoa 
trên bước đường tìm về bảo sở. 



ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG
VAØ HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ TRONG TIEÁN TRÌNH 

XAÂY DÖÏNG GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

NNC. Tuệ Khương 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là nhà Du tăng Khất sĩ ở Việt Nam đã 
khai sáng ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, từ những năm đầu bốn mươi 
của thế kỷ XX, ở các tỉnh miền Nam Việt Nam. So với lịch sử trên hai 
ngàn năm du nhập, hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam 
thì Hệ phái Khất sĩ là một trong số ít hệ phái ra đời muộn nhất, trước 
thời điểm Cách mạng tháng Tám năm 1945 của đất nước ta. Tuy Người 
sáng lập, truyền bá chỉ hoạt động trong khoảng thời gian 10 năm (1944 
– 1954), sau đó “vắng bóng”, nhưng các lớp hậu duệ của Hệ phái Khất sĩ 
đã kế thừa và duy trì được mạng mạch; tuy phát triển không được mạnh 
mẽ rộng rãi ở khắp các vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam nhưng cũng 
có được số lượng tu sĩ, Phật tử khá đông đảo cùng với sự phát triển về số 
lượng các cơ sở thờ tự là các tịnh xá, tịnh thất. Và điều quan trọng là vào 
các thời điểm, trước các chuyển biến quan trọng của đất nước, dân tộc và 
Phật giáo, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ luôn chuyển biến kịp và hòa nhịp với 
tiến trình phát triển của các hệ phái khác trong tổ chức Giáo hội chính 
thống của Phật giáo Việt Nam. Cụ thể nhất là sau khi miền Nam được 
giải phóng, giang san Việt Nam quy về một mối, Hệ phái Khất sĩ là một 
trong 9 tổ chức thành viên cùng đồng tâm thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tháng 11/1981 tại thủ đô Hà Nội. Trải qua hơn 30 năm, qua 7 
nhiệm kỳ hoạt động tích cực, đã có nhiều vị Giáo phẩm của Hệ phái Khất 
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sĩ được suy cử vào HĐCM, HĐTS Trung ương; tham gia Ban Trị sự và 
Ban Đại diện các cấp GHPGVN từ tỉnh, huyện đến phường, xã. Điển 
hình nhất là Hòa thượng Giác Toàn, nhà lãnh đạo có uy tín của Hệ phái 
Khất sĩ – Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm TP. Hồ Chí Minh, đã được suy cử 
làm Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN 2 nhiệm kỳ, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP. HCM nhiều nhiệm kỳ. Ngài còn là một nhà thơ với bút 
hiệu Trần Quê Hương có nhiều thi phẩm Văn hóa Phật giáo sâu sắc. Tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tôi đang thường trú và tham gia nghiên cứu 
Phật học từ khi nghỉ hưu (2001) đến nay, cũng có Hòa thượng Giác Cầu 
– Tăng trưởng Giáo đoàn V của Hệ phái Khất sĩ, đã được cử vào HĐCM 
GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hòa 
thượng Giác Tùng - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đa (TP. Vũng Tàu), đã được cử 
làm Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiêm Trưởng ban 
Đại diện Phật giáo TP. Vũng Tàu nhiều nhiệm kỳ. 

Cùng với việc tu hành duy trì mạng mạch, Hệ phái Khất sĩ đã có 
nhiều đóng góp trong công tác từ thiện văn hóa xã hội, được chính 
quyền các cấp và nhân dân ghi nhận. Có thể coi đây là một hiện tượng 
khá độc đáo trong quá trình hình thành, phát triển và đồng hành cùng 
Dân tộc của Phật giáo Việt Nam, cần được nghiên cứu, phân tích sâu 
sắc hơn những tài liệu mà chúng ta đang có lâu nay. Vì vậy, tôi rất hoan 
nghênh kế hoạch, nội dung cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hệ phái 
Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập” do Hệ phái Khất 
sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN) và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân dịp 70 năm Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam hình thành, phát triển (1944 – 2014) và 60 năm 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2014).    

Theo Kiến Hòa (Bến Tre) Xưa của tác giả Huỳnh Minh (Nxb. Thanh 
niên tái bản 2001), từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước đã viết về 
phái Du tăng Khất sĩ như sau: “Bốn tiếng Du tăng Khất sĩ đã giới thiệu 
khá cụ thể cách hành đạo của phái này. Nó gợi lên hình dáng một vị Tăng 
mặc áo vàng, đi từ đầu xóm tới cuối làng, với khuôn mặt bình thản để gợi 
sự bố thí của bá tánh. Người sáng lập phái Du tăng Khất sĩ là Đức Tổ sư 
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Minh Đăng Quang, sinh trưởng tại quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Lúc 
sinh thời Đại đức có viết bộ sách tựa đề CHƠN LÝ, gồm 69 đề tài. Bộ sách 
này được phái Du tăng Khất sĩ coi như một bảo vật”. 

Tôi có cơ duyên may mắn, từ hơn mười năm trước đã được tiếp cận 
bộ Chơn lý do Nhà xuất bản TP. HCM ấn hành từ năm 1993. Qua lời 
giới thiệu của Hòa thượng Giác Nhiên cho lần xuất bản từ năm 1971 và 
lời cẩn bạch của Hòa thượng Giác Toàn cho lần tái bản 1993 đã giúp tôi 
có được khái niệm, nhận biết rõ hơn về Hệ phái Khất sĩ và nhà Du tăng 
Khất sĩ ở Việt Nam.

“Trước tiên do Đức Tôn sư Minh Đăng Quang khai mở, nối truyền 
theo chánh giáo của Đức Phật tổ Thích-ca Mâu-ni (Gotama Sakyamuni). 
Là con nhà phúc đức về nền Nho giáo, năm 1944 Ngài xuất gia tầm đạo 
đi chu du khắp nơi cùng chốn tìm học theo đường lối Phật giáo Nam tông 
và Bắc tông Ấn Độ. Trải qua thời gian nghiên cứu và thực nghiệm, Ngài 
đắc pháp, thấu đạt được chơn lý giải thoát; Ngài mới đứng ra dung nạp 
những phần tinh túy đặc sắc giữa hai phái Nam tông và Bắc tông Phật 
giáo, mà thực hành Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam theo nguyện lực tự giác 
giác tha của Đức Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni. Vì Ngài cho rằng chư Phật 
ba đời đều là Khất sĩ cả, nếu không làm Du tăng Khất sĩ để xin ăn tu học 
thì dễ gì đạt được đến đạo quả Vô thượng sĩ ngày mai…

Hạnh Du tăng Khất sĩ là để hạ lòng tự tôn tự đại, xem mình như đã 
chết, nay đem cái chết đi khắp nơi cùng chốn, đặng có đền trả quả nghiệp 
cho dứt sạch hết rồi thì mới nghỉ ngơi nơi Niết-bàn bất diệt. Vả lại, sự 
xin ăn không phải là hèn kém, xúc phạm đến phẩm giá, đạo hạnh của 
con người, chẳng qua chỉ là sự bù trừ, đem chỗ dư bù chỗ thiếu, trao đổi 
chan hòa cho nhau. Xin ăn để học đạo – rồi truyền bá giáo lý trong khắp 
chúng sanh, đó là sống đúng theo chơn lý võ trụ để lập lại thăng bằng 
giữa cán cân công lý trong võ trụ mà trong xã hội loài người đã làm cho 
thiên lệch đi.

Phương pháp khất thực là một giáo lý bình đẳng đại đồng, là từ bi 
hỷ xả, là trí tuệ thông minh, cõi lòng mát dịu, thấu rõ được chơn trời 
bao la trong vũ trụ và am hiểu đạo lý tận tường trên con đường chơn 
tu giải thoát…”.
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Chúng ta được biết Đức Tổ sư có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự 
Lý Huờn, sinh vào giờ Hợi, ngày Tân Tỵ 26 tháng 9 năm Quý Hợi (tức 
10 giờ đêm ngày 4/11/1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam 
Bình, nay thuộc huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngài là con út trong 
một gia đình có 5 người con. Song thân là cụ Nguyễn Tồn Hiếu và Phạm 
Thị Nhàn, đều là nông dân thuần phác. Theo Ánh Minh Quang do Hòa 
thượng Giác Toàn chủ biên, Nhà xuất bản TP. HCM 2008, khi Ngài mới 
được 10 tháng tuổi thì thân mẫu qua đời lúc bà mới 32 tuổi (và sau này Sư 
vắng bóng cũng vào năm 32 tuổi). Ngài được cha và mẹ kế là Hà Thị Song 
nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành. Tuy sinh trưởng từ làng quê nhưng Ngài 
có trí thông minh, phong cách đi đứng, ăn mặc, học hành chuyên cần, từ 
lời nói đến việc làm, đều thể hiện rõ nét nghiêm trang điềm đạm khác hẳn 
lớp chúng bạn cùng trang lứa đương thời. Ngài còn rất siêng năng nghiên 
cứu, tìm hiểu các nguồn tài liệu về các tôn giáo, nhất là về tam giáo Thích – 
Đạo – Nho. Ngài cũng thường lui tới, học hỏi tham vấn với các bậc trưởng 
thượng gần xa. Nhờ đó Ngài có được kiến thức khá sâu rộng. Mỗi lúc có 
thiện duyên gặp gỡ trao đổi với mọi người, Ngài đều luận giải vấn đề tường 
tận thỏa đáng, được người đối thoại tham vấn rất nể trọng. 

Với tinh thần hướng thượng sẵn có và trí tuệ được khai mở bước 
đầu, Ngài mong muốn được xuất gia tầm cầu chơn lý. Nhưng ông 
thân sinh thương con còn nhỏ dại, e không đủ sức sống độc lập nơi 
hoang vắng hiểm nguy nên nhất định cản ngăn. Qua nhiều đêm suy 
nghĩ, Ngài càng nung nấu quyết chí đăng sơn, tầm sư học đạo; không 
thể tầm thường như bao người trần tục, loay hoay trong kiếp phù du 
sinh, già, bệnh, chết mãi được. Cuối cùng, Ngài đành trái lời khuyên 
cản của cha, quyết tâm dũng mãnh cất bước ra đi sưu tầm chơn lý. 
Năm ấy Ngài mới 15 tuổi.

Ngài rời Việt Nam sang đất Cao Miên. Như có cơ duyên tiền kiếp, 
ngay từ buổi đầu Ngài đã gặp được một vị Sư người Việt lai Miên nổi tiếng 
phẩm hạnh và đạo pháp cao siêu nên xin được thọ giáo. Trải qua những 
cuộc thử thách trắc nghiệm cam go, Ngài đều bền bỉ phấn đấu vượt qua, 
và được Thầy Tổ hoan hỉ chấp nhận, ngày càng tin cậy, trao truyền mọi bí 
quyết, gia sản đạo nghiệp cho người đệ tử mà mình hằng mong đợi. Ngài 
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luôn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy yêu quý của Sư phụ mình. Sau 3 năm 
chuyên cần tu tập, nghiên cứu Kinh tạng về đường lối Y bát chơn truyền 
của Phật Tăng xưa và hết lòng làm phận sự của đệ tử với Sư phụ, cuối năm 
1941, Ngài xin phép Thầy được trở về Việt Nam để truyền bá giáo lý, cứu 
nhân độ thế cho đồng bào xứ sở mình.

Về đến quê hương, năm 1942, Ngài gặp ngay phải một thử thách 
lớn trong đời người. Đó là việc phải trả nợ hiếu nghĩa với song đường 
và nghiệp duyên trần thế: lập gia đình theo ý nguyện của cha. Nhưng 
rồi duyên định cũng an bài, sau một năm Ngài vì chữ hiếu vâng lệnh 
thân phụ, gá nghĩa phu thê thì bà Kim Huê và con nhỏ lâm bệnh 
nặng rồi lần lượt qua đời. 

Nghịch duyên trần thế đã suy tàn, Ngài quyết chí ra đi không trở lại, 
nghiên cứu sâu hơn về đường lối Nam - Bắc tông Phật giáo. Ngài tìm vào 
những vùng sâu thẳm của Thất Sơn huyền bí để gặp được các bậc ẩn tu, 
với cả tấm lòng thành kính mộ đạo, quyết chí tu hành tìm cầu bằng được 
Chánh pháp nhãn tạng của bậc Như Lai, hiến dâng trọn đời cho đạo pháp. 
Từ đó, Ngài sống chung cùng cỏ cây muông thú, ban đêm thì tham thiền 
nhập định, buổi sáng mang bình bát đi khất thực hóa duyên các xóm ấp 
quanh núi theo hạnh Phật Tăng xưa. Giờ ngọ thọ trai xong, Ngài trở về 
tìm chỗ tĩnh lặng để kinh hành, giữ mình thanh tịnh, trau dồi đạo quả. 
Tiếp đó, Ngài rời Thất Sơn sang đất Hà Tiên, định tìm phương tiện ra Phú 
Quốc và đi xa hơn để học đạo, truyền đạo nhưng không gặp dịp. Ngài ở 
lại Mũi Nai tìm ra nơi đầu ghềnh cuối bãi, tham thiền nhập định bảy ngày 
đêm liền để quán xét nhơn duyên; đến một buổi chiều cuối tuần, Ngài 
ngộ nhập được Phật pháp, thấu suốt lý vô thường của tạo hóa. Chính nơi 
đây, Ngài tỏ ngộ sáng lý pháp “Thuyền Bát-nhã”, nhập vào dòng đời cứu 
độ chúng sinh vào năm 1944 (Ngài được 22 tuổi). Qua nghiên cứu một số 
tư liệu tham khảo, có thể tạm chia thành một số thời kỳ sau:

Thời kỳ khởi thủy từ 1944 – 1954

Để đánh dấu bước đường hoằng dương Phật pháp, Ngài đăng 
đàn giảng giải thời pháp đầu tiên là “Thuyền Bát-nhã” vào ngày Rằm 
tháng Tư năm Giáp Thân tại Linh Bửu tự, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. 
Đầu năm 1947, Đức Tổ sư rời chùa đi giáo hóa khắp Nam Bộ với 
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hạnh Tứ y pháp:

Nhất bát thiên gia phạn,  Dịch nghĩa: Một bát cơm ngàn nhà,

Cô thân vạn lý du,                                 Thân đi muôn dặm xa,

Dục cùng sanh tử lộ,                                 Muốn thoát đường sanh tử,

Khất hóa độ xuân thu.                          Xin độ tháng ngày qua. 

Thời kỳ này chư Tăng Ni theo Ngài tu hành, học đạo có tới trên trăm 
vị. Số Phật tử quy y thọ giới tại gia cũng hơn cả vạn người. Số tịnh xá 
được thành lập trên hai chục ngôi tại các tỉnh miền Đông và đồng bằng 
sông Cửu Long. Sau hơn 8 năm tiếp độ Tăng chúng, Hệ phái bước đầu đi 
vào nề nếp và phát triển nhưng không may lại gặp biến cố. Ngày mùng 
1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), Đức Tổ sư rời Tịnh xá Ngọc Quang, 
có một vị sư già và một chú điệu đi cùng qua Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh 
Long), rồi đi tiếp sang Cần Thơ. Nhưng khi đến Cái Vồn (Bình Minh, 
Vĩnh Long), Đức Tổ sư bị “một số người ngoại đạo” bắt giữ, đưa đi bặt 
tăm tích, “vắng bóng” cho đến nay đã 60 năm! Sau khi Tổ sư vắng bóng, 
Giáo đoàn vẫn tiếp tục hành đạo, giáo hóa dưới sự hướng dẫn của Nhị 
Tổ Giác Chánh. Sau đó là thời kỳ phân chia thành các giáo đoàn theo các 
địa bàn hành đạo.

Giáo đoàn do Nhị Tổ Giác Chánh kế tục là Giáo đoàn I.

Kết thúc thời kỳ khởi thủy.

Thời kỳ phát triển: 1954 – 1964

Thời kỳ này, Hệ phái Khất sĩ phát triển thêm một số Giáo đoàn:

Giáo đoàn II do hai vị Trưởng lão Giác Tánh, Đức Thầy Giác Tịnh 
thành lập, gồm 11 ngôi tịnh xá, tịnh thất ở Phan Thiết, Khánh Hòa, Qui 
Nhơn… Giáo đoàn III do Đức Thầy Giác An thành lập, hành đạo ở các 
tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Khánh Hòa, Tuy Hòa, Bình Định, 
Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum... Tháng 6/2013 tôi được GHPG tỉnh Đăk 
Lăk mời lên dự tổng kết 15 năm hoạt động của Nội san Vô Ưu và trao giải 
cuộc thi thơ Tứ tuyệt, với sự hiện diện chứng minh của Hòa thượng Giác 
Toàn – nhà thơ Trần Quê Hương, tổ chức rất trang trọng tại Tịnh xá Ngọc 
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Quang (Buôn Ma Thuột). Qua Hòa thượng Giác Phương, trụ trì tịnh xá 
và cư sĩ Tạ Nam Trân, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, tôi được biết 
Tịnh xá Ngọc Quang và các tịnh xá ở các huyện đều là những trung tâm 
tu tập nề nếp, hoạt động Văn hóa Phật giáo rất phong phú, thu hút đông 
đảo Tăng Ni Phật tử, đồng bào các dân tộc thiểu số đến tham gia.

Giáo đoàn IV do HT. Pháp sư Giác Nhiên lãnh đạo, gồm các tịnh xá 
tại các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang…

Giáo đoàn V do Đức Thầy Giác Lý thành lập từ 1960, gồm các tịnh 
xá, tịnh thất ở Hội An, Cam Ranh, Tháp Chàm, Bình Long, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, TP. HCM, Bến Tre, Vĩnh Long và Gò Công…

Giáo đoàn VI do HT. Giác Huệ thành lập năm 1962, đặt trụ sở tại 
giảng đường Lộc Uyển, Quận 6, TP. HCM. Giáo đoàn có khoảng hai 
chục tự viện, tịnh xá, tịnh thất.

Ngoài ra còn có một số Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ do Ni trưởng 
Huỳnh Liên thành lập, trụ sở tại Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, 
TP. HCM.

Thời kỳ 1964 – 1974

Khoảng năm 1965, Hòa thượng Giác Nhu và Hòa thượng Giác 
Tường đứng ra vận động thành lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt 
Nam. Tháng 5 năm 1966, Đại hội đầu tiên được triệu tập để thành lập 
Ban Trị sự Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam nhiệm kỳ I (1966 – 
1969) và hoạt động đến ngày miền Nam được giải phóng.

Thời kỳ từ tháng 4 năm 1975 – 1980

Sau sự kiện 30/4/1975, chư Tăng Ni Khất sĩ dừng chân du hóa, an 
tịnh thường trú tại những ngôi tịnh xá, tịnh thất có từ trước đây, tiếp 
tục con đường tu hành theo tôn chỉ giáo huấn của Tổ sư, tăng gia tự 
túc sinh hoạt. Được biết trước các khó khăn của những ngày đầu giải 
phóng, cũng có không ít vị chuyển sang tông phái khác hoặc trở về 
cuộc sống đời thường.

Thời kỳ từ năm 1980 đến nay
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Đầu năm 1980, Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam 
được thành lập, trong đó có hai đại biểu của Hệ phái Khất sĩ là Thượng 
tọa Giác Toàn (đại diện cho Tăng-già Khất sĩ) và Ni sư Huỳnh Liên (đại 
diện cho Ni giới Khất sĩ).

Tháng 11/1981, trong Hội nghị thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam được tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Hệ phái Khất sĩ do Đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng đã chính thức trở thành một trong 
9 tổ chức thành viên sáng lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 
thời đại đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất. Trong hơn 
30 năm qua, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã có nhiều cải tiến, đổi mới 
phương pháp tu hành; luôn đồng hành trong sự phát triển, thực hiện tốt 
phương châm Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội và hội nhập của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh về tôn 
giáo, tín ngưỡng và các chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Sinh thời, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã chọn “hoa sen” và “ngọn 
đèn Chơn lý” làm biểu tượng cho dòng pháp của Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc: Đem Chánh pháp thanh tịnh của chư 
Phật (hoa sen) soi đường lối cho người hữu duyên (ngọn đèn Chơn lý). 
Biểu tượng hoa sen và ngọn đèn Chơn lý, chính là lý tưởng, hoài bão 
của Ngài về một quốc độ, một cuộc sống an vui, thuần thiện của tất cả 
mọi người. Trong đó, người tu hành phải thể hiện một đời sống tu tập 
trong sáng, thanh thoát; luôn thắp lên ngọn đèn Chơn lý phụng hiến 
cho Đạo Pháp – Dân tộc, xứng đáng là lớp hậu duệ kế thừa chí nguyện 
“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang. 

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, Thành hội Phật giáo TP. 
HCM và Tịnh xá Trung tâm – 1993.

- Hệ phái Khất sĩ, Ánh Minh Quang, Nxb. TP. HCM, 2008.

- Và nhiều tư liệu tham khảo khác.                    



NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ    
ÑOÁI VÔÙI GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM (1981 - 2014)

ĐĐ.TS. Giác Hành
Phó ban Hướng dẫn Phật tử GĐ III

Tịnh xá Ngọc Quy - Cam Ranh - Khánh Hòa

Kể từ khi 9 tổ chức thành viên thống nhất thành lập GHPGVN, Hệ 
phái Khất sĩ cũng là một trong những tổ chức đã góp phần đưa PGVN 
ngày càng phát triển trong vai trò làm tốt đạo đẹp đời với phương châm 
“Đạo pháp và Dân tộc” suốt một chặng đường dài 33 năm qua.

1. Giáo dục

Hệ phái Khất sĩ đã đào tạo được nhiều vị Tăng Ni có đạo hạnh 
và học vị đang phục vụ cho GHPGVN. Các vị Tăng Ni sinh Khất sĩ 
du học ở các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện v.v… đã nỗ lực tu 
học và đạt những thành quả khả quan. Sau khi tốt nghiệp học vị Tiến 
sĩ, Phó Tiến sĩ, trở về phục vụ cho GHPGVN, hiện đang là giảng viên 
ở các Học viện trong nước, ở các trường Trung cấp, Sơ cấp, là thành 
viên Viện nghiên cứu PGVN, cũng như đang tham gia trong BTS. 
GHPGVN ở các cấp tỉnh, thành. 

Hệ phái Khất sĩ đã mở lớp Sơ cấp cho chư Tăng tại Tịnh xá Trung 
tâm và lớp Sơ cấp cho chư Ni tại Tịnh xá Ngọc Phương (TP. HCM), 
nhằm đào tạo những kiến thức Phật học căn bản cho người tu sĩ trẻ, 
tìm hiểu về những lời dạy của bậc Đạo sư, chư vị Tổ sư và thực hành 
nếp sống đúng quy củ thiền môn, góp phần cho nền giáo dục văn hoá 
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PGVN được khởi sắc khoe hương. 

2. Văn hoá

Từ năm 1981 đến nay, Hệ phái Khất sĩ không ngừng phát triển 
cơ sở tôn giáo, những ngôi đạo tràng tịnh xá, tịnh thất ở khắp cả 
nước được mọc lên và đã sản sinh ra những người con Khất sĩ ưu 
tú cho PGVN trên nhiều lĩnh vực, không những trong nước mà còn 
lan rộng ra ngoài nước. Đức Tôn sư Minh Đăng Quang đã để lại bộ 
“Chơn Lý” để làm kim chỉ nam cho Tăng Ni Khất sĩ trên lộ trình tu 
học giải thoát giác ngộ. Ngài đã dạy: “Con đường Chánh đẳng Chánh 
giác, sẽ đưa người đến kết quả yên vui, người đắc đạo quả ấy kêu là 
Phật. Tất cả các chi nhánh giáo lý tông môn trong thế gian, đều qui về 
có một con đường cái đó. Chánh đẳng Chánh giác là mục đích, chỗ đến 
của tất cả chúng sanh...”1 

Trong thời đại mới, Hệ phái Khất sĩ đã khéo uyển chuyển hoà mình 
chung cùng các hệ phái khác, các tôn giáo bạn, cùng tồn tại nhưng vẫn 
phát triển theo lý tưởng của Tổ sư, không ngoài tam y nhứt bát.

Một bát cơm ngàn nhà

Thân đi muôn dặm xa

Muốn thoát vòng sanh tử

Xin độ tháng ngày qua.

Chư Tăng Ni Khất sĩ luôn thực hành nếp sống lục hoà và hành 
thiền định, mà thời gian gần đây, Hệ phái đã tổ chức được 12 khoá tu 
thiền truyền thống cho chư Tôn đức Tăng và 9 khoá tu cho chư Tôn 
đức Ni, đã nỗ lực hành trì trong từng thời khoá hằng ngày. Bởi vì: 
“Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà đủ trí, tu thiền định”2. 

Vào mùa An cư, chư Tăng cả 3 miền tập trung về Tịnh xá Trung 
Tâm và chư Ni tập trung về Tịnh xá Ngọc Phương, Tịnh xá Ngọc Phú 
tại TP. HCM để cùng tu học sách tấn lẫn nhau, tạo nên nét đẹp của 

1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý số 9 – “Chánh đẳng Chánh giác”.
2. Pháp cú 111.
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những người con Khất sĩ. Những vị không An cư tập trung, tại trú 
xứ đều Kiết giới An cư chung với chư Tăng và chư Ni ở mỗi đơn vị 
tỉnh, thành. 

Hiện nay, Pháp viện Minh Đăng Quang đang xây dựng với qui 
mô tầm cỡ quốc tế, thể hiện những nét văn hoá Phật giáo Hệ phái nói 
riêng và Văn hoá Phật giáo nói chung, góp phần tô điểm cho nền Văn 
hoá Phật giáo Việt Nam. Chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đang 
nỗ lực để từng bước hoàn thành xây dựng công trình Pháp viện Minh 
Đăng Quang để kịp cúng dường nhân Đại lễ Tưởng niệm đức Tôn sư 
60 năm vắng bóng (1954 - 2014)

3. Xã hội

Khắp cả 3 miền đất nước, các đạo tràng tịnh xá, tịnh thất trực 
thuộc Hệ phái Khất sĩ đã không thiếu phần đóng góp từ thiện rất lớn, 
để cùng chia sẻ những nỗi bất hạnh khổ đau với xã hội, khi có những 
biến cố do thiên tai gây nên.  

4. Đạo hạnh tu tập

Hệ phái Khất sĩ đã đồng hành gắn liền với PGVN hơn 30 năm 
để xây dựng ngôi nhà PGVN ngày càng vững mạnh và phát triển hơn 
bao giờ hết. Chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái Khất sĩ đã tham gia 
giữ chức vụ trong GHPGVN như HĐCM, HĐTS và tham gia BTS ở 
các tỉnh thành đã viên tịch như Hoà thượng Giác Nhu, Hoà thượng 
Giác Trang, Hoà thượng Giác Dũng, Hoà thượng Giác Thường v.v... 
đặc biệt trong đó có Ni trưởng Huỳnh Liên.

Quý Hoà thượng, Ni trưởng cả cuộc đời tu tập hy sinh vì đạo 
pháp và dân tộc. Sau khi viên tịch, công hạnh và đạo nghiệp của quý 
Ngài đặc biệt là đức Nhị Tổ Giác Chánh là niềm tin vững chắc cho 
Tăng Ni và Phật tử noi theo. 

Chư Tôn đức hiện đang tham gia trong ngôi nhà GHPGVN 
tại văn phòng 2 như: Hoà thượng Giác Nhường, Hoà thượng Giác 
Tường, Hoà thượng Giác Toàn, Hoà thượng Giác Phúc, Hoà thượng 
Giác Giới, Hoà thượng Giác Hà, v.v… chưa kể ở các tỉnh, thành, số vị 
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tham gia trong Ban Trị sự.

Tóm lại, kể từ khi GHPGVN được thống nhất năm 1981 đến nay, 
thành quả đáng kể của những người con Khất sĩ là đã cùng chung 
nhau đóng góp xây dựng, giữ gìn và phát triển ngôi nhà PGVN. 60 
năm không ngắn cũng không dài, kể từ khi đức Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng năm 1954, Hệ phái đã tạo lập hơn năm trăm ngôi 
tịnh xá, tịnh thất, sản sinh ra hơn vài ngàn người con Khất sĩ ưu tú, 
không những trong nước mà còn lan rộng đến ngoài nước.

Một cành mà nở trăm hoa,
Bóng y bá nạp quê ta từ rày.
Chơn truyền Khất sĩ là đây,
Bóng xưa nối lại hình này dặm không.

Mặc dù Đức Tổ sư vắng bóng 60 năm trôi qua, nhưng tinh thần 
giáo pháp của Ngài vẫn mãi mãi bất diệt toả sáng trong môn đồ Khất 
sĩ nói riêng và toả ngát hương thơm cho đời nói chung. 

Tay nâng chén ngọc ngàn nhà
Nghìn năm mây trắng vẫn qua bên đường
Nguyện đời tan hết mù sương
Bóng người Khất sĩ hoằng dương khắp cùng.

Với công đức to lớn của Đức Tổ sư, tất cả môn đồ Tứ chúng Hệ 
phái Khất sĩ luôn nhớ ơn và noi theo hạnh nguyện cao cả của Ngài, 
làm lợi ích an lạc cho tất cả nhân sanh. 

Minh Đăng Quang kế tục truyền đăng
Nhất bát tam y đẹp hạnh Tăng
Trần thế du hành tươi pháp Phật
Bóng thời gian dìu dịu hương trăng.

Kính chúc chư Tôn thiền đức, các học giả, chư thiện hữu trí thức, 
quan khách trong ngày hội thảo được thành tựu viên mãn. Trân trọng 
tri ân và kính chào quý liệt vị.



CAÙC YEÁU TOÁ THAØNH COÂNG    
CUÛA HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ

Chơn Minh

1. Dẫn nhập 

Sau khi tốt nghiệp khóa Lương y thừa kế tại Trung tâm Đào tạo 
Y dược học cổ truyền (nay là Khoa Y học cổ truyền trường Đại học 
Y dược Thành phố Hồ Chí Minh), bản thân tôi đã tham gia vào công 
tác từ thiện là chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại Tịnh xá Linh 
Quang, Quận 4 do HT. Thích Từ Giang (Khất sĩ Đại thừa) làm Viện 
chủ. Bên cạnh ý thích làm công tác nhân đạo đó, bản thân tôi chưa 
hình dung được thế nào là chùa, thế nào là tịnh xá và thế nào là Khất 
sĩ? Thôi thì cứ có chỗ làm việc từ thiện là tốt rồi. Thời gian thấm thoát 
thoi đưa cũng đã được 17 năm ròng làm Trưởng phòng khám Nhân 
đạo, và công tác từ thiện ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2007, vì một 
nguyên nhân nội tại nên tôi không còn cộng tác cho phòng khám nữa 
và được HT. Giác Ngộ (Phó Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ, 
Thành viên HĐCM - GHPGVN) mời cộng tác trong việc thực hiện 
dự án thành lập Viện Điều dưỡng Phật giáo tại Đà Lạt. 

Ở cương vị chuyên môn y học cổ truyền, và cũng từ thời điểm 
này tôi mới tham gia tìm hiểu về Hệ phái Khất sĩ thông qua việc đọc 
bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang mà một Ni sư ở Tịnh xá 
Ngọc Thành tặng, nhân một khóa thiền đầu xuân 2004 ở Kiên Giang. 
Diễn tiến công việc cùng sự quan sát Hệ phái trải rộng trước mắt đã 
để lại trong ký ức tôi về một ẩn số mà tôi cần quan tâm, đâu là nguyên 
nhân sự lớn mạnh của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam? Đó là lý do hình 
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thành tham luận “Các yếu tố thành công của Hệ phái Khất sĩ”, nhằm 
tìm hiểu kỹ lý do về sự lớn mạnh của Hệ phái.

2. Đôi nét về lịch sử hình thành

Hệ phái Khất sĩ thành lập vào năm 1946 do Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang sáng lập. Giáo pháp Khất sĩ đến Sài Gòn năm 1948, sau 
gần 70 năm có mặt và đồng hành cùng dân tộc qua những thăng trầm 
của lịch sử. Hơn 30 năm trong mái nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã thể hiện tinh thần hòa hợp như 
nước với sữa, gắn bó thân tình, đồng thời ra sức cống hiến, phục vụ 
Giáo hội trên nhiều lĩnh vực. Từ lúc khai lập Hệ phái (1946) đến lúc 
Tổ sư vắng bóng (1954), Ngài đã để lại cho môn đồ kho tàng tri thức 
tâm linh cao vời, tạo được gốc rễ truyền đạo vững vàng mà bao thế hệ 
truyền thừa sau phải thầm cảm phục, tưởng nhớ và tri ân. 

3. Tìm hiểu lý do sự lớn mạnh của Hệ phái 

Hệ phái Khất sĩ Việt Nam sở dĩ phát triển lớn mạnh không những 
trong nước mà đến cả nước ngoài (nơi nào có cộng đồng người Việt 
sinh sống) bởi những lý do sau: 

- Kinh tụng thuần Việt của Hệ phái dựa trên nền tảng Tam tạng kinh 
điển của Phật để lại, khiến dễ dàng được nhân dân mọi giới tiếp thu.

- Có phương pháp tu riêng, chú trọng về hành thiền. 

- Có chí nguyện cao cả và tôn chỉ rõ ràng là “Nối truyền Thích-ca 
Chánh pháp”.

Lấy Tứ y pháp Trung đạo làm nền tảng tu tập để được tự giác, 
giác tha và giác hạnh viên mãn: “Tứ y pháp là chánh pháp của chư 
Phật mười phương ba đời, là giáo lý Y bát Khất sĩ vậy”.

- Hệ phái Khất sĩ hiện diện là hình thức dung hợp giữa 2 bộ phái: 
Bắc truyền và Nam truyền (Nguyên thủy) như về y phục; về ẩm thực 
và giới tu; về mặt tư tưởng pháp lý; về phương pháp tu tập.

- Thuyết giảng giáo lý bằng ngôn ngữ giản dị mộc mạc thích hợp 
với căn tánh của đồng bào Nam Bộ thời bấy giờ. 
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- Đưa đạo Phật đến với đời sống cộng đồng giúp tất cả lìa khổ, 
đem an vui ngay trong đời sống thực tiễn. 

- Xem trọng con người và yêu cầu con người phải tự mình là 
ngọn đèn của chính mình (tự lực), tự mình quyết định sự sống của 
mình bằng con đường chánh đạo thông qua lời Phật dạy.

- Kế thừa và phát huy pháp tu Phật cho phù hợp với căn cơ, phong 
tục, trình độ của người hữu duyên. 

- Vẫn sử dụng các phương pháp tu tập trong Tứ diệu đế, Thập nhị 
nhân duyên, Tam vô lậu học… làm cơ sở lý luận để kế thừa và phát 
triển những tư tưởng phá mê khai ngộ, đoạn trừ tà kiến và phủ nhận 
uy quyền, thế lực của đấng Phạm Thiên, Đế Thích hay thần thánh nào. 

Phật giáo Khất sĩ đề ra phương pháp du hành khất thực và 
thuyết pháp ở khắp nơi trong khuôn khổ có thể, lấy Tứ phần luật 
Tỳ-kheo làm nền tảng hành trì, là hệ thống căn bản, làm rường 
cột cho Tăng đoàn. 

Với pháp môn tu, du hành và gìn giữ giới luật tinh nghiêm, nhất 
là đoàn kết nội bộ thể hiện được tính nhất quán, hòa hợp trong Tăng 
đoàn, thiền tập dưới gốc cây, lấy trời làm màn, đất làm chiếu, không 
có tài sản, vô gia cư, sống đời phạm hạnh, giản dị, gần gũi, dễ hòa 
nhập vào cuộc sống với người dân. 

Người Khất sĩ quan niệm: “Ăn không cầu no, ở không cầu yên, chỉ cần 
chăm lo trau dồi đức hạnh, làm gương quý báu cho đời, cho mọi người noi 
theo vì nếu thiếu đạo đức trí tâm, con người ắt sẽ phải khổ nạn chết hết”.

Người tu sĩ theo truyền thống Khất sĩ phải có phẩm hạnh để 
khi dân chúng, tín đồ nhìn vào thấy Tăng như thấy Phật. Muốn vậy, 
người tu sĩ phải nghiêm trì giới luật, phải có phẩm hạnh thanh cao, sở 
học tốt, pháp Phật am tường. Trong Luật nghi Khất sĩ, Tổ sư thường 
nhắc nhở chư đệ tử: “Một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, 
mỗi cách hành động như đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm, mỗi cách 
cư xử đều phải giống như Phật, cho đặng thiện tín hễ thấy Tăng cũng 
như thấy Phật. Tăng chúng giữ giới, tướng mạo trang nghiêm, ở ăn theo 
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Phật, thì sẽ khêu gợi được lòng tín ngưỡng của bá tánh.”

Hệ phái Khất sĩ chú trọng con đường hành đạo. Hệ phái Khất sĩ 
về mặt hình thức cơ cấu tổ chức theo phương châm: “Đạo của sống là 
xin nhau sống chung, đạo của biết là xin nhau học chung, đạo của linh 
là xin nhau tu chung”.

Tông chỉ tu học của Phật giáo Khất sĩ là bình đẳng, không phân 
biệt sang giàu, Bắc Nam, với mục đích cứu cánh là đưa tất cả mọi 
người đến quả vị giải thoát, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục tổ Huệ Năng dạy: “Phật pháp tại thế 
gian, bất ly thế gian giác”.

- Nét khiêm nhường: Khất sĩ xin học với tất cả lẽ phải nên và xin 
theo với tất cả sự ích lợi, mãi mãi cho đến trọn đời, chẳng một nơi bỏ 
sót. Khất sĩ không ta, không của ta, chẳng tự cao chia rẽ, Khất sĩ thường 
lặng thinh và không tranh luận, gọi mình là trò với tất cả, khi có ai hỏi 
đến thì chỉ nói chỗ mà mình đang tu hành chút ít thôi. Khất sĩ giữ giới 
thanh tịnh, tập cấm khẩu và tu thiền định, không làm mích bụng người, 
gìn thiện cảm với tất cả. Khất sĩ không tự gọi là dạy ai hết và cũng 
không trị ai hết, vì tất cả chúng sanh là như nhau có một. Khất sĩ để 
lại gương mẫu cho đời, về sự không tranh, bình đẳng, hiệp hòa, sống 
chung, học chung, tu chung với nhau để làm gương bằng sự thật hành 
tu tập, y theo chơn lý sống, biết, linh trong võ trụ đạo đức.

- Chơn lý trong võ trụ: chúng sanh là Khất sĩ, là pháp nhẫn nhục 
trau tâm dưỡng tánh, là pháp thí trí huệ.

- Hệ phái Khất sĩ có trang web riêng là: http://daophatkhatsi.vn  

- Hệ phái Khất sĩ có rất nhiều Tăng tài với học vị cao đang hoằng 
dương Chánh pháp trong nước cũng như tại nước ngoài. 

4. Hệ quả

Từ những tính chất mang tính nhận định trên cho chúng ta thấy 
những thành quả sau của Hệ phái:

- Phát triển tầm rộng, vững chắc trong nước và nước ngoài như 
Úc , Mỹ, Canada…
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- Các cơ chế về quản lý Tăng chúng và Ni chúng chặt chẽ (dưới 
hình thức Giáo đoàn).

- Không có mâu thuẫn nội bộ nổi cộm.

- Tăng Ni biết nghe lời của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

- Giữa các tịnh xá có sự hỗ trợ nhau về mọi mặt.

- Tăng Ni có ý hướng phấn đấu tu học, đạt được các học vị cao.

- Các tịnh xá hay Pháp viện Minh Đăng Quang (Quận 2) góp 
phần làm giàu đẹp cảnh quan đất nước nói chung và Thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng.

5. Kết luận

Sự thành công của Phật giáo Khất sĩ được thể hiện rõ nét, thông 
qua quá trình hành đạo rộng lớn. Hệ phái còn mang những tư tưởng, 
tinh thần dân tộc to lớn, khi các bài kinh tụng đều được Việt hóa theo 
kiểu văn vần với lối Tam đoạn luận. 

Tinh thần “Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung 
và cái linh là phải tu chung” đã thấm nhuần trong xương tủy của hàng 
đệ tử trong Hệ phái. Điều đáng tán thán nhất là tinh thần đoàn kết 
nội bộ và tính nhất quán được thể hiện rõ. Chính những đặc điểm 
này đã làm cho Phật giáo Khất sĩ ngày càng phát triển và có thể sánh 
vai cùng với các truyền thống lớn của Phật giáo.

“Giữa lúc cõi đời chết khổ, Khất sĩ là chất nhựa sống gắn liền các 
khối chia rẽ riêng tư. Khất sĩ là con đàng chơn lý võ trụ, đúng theo 
trung đạo ánh sáng, không thiên về một bên lề mé. Khất sĩ tượng trưng 
giáo lý đại đồng”.

***

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://vuontam.net

2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, Thành hội Phật giáo TP. 
HCM, 1993.
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PHỤ LỤC 1 

CAÛM TAÙC
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NHÖÕNG NGAÕ REÕ TRIEÁT SÖÛ

Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
                                    Giáo phẩm Phật giáo Nam tông 

Ôi!

Sống giữa đời

Tôi đã thấy rất nhiều ngã rẽ

Ngã rẽ của những con sông

Nó chia cắt làng mạc, núi đồi

Nhưng lại đem đến hoa màu,

Tươi nhuận ruộng vườn

Cùng cỏ cây xanh mướt!

Ngã rẽ của những con đường

Cho kẻ du hành vạn lý

Đeo mang hoài bão, tư lương

Nghiệp toại, danh thành!

 
Ôi!

Có những ngã rẽ

Từ lịch sử ngàn năm

Như Phật giáo
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Từ Ấn Độ

Vượt Bắc Himalaya

Qua hằng trăm tiểu quốc

Đến Mãn Châu, Mông Cổ

Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên...

Có những ngã rẽ xuôi Nam

Đến Đảo quốc Tích Lan

Rồi lên thuyền viễn du

Sang Thái Lan, Miến Điện...

Đấy là những ngã rẽ

Đại hùng, vô úy

Của gót chân khất sĩ, sa môn

Của những tỳ-khưu chân đất, đầu trần

Dẵm lửa, dẵm gai

Mang thông điệp trí tuệ, từ bi

Cho nhân sinh khổ nạn

Cho u tối, mê si

Những ngọn đèn xán lạn...

 
Ôi!

Tôi đã chảy nước mắt

Trên những trang sử dặm trình

Khi có vị tỳ-khưu xẻ thịt giấu kinh

Có vị tỳ-khưu bị quỷ người lóc thịt

Có những sa-môn
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Uống nước tiểu mình

Khi đi qua sa mạc

Một cọng cỏ vàng không có để cầm hơi

Có những sa-môn tuổi trẻ

Chết đuối giữa biển khơi

Có kẻ đói, đói... đến mắt vàng

Nhưng nội lực tâm linh

Như đốm sao bùng cháy!

Họ đã chiến đấu với bản năng

Với hằng ngàn tai ương, hoạn nạn

Mà tâm vẫn mỉm cười

Dịu dàng

Tinh khiết

Như hoa tuyết đầu non...

 
Ôi!

Tôi muốn ví

Như Khất sĩ Việt Nam

Cũng là một ngã rẽ

Khi tạo cho mình một đặc thù phong cách

Chẳng phải Bắc, chẳng phải Nam

Nhưng đều là con Phật đó thôi!

Từ phố thị, thôn quê

Cho đến những làng bản xa xôi

Những tịnh xá, những liêu am
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Những thiền đường, Tăng viện

Lấy chữ Giác làm tên

Đi qua thế gian vô minh, tà kiến

Bén rễ sâu

Vùng sỏi đá hoang vu

Thấp thoáng mảnh vàng y

Như mảnh trăng buổi sơ thu

Làm mát mẻ nhân sinh

Mát mẻ cho những tộc người

Đói đức tin, đói phước!

 
Ôi!

Tôi yêu những ngã rẽ

Mà đâm chồi nẩy lộc

Những ngã rẽ

Từ điêu tàn, đổ nát

Mà dựng xây từ ái, nhân văn

Những ngã rẽ

Từ trong tâm thức trở trăn

Biến bế tắc, hoài nghi

Thành đức tin trong sáng

Những ngã rẽ

Bước ra từ kiêu căng, ngã mạn

Thành khiêm nhu, nhu thuận, hiền hòa

Đã biết sống đời vô ngã, vị tha...
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Ôi!

Cuộc đời này

Thật là vô lượng vô biên ngã rẽ

Có ai đứng giữa ngã ba

Không lựa chọn bao giờ?

Một sát-na tư duy

Đã trăm bến, nghìn bờ

Và ai đứng lại được

Giữa nghịch lưu chảy xiết

Dòng sông tử sinh

Dòng sông thức tri, cảm giác

Dòng sông giáo kinh

Tông hệ, tông môn

Một hơi thở thôi

Là nghiệp mệnh không còn

Thì nói chi

Chuyện chia phân kỳ thị

Tôi yêu những ngã rẽ

Vì yêu thương chân lý

Yêu thương thế gian

Khổ đế đã ngàn muôn

Trong tất cả những ngã rẽ

Tôi sợ nhất là ngã rẽ tâm hồn

Nó xẻ cắt trái tim
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Nó ly cách đạo nghĩa

Nó chia biệt tình người

Dẫu đức Phật có hiện thân

Cũng bó tay cứu độ!

Ôi!

Những ngã rẽ

Với bài toán tâm linh

Còn bỏ lửng dấu than triết sử!

 Sơ Xuân Giáp Ngọ - 2014
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PHAÙP DUYEÂN

 Tỳ-kheo Thích Chân Tính
Trụ trì chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn - TP. HCM 

Mỗi người đến với đạo Phật có nhiều nhân duyên khác nhau. Tôi 
được hiểu đạo Phật và xuất gia là nhờ đọc được các kinh sách ấn tống 
và kính ngưỡng hình ảnh quý sư Khất sĩ. 

Trước năm 1975, gia đình tôi ở tại cầu Cái Dung, Long Xuyên. 
Hằng ngày, tôi đạp xe đi học từ cầu Cái Dung đến trường trung học 
Chưởng Binh Lễ - Long Xuyên gần 10 km, ngang qua Tịnh xá Ngọc 
Giang, nhìn thấy bóng y vàng thấp thoáng trước sân, tôi rất yêu quý 
hình ảnh đó. Thỉnh thoảng, thấy quý sư ôm bát đi khất thực, đầu đội 
trời, chân đạp đất, y vá nhiều mảnh càng khiến tôi khâm phục, kính 
trọng. Mỗi lần như thế, tôi tự hỏi tại sao quý sư còn trẻ lại đi tu? Để 
tìm câu giải đáp, hôm nào lớp được nghỉ học sớm, trước khi về nhà 
tôi đều ghé vào tịnh xá gặp quý sư hỏi chuyện. Rồi, quý sư gởi tặng tôi 
cuốn Tứ kệ tĩnh tâm. Từ khi đọc xong cuốn sách này, tôi rất có cảm 
tình với đường lối tu hành của quý sư Khất sĩ nên đã tìm hiểu về đạo 
Phật nhiều hơn. 

Trong cuốn Tứ kệ tĩnh tâm do quý sư viết, có rất nhiều bài thi kệ 
khuyên tu cũng như những trải nghiệm về đường lối thực hành Khất 
sĩ. Tôi rất thích bài Hạc gà đàm luận, nói về đời sống của con gà và 
con hạc: Hai con là bạn thân lâu ngày gặp nhau, con gà thì sống với 
gạo trắng nước trong, vợ con hạnh phúc, tự hào với cuộc đời vương 
giả của mình, chê con hạc sống lang thang vô gia cư, không tài sản 
vợ con, nghèo hèn khổ cực. Con hạc hoan hỷ chấp nhận những lời 
gà chê và phân tích cho gà biết rằng hạc tuy nghèo không tiền bạc, 
không tài sản, không vợ con, nhưng được tự do tự tại tung bay khắp 
bầu trời, không bị ai ràng buộc. Gà tuy sung sướng với gạo trắng 
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nước trong, vợ con hạnh phúc nhưng khi đủ béo, người ta đem ra 
nhổ lông, cắt cổ, ăn thịt. Con gà tượng trưng cho người thế gian, con 
hạc tượng trưng người xuất gia theo hạnh Khất sĩ. Với tuổi trẻ mới 
lớn, kiến thức còn hạn hẹp, những câu chuyện như vậy và với lối thơ 
dài, song thất lục bát, có vần có điệu rất dễ đi vào lòng người. 

Hình ảnh người Khất sĩ đầu trần chân đất, không tài sản, không 
tiền bạc, không vướng bận thế sự, gia duyên, tự do tự tại nay đây mai 
đó như con hạc tung bay trên bầu trời bao la vô tận, đã làm thay đổi 
cuộc đời tôi. Tuy lúc đó tôi chưa được đọc bộ Chơn lý của Tổ sư Minh 
Đăng Quang, nhưng qua hình ảnh thực của các sư đang hành trì, tôi 
rất kính quý đường lối “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mà Tổ sư 
đã dày công xây dựng. Ước mơ trở thành một vị sư Khất sĩ sống đời 
giải thoát như các sư mỗi ngày một lớn lên trong tâm thức tôi. 

Có lần Pháp sư Giác Huệ về Tịnh xá Ngọc Giang thuyết pháp, 
tôi đã đến nghe. Lời giảng của Pháp sư rất cuốn hút, ngoài giọng nói 
truyền cảm, thỉnh thoảng Sư còn ngâm những bài thi kệ, rồi phân 
tích đoạn thơ đó. Sư nói thao thao bất tuyệt, khiến người nghe say 
sưa không biết chán như đói được ăn, khát được uống. Với lối giảng 
pháp rất tâm lý như vậy đã đi vào lòng người, không chỉ giới bình dân 
như tôi ưa thích, mà cả những hạng trí thức cũng ái mộ đến nghe. 
Quý sư Khất sĩ sở dĩ đắc nhân tâm ở chỗ không chỉ thuyết pháp hay 
(khẩu giáo) mà còn thể hiện oai nghi, giới luật trang nghiêm (thân 
giáo), khiến quần chúng quý mến và thu hút mọi tầng lớp đến với 
Phật pháp. Đây cũng là đặc điểm của quý sư Khất sĩ lúc bấy giờ. 

Sau thời pháp, tôi đến đảnh lễ xin Sư cho tôi được xuất gia. Sư 
cười và tán thán tâm nguyện xuất gia của tôi, nhưng Sư nói tôi chưa 
đủ 18 tuổi để có thể sống đời Khất sĩ (lúc đó tôi 14 tuổi). Không 
được như ý, tôi rất buồn, về nhà chờ đợi đủ duyên sẽ thực hiện tâm 
nguyện của mình. Trong thời gian này, tôi được đọc thêm những 
cuốn Ánh nhiên đăng của Pháp sư Giác Nhiên, Dưới mái nhà xưa của 
Hòa thượng Giác Tường, Thẳng nét mực Tàu, Giác Huệ thi tập của 
Thượng tọa Giác Huệ… đã tưới tẩm thêm kiến thức Phật học, khiến 
chí nguyện xuất gia của tôi ngày càng mãnh liệt. Tôi xin cha mẹ đi 
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xuất gia nhưng không được! Tôi đã trốn nhà đi xuất gia hai lần. Vì 
hạnh tu Khất sĩ đã ăn sâu vào tư tưởng, nên khi đến ở một vài ngôi 
chùa sinh hoạt tu học không phù hợp với sở nguyện của mình, tôi 
lại trở về nhà. Sau đó, tôi lên Sài Gòn và đến chùa Hoằng Pháp xuất 
gia tu học. Thật là một nhân duyên thù thắng, Hòa thượng khai sáng 
chùa Hoằng Pháp rất ngưỡng mộ hạnh tu Khất sĩ, Ngài đã từng mời 
Pháp sư Giác Nhiên về chùa Hoằng Pháp thuyết pháp. Ngài có xây 
một vài cái cốc để cho quý sư Du tăng Khất sĩ hành đạo đến chùa có 
chỗ nghỉ. Tôi lại may mắn được tiếp xúc và học hỏi thêm Phật pháp 
từ những vị sư Du tăng Khất sĩ này. Nếu tôi nhớ không lầm, vào 
khoảng năm 1985 – 1986, Hòa thượng khai sáng chùa Hoằng Pháp 
có mời Hòa thượng Giác Toàn đến và xin hiến cúng ngôi chùa Hoằng 
Pháp cho Hệ phái Khất sĩ, nhưng Hòa thượng không nhận. Nếu Hòa 
thượng nhận, có lẽ bây giờ tôi cũng là thành viên của Hệ phái Khất sĩ 
và thực hiện đúng sở nguyện ban đầu của mình.

Hôm nay, nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng 
Quang vắng bóng, tôi thành tâm đốt nén hương niệm ân Tổ sư đã soi 
đường dẫn lối cho tôi trên con đường xuất gia học đạo. Tôi cũng xin 
tri ân chư Tôn đức Hệ phái Khất sĩ đã in ấn kinh sách biếu tặng tạo 
duyên cho tôi hiểu biết Phật pháp. Qua gương hạnh đầu trần chân 
đất, ôm bát khất thực, sống đời tự do tự tại như cánh hạc tung bay 
khắp bốn phương của quý sư Khất sĩ đã chuyển hướng cuộc đời tôi 
bước lên con đường xuất gia giải thoát cho đến ngày nay.  

Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai!

Ngày 01/02/2014
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MÖÔØI NAÊM DAÁU AÁN HOAÈNG DÖÔNG 

Dấu ấn xưa… mạch suối nguồn
Thích Ca Phật Tổ khai đường độ sanh
Dấu ấn xưa… bốn cửa thành
Sinh lão bệnh tử… đạo lành nở hoa
Dấu ấn xưa… nẻo ta-bà
Bốn chín năm hiện Tăng-già hoằng dương
Nay trần thế tỏa thiên hương
Phạm hạnh giải thoát sáng gương đức thiền
Minh Đăng Quang Tổ nối truyền
Đạo Phật Khất Sĩ nhiệm huyền xưa sau
Mười năm dấu ấn tâm giao
Mười năm dấu ấn dạt dào thiên thu
Mười năm gieo hạt trượng phu
“Tùng địa dũng xuất” điều nhu bi từ
Mười năm gieo hạt chơn như
Đạo tràng tịnh xá, kinh thư tỏ bày
Mười năm pháp bảo hoằng khai
Mỗi bước đi kết sương mai ánh vàng
Mười năm chơn lý ngân vang
Du hóa khất thực hòa chan pháp trần
Người về thị hiện chân thân
Người đi “mật khứ” phong vân dặm trường
Người về y bát thơm hương
Người đi biền biệt kính thương khôn cùng
Mười năm huyền sử bi hùng
Sáu mươi năm hiển “vô tung” sen vàng.

                     PV. MĐQ, 15/01/Giáp Ngọ - 2014
Trần Quê Hương

 Đánh dấu mười năm (1944 – 1954) 
Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập Đạo Phật Khất Sĩ
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TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG     
CHIEÁC BOÙNG BEÂN TRÔØI TRAÊNG KHUYEÁT

Dương Kinh Thành

Tổ sư Minh Đăng Quang sinh năm Quý Hợi (1923) và lớn lên 
trong giai đoạn đất nước nói chung và sáu tỉnh Nam Kỳ nói riêng đã 
bị thực dân Pháp chiếm cứ và thực hiện kế sách thuộc địa. Trước đó 
ba năm (năm Canh Thân, 1920), Quan toàn quyền Maurice Long đã 
thành lập Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ, còn được gọi là Hội đồng Quản 
hạt (Conseil Colonial) mà cũng là nơi tranh nhau quyền lợi giữa các 
nhóm làm ăn người Hoa, người Pháp cũng như các đại tư sản vùng 
đất Nam Kỳ. Đây là giai đoạn chuẩn bị tuột dốc, để không lâu sau đó, 
cao trào tự chủ, độc lập dân tộc khắp nơi trên thế giới thổi làn gió tích 
cực đến các giới sĩ phu, nông dân yêu nước Việt Nam mạnh mẽ và rất 
quyết liệt, làm lung lay chế độ thực dân mà Pháp đã dày công củng cố 
nhiều mặt hòng nuôi giấc mộng chiếm ngự lâu dài.

Khi đất nước nguy vong, đạo pháp cũng không an ổn, có những 
Tăng Ni Phật tử phải “cởi cà sa khoác chiến bào” lên đường cùng 
đoàn quân chống ngoại xâm. Lịch sử u buồn này đã được nhà viết sử 
Vân Thanh mô tả như sau: “Phật giáo thời bấy giờ cùng chung số phận 
ấy, mất chủ quyền dân tộc, giáo quyền đạo Phật bị chà đạp trắng trợn 
hơn bao giờ hết (các sư phải nộp thuế thân, phải đi lính cho thực dân 
Pháp, chẳng được tự do truyền đạo như bên Thiên Chúa, v.v...). Chúng 
sợ dân ta trá hình là Phật giáo để rồi chống đối chúng, nên mọi hình 
thức của Phật giáo bị làm tê liệt cả. Trong Tăng giới thời này chẳng biết 
làm gì hơn trước sự dòm ngó theo dõi của thực dân, nên sự sống hết sức 
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rời rạc, vô tổ chức”.1

Đời gặp thuở can qua chinh chiến,

Sống những ngày nguy biến kinh tâm,

Kéo dài thê thảm nhiều năm,

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình.

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,

Người sống còn rũ rượi sầu thương,

Kể đâu hết khúc đoạn trường,

Bàn tay ác liệt vô thường gây nên.

                                          (Kệ “Cầu nguyện hòa bình”)

Chiến tranh, loạn lạc, đói kém là một trong những yếu tố xô đẩy 
tinh thần con người ta ngả nghiêng lắm bận, nhưng Tăng Ni Phật tử 
thời bấy giờ cùng chung tâm nguyện thiết tha:

                        Chẳng bỏ lời thề nơi Phật cảnh,

                        Không quên tiếng nguyện chốn non xanh.

Có thể nói, ở Lục tỉnh Nam Kỳ bấy giờ, ngoại trừ các tín ngưỡng 
mang tính chất thuần túy tôn giáo, còn lại không ít các tổ chức chính 
trị của nhiều xu hướng, thành phần khác nhau, đua nhau ra đời nhưng 
trước tiên đều trang bị vỏ bọc hình thái một tín ngưỡng; đặc biệt càng 
huyền bí càng dễ thu phục quần chúng, vì rất phù hợp với đa số người 
bình dân và bộ phận sống trong sự u uất, bế tắc trước nạn đao binh do 
thực dân Pháp gây ra. Từ đó, những nhóm tín ngưỡng này dần dà biến 
thành lực lượng hậu thuẫn cho quan điểm đấu tranh của mình. 

Với Phật giáo, tinh thần nhập thế rất rõ ràng, nếu không thể 
chuyên tâm tu hành thì dũng cảm lên đường gia nhập hàng ngũ 
chống giặc. Vì thế, trong chiều dài lịch sử hòa mình cùng dân tộc, 
Phật giáo vẫn đứng trụ vững ở một nơi cao nhất trong lòng dân tộc.

1. LKPGS, giấy phép số 929/72/PTUVK SALP/TP 27.6.1974, tr. 189-190.
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Khi đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo 
(năm Kỷ Mão 1939) thì Tổ sư Minh Đăng Quang trong độ tuổi trăng 
tròn và đang nuôi chí xuất trần nơi xứ Cao Miên (Campuchia).

Thiếu niên ngày nọ lìa nhà,

Vượt biên giới Việt-Miên xa dặm ngàn.

Lên non tìm động hoa vàng…

Tầm sư học đạo chốn Nam Vang thành...2

Như vậy, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa 
Hảo phần nào cũng có ý nghĩa tác động ban đầu trong ý chí tầm đạo của 
Tổ sư Minh Đăng Quang, để sau này, khi hình thành nên mối đạo, trở 
nên một tông phái Phật giáo bản xứ, Phật giáo Khất sĩ đã vận dụng thành 
công tư tưởng Phật-đà trong các nguồn Kinh Luật Luận của cả Bắc và 
Nam tông, tạo nên sắc thái riêng biệt mà không xa rời ngôi nhà chung 
của đạo Phật với phương châm: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. 

Từ bi là gốc Như Lai,

Cảm thương thân phận những ai đọa đày.3

Nếu như chúng ta trân trọng, thán phục khai sáng của đức Huỳnh 
Phú Sổ đã chắt lọc khôn khéo tư tưởng Phật học, hình thành nên lối 
hành đạo và hóa đạo độc lập, mang một luồng gió mới đến với mọi 
người bao nhiêu thì càng thêm kính phục bấy nhiêu quá trình tu học 
và thành lập Hệ phái Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Sự hình 
thành, tồn tại và phát triển của Hệ phái Phật giáo đặc biệt này đã nói 
lên được giá trị đích thực cũng như kết quả đúng theo tâm nguyện 
của Tổ sư Minh Đăng Quang khi mở đường khai lối.  

Phật giáo Khất sĩ được khai sinh trong bối cảnh đất nước đang hồi 
nghiêng ngả như thế, cho nên Tổ sư Minh Đăng Quang luôn thao thức 
về sự bình đẳng trong tha nhân, sự bình an trong cuộc sống của dân 
tộc mình, từ đó mới có thể nghĩ đến bước phát triển tiếp theo. Vì vậy, 

2. Trụ Vũ, “Thi hóa Tiểu sử Tổ sư”. 
3. Sđd.  
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trong bộ Chơn lý, phần gần cuối chúng ta sẽ bắt gặp hệ tư tưởng hòa 
bình bằng sáu phần khúc giải rất thâm sâu, như đoạn đầu trích dẫn bài 
Cầu nguyện hòa bình  nêu trên. Ở đó nói lên khái niệm hòa bình trong 
phạm trù đối nghịch với chiến tranh, tác nhân của phần lớn khổ đau 
mang tính chất cộng nghiệp của một dân tộc, một địa phương hay một 
nhóm xã hội. Những phần kế tiếp là hòa bình trong từng công hạnh tu 
tập mỗi thành viên Khất sĩ, trong giao tiếp với tha nhân. Trong đó, đặc 
biệt còn nêu cao vai trò gắn kết giữa gia đình và xã hội chung quanh:

“Cõi bình đẳng về sắc thân không ai hơn kém, chỉ dùng đức hạnh 
làm cây thước để đo trình độ thấp cao. Trong đạo cả thảy sự sống như 
nhau, một tiếng Khất sĩ như nhau. Cõi không hình phạt, không quyền, 
không trị, chỉ có một sự dạy, mà tất cả được yên.

Giữa cõi đời chết khổ, Khất sĩ là chất nhựa sống, gắn liền các khối chia 
rẽ riêng tư. Khất sĩ là con đàng chơn lý võ trụ, đúng theo trung đạo ánh 
sáng, không thiên về một bên lề mé, Khất sĩ tượng trưng giáo lý đại đồng. 

                             Cái sống là đang sống chung,

                             Cái biết là đang học chung,

                             Cái linh là đang tu chung”4.

Dựa vào tiêu chí chư Tổ sư từ ngàn xưa, trong tinh thần:

                              Nhất bát thiên gia phạn,

                              Cô thân vạn lý du,

                              Dục cùng sanh tử lộ,

                              Khất hóa độ xuân thu.

Phật giáo Khất sĩ cũng tuân thủ bốn tiêu chí chặt chẽ, rất đáng 
kính trọng, nhưng cũng rất cởi mở:

- Người tu khất thực chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội, 
thuyết pháp đọc giới bổn thì được ăn ở chùa.

4. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tập III, “Hòa bình”, Hà Nội, Nxb. Tôn 
giáo, 2009, tr. 353. 
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- Người tu khất thực chỉ lượm những vải bỏ mà khâu lại thành 
áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận.

- Nguời tu khất thực chỉ nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, 
am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở.

- Người tu khất thực chỉ dùng phân uế của bò mà làm thuốc 
trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, đường, dầu thì được dùng.

Với tư tưởng, chủ trương đúng đắn, Phật giáo Khất sĩ đã nhanh 
chóng được nhiều tầng lớp tiếp nhận, chung tay vun bồi nền đạo. Sau 
ba năm khai sáng, Tổ sư Minh Đăng Quang mới tiếp nhận người đệ 
tử đầu tiên là sư Từ Huệ, và một năm sau đó (năm Mậu Tý - 1948), 
Phật giáo Khất sĩ đã có mặt và phát triển tại Sài Gòn.

Sài Gòn hoa lệ từ xưa,

Trăng phơi cánh mộng, gió đưa điệu đàng.

Một ngày kia, dưới nắng vàng,

Bỗng trang nghiêm hiện một đoàn Du Tăng.

Dân thành thị những băn khoăn:

Họ là ai? Xin thưa rằng: Họ đây

Là môn đệ của Đức Thầy

Minh Đăng Quang - chiếu tự rày mười phương5.

Từ đây, Phật giáo Khất sĩ đã hòa mình vào vận mệnh chung của 
Đạo Pháp, làm sáng đẹp thêm ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam. 

Thay lời kết: Cho đến tận hôm nay, tròn sáu mươi năm, kể từ buổi 
chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), tại Tịnh xá Ngọc 
Quang (Sa Đéc), dưới tán cây bả đậu, Tổ sư Minh Đăng Quang nói lời 
từ tạ chúng đệ tử để vào “núi lửa” tịnh tu; ngày vị Tôn sư khả kính của 
Phật giáo Khất sĩ nói riêng, vị danh Tăng của Phật giáo Việt Nam nói 
chung, đã hoàn toàn vắng bóng tôn nhan, để lại con lộ hóa đạo thênh 

5. Trụ Vũ, “Thi hóa Tiểu sử Tổ sư”.  
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thang cùng với sự phát triển hanh thông theo ước nguyện của Người 
mà chúng đệ tử luôn hãnh diện và đau đáu dõi trông hướng trời vô 
định, vẫn đinh ninh một ngày nào đó Tổ sư sẽ về lại với hàng đệ tử, để 
vầng trăng thanh được tròn vạnh giữa đêm rằm dân tộc, ấm cúng bao 
mối đạo tình mà ngày xưa lao nhọc xả thân tìm cầu mới có được; và 
cũng để những dòng sử liệu sau cùng về tiểu sử đời Ngài lẫn Đạo Phật 
Khất Sĩ không còn phải dùng đến cụm từ: “vắng bóng”. Ngày đó, cùng 
với cụm từ “Tưởng niệm” này, chính là ngày giỗ kỵ tạm ước mà chúng 
đệ tử phải đành lòng ngậm ngùi tưởng nhớ. 

Năm Giáp Ngọ, đầu tháng hai,

Vĩnh Long hoa nở đón người vân du.

Khi thuyền qua tới Cần Thơ,

Bỗng đâu nhận được “lệnh” từ cấp trên.

       Một xe vào cõi “u huyền”,

Ai hay địa ngục giữa miền dương gian.

Tuồng đời hợp hợp tan tan,

Ngắm tranh vân cẩu đôi hàng lệ sa.

Đêm xuân tủi bóng trăng tà,

Đêm thu tủi ngọn đèn hoa vơi dầu.

Bây giờ Phượng ở nơi đâu?

Bóng chim tăm cá biển sâu sông dài,

Đã đành thường trụ Như Lai,

Đã đành pháp tánh ở ngoài sắc không.

Đã đành gương chiếu hoa lồng,

Đã đành đành vậy, mà lòng… vẫn đau….6

                        

6. Sđd.
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LO VIEÄC MUOÂN NAÊM

Vô Thanh

Cho dù sự hành đạo và truyền bá giáo pháp chỉ vỏn vẹn trong 
vòng 10 năm (1944 -1954) nhưng điều quan trọng là Tổ sư Minh 
Đăng Quang đã tự tay mình thắp sáng lại ngọn tuệ đăng Phật đạo, 
tưởng chừng như đã vùi chôn, lịm tắt theo dòng thời gian dài hơn 25 
thế kỷ. 

Có dịp đọc xuyên suốt qua những tạng Kinh Pàli Nguyên thủy, 
điển hình là Trung Bộ Kinh (Majjhima-Nikàya), chúng ta có thể thấy 
và biết được rằng thuở xưa kia chính Đức Phật và những đệ tử của 
Ngài, chư vị Thánh Tăng Ni là những đại sư Khất sĩ. Theo chủ trương 
của đấng Đại sư, nếu bất kỳ hành giả nào muốn thoát khỏi địa ngục 
vô minh, nẻo luân hồi sinh tử đầy dẫy khổ ải, đau thương của kiếp 
người, thì phải biết yểm ly, từ bỏ, đoạn diệt những dục vọng thấp 
hèn và các ác pháp đê tiện. Nếu không thể buông bỏ, dứt khoát được 
chúng, dĩ nhiên cái đích Niết-bàn, điểm dừng chân cuối cùng của 
hành giả vẫn còn trong ảo giác hoang tưởng xa vời.

Truyền thống của Đức Từ Phụ và các Tăng Ni đoàn Khất sĩ 
xưa kia tại xứ Ấn Độ, đến hơn 2500 năm sau, Tổ sư Minh Đăng 
Quang ra đời tại Việt Nam trong bối cảnh lịch sử đen tối, nhằm vào 
thời kỳ đang xảy ra chiến tranh loạn lạc ly tán (nửa đầu thế kỷ XX) 
nhưng với tố chất thông tuệ của bậc Đại Thánh Tăng, Ngài đã làm 
được cái việc khó làm là ban rải đạo từ Khất sĩ, phục hưng Chánh 
pháp Thích-ca. Địa điểm du hóa đạo pháp trước tiên của Ngài là 
vùng Nam Việt (nay gọi là miền Nam Việt Nam). Trước đó không 
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lâu, người thanh niên tên Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn đã từng 
tầm sư học đạo tận xứ Cao Miên (nay là Campuchia). Qua những 
năm tháng công quả nhọc nhằn, chàng Tăng sinh khôi ngô đĩnh 
đạc ấy đã cố gắng rèn luyện, un đúc tinh thần mình vô cùng mạnh 
mẽ. Trong khoảng thời gian không lâu, với sự nỗ lực tinh tấn phi 
thường cộng với thiên tư bẩm siêu phàm thoát tục, vị Tăng sinh trẻ 
tuổi ấy đã định hướng đúng đắn cho công cuộc truyền bá Chánh 
pháp Phật-đà thời bấy giờ. Ngài đã thành lập Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam với tôn chỉ “NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP 
- ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM”.

Theo dòng pháp sử, phải nói rằng đạo Phật là do Đức Phật Thích-
ca tự Ngài tìm ra và tu chứng nên Ngài mới có danh xưng là Phật Tổ. 
Hành trạng của Phật Tổ chính là một vị đại sa-môn Khất sĩ. Kể cả 
trước cũng như sau khi Ngài thành Chánh quả, đây là điều không thể 
phủ nhận.

Theo kiến thức siêu việt của Tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài cho 
rằng đạo Phật không có phân thừa (Tiểu hoặc Đại thừa), không có 
phân chia tông giáo, cũng như không có tên đạo gì cả, tất cả đều tạm 
đặt mà thôi! (xem bài Chơn lý “Tông giáo”). 

Một sự kiện vô cùng lý thú là những hình ảnh, những sinh hoạt 
giản dị, sự hành đạo và truyền giáo nghiêm minh dưới thời Đức Phật 
Thích-ca chừng như được tái hiện một cách sinh động. Với những 
nét đặc trưng của đạo Phật chánh tông đã được Tổ sư Minh Đăng 
Quang và chư đệ tử của Ngài thực hành khá trung thực và cũng khá 
đặc sắc trong một quãng thời gian tuy không mấy dài.

Sự nghiệp hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang tuy không 
được lâu, nhưng những nét biểu trưng đặc thù nổi bật trong pháp tu 
và hành đạo của Ngài hướng dẫn vẫn còn được chư đệ tử gìn giữ và 
phát huy. Cho đến nay, từ nơi dải đất phù sa phương Nam đến các 
vùng duyên hải cát trắng miền Trung, miền đất đỏ Tây Nguyên, chạy 
dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ ra đến miền Bắc xa xôi trù phú đã 
và đang xuất hiện đó đây những ngôi tịnh xá bát giác. Ngôi tịnh xá 
bát giác tượng trưng cho Bát chánh đạo được xây dựng theo cách 
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kiến trúc hết sức thoáng đạt độc đáo do Tổ sư Minh Đăng Quang 
thiết kế (xem các sơ đồ bảng vẽ và di bút của Tổ sư trong tập di cảo 
Tổ sư Minh Đăng Quang). 

Đặc biệt, trong giai đoạn truyền giáo (1947 - 1954) Ngài đã trước 
tác bộ Chơn lý gồm 69 tiểu luận vô cùng đặc sắc bao hàm cả giáo lý 
Kinh - Luật - Luận, và Ngài đã luận giải hết sức rõ ràng. Có lẽ do tài 
văn chương, cộng với thành quả đại giác, những ngôn từ Ngài sử 
dụng để trình bày triết lý, ý nghĩa thâm sâu tinh túy trong Chơn lý 
đều được giới bình dân cho đến hàng trí thức lĩnh hội một cách dễ 
dàng. Ngoài bộ Chơn lý nói trên, còn có quyển Bồ-tát giáo với ngôn 
từ thoáng đạt và uyên bác (phần lớn chỉ lưu hành nội bộ). Đó cũng 
là dấu xương của Ngài để lại cho môn đồ Tứ chúng tiếp nối và trân 
trọng lưu giữ ngàn đời.

Vào những thập niên bốn mươi đến bảy mươi của thế kỷ XX… 
cứ vào mỗi buổi sáng, trời không mưa, người ta thường trông thấy 
hình ảnh thanh thoát của những vị sư Tăng, Ni Khất sĩ, hoặc một 
người hoặc từng tốp năm, ba người, hoặc từng đoàn đến vài chục 
người. Họ đều khoác y màu vàng, hai tay ôm bình bát đất lặng lẽ và 
lặng lẽ bước đi rất khoan thai, trang nghiêm, đằm thắm, thấp thoáng 
đó đây, trên những ngõ xóm, đường thôn, trên những nẻo đường phố 
thị… Họ đi đâu vậy? Xin thưa rằng họ đi khất thực, có nghĩa là họ 
đi xin ăn đó! Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Thật là họ chẳng giống ai cả. Đành 
rằng họ tu, vậy thì tu ở chùa chứ sao lại làm cái việc đi xin ăn kỳ dị ở 
ngoài đường thế kia. Có ai ngờ rằng chính những điều mà đa phần 
con người trong xã hội đều cho rằng kỳ lạ đó, lại chính là gốc đạo 
Chánh pháp chơn truyền. Phật đạo là con đường tỉnh thức giác ngộ 
mà Đức Phật đã trải nghiệm thành công. Con đường bằng phẳng và 
cũng lắm chông gai ấy cũng còn gọi là Khất sĩ đạo, vì thế đạo Khất sĩ 
là đạo Phật chánh tông.

Đức Thế Tôn cũng đã từng trả lời một cách thẳng thắn với vua 
cha Tịnh-phạn rằng: “Dòng họ ba đời của chúng tôi hết thảy đều 
là sa-môn Khất sĩ”. Vì lẽ đó, nếu hành giả muốn thực sự được giải 
thoát như Đức Phật, thì việc trước tiên phải làm là làm cái việc xin 
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ăn của một kẻ ăn xin! Tại sao người tu theo đạo Phật lại phải có 
hành vi dị biệt như vậy? Đây là câu hỏi vẫn thường được đặt ra. 
Ngay từ thời Đức Phật, chính Ngài và các vị đệ tử của Ngài cũng 
đều đi xin ăn cả thảy, nhưng đâu phải bất kỳ ai cũng có thể làm sa-
môn Khất sĩ được, nếu không hội đủ các điều kiện cơ bản đã được 
Giáo hội đề ra.

Mặt khác, người Khất sĩ rất khác xa với kẻ mạt lưu ăn mày khất 
cái. Vì thế, nếu là người Khất sĩ đúng nghĩa phải là những vị tỉnh 
thức, sẵn sàng chấp nhận sống đời bần bạc nghèo nàn, không nợ 
nần ai, mới không phải bị ràng buộc, dính mắc, lấm lem đất bùn vật 
chất. Có thế hành giả mới nhẹ nhàng, thư thả, không không, trong 
sạch, rảnh rang tâm trí, tu tập thiền định được dễ dàng. Giải pháp 
tối ưu của hành giả trong việc tu tập theo gương hạnh của Đức Phật 
là phải biết hạ mình thấp kém hơn thiên hạ, đi xin ăn để sống tạm 
(diệt ngã) xem như kẻ đã chết chưa chôn (vô ngã), và phải biết diệt 
lòng ham muốn (vô ngã sở). Có như thế, hành giả mới đạt được đạo 
tỉnh thức. Tâm hồn của người Khất sĩ phải nên trắng như vỏ ốc mới 
xứng đáng gọi là Thích tử. Người Khất sĩ, ngoài tam y nhất bát ra, 
không còn một thứ tài sản, của cải riêng tư nào khác, lại còn đầu 
trần đội trời, chân không đạp đất, không danh lợi thế quyền, không 
bạc tiền châu báu, không nhà cửa ruộng vườn, chỉ một thân một 
bóng, quảy bát mang y nhẹ gót du hóa bốn phương tang bồng hồ 
thỉ. Người Khất sĩ là học trò chánh tông của Đức Phật, học và hành 
theo giáo lý, triết lý, chơn lý, kinh điển do Đức Phật tuyên dương, 
truyền đạt. 

Là hàng hậu học, hậu tấn theo gót chân xưa của đấng Đạo sư, 
người Khất sĩ luôn hiểu rằng bổn phận và trách nhiệm của mình rất 
đỗi nặng nề vì phải trì giữ phạm hạnh, truyền thừa Chánh pháp. Lỡ 
khi vụng về bởi trí năng cùn lụt, lu mờ và hành vi đạo đức bị sa sút 
tụt hậu, lai căn mất gốc, chúng ta phải mắc tội không nhỏ đối với 
Tam Bảo và đồ chúng. Lại nữa, người Khất sĩ, phải tự đặt mình vào 
vị thế của người chiến sĩ hòa bình đang xông pha lâm trận nơi cõi 
ta-bà cát bụi hết sức quyết liệt, nhằm đấu tranh cho công lý lẽ phải, 
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công bằng, tự do, bác ái…

Khất sĩ đạo chính là cương lĩnh trọng yếu của Tổ sư Minh Đăng 
Quang. Hành y theo đường lối, gương hạnh của Đức Phật, Ngài tái 
lập, kiến tạo hình ảnh vị Tăng Khất sĩ tại Việt Nam. Đạo Phật Khất 
Sĩ là con đường Trung đạo để đi đến đích giải thoát, và Tứ y pháp 
chính là lộ trình duy nhất để có thể đưa hành giả từ chốn vô minh 
loạn động đến cõi Niết-bàn tịch tĩnh. Ngoài Tứ y pháp ra, không còn 
pháp môn nào thứ hai có thể thay thế được. Người Khất sĩ luôn tinh 
tấn tu tập để sở cầu sở ý đều trong sạch, không ô nhiễm bợn nhơ, đạt 
đến giải thoát hoàn toàn, ra khỏi sự đeo bám của vật chất thế gian, 
làm kẻ siêu nhân xuất thế.

Tiếc thay, do bối cảnh chung của xã hội hiện tại, người Khất sĩ 
hôm nay khó lòng thực hành theo đường lối của Đức Phật xưa kia. 
Cách nay tròn 60 năm (1954 - 2014) vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 
Giáp Ngọ - 1954, ở vào tuổi 32, Tổ sư Minh Đăng Quang – ngôi 
sao đạo đức sáng ngời trên bầu trời hoàn vũ đã sớm lịm tắt trước 
sự ngậm ngùi thống thiết và nỗi tiếc thương vô hạn của môn đồ, 
tín chúng. 

Theo luật tiến hóa tự nhiên của vạn loại chúng sinh trong vũ 
trụ, ai ai đều phải trải qua biết bao kiếp đời từ vô tri đến hữu tình 
giác, từ đất, nước, lửa, gió đến cỏ, cây, thú, người… Hãy quán sát 
những số phận khác nhau nơi thế giới loài người, kẻ sang người 
hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ thông minh người dốt nát v.v… cả 
thảy đều do nơi có sự tích cực cầu tiến hay không ở nơi mỗi cá 
nhân, chứ không thể cầu cạnh, van lơn, bái lạy đối với bất kỳ đấng 
thần linh nào khác để được ban phước giáng họa hoặc để được toại 
nguyện theo ý riêng của mình. Bởi vậy, đạo Phật chủ trương không 
ỷ lại nơi thần quyền, phù phép, bùa chú mà phải tự bản thân mình 
chiến đấu và chiến thắng như Đức Phật đã từng nhắc nhở chư môn 
đồ: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Lại nữa, phải tự tu, tự chứng 
mới là công bằng hợp lý, phù hợp tính khoa học tự nhiên, theo 
chơn lý lẽ thật. Căn cứ theo triết lý thâm sâu của đạo Phật, Tổ sư 
Minh Đăng Quang đã có một tầm nhìn rất sâu xa, đồng thời có tính 
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cách vô cùng khẩn thiết đối với việc chuyển hóa thân phận kiếp 
người “vừa đi xin ăn tạm để nuôi thân sống qua ngày mà LO VIỆC 
MUÔN NĂM” (Trích Chơn lý “Trên mặt nước”). 

Lời khẳng định đầy tâm huyết của Ngài dễ khiến cho những ai 
có chút tri giác có thể suy ngẫm, tỉnh ngộ ra chăng? Và rất có thể có 
ít nhiều người trong cộng đồng xã hội chúng ta cũng sẽ quặn lòng se 
thắt tư duy về số phận đẩy đưa của chính cuộc đời mình.
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CON ÑÖÔØNG MAÂY TRAÉNG

Minh Tâm Trương Đạm Thủy

Rất ít khi tôi chịu tin vào thuyết định mệnh “trời đặt đâu chịu 
vậy”. Nhưng con đường dẫn tôi đến với Đạo Phật Khất Sĩ hình như 
có một dòng chảy đẩy đưa…

Lần đầu tiên tôi được “tiệm cận” cùng màu y vàng là vào thập 
niên 70 của thế kỷ trước. Đó là vào một ngày mùa đông khá lạnh, 
hôm ấy sao bỗng nhiên trời Sài Gòn đầy sương mù. Tôi đến tòa soạn 
một tờ báo để làm việc, và trong khi tôi còn đang đứng trên ban công 
nhìn ngắm bức màn sương đục đang phủ xuống cả khu Bến Thành, 
thì một nhân viên trị sự bước lên lầu, mang cho tôi một tập thơ và 
bảo cách đây khoảng nửa giờ có một nhà sư đi khất thực và có ghé 
qua tặng tôi tập thơ này. Cô bạn đồng nghiệp còn cho biết, nhà sư gửi 
tập thơ xong là ôm bình bát đi về hướng chợ Bến Thành khất thực. 
Tôi nhìn tập thơ in đơn giản, tập Suối về Hoa Nghiêm, tác giả là Tha 
Phương Khách.

Tôi ngẩn ngơ một hồi lâu, tự hỏi: Hoa Nghiêm là con suối ở xứ 
nào, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy? Và giữa một ngày của Sài Gòn 
giá lạnh, lại có một tấm y vàng của một người tu sĩ, một khách-tha-
phương đi lẫn vào trong lớp sương mù mơ hồ buổi sáng… Tôi chẳng 
hiểu sao hôm ấy cái đầu óc vốn chậm chạp của tôi lại bỗng dưng trở 
nên linh hoạt, tôi nhận ra một hình ảnh đẹp của buổi sớm mờ sương, 
của màu y vàng lấp loáng, của tập thơ mang cái tựa lạ, của cái tên tác 
giả có phong vị… phiêu bồng.

Cũng từ đây, từ cái cơ duyên mơ hồ ngày đó mà tôi lần tìm đi 
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theo dòng suối vào đến tận Tịnh xá Trung Tâm…

Thì ra, suối Hoa Nghiêm không phải như suối Thiên Thai có hoa 
đào đỏ thắm đưa về chốn Đào Nguyên của hai chàng Lưu - Nguyễn. 
Hai chàng ấy cuối cùng vẫn chịu khổ đau bởi cái lẽ vô thường, hạnh 
phúc đó rồi vẫn tay không…

Thập niên 80, tôi chẳng có việc gì làm; sẵn tịnh xá đang xây mới 
cần Phật tử tiếp tay và tôi nhập vào cùng các bạn đạo ngày ngày ôm 
gạch, xúc hồ, đẩy cát… Rồi có một lần đẩy xe “cút kít” vào tận đám 
cỏ xanh, đang mệt nên tôi ngồi lên càng xe nghỉ chân mà trong đầu 
lại hiện ra ý nghĩ: Đây là chốn Hoa Nghiêm của tôi mà con suối 
đời đã đẩy đưa tôi đến nơi này. Hoa Nghiêm của riêng đời tôi là cỏ 
dại đầy vườn, là những bụi chuối hoang, là cát đá, gạch ngói, xi-
măng… là chất liệu hữu hình để xây một ngôi chùa mới, để là một 
chốn tâm linh…

CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNG

Trải bao ngày tháng trôi qua ở khuôn viên của tịnh xá này tôi 
chẳng nhớ. Cứ đến mùa An cư, chùa tạm nghỉ để quý sư vào kiết hạ. 
Anh em bạn đạo chúng tôi cũng nghỉ việc, theo vào chùa nghe quý 
Hòa thượng giảng kinh. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 
trần tục của tôi nếm được cái vị thanh lương của đạo. Một hôm, tôi 
được một vị sư nào đó đọc cho mấy câu thơ:

Một bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Muốn thoát đường sinh tử

Mây trắng hỏi đường qua.

Bốn câu kệ, hay bốn câu thơ ấy cứ vương vấn mãi trong tôi. 
Một bát cơm ngàn nhà thì tôi có thể hiểu được là việc đi khất thực 
của các nhà sư. Thân chơi muôn dặm xa là cái hạnh của người Khất 
Sĩ vốn rày đây mai đó, tôi cũng biết rồi. Nhưng Muốn thoát đường 
sinh tử thì phải hỏi vào mây trắng, hỏi sao đây? Và liệu mây trắng 
có trả lời? Làm sao mây trắng có thể hiểu được đâu là con đường 
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để thoát vòng sinh tử?

Có những buổi trưa nghỉ xả hơi bên mái hiên chùa cũ, tôi ngồi 
nhìn mây trắng dật dờ bay qua bờ tre, rặng chuối, tôi cũng thầm thì 
hỏi mây trắng đâu là con đường thoát vòng khổ não của nhân sinh… 
Tôi hỏi mãi, hỏi mãi mà mây trắng vẫn bềnh bồng trôi lặng im không 
tiếng nói, chẳng trả lời

Mây trắng, bạch vân, hay phù vân hoặc đó là vân cẩu. Mây có 
muôn hình vạn trạng, mây thay đổi, mây vô thường như đời người, 
như chính con người… Có phải sự lặng im của mây là câu trả lời về 
mối quan hoài sinh tử của kiếp người? Tôi tự hỏi tôi.

Rồi có những ngày hạ tôi vào tịnh xá nghe vị sư phụ giảng về bộ 
Chơn lý  của Tôn sư Minh Đăng Quang. Tôi nghe vị sư phụ kể về tiểu 
sử của Tôn sư, kể về cuộc đời đầy tự sự của Ngài. Thuở mới hành đạo, 
Ngài một mình một bóng với tấm y vá hàng trăm mảnh, chiếc bình 
bát cũ đi khắp nơi khất thực độ sinh… Cái hình ảnh phiêu hốt của 
Tôn sư cho tôi liên tưởng đến bình bát cơm ngàn nhà, đến tấm thân 
sương gió của Ngài dày dạn trong cõi nhân sinh. Và chẳng hiểu sao 
tôi chợt nhận ra rằng, chính con đường hành đạo thi vị của Ngài là 
con đường của mây trắng. Ai thâm nhập được con đường mây huyền 
diệu đó thì chuyện tử sinh còn có nghĩa lý gì!

NHỮNG ĐÊM NHÌN MÂY TRẮNG

Có những đêm cần phải đổ bê tông sàn, chùa vận động Phật tử 
thức trọn đêm để hoàn tất công việc khi trời vừa sáng. Đó là những 
đêm rất cực nhưng cũng rất vui. Đêm chưa tới mà “lực lượng” đạo 
hữu đã đầy đủ quân số để sẵn sàng… “tác chiến”.

Hồi đó đâu có máy trộn hồ, kéo hồ; tất cả đều làm thủ công. Trộn 
hồ bằng tay, chuyền hồ bằng tay, cánh thợ chính đổ bê tông cũng đổ 
bằng tay nốt.

Đêm ở tịnh xá cũng chỉ dám thắp sáng vài bóng đèn 100 watts để 
tiết kiệm điện. Nhưng chẳng sao cả, ai nấy đều hồ hởi làm việc trong 
công đoạn của mình đã được anh em phân công. Mồ hôi tuôn đầy 
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mặt, đầy lưng áo nhưng ai nấy dường như chẳng hề cảm thấy mệt 
nhọc, chán nản. Vào nửa đêm, quý sư gõ chuông cho nửa giờ giải lao 
chè cháo. Đấy là giờ phút tôi được quyền tìm một góc, thanh thản 
ngồi đó ngắm trăng sao. Có những đêm nhằm vào ngày mười bốn, 
rằm trăng sáng vằng vặc giữa sân chùa, đêm thanh vắng vô cùng. 
Giữa trời đất trong veo, đột nhiên có một làn mây trắng thanh thoát 
nhẹ trôi, tôi bỗng lại nhớ đến bài kệ “Một bát cơm ngàn nhà…” và từ 
đó tôi lại chợt nghĩ đến hình ảnh của chư sư Khất sĩ cứ ngày ngày 
thân chơi muôn dặm xa như những… tha phương khách phiêu bồng.

Rồi tôi bỗng nhớ đến một đoạn kinh trong bộ Chơn lý  kể lại cái 
ngày Đức Tôn sư ôm nguyện vọng ra đi, đi đến một phương trời vô 
định. Một buổi chiều muộn, Ngài đến ven biển Hà Tiên - Phú Quốc 
định theo tàu ra hải ngoại nhưng Ngài đã đến chậm khi các con tàu 
đã ra khơi. Ngài đành tìm đến một mỏm đá cao nơi mép biển, ngồi 
kiết già nhập định, quán xét nhân duyên… Và rồi cũng vào một buổi 
chiều, ngay trên bãi biển ấy Ngài trực ngộ đạo mầu, chứng đạt lý vô 
thường, khổ não, vô ngã…

Tôi hình dung ra hình ảnh đơn độc của Tổ sư, một bóng một 
hình nơi mép biển vốn đầy bọt sóng. Tôn sư ngồi đó, lặng yên, mặc 
cho sóng gào gió dập. Biển trắng sáng, trời trắng mây và lòng Ngài 
lặng yên một cõi đạo tràng thanh tịnh.

Như đã nói, thuở ấy tôi thất nghiệp, theo bạn vào chùa công quả 
để lấp nỗi lo toan, và hơn nữa, tìm chút niềm vui hơn là cô độc ngồi 
“ôm sầu” ở nhà. Tôi còn đầy bụi trần ai trên trán và cả trong tâm 
hồn. Ấy vậy mà qua Chơn lý , hình ảnh của Tôn sư hiện ra trong tôi 
một nét đẹp nhân văn rất thâm trầm, cái đẹp chứa đầy sự linh diệu 
và lãng mạn của thơ.

Chỉ có khoảng nửa giờ nghỉ giải lao giữa đêm công quả nhưng 
những hình ảnh của Tôn sư luôn xuất hiện trong tôi làm tôi ngày 
càng kính mộ Ngài, ngày càng thấy thiết thân hơn với Hệ phái Phật 
giáo Khất sĩ Việt Nam. Đêm tuy lạnh nhưng quý sư cũng chỉ một y 
hạ, một y trung phong phanh cùng các Phật tử lao động giữa đêm 
khuya. Y vàng và sương trắng hòa quyện nhau giữa đêm sương lạnh 
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giăng màn.

Ngôi Tịnh xá Trung Tâm bắt đầu hình thành từ đó. Tầng trệt đã 
xong, phần “plan-sê” đang được những mẻ hồ của đêm cuối cùng 
hoàn tất. Ai cũng biết, đổ “plan-sê” phải đổ liên tục cho đến khi xong, 
chứ không được nay đổ một phần, mai đổ một chút. Vì nếu làm như 
thế, mặt sàn sẽ không sao liền lạc thành một khối được.

Có những phút thư giãn giữa đêm hoặc giữa ngày trong ngôi 
chùa đang dần được hình thành, tôi cứ mải mê ngắm nhìn theo những 
làn mây trắng, những… bình bát cơm ngàn nhà, những bước chân 
chậm rãi muôn dặm xa, và… cúi đầu xin hỏi đường mây trắng… Tôi 
bỗng nhớ đến một đoạn thơ của Ni trưởng Huỳnh Liên nói về giây 
phút thương nhớ Tổ sư Minh Đăng Quang khi Ngài dạo chơi trên con 
đường mây trắng…

Con khờ dại một đàn chiu chít

Ngày qua ngày xúm xít thở than

Biết ai nhờ cậy hỏi han

Thầy con sức khỏe bình an thế nào…

                 (Cầu nguyện Tôn sư – Ni trưởng Huỳnh Liên)

Thầy đã mang theo bình bát, Thầy đã cất bước dạo chơi qua cõi 
tử sinh, Thầy đã đi vào con đường mây trắng… Người đời làm sao 
còn thấy được dấu chân Thầy!

Từ ngày ấy, kể từ ngày ngôi tịnh xá hoàn thành, tôi đã trở thành 
một Phật tử của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Tôi yêu cái bình bát 
“nghệ sĩ” cơm ngàn nhà ấy, tôi yêu những tấm y vàng như ánh nắng 
mặt trời, những bước chân vô định, những mỗi ngày chỉ một bát 
cơm. Và… và tôi yêu mây trắng là màn, là chăn… “thiện tri thức” để 
tôi tham vấn, để tôi đi đến bến bờ an lạc, hạnh phúc…
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Đạo Phật Khất Sĩ (cảm tác)

Một thân, một bát, một cà sa
Khất thực hoá duyên cõi ta bà
Phạm hạnh nhiếp tâm, cầu giải thoát
Nối truyền Chánh pháp đạo Thích-ca.
                                       

Tụng ca Tổ sư Minh Đăng Quang

Bảy mươi năm trước, Ngài khai đạo
Mở lối, dẫn đường độ thế nhân
Chứng ngộ Vô thường qua sóng biển
Rao giảng pháp môn Bát-nhã thuyền.
                                         

Tăng-già Khất sĩ

Tam y nhất bát, phạn hoà-la
Chánh pháp chân truyền đạo Thích-ca
Chiếu đất màn trời, phương tiện độ
Hành thiền, ngọ thực, hạnh đầu đà.

                                            
PV. Minh Đăng Quang, Q. 2, 

26/02/2014

PGS.TS. Nguyễn Công Lý
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LÖÔÏC SÖÛ TÖÔÛNG NIEÄM 
ÑÖÙC TOÅ SÖ MINH ÑAÊNG QUANG 

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính lạy chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời. 

Kính lạy chư vị lịch đại Tổ sư tiền hiền. 

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang – vị Tổ khai lập Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam.

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni, 

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên dưới 2000 năm và đã thấm 
sâu trong lòng dân tộc Việt. Khoảng giữa thế kỷ XX, tại miền Nam 
Việt Nam, đức Tổ sư Minh Đăng Quang phát Bồ-đề tâm với chí 
nguyện: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, khai sáng “Đạo Phật 
Khất Sĩ Việt Nam”, nay là Hệ phái Khất sĩ – thành viên Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 

Ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954) với 32 tuổi đời, vừa 
tròn 10 năm tu tập, chứng ngộ và hoằng hóa, đức Tổ sư vắng bóng 
đến ngày nay. Từ đó, hằng năm vào mùng 1 tháng 2 âm lịch, hàng 
môn đồ đệ tử Tăng Ni xuất gia và thiện nam tín nữ Phật tử tại gia 
đồng nhất tâm thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm ân đức 
khai sơn sáng lập và ôn lại cuộc đời, đạo hạnh của Tổ sư. 

THÂN THẾ VÀ THỜI NIÊN THIẾU 

Đức Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG, thế danh Nguyễn Thành 
Đạt (tự Lý Huờn) chào đời lúc 10 giờ tối ngày Tân Tỵ 26 tháng 9 
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năm Quý Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long). 

Xuất thân từ gia đình kính Phật trọng Nho, thân phụ Ngài 
là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Tỵ (tự 
Nhàn). Ngài là con út trong gia đình có 5 anh em. Bốn anh chị 
trước Ngài, cụ bà đều thọ thai bình thường, nhưng đến Ngài thì 
cụ bà mang thai đến 12 tháng mới khai hoa. Mười tháng sau, 
ngày 25 tháng 7 năm Giáp Tý (1924), cụ bà bịnh nặng rồi qua đời, 
hưởng dương 32 tuổi. Ngài được người cô và bà nội lãnh phần 
nuôi dưỡng. Đến 3 tuổi, Ngài được kế mẫu Hà Thị Song nuôi 
dưỡng đến ngày trưởng thành. Cụ ông mất ngày mùng 5 tháng 
Giêng năm Mậu Thân (1968), thọ 75 tuổi.

Tuy sinh trưởng ở một làng quê, nhưng Ngài có trí thông 
minh khác hẳn những trẻ cùng thời. Phong cách đi, đứng, ngồi, 
nằm, ăn, mặc, nói, làm… đều thể hiện sự trang nghiêm, điềm đạm 
hơn chúng bạn. Ngài thường san sẻ sách vở viết mực của mình 
cho bạn nghèo đồng học, giúp đỡ người khó khổ, tật nguyền. 
Chính nhờ vậy mà ngay từ lúc còn niên thiếu, Ngài được thân 
phụ rất yêu quý và mọi người thương mến. Ở trường, Ngài luôn 
chăm chỉ học hành, bài vở học đến đâu đều thông suốt đến đó và 
mỗi năm mỗi tiến bộ.

Ngoài giờ học tập ở trường, Ngài phụ giúp việc nhà, đỡ đần 
cha mẹ. Khi tuổi lớn dần, Ngài rất thích theo cụ ông đến chùa lễ 
Phật nghe kinh và thọ dùng chay lạt. Nhờ đó tâm thương người 
mến vật dần thêm tăng trưởng. Như là một thiên tư, Ngài rất 
siêng năng ưa thích nghiên cứu, tìm hiểu sách vở các tôn giáo, 
nhất là tam giáo Thích – Đạo – Nho. Vốn sẵn tuệ căn, Ngài 
thường tìm đến các bậc thức giả trưởng thượng đương thời để 
tham vấn đạo lý. Nhờ vậy mỗi khi chuyện vãn với những người 
thiện duyên, Ngài đều luận giải một cách tinh tường và được 
người người cảm phục. 
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TẦM ĐẠO VÀ XẢ NGHIỆP TRẦN THẾ

Vốn sẵn căn tính của người xuất trần, Ngài nhiều lần xin phép 
thân phụ được qua xứ Chùa Tháp tầm sư học đạo. Nhưng thân 
phụ vì quá thương con, nên không đành để Ngài ra đi một mình 
một bóng đến xứ lạ quê người khi tuổi đời còn niên thiếu. Qua 
nhiều đêm suy nghĩ, không thể vì tình cảm riêng tư của gia đình 
nhỏ hẹp mà chần chừ chí nguyện, nên Ngài quyết chí ra đi:

Thôi thì thôi, thế thôi thì,

Vẹn nguyền, xin chịu lỗi nghì với cha.

Thiếu niên ngày nọ lìa nhà,

Vượt biên giới Việt, Miên xa dặm ngàn.

Lên non tìm động hoa vàng,

Tầm sư học đạo chốn Nam Vang thành.

       (Trụ Vũ)

Ngài rời Việt Nam đến Campuchia lúc 15 tuổi và đến thọ giáo 
với ông Lục Tà Keo mà Ngài đã từng nghe thân phụ đôi lần truyền 
kể về công hạnh giúp đời. Chính nơi vị thầy đầu tiên này, Ngài 
đã trải qua những cuộc thử thách cam go như đào giếng, lấp ao, 
trông nom vườn rẫy, quản lý công nhân trong các cơ sở sản xuất 
lò vôi, buôn bán… Rồi đến một ngày, vị thầy hoan hỷ tỏ lời khen 
ngợi và giao hết gia tài sản nghiệp cho người đệ tử còn đang tập 
sự trông nom. Hơn 3 năm, Ngài vừa công quả vừa hành thiện giúp 
đời, cứu nhân độ thế. Cũng trong thời gian này, Ngài đã nhận ra 
được tính chất tạm bợ, được mất có không của vật chất… và nhận 
thấy rằng hạnh nghiệp tại gia vừa tu tập vừa làm phước giúp đời 
không phù hợp với tâm nguyện, nên Ngài đã bái tạ thầy, xin phép 
về lại Việt Nam. 

Thời gian đó, Ngài được người thân quen giúp cho chỗ làm 
việc ở một hãng buôn trong vùng Chợ Lớn. Chính nơi này nghiệp 
duyên xưa tái hiện, thử thách và kết thúc. Hơn một năm sau, 
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người bạn đời Kim Huê giã từ trần mộng, để lại Ngài đứa con gái 
còn thơ dại. Thành Đạt xin thôi việc, bồng con lặng lẽ quay về 
quê nhà và nhờ gia đình nuôi giúp. Tròn một năm sau, bé Kim 
Liên cũng theo mẹ ra đi, để lại trong lòng Ngài bao nỗi thương 
tâm, trầm quán:

Gẫm trong trời đất vô cùng,

Nợ duyên âu cũng nghiệp chung muôn loài.

Hay là Thánh ý Như Lai,

Muốn cho ôn lại trọn bài đau thương?

Đau thương là tính vô thường!

Vô thường là tính đoạn trường xưa nay.

      (Trụ Vũ) 

Vô thường huyễn hóa đã đánh thức tánh giác và nuôi dưỡng 
Bồ-đề tâm của Ngài. Vào những buổi chiều tà, Ngài thường ngồi bất 
động, trầm tư, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, quán chiếu vạn 
pháp đổi thay huyễn hóa, vô thường.

Có phải chăng bài học đau thương, bài học vô thường, bài học 
đoạn trường là những bài học vi diệu đã chuyển hóa phiền não thành 
Bồ-đề, giúp duyên cho vị Bồ-tát tròn xong hạnh nguyện hôm nào còn 
dang dở?

XUẤT GIA, CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ 

Nhận thấy con đường giải thoát tự thân và cứu khổ độ sinh 
không thể ngoài con đường xuất gia như chư Phật chư Tổ quá khứ, 
không thể ở mãi trong ngôi nhà vật chất giả tạm, nên Ngài quyết chí 
ra đi, hướng về nguồn Chánh giác vào một sáng tinh sương xuân 
Giáp Thân – 1944.

Lần này, Ngài đến vùng biển Mũi Nai – Hà Tiên với ý định đón 
tàu ra Phú Quốc rồi lần đi phương xa, nhưng do duyên trễ tàu, Ngài 
tìm cảnh vắng tĩnh tọa tham thiền. Vào một buổi chiều, trước cảnh 
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thiên nhiên trời nước bao la của núi rừng biển cả, những chiếc thuyền 
nhấp nhô, bọt biển tụ tán... Ngài thiền quán, chiêm nghiệm vạn pháp, 
chơn tâm hiện bày, chứng đạt lý vô thường, khổ não và vô ngã. Các 
pháp đối đãi đầy vơi, có không, còn mất, sống chết, khổ vui của cuộc 
đời chỉ là huyễn hóa, duyên sinh. Ngài tỏ sáng lý pháp “Thuyền Bát-
nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sanh. Sự kiện bừng ngộ tâm linh 
trọng đại này nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 1944. Năm đó đức 
Ngài tròn 22 tuổi.

Sau đó, Ngài trở lại thăm viếng thân phụ và gia đình, khẳng định 
quả vị tu tập và con đường mà Ngài đang dấn thân, rồi tiếp tục du 
phương trải nghiệm chơn lý. Lần này Ngài lại lên vùng Thất Sơn, 
nơi có những bậc ẩn tu ít người thấy gặp. Giữa cảnh trí thiên nhiên 
núi cao chớn chở, cây lá phủ giăng, bốn bề tịch lặng, ngày đêm tham 
thiền tịnh tọa. 

Thời duyên đến, Ngài được một cư sĩ trong chuyến hành hương 
chiêm bái tri ngộ, thành kính cung thỉnh Ngài về Linh Bửu tự tại làng 
Phú Mỹ – Mỹ Tho để phổ hóa nhân sanh.

Tại vùng đất hữu duyên này, Ngài tiếp tục lặng lẽ nghiên tầm 
giáo điển của hai truyền thống Nam và Bắc tông Phật giáo. Trong 
thời gian đầu hành đạo vùng Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định,… Ngài 
đến viếng thăm, tham vấn chư vị danh Tăng trưởng thượng đương 
thời như: thiền sư Minh Trực ở Phật Bửu tự, đại sư Huệ Nhựt phái 
Thiền Lâm, ngài Thiện Tường (chùa Vạn Thọ – Tân Định), Hòa 
thượng Huệ Đăng (Bà Rịa – Vũng Tàu)… Đồng thời, Ngài cũng 
đến trao đổi với các cư sĩ trí thức lúc bấy giờ, như cư sĩ Chánh Trí 
Mai Thọ Truyền (Hội Phật học Nam Việt), cư sĩ Đoàn Trung Còn 
(Tịnh Độ Tông – Sài Gòn), cư sĩ Nguyễn Chấn (Trà Vinh)… Thông 
qua những chuyến viếng thăm và trao đổi đạo lý, Ngài biết rõ hiện 
trạng Phật giáo, đồng thời định hướng cho Đạo Phật Khất Sĩ Việt 
Nam theo truyền thống Phật Tăng xưa, phù hợp với nền văn hóa 
bản địa Việt Nam.

Vào ngày Rằm tháng Tư và Rằm tháng Bảy năm 1946, để châu 
viên giới tướng tương ứng với giới thể tự tánh trang nghiêm thanh 
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tịnh mà Ngài đã thân chứng, Ngài đã ứng dụng lời Phật dạy thực hiện 
Bồ-tát hạnh đối trước Tam Bảo tại Linh Bửu tự 7 ngày đêm thu nhiếp 
tam nghiệp, phát đại nguyện thọ nhận Y Bát giới Sa-di, rồi cụ túc 
Tỳ-kheo 250 giới, với pháp hiệu MINH ĐĂNG QUANG. Ngài phát 
nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, noi gương Phật Tăng xưa 
sống đời phạm hạnh giải thoát.

THUYẾT PHÁP VÀ TRUYỀN ĐẠO

Thời pháp đầu tiên đánh dấu bước đường hoằng dương Phật 
pháp của Tổ sư là “Thuyền Bát-nhã” vào ngày Rằm tháng Chạp năm 
Bính Tuất (1946) tại Linh Bửu tự, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (nay là 
tỉnh Tiền Giang). Từ đó, gót chân hành đạo của Ngài rộng lần ra, từ 
phạm vi làng này sang làng nọ. Người dân hiền cảm mến hình ảnh 
một nhà sư thân đắp mảnh y vàng, tay ôm bình bát đất, chân trần đi 
khất thực vào mỗi buổi sáng, không nhà cửa, không gia đình quyến 
thuộc, không cất giữ chứa chấp món chi, không tiền bạc, không ở 
một nơi nào nhất định, … 

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử lộ

Khất hóa độ xuân thu.

Trong những buổi thuyết pháp, Ngài luôn kêu gọi Tăng đồ trở về 
với giới luật “Nên tập sống chung tu học” và “Không tự lấy để trừ tham, 
không tự làm để tránh ác”. 

Đầu năm 1947, đức Tổ sư rời Phú Mỹ, khởi phát chuyến du hành 
đầu tiên, tiếp độ Tăng Ni xuất gia và Phật tử tại gia. Ngài lần lượt đi 
qua Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre… rồi về lại Long An, Thủ 
Thừa… Ngài quan tâm giáo dưỡng, xây dựng Tăng đoàn, tốt về đạo 
hạnh, vững về Phật pháp. 

Đầu năm 1948, nhân duyên hội đủ, Ngài dẫn đoàn Du Tăng 20 
vị hướng về vùng Chợ Lớn – Sài Gòn – Gia Định để truyền bá giáo 
pháp. Ngài chủ trương và thường khuyến hóa chư đệ tử với quan 
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niệm: “Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta. 
Tiếng ta đây là tất cả. Đó tức là chơn lý võ trụ. Người thực hành đúng 
chơn lý gọi là khất sĩ. Khất ấy là xin, Sĩ đây là học. Xin ấy rồi lại cho, 
học đây rồi lại dạy. Xin phẩm thực để nuôi thân giả tạm, cho sự thiện 
lành phước đức để bảo giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách lượm lặt 
phương pháp khắp nơi, rút nhiều kinh nghiệm. Dạy là đem kết quả 
thực hành đặc điểm chỉ lại cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, 
các pháp nương sanh, mở ra con đường xán lạn cho tất cả kẻ về sau tiến 
bước. Con đường ấy kêu là Đạo. Đạo của Sống là xin nhau sống chung, 
Đạo của Biết là học chung, Đạo của Linh là tu chung”.

Ngài cũng khuyến khích mọi người hãy cùng chung xây dựng 
một cõi đời đạo đức, một xứ thiên đường, một cuộc sống an vui hạnh 
phúc cho nhân loại ngay tại trần gian này bằng cách:

Mỗi người phải biết chữ

Mỗi người phải thuộc giới

Mỗi người phải tránh ác

Mỗi người phải học đạo.

Những thời pháp của Ngài thuyết còn ghi lại trong bộ Chơn 
Lý (gồm 69 tiểu luận). Ngài đã khéo dung hợp tư tưởng giáo lý của 
hai truyền thống Phật giáo, mở ra một nguồn mạch cho con đường 
Trung đạo Chánh đẳng Chánh giác, giúp cho mọi tầng lớp trong xã 
hội nhận được chân giá trị của đạo Phật.

Chư Tăng Ni xuất gia theo Ngài học đạo thời bấy giờ có trên một 
trăm vị, Phật tử quy y thọ giới tại gia cũng hàng chục vạn người. Tịnh 
xá được thành lập hơn 20 ngôi tại các tỉnh miền Đông và đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Trong hàng đại đệ tử của đức Tổ sư có các vị Trưởng lão, Thượng 
tọa kế tục đạo nghiệp, lập các giáo đoàn Du Tăng đi hành đạo khắp 
hai miền Nam – Trung (1955 – 1975) như quý Ngài: Giác Chánh, 
Giác Tánh, Giác Như, Giác Tịnh, Giác An, Giác Nhiên, Giác Lý, 
Giác Đức v.v...
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Bên Ni giới Khất sĩ thì có quý Ni trưởng: Huỳnh Liên, Bạch Liên, 
Thanh Liên, Kim Liên, Ngân Liên, Chơn Liên, Quang Liên, Tạng 
Liên, Trí Liên v.v...

THỜI KỲ THỌ NẠN VÀ VẮNG BÓNG

Chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), tại Tịnh xá 
Ngọc Quang (Sa Đéc), Ngài chậm rãi qua lại dưới tàng cây bả đậu với 
dáng vẻ suy tư, rồi cho gọi chư Tăng đệ tử lấy đệm trải dưới gốc cây, 
ân cần dạy bảo, khuyến tấn tu học, gìn giữ giới pháp, và mở mang 
mối đạo. Ngài từ giã đệ tử và bảo rằng Ngài sẽ đi tu tịnh tại núi “Lửa” 
một thời gian. Chư Tăng đệ tử xin theo, Ngài không cho mà còn dạy 
rằng: “Các ông hãy ở lại ráng lo tu, mở mang mối đạo, giáo hóa chúng 
sanh, đền ơn chư Phật, ấy là các ông theo tôi và làm vui lòng tôi nơi xa 
vắng, rồi một ngày kia tôi sẽ trở về”.

Sáng hôm sau, mùng 1 tháng 2, Ngài rời Tịnh xá Ngọc Quang (Sa 
Đéc) đi qua Tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long) rồi đi tiếp qua Cần Thơ. 
Đi theo Ngài là một vị sư già và một chú điệu. Khi đến Cái Vồn (Bình 
Minh) thì bị một số người ngoại đạo bắt đi biệt tích. Bấy giờ chư đệ 
tử mới biết ra ẩn ý lời nói của Ngài. 

Trái oan là nghiệp chúng sanh

Nạn tai là chuyện phải đành mà thôi

Đành rồi, hóa giải tức thời

Khổ đau sẽ hết nụ cười thêm xinh

MINH ĐĂNG QUANG bóng an bình

MINH ĐĂNG QUANG ngọn đèn linh Ta-bà.

Rồi từ ấy đến nay bóng Ngài bặt vô âm tín. Tròn 60 năm trôi qua, 
bao mùa mai vàng rơi rụng chia sẻ nỗi niềm của hàng vạn con tim 
hiếu kính thương nhớ Tổ Thầy.

Sự ra đi của Tổ sư là một sự mất mát lớn lao không thể tả xiết đối 
với môn đồ đệ tử lúc bấy giờ và mãi cho đến ngày hôm nay. Tuy vậy, 
người đệ tử đức Phật thực hiện lời dạy của chư Phật, luôn tinh tấn tu 



PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN SỬ LIỆU HỆ PHÁI   1061

tập, hành trì chánh pháp. Các đức Thầy, các Trưởng lão Tăng và Ni 
đại đệ tử của Tổ sư đã nỗ lực tu tập tự thân, thành lập các Giáo đoàn 
và hoằng dương Chánh pháp. 

Tiếp nối sứ mạng thiêng liêng cao cả của Tổ sư và chư tiền hiền, 
ngày nay chư đệ tử Tăng Ni và nam nữ Phật tử Khất sĩ vẫn cùng nhau 
một lòng mến đạo thương Thầy, y lời chỉ giáo, gắng công duy trì 
đường lối giáo lý Y bát Khất sĩ để mở mang Phật pháp, giáo hóa nhân 
sanh, đền ơn Thầy Tổ trong muôn một.

KẾT LUẬN

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa chư vị,

Hằng năm, cứ ngày giờ này, chư Tăng Ni và Phật tử các đạo tràng 
tịnh xá ở trong nước và nước ngoài đều tưởng nhớ thâm ân cao cả 
của Tổ sư và trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm.

Dù trải qua 60 năm dài biền biệt, 60 năm mùa mai vàng rơi rụng, 
nhưng tấm lòng của người đệ tử vẫn hiếu đạo trung kiên. Dù mai kia 
mốt nọ, đường trần muôn lối, mỗi người tu tập hành đạo mỗi nơi, 
nhưng chư Tôn đức và huynh đệ Tăng Ni, Phật tử hàng môn đồ đệ tử 
của Tổ sư luôn khắc dạ ghi lòng gương hạnh Bi Trí Dũng của Tổ sư 
để làm rạng rỡ truyền thống tông môn.  

Từ ngàn trước bao người dong ruổi

Nay chốn này đến buổi chúng ta

Con dòng hưởng lấy tài gia

Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ

Là người xưa lao khổ lại càng

Tìm ra nguồn mạch Đạo Vàng 

Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người
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Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng

Công đức Ngài vô lượng vô biên

Hỡi chư Phật tử hữu duyên

Nhớ ơn Thầy Tổ cần chuyên tu hành.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thùy từ chứng giám.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Pháp viện Minh Đăng Quang, PL.2557 – DL.2014

 TM. THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM HỆ PHÁI 

                          SA MÔN GIÁC TOÀN
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KHAÙI LÖÔÏC VEÀ CAÙC GIAÙO ÑOAØN, NI GIÔÙI HEÄ PHAÙI    
VAØ PHAÂN ÑOAØN KHAÁT SÓ 

Ban Biên soạn

Trong thời gian chuẩn bị Hội thảo nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 
năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Ban Tổ chức thực 
hiện ấn phẩm “100 ngôi tịnh xá tiêu biểu” nhằm cung hiến, giới thiệu 
đến chư Tôn đức và bạn đọc những già-lam tiêu biểu, nơi lưu dấu 
Đức Tổ sư và chư Đức Thầy một thời hành đạo, góp phần xiển dương 
đạo pháp. Do đó, Ban Biên soạn đã khái lược những nét căn bản nhất 
về mỗi giáo đoàn trước phần các ngôi tịnh xá của giáo đoàn được giới 
thiệu. Xét nghĩ, tư liệu này là nguồn tư liệu rất hữu ích, chính xác cho 
chủ đề này, Ban Biên soạn xin trích lục và bổ sung một số thông tin 
để giới thiệu đến độc giả.  

GIÁO ĐOÀN I 

Giáo đoàn I chính là đoàn Du Tăng đầu tiên của Giáo hội Tăng-
già Khất sĩ Việt Nam, nay là Hệ phái Khất sĩ, một trong 9 tổ chức 
thành viên tham gia Ban Vận động Thống nhất Phật giáo, thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Giáo đoàn I khởi thủy do Tổ 
sư MINH ĐĂNG QUANG thành lập (1944) và trực tiếp thâu nhận 
Tăng Ni xuất gia, hướng dẫn hành đạo (1947). Ngày mùng 1 tháng 2 
năm Giáp Ngọ (1954), Tổ sư vắng bóng. Trong khoảng thời gian 10 
năm giáo hóa, Đức Tổ sư đã chứng minh thành lập hơn 20 ngôi tịnh 
xá đầu tiên, thâu nhận hơn 100 Tăng Ni xuất gia và truyền thọ Tam 
quy Ngũ giới cho hàng chục vạn cư gia bá tánh. 
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Sau khi Tổ sư vắng bóng, Giáo đoàn vẫn tiếp tục hành đạo do 
quý Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh và Trưởng lão Tri sự Giác Như 
lãnh đạo. Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh hướng dẫn đoàn Du Tăng 
khoảng 20 vị thực hiện hạnh nguyện du phương hóa duyên hành 
đạo suốt các tỉnh miền Trung (1956 – 1957), sau đó về các làng mạc 
vùng sâu vùng xa của một số tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ. 
Trưởng lão Tri sự Giác Như thì quán xuyến chư Tăng và các tịnh xá 
liên hệ của Giáo đoàn. Đến năm 1972, sức khỏe của Trưởng lão ngày 
một yếu và nhận thấy Hòa thượng Giác Giới có đủ năng lực và phẩm 
chất của một vị kế thừa lãnh đạo, nên Trưởng lão Tri sự đã giao việc 
Tri sự Tăng đoàn lại cho Hòa thượng Giác Giới và an vui tịnh tu cho 
đến ngày Ngài viên tịch – 18 tháng 4 năm Quý Hợi (1983). 

Đến khi đất nước hòa bình độc lập, đoàn Du Tăng tạm dừng 
bước chân du hóa. Nhị Tổ Giác Chánh tuổi đời mỗi lúc mỗi cao, từ 
năm 1982, Ngài lui về tịnh dưỡng tại một số trụ xứ như: Vườn nhãn 
(Vĩnh Châu), Tịnh xá Ngọc Mỹ (Sóc Trăng), Pháp viện Minh Đăng 
Quang (Q.2 – TP. HCM), Tịnh xá Ngọc Liên (Bạc Liêu), Tịnh xá Ngọc 
Vân (Trà Vinh)… và điểm dừng chân lúc cuối đời là Tổ đình Tịnh xá 
Ngọc Viên (Vĩnh Long). Tại nơi đây, ngày 17 tháng 6 năm Giáp Thân 
(2004), Ngài đã xả bỏ báo thân, an nhiên viên tịch, trụ thế 92 năm.

Giáo đoàn I hiện có 33 ngôi tịnh xá, tịnh thất. Tăng có 22 tịnh xá 
và được 110 vị. Ni có 11 tịnh xá và được 85 vị. Chư vị trụ trì các tịnh 
xá đều là thành viên của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc 
biệt, Giáo đoàn I có 3 vị Giáo phẩm là Hòa thượng Giác Nhường (TP. 
Cần Thơ) hiện là Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, 
Hòa thượng Giác Giới (tỉnh Vĩnh Long) là Ủy viên Thường trực 
HĐTS sự kiêm Phó ban Tăng sự TW GHPGVN, Hòa thượng Giác 
Dũng (tỉnh An Giang) là Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An 
Giang. Chư Tăng trong Giáo đoàn phần lớn đều có khuynh hướng ẩn 
dật tu hành và gìn giữ phát huy truyền thống Hệ phái. 

Ngày nay, Hòa thượng Giác Giới, đương kim Tri sự trưởng Giáo 
đoàn I đang kiến tạo Tổ đình Minh Đăng Quang tại nơi Tổ được sinh 
ra như là một biểu hiện lòng thành kính biết ơn đến công đức lập 
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đạo và giáo hóa của Tổ sư. Dự kiến Tổ đình Minh Đăng Quang sẽ là 
điểm dừng chân tu tập của hành giả trong Giáo đoàn I nói riêng, Hệ 
phái nói chung và cho cả những hành giả tha thiết trên con đường 
tìm cầu giác ngộ. 

GIÁO ĐOÀN II 

Sau ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng 1 tháng 2 năm 
Giáp Ngọ (1954), đến năm 1963, các vị đệ tử của Tổ sư theo nhân 
duyên hành đạo. Mỗi vị đều thâu nhận đệ tử xuất gia tu học và cư sĩ 
tại gia cùng xây dựng đạo tràng tịnh xá. Những ngày Tự Tứ Tăng và 
thọ giới Tỳ-kheo, chư Tăng đều quy tụ về một địa điểm chung, dưới 
sự chủ tọa của các vị Trưởng lão đệ tử của Tổ sư, đứng đầu là Nhị 
Tổ Giác Chánh. Đến năm 1963, do tình hình Pháp nạn nên Nhị Tổ 
Giác Chánh thông báo cho các Giáo đoàn, ở đâu thuận duyên và đủ 
túc số chúng thì được phép làm Tự Tứ và truyền giới Tỳ-kheo. Từ 
nhân duyên đó, các vị Trưởng lão, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni có 
thâu nhận Tăng Ni hướng dẫn hành đạo tu học trở thành những vị 
Trưởng đoàn, tự quản lý Tăng chúng và cơ sở đạo tràng.

Cuối năm 1954 và các năm 1955 – 1957, Đức Thầy Giác Tịnh 
và vài đệ tử của Tổ sư hành đạo ra miền Trung, Trưởng lão Giác 
Tánh cùng Đức Thầy Giác Tịnh đã phát tâm trụ lại giáo hóa. Với bổn 
nguyện cao cả ấy, Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh đã 
không quản ngại khó khăn của buổi sơ khai và sự khắc nghiệt của 
thời tiết nơi vùng đất này, đã nỗ lực dấn thân hoằng duơng Chánh 
pháp, kiến lập đạo tràng, tiếp Tăng độ chúng, thành lập Giáo đoàn II 
vào những ngày tháng đầu năm 1957 – 1958. 

Theo bước chân du phương hóa đạo của nhị vị Trưởng lão và chư 
Tăng đệ tử, 17 ngôi tịnh xá thuộc giáo đoàn II lần lượt được thành 
lập. Các ngôi tịnh xá trải dài từ Ngọc Đăng (Gia Định) đến Trúc Lâm 
(Tân Hà), Ngọc Thiện (Ma Lâm), Ngọc Xuân (Chợ Lầu), Ngọc Thuận 
(Phan Rang – Ninh Thuận), Ngọc Trang (Nha Trang), Ngọc Nhơn 
(Quy Nhơn), Ngọc Hội (Bồng Sơn), Ngọc Nghĩa (Quảng Ngãi), Ngọc 
Giáng (Đà Nẵng), Ngọc Hương (Thừa Thiên – Huế), Ngọc Hà (Đông 
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Hà), Ngọc Trị (Quảng Trị) và các tịnh xá trên vùng cao nguyên như 
Ngọc Nguyên (Đăk Lăk), Ngọc Thiền và Đức Niệm (Đăk Nông). 

Sử mầu lần giở từng trương

Hạnh tu Khất sĩ du phương ta bà

Khắp vùng non biển quê ta

Đâu đâu chẳng hiện bóng hoa Ưu Đàm

(Ánh Minh Quang, Trụ Vũ thi hóa tiểu sử Tổ sư)

Quả thật như vậy, nơi nào có bước chân của Trưởng lão và 
Đức Thầy cùng chư Tăng hành đạo, nơi đó có đạo tràng tịnh xá 
được thành lập, và hàng ngàn Phật tử qui y tu học, góp phần cải 
tạo nhân tâm, ổn định xã hội, cũng như đóng góp vào vườn hoa 
Phật giáo những công trình kiến trúc mới lạ đặc sắc của Phật giáo 
Khất sĩ biệt truyền.

Vì nhu cầu tu học cũng như sinh hoạt của Tăng chúng và cư gia 
bá tánh nên các ngôi đạo tràng tịnh xá được thành lập, thiện tín mỗi 
nơi phát tâm cúng dường đất, góp công sức và vật liệu xây dựng đạo 
tràng làm nơi thờ phượng, sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh. 

Những năm 1956 – 1975, chư Tăng hành trì hạnh y bát khất thực, 
nhẹ nhàng về tứ sự ăn mặc ở bệnh. Từ năm 1975 cho đến nay, nhằm 
chia sẻ và cũng để góp phần vào việc xây dựng đất nước sau chiến 
tranh, chư Tăng trong Giáo đoàn hưởng ứng tinh thần chung của Hệ 
phái dừng chân du hóa, tùy nhân duyên của mỗi trú xứ đạo tràng mà 
lưu trụ tinh tấn tu học, xiển dương Chánh pháp. Nhìn chung, chư 
Tăng trong Giáo đoàn vẫn giữ được sự trưởng tịnh, giản dị, gắn bó 
trong tinh thần lục hòa cộng trụ, giới hạnh tinh nghiêm. 

Tiếp bước ân sư, chư đệ tử đã luân phiên thừa kế trụ trì, trùng 
tu tái thiết các đạo tràng tịnh xá ngày một khang trang tốt đẹp, thiện 
nam tín nữ Phật tử gần xa nương về, tu sửa thân tâm, làm lành lánh 
ác, hộ đạo giúp đời, trang nghiêm quốc độ.

Hiện nay Giáo đoàn có 17 ngôi tịnh xá, một tịnh thất và 60 Tăng 
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sư do Hòa thượng Giác Thanh trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên (Buôn 
Ma Thuột) đương vi Trị sự trưởng Giáo đoàn. 

Trong tinh thần hòa hợp tu học, lợi lạc quần sanh, chư Tôn đức 
Tăng trong Giáo đoàn II cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử các 
miền tịnh xá đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoằng pháp, 
nghi lễ, từ thiện xã hội và các ban ngành khác của các cấp Giáo 
hội, làm cho đạo pháp càng thêm nhuần rạng, ngõ hầu đáp đền 
phần nào ân đức mở đạo, giáo hóa sâu dày của Đức Tổ sư và chư vị 
Trưởng lão, Đức Thầy. 

GIÁO ĐOÀN III 

Giáo đoàn III do Đức Thầy Giác An, một trong các vị đại đệ tử 
của Tổ sư, thành lập năm 1957. Sau chuyến du hóa đầu tiên ra miền 
Trung cùng với đoàn Du Tăng, Đức Thầy nhận thấy Phật pháp có thể 
phổ truyền tại vùng đất này, nên Ngài phát đại nguyện trở lại tiếp độ 
những người hữu duyên. 

Địa bàn hoạt động của Giáo đoàn III trải dài từ Phan Thiết 
– Ninh Thuận, Phan Rang – Bình Thuận, Nha Trang – Khánh 
Hòa, Tuy Hòa – Phú Yên, Quy Nhơn – Bình Định, Quảng Ngãi và 
ngược lên 4 tỉnh cao nguyên: Đà Lạt - Lâm Đồng, Ban Mê Thuột – 
Đăk Lăk, Pleiku – Gia Lai và Kon Tum. Tròn 14 năm giáo hóa lập 
đoàn (1957 – 1971), Đức Thầy đã thành lập được 20 ngôi tịnh xá: 
Ngọc Cát (Phan Thiết), Ngọc Bảo (Phan Rang), Ngọc Pháp (Nha 
Trang), Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột), Ngọc Phúc (Pleiku), Ngọc 
Trung (An Khê – Gia Lai), Ngọc Túc (An Túc – Gia Lai), Ngọc 
Phú (Tuy Hòa – Phú Yên), Ngọc Rạng (Sông Cầu – Phú Yên), Ngọc 
Long (Diêu Trì – Bình Định), Ngọc Sơn (Tuy Phước – Bình Định), 
Ngọc Hòa (Nhơn Lý – Quy Nhơn – Bình Định), Ngọc Châu (Kim 
Châu – Đăk Lăk), Ngọc Bình (Quảng Tín – Quảng Ngãi), Ngọc 
Hạnh (Kon Tum), Ngọc Duyên (Đập Đá – Bình Định), Ngọc Đà 
(Đà Lạt – Lâm Đồng), Ngọc Lương (Bắc Bình – Bình Thuận), 
Ngọc Châu (Nhơn Châu – Quy Nhơn), Tổ đình Nam Trung (Ngọc 
Tòng – Nha Trang – Khánh Hòa). Hiện nay, Tịnh xá Ngọc Châu, 
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Ngọc Bình và Ngọc Quang (Quy Nhơn) không còn. 

Điểm đặc biệt của Giáo đoàn III là Đức Thầy – vị duy nhất trong 
các đệ tử của Tổ sư trong thời kỳ đầu tiếp nhận cả Tăng lẫn Ni. Mùa 
Tự Tứ Tăng - Vu Lan Bồn năm 1968 tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu 
Trì – Bình Định), chư Ni chính thức được chứng minh cho gia nhập 
tu học theo sự hướng dẫn của Tăng đoàn.  

Mùa thu năm Tân Hợi (1971), Giáo đoàn tổ chức Đại lễ Tự Tứ 
Tăng – Vu Lan Bồn tại Tịnh xá Ngọc Cát, sau những lời phó chúc và 
sắp đặt đại chúng, Đức Thầy xả bỏ báo thân, điềm nhiên viên tịch 
(lúc 3 giờ 30, ngày 16 tháng 7 năm Tân Hợi), đánh dấu một thời kỳ 
hành đạo viên mãn. Xá-lợi của Đức Thầy được chia thành hai phần 
để tứ chúng xây tháp phụng thờ tại Tịnh xá Ngọc Cát và Tổ đình Nam 
Trung. Lúc bấy giờ chư Tăng được 60 vị, chư Ni trên 10 vị và được 29 
ngôi tịnh xá. 

Với lời di huấn của Đức Thầy trước lúc ra đi, Trưởng lão Giác 
Phải kế nhiệm và làm Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn để tiếp tục sứ mạng 
giữ gìn đạo mạch, kế vãng khai lai. Trong 25 năm Đức Trưởng lão 
Giác Phải làm Trưởng Giáo đoàn (1971 – 1996), chư Tôn đức Tăng 
Ni trong Giáo đoàn đã dựng lập được 38 ngôi tịnh xá. 

Sau khi Đức Trưởng lão viên tịch ngày mùng 1 tháng 5 năm 
Bính Tý (1996), Giáo đoàn cung cử vị kế nhiệm Trưởng Giáo đoàn 
là Trưởng lão Giác Phúc. Với 5 năm (1996 – 2001) Trưởng lão Giác 
Phúc giữ trọng trách, cũng như hai giai đoạn trước, chư Tăng Ni các 
tịnh xá an định tinh tấn tu tập và xây dựng thêm được 9 ngôi tịnh 
xá. Ngày 19 tháng 2 năm Tân Tỵ (2001), Trưởng lão tự tại xả bỏ báo 
thân, thâu thần viên tịch. Sự kiện “chích lý quy Tây” bằng sự báo tin 
trước của Ngài đã khích lệ rất nhiều cho sự tu học của chư Tăng Ni 
và Phật tử trong Giáo đoàn, cũng như chư Tăng Ni, Phật tử Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tại thành phố Pleiku. 

Kế tục sự nghiệp của Đức Thầy và các bậc tiền nhân, Hòa thượng 
Giác Dũng được suy tôn làm Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn. Trong vòng 
12 năm (2001 – 2013), dưới sự điều hành bằng đức hạnh và từ bi của 
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Hòa thượng, số lượng Tăng Ni trong Giáo đoàn tăng lên đáng kể. 
Với uy tín và đức độ của Hòa thượng, các đạo tràng vùng cao nguyên 
Đăk Lăk, Đăk Nông được thành lập thêm. Song song đó, Hòa thượng 
còn đặt nền tảng cho các hoạt động Phật sự ở một số tỉnh thành như 
Nghệ An, Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang v.v… Tổng số tịnh xá 
được dựng lập và đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý là 
40 ngôi. 

Sau ngày Hòa thượng Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn viên tịch, Hòa 
thượng Giác Thuận được suy tôn làm Tri sự trưởng Giáo đoàn cùng 
với sự chứng minh, hỗ trợ của chư vị Hòa thượng như Hòa thượng 
Giác Hùng, Hòa thượng Giác Tần, Hòa thượng Giác Phương, Hòa 
thượng Giác Y và chư Tôn đức Phó Ban Trị sự Giáo đoàn: Thượng tọa 
Giác Phùng, Thượng tọa Giác Trong, Thượng tọa Giác Trí, Thượng 
tọa Giác Minh, Hòa thượng Giác Thành, Thượng tọa Giác Tiến và 
chư Thượng tọa, Đại đức trong các Ban. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đức độ của chư vị Trưởng Giáo 
đoàn, ngày nay số lượng chư Tăng Ni trong Giáo đoàn là 500 vị, 
gồm 275 Tăng với 62 ngôi tịnh xá, tịnh thất, tự viện và 225 Ni với 
43 tịnh xá, tịnh thất. Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” 10 ngày dành 
cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và tập sự được tổ chức định kỳ mỗi năm 3 
khóa được bắt đầu từ năm 2012, mỗi khóa trung bình khoảng 100 
-120 vị. Một số tịnh xá mở các khóa tu thiền định kỳ “Tâm tĩnh 
lặng” cho cả Tăng Ni và Phật tử cộng tu với thời gian dài 5 ngày, 7 
ngày hoặc 10 ngày dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Tăng, trung 
bình mỗi năm 3 – 4 khóa. Mỗi khóa khoảng 70 -100 vị. Hầu hết các 
đạo tràng đều tổ chức khóa tu Bát Quan Trai, Niệm Phật, tu thiền 
hoặc lớp giáo lý cũng như các hoạt động từ thiện xã hội, dạy học 
miễn phí v.v… Một số đạo tràng tổ chức Gia đình Phật tử và Câu 
lạc bộ nhằm hướng lớp trẻ đến với Phật pháp bằng con đường thiện 
nguyện và phụng sự nhân sinh. 

Chư Tăng Ni trẻ trong Giáo đoàn còn được chư Tôn đức Tăng 
Ni quan tâm, tạo điều kiện cho du học một số nước. Hiện nay có 9 
vị Tăng Ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, Triết học, Tôn giáo học, Giáo 
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dục học đã trở về nước làm Giáo thọ, phục vụ Giáo hội, Hệ phái và 
Giáo đoàn. Mười lăm vị đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ tại 
Ấn Độ, Miến Điện, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số đang học chương 
trình Cử nhân Phật học tại Miến Điện. Có hơn 70 vị đã tốt nghiệp Cử 
nhân Phật học trong nước đã và đang phục vụ tại các trường Trung 
cấp, Sơ cấp và Ban trị sự tỉnh thành. Hiện tại có khoảng trên 50 Tăng 
Ni đang theo học cấp bậc Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp Phật học tại 
các trường trong các tỉnh. 

Chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn ngoài việc tịnh tu như 
truyền thống Hệ phái xưa nay, còn tích cực tham gia vào tổ chức các 
cấp Giáo hội và ban ngành viện trung ương như: 

-  Cố HT. Giác Dũng – Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn: Quyền Trưởng 
ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ III (1992 –1997), Trưởng 
ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ IV và V (1997 – 2007), 
Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk (nhiệm kỳ VI và VII: 
2007 – 2017), Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN (nhiệm 
kỳ IV, V, VI: 1997 – 2012), Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN 
(nhiệm kỳ VII: 2012 – 2017). 

- Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức hiện nay đang 
tham gia HĐTS, Ban Trị sự tỉnh thành, quận huyện với các chức danh 
là Chứng minh Ban Trị sự, Phó ban Trị sự, Chánh Thư ký, Chứng 
minh Ban Trị sự huyện, dịch giả trong Viện nghiên cứu, giáo thọ 
trong Phật học viện, Ủy viên trong Ban Giáo dục, Ban Hoằng pháp, 
Ban Truyền thông, Ban Nghi lễ Trung ương và tỉnh, thành… như  
HT. Giác Thảo (Khánh Hòa), HT. Giác Tần (Bình Định), HT. Giác 
Thành (Gia Lai), HT. Giác Thuận (Phú Yên), TT. Giác Phùng (Khánh 
Hòa), HT. Giác Y (Khánh Hòa), TT. Giác Trí (Bình Định), TT. Giác 
Minh (Lâm Đồng), TT. Giác Tiến (Đăk Lăk), TT. Giác Trong (Khánh 
Hòa), TT. Giác Duyên (Gia Lai), ĐĐ. Giác Phổ (Đăk Lăk), ĐĐ. Giác 
Hoàng (TP. HCM), ĐĐ. Giác Nhường (Đăk Nông), v.v…

- Một số chư Tôn đức Ni cũng tham gia vào các Ban Trị sự tỉnh và 
Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương và tỉnh như: Ni trưởng Hiệp 
Liên (Gia Lai), Ni sư Cảnh Liên (Gia Lai), Ni sư Dung Liên (Bình 
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Thuận), Ni sư Lãnh Liên (Đăk Lăk), Sư cô Hiếu Liên (Đăk Lăk), v.v… 

Tóm lại, từ 20 ngôi tịnh xá được Đức Thầy khai lập, trải qua 
hơn 40 năm, ba vị Trưởng đoàn tiếp nối hạnh nguyện cao cả của 
Đức Thầy, tế độ gần 500 Tăng Ni, tùy duyên hành hóa để ánh sáng 
chơn lý ngời tỏa từ vùng đồng bào thiểu số miền cao nguyên đến 
dân chài miền duyên hải, rồi ra cả các tỉnh miền Bắc xa xôi. Ngày 
nay với 108 ngôi tịnh xá, tịnh thất, tự viện trực thuộc Giáo đoàn III 
là nơi nương tựa tâm linh của hơn 50.000 Phật tử, góp phần tô điểm 
nét đẹp văn hóa, tâm linh cho dân tộc, xây dựng an bình, phồn 
thịnh cho đất nước.

GIÁO ĐOÀN IV 

Giáo đoàn IV Phật giáo Khất sĩ do Hòa thượng Pháp sư Giác 
Nhiên sáng lập và làm Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn. Hòa thượng Pháp 
sư là một trong thập đại đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Sau 
ngày Đức Tổ sư vắng bóng (mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ – 1954), 
Hòa thượng Pháp sư đã hai lần tham gia đoàn Du Tăng Khất Sĩ Việt 
Nam hành đạo ra miền Trung, làm giảng sư của đoàn. Khi trở về 
miền Nam, Hòa thượng Pháp sư đã đứng ra thành lập Giáo đoàn IV 
vào năm 1957. 

Với phước đức sâu dày và nhân duyên rộng lớn của Hòa thượng 
Pháp sư cùng chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn, dần dần chúng 
đệ tử quy tụ, các tịnh xá đạo tràng được tứ chúng xây dựng lên theo 
bước chân hóa đạo của quý Ngài. 

Tịnh xá Trung Tâm của Giáo đoàn IV tọa lạc tại số 21 (số cũ là 7) 
đường Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là 
trụ sở của Giáo đoàn IV từ khi được xây dựng vào tháng 4 năm 1965. 
Đến khi Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam được thành lập vào 
năm 1966, Tịnh xá Trung Tâm trở thành trụ sở của Giáo hội Tăng-
già Khất sĩ Việt Nam. Và từ năm 1981 đến nay (2014), Tịnh xá Trung 
Tâm cũng là một trong những đạo tràng tiêu biểu của Hệ phái Khất 
sĩ và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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Trong suốt 34 năm qua (1980 – 2014), từ 16 tháng 4 đến Rằm 
tháng 7 âm lịch, Tịnh xá Trung Tâm là điểm An cư Kiết hạ tập trung 
của chư Tăng Hệ phái Khất sĩ. Đồng thời, nơi đây cũng là trụ xứ của 
Tăng sinh theo học tại các trường, lớp Trung cấp Phật học, Cao đẳng 
Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và 2 lớp 
đào tạo Trung – Cao cấp Giảng sư. Hiện nay, Tịnh xá Trung Tâm 
còn có thêm một lớp Sơ cấp Phật học cho Tăng sinh tân học xuất 
gia. Ngoài ra, Tịnh xá Trung Tâm cũng là nơi tu tập Bát Quan Trai và 
thuyết giảng kinh pháp hàng tuần cho đông đảo Phật tử tại gia.

Giáo đoàn IV hiện do Hòa thượng Giác Phúc kế nhiệm làm Đệ 
nhị Trưởng Giáo đoàn, Hòa thượng Giác Ngộ và Hòa thượng Giác 
Toàn làm Phó Trưởng Giáo đoàn. Ban Tri sự (nội bộ) của Giáo đoàn 
được cung cử (từ  năm 2011 đến 2013), nay là Hội đồng Tỳ-kheo do 
Hòa thượng Giác Thông làm Trưởng ban. 

Về cơ sở, Giáo đoàn IV có 80 ngôi tịnh xá, tịnh thất. Tập trung 
nhiều nhất là tại TP. Hồ Chí Minh với 15 cơ sở tại các quận, huyện: 
Hóc Môn, Bình Thạnh, Quận 2, Thủ Đức, Bình Chánh v.v... Kế 
đến, Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 cơ sở, Bình Dương và Tiền Giang có 
7 cơ sở, Cần Thơ và Kiên Giang có 6 cơ sở, và rải rác tại các tỉnh 
Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, An 
Giang, Hậu Giang. 

Một đặc điểm là từ năm 1965 đến nay, Giáo đoàn IV cũng là nơi 
nương tựa y chỉ tu học và hành đạo cho 2 phân đoàn Ni giới: Đoàn 
Ni trưởng Ngân Liên và Đoàn Ni trưởng Trí Liên với các tịnh xá, tịnh 
thất trực thuộc khoảng 50 ngôi. Ngoài ra, còn có cố Ni trưởng Hà 
Liên và cố Ni trưởng Cung Liên, là những bậc Tôn túc của Ni giới 
cũng dẫn chư Ni đệ tử gia nhập Giáo đoàn IV. Từ năm 2010, chư 
Tôn đức Tăng Ni đệ tử cố Trưởng lão Từ Huệ theo sự hướng dẫn của 
Hòa thượng Huệ Tâm cũng xin gia nhập Giáo đoàn, mở rộng địa bàn 
hành đạo của Giáo đoàn IV về 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Chư vị Giáo phẩm Giáo đoàn IV đã và đang tham gia Hội 
đồng Chứng minh như: Hòa thượng Giác Nhu (1981 – 1997), Hòa 
thượng Giác Phúc, Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Giác Ngộ, 
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Hòa thượng Giác Lai. Hội đồng Trị sự như: Hòa thượng Giác Toàn, 
Thượng tọa Minh Thành, Thượng tọa Minh Bửu… 

Chư Tôn đức là thành viên Chứng minh, Phó ban Trị sự, Ủy 
viên Ban Trị sự tỉnh, thành, quận, huyện GHPGVN gồm các vị: Hòa 
thượng Giác Vạn (An Giang), Hòa thượng Giác Thông, Thượng 
tọa Minh Ngạn (Đồng Nai), Hòa thượng Giác Giàu (Hậu Giang), 
Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Minh Hồng (Sóc Trăng), Hòa 
thượng Minh Nhuần, Thượng tọa Minh Tông (Kiên Giang), Thượng 
tọa Minh Bửu (Tây Ninh), Thượng tọa Minh Thuấn, Đại đức Minh 
Lực (Bình Dương), Thượng tọa Minh Hóa, Thượng tọa Minh Lộc 
(TP. HCM)… 

Trải qua trên 50 năm thành lập Giáo đoàn IV, chư Tôn đức Tăng 
trong Giáo đoàn đã nỗ lực tu tập, kiến lập đạo tràng, tích cực tham 
gia các Phật sự trong Giáo hội, đào tạo Tăng Ni, góp phần trùng hưng 
Phật pháp, làm rạng rỡ tông môn Hệ phái và góp phần  phụng sự xã 
hội nhân sinh. 

GIÁO ĐOÀN V 

Giáo đoàn V do Đức Thầy Giác Lý đứng ra thành lập năm 1960 và 
làm Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn. Đức Thầy Giác Lý sinh trưởng tại Gò 
Công tỉnh Tiền Giang. Năm 1952, Đức Thầy có duyên lành diện kiến 
Tổ sư Minh Đăng Quang khi Ngài hành đạo đến vùng đất Gò Công, 
kính mộ công hạnh Tổ sư và được Tổ sư tiếp độ xuất gia. Sau khi Tổ 
sư vắng bóng, Đức Thầy cùng đoàn Du Tăng hành đạo ra miền Trung. 
Khi trở về lại miền Nam, Đức Thầy có duyên thành lập Giáo đoàn V, 
tiếp độ Tăng chúng và dựng lập tịnh xá từ 2 miền Trung Nam như: 
Quảng Nam (Hội An), Bình Định, Cam Ranh, Tháp Chàm, Bình Long, 
Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long, …

Giáo đoàn V có hơn 30 ngôi tịnh xá, tịnh thất do Đức Thầy Giác 
Lý trực tiếp chứng minh dựng lập sau hơn 15 năm hướng dẫn Giáo 
đoàn hành đạo. Ngài viên tịch tháng 02 năm 1973 tại Tịnh xá Trung 
Tâm, Phú Lâm, Quận 6, TP.HCM. Tro tàn xá-lợi của Đức Thầy được 
môn đồ tứ chúng cung nghinh về xây dựng bảo tháp phụng thờ tại 
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Tịnh xá Ngọc Đa – Núi Lớn – TP. Vũng Tàu. Sau đó, Hòa thượng 
Giác Bạch, trưởng tử kế thừa Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn V tiếp tục 
duy trì và phát triển Giáo đoàn. Sau khi Hòa thượng Giác Bạch viên 
tịch (1996), Giáo đoàn xây tháp phụng thờ tro tàn xá-lợi tại Tịnh xá 
Ngọc Lợi, Gò Công, Tiền Giang.

Hiện nay, Giáo đoàn V do quý Hòa thượng: Giác Cầu, Giác Hà, 
Giác Tràng,… cùng chư Tôn túc trong Giáo đoàn chung lo Phật sự. 
Chư vị Giáo phẩm tham gia Phật sự tại các cấp GHPGVN như sau:

+ Hòa thượng Giác Cầu – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành viên HĐCM GHPGVN. 

+ Hòa thượng Giác Hà – Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Q. 6: Phó 
ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Từ thiện xã hội Trung ương 
GHPGVN.

+ Hòa thượng Giác Tràng – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cẩm, Hội An: 
Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Thành viên HĐCM 
GHPGVN. 

+ Hòa thượng Giác Tùng – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đa, thành phố 
Vũng Tàu: Chánh Đại diện PG thành phố Vũng Tàu, Phó ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Thượng tọa Giác Pháp – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang: Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Nghi lễ 
Trung ương.

+ Thượng tọa Giác Nhân – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lợi, Gò Công: 
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

+ Và còn rất nhiều vị Hòa thượng, Thượng tọa tham gia các cấp 
Giáo hội tại các địa phương.
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GIÁO ĐOÀN VI

Sau khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng năm 1954, hàng 
đệ tử của Tổ sư đã nối chí Tổ Thầy đi hành đạo. Trong bối cảnh ấy, 
Hòa thượng Giác Huệ xuất gia trở thành đệ tử của Đức Nhị Tổ Giác 
Chánh. Trải qua thời gian hầu thầy, tu tập tăng trưởng đạo hạnh cùng 
với tài năng thuyết pháp, sáng tác văn thơ, Hòa thượng được mọi 
người kính quý. Khi ấy, các vị Đức Thầy lần lượt mở ra các Giáo đoàn, 
Hòa thượng Giác Huệ cùng Hòa thượng Giác Đức thành lập Giáo 
đoàn vào năm 1962. Ngài đã dẫn dắt Tăng chúng đệ tử đi hành đạo 
giáo hóa nhiều nơi và xây dựng nhiều tịnh xá ở miền Tây Nam Bộ.

Các trụ xứ: Tịnh xá Lộc Uyển (Q. 6, TP. Hồ Chí Minh), Tịnh xá 
Ngọc Châu (Tân Châu) và Tịnh xá Ngọc Ánh (Chợ Mới – An Giang), 
Tịnh xá Ngọc Thặng (Thủ Thừa – Long An), Tịnh xá Ngọc Huệ (Cai 
Lậy – Tiền Giang),... đều là những đạo tràng do Hòa thượng Giác 
Huệ chứng minh thành lập trên bước đường hoằng pháp. 

Năm 1978, Hòa thượng Giác Huệ vắng bóng, Hòa thượng 
Giác Đức kế thừa làm Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn. Trong giai đoạn 
này, Hòa thượng Giác Đức đã có nhiều nỗ lực củng cố Giáo đoàn 
VI, nhất là đưa Giáo đoàn hội nhập sinh hoạt Hệ phái và Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 

Năm 1997, Hòa thượng Giác Đức thuận thế vô thường viên tịch. 
Từ đó đến nay, Hòa thượng Giác Tuấn kế thừa trách nhiệm Trị sự 
trưởng Giáo đoàn, dưới sự cố vấn của Hòa thượng Giác Giới (Trưởng 
ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái) và Hòa thượng Giác Toàn (Phó 
ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái).

Giáo đoàn VI, hiện có 47 vị Tăng và 18 ngôi tịnh xá. Chư Ni có 
39 vị và 7 ngôi tịnh xá. Chư Ni Giáo đoàn VI được thành lập ngày 8 
tháng 8 năm Quý Tỵ (2013) do Ni sư Thắm Liên – Trụ trì chùa Phước 
Hưng – Đồng Nai làm Trưởng Ni, đặt dưới sự và chứng minh và điều 
hành của Hội đồng Tỳ-kheo Giáo đoàn.

Chư Tôn đức trong Giáo đoàn cũng tích cực tham gia các Ban 
của các cấp Giáo hội, các hoạt động Phật sự của Giáo hội như làm từ 
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thiện, phòng thuốc Tuệ Tĩnh đường v.v…

Ngày nay, Giáo đoàn VI đang nỗ lực hoằng khai Phật pháp, cất 
lập thêm đạo tràng, nuôi dưỡng Tăng tài, tạo nguồn nhân lực cho 
Giáo đoàn và đóng góp cho Hệ phái cũng như Giáo hội trong khả 
năng khiêm tốn của mình. 

NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Ni giới Hệ phái Khất sĩ (Ni giới HPKS) do Ni trưởng Huỳnh Liên 
là Trưởng tử Ni của Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG đứng ra thành lập. 
Buổi đầu, hàng Ni giới do Tổ sư trực tiếp chứng minh tiếp độ và giáo 
dưỡng cho đến khi Tổ sư vắng bóng. Quý Ni trưởng kế thừa trực tiếp 
lãnh đạo và chính thức thành lập Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam 
năm 1958, nay là Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đặt trụ sở tại Tịnh xá Ngọc 
Phương, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là TP. Hồ Chí Minh). 

Trong 10 năm đầu (1954 - 1964), Ni giới HPKS do Ni trưởng 
Huỳnh Liên và Ni trưởng Bạch Liên trực tiếp hướng dẫn, nối gót 
Giáo đoàn Du Tăng đi hành đạo 2 miền Nam – Trung, thu nhận 
nhiều giới tử phát tâm xuất gia và cư sĩ Phật tử tại gia hộ trì Tam Bảo. 
Đồng thời, quý Ni trưởng cũng đứng ra dựng lập hàng trăm ngôi đạo 
tràng tịnh xá để Ni giới có nơi dừng chân tu học, giáo hóa cư gia có 
nơi nương tựa. 

Mười năm kế (1965 – 1975), vì chiến tranh tại miền Nam Việt 
Nam mỗi ngày một leo thang, Ni trưởng đệ I quan tâm thêm công 
tác từ thiện xã hội như ủy lạo nạn nhân chiến cuộc, xây cất nhiều Cô 
nhi viện để nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tặng quà bệnh viện, giúp đỡ đồng 
bào tản cư, tị nạn, đồng bào bị màn trời chiếu đất do thiên tai bão 
lụt…Từ Sài Gòn – Gia Định, các tỉnh miền Đông, miền Tây đến các 
tỉnh miền Trung, cao nguyên… nơi nào cũng có hình bóng Tăng Ni 
Du tăng Khất sĩ hóa duyên hành đạo, thể hiện tâm nguyện Tổ Thầy. 

Chẳng những chư Tôn đức Ni một lòng một dạ nối chí Tổ sư, 
xương minh Chánh pháp, Ni trưởng Huỳnh Liên còn thể hiện tấm 
lòng “ưu thời mẫn thế”, hướng dẫn Ni chúng cùng dấn thân tìm công 
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bằng cho xã hội, hạnh phúc cho đồng bào, hòa bình độc lập cho dân 
tộc, bằng tinh thần thiết tha phụng sự Đạo pháp và Dân tộc:

“Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp, cho tình quê hương”.

Suốt nhiều chục năm dài tận tụy, năm 1987, Ni trưởng thọ bệnh 
và viên tịch với bao niềm tiếc thương của hàng môn đồ và pháp hữu 
đạo đời. Ni trưởng Bạch Liên kế thừa trách nhiệm Đệ nhị Trưởng Ni 
giới Hệ phái Khất sĩ. Khi Đệ nhị Ni trưởng Bạch Liên thuận thế vô 
thường viên tịch ngày 17 tháng 11 năm Bính Tý (1996), Ni trưởng 
Tạng Liên, đệ tử Ni hàng thứ tám của Tổ sư nối tiếp làm Đệ tam 
Trưởng Ni giới. Đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ 
(2002), Đệ tam Trưởng Ni giới Tạng Liên tuổi đã cao nên cũng theo 
luật vô thường viên tịch. 

Hiện nay, Ni giới HPKS do Ni trưởng Tràng Liên kế thừa làm Đệ 
tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Quý Ni trưởng: Ngoạt Liên, Tân 
Liên, Minh Liên, Chiêu Liên... cùng chung lo Phật sự. Ni giới HPKS 
hiện có 202 ngôi Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường,… với 
số lượng Ni chúng hiện tại: 1034 vị (tính từ Sa di ni). Đặc biệt, nếu 
Tịnh xá Ngọc Phương trước đây là nơi biểu hiện tính kiên cường của 
hàng Ni giới Khất sĩ phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc và thống 
nhất đất nước; thì ngày nay trong thời đại hòa bình, Tịnh xá cũng là 
nơi tích cực chăm lo đời sống tu học, sự thăng tiến tâm linh cho Ni 
chúng và đồng bào Phật tử. 

Từ ngày Phật giáo thống nhất, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam (1981) đến nay, hàng năm từ 16 tháng 4 đến rằm tháng 7 âm 
lịch, Tịnh xá Ngọc Phương đều tổ chức khóa An cư kiết hạ để chư Ni 
các miền tự viện, tịnh xá… được tập trung về thọ học Kinh Luật Luận 
và tinh tấn tu tập. Đầu năm 2004, Tịnh xá Ngọc Phương được Thành 
hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo quận Gò Vấp và quý cơ quan 
chức năng các cấp cho phép mở lớp Sơ cấp Phật học cho Ni chúng 
trẻ. Lớp Anh ngữ, Anh văn Phật pháp và Luyện thi Học viện cũng 
được mở khi đến kỳ tuyển sinh. Từ năm 2011, các khóa tu truyền 
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thống được hàng Giáo phẩm tổ chức trung bình mỗi năm bốn lần, 
đến nay đã được 19 khóa.

Chư vị Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ đã tham gia Hội đồng Trị sự 
qua các nhiệm kỳ: Ni trưởng Huỳnh Liên: Ủy viên Kiểm soát Ban 
Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I (1981 – 1987); Ni trưởng 
Tạng Liên: Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ IV (1997 – 2002); 
Ni trưởng Ngoạt Liên: Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN 
nhiệm kỳ II đến nhiệm kỳ VII (1987 – 2017); Ni trưởng Tràng Liên: 
Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ IV, V, VI, VII (1997 – 2017); 
NT Ánh Liên  : Ủy viên Ban Kiểm soát HĐTS GHPGVN nhiệm 
kỳ VII (2012 – 2017); Ni sư Tín Liên: Ủy viên HĐTS GHPGVN 
nhiệm kỳ VI và VII (2007 – 2017); Ni sư Hòa Liên (VP2): Ủy viên 
HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017); Ni sư Phụng Liên, 
Ni sư Tuệ Liên: Ủy viên (Dự khuyết) HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ 
VII (2012 – 2017). 

Chư Ni trụ trì các miền tịnh xá tại các tỉnh thành, một số vị là 
thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành, các vị khác phần lớn 
đều là thành viên các cấp Giáo hội, Mặt trận, đoàn thể, Phân ban Ni 
giới tại trung ương và địa phương. 

Tóm lại, 61 năm qua, kể từ ngày Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng 
Huỳnh Liên và quí Ni trưởng hàng Giáo phẩm cùng chư Ni trong Hệ 
phái đã có những đóng góp tích cực cho Đạo pháp và Dân tộc. Chư 
Ni không những gìn giữ truyền thống tốt đẹp với những nét đặc thù 
của Hệ phái biệt truyền mà Tổ sư và các bậc Tôn đức lãnh đạo đã dày 
công tạo dựng, bên cạnh việc duy trì, xiển dương giáo pháp của Phật, 
đường lối của Tổ Thầy, chư Ni Ni giới HPKS còn hòa nhập vào những 
hoạt động của GHPGVN làm tốt đạo đẹp đời.  
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NI GIỚI GIÁO ĐOÀN IV

NI GIỚI PHÂN ĐOÀN 1 

Phân đoàn 1 Ni giới trực thuộc Ni giới Giáo đoàn IV do Ni 
trưởng Ngân Liên, vị đệ tử thứ 5 của Tổ sư Minh Đăng Quang, làm 
Trưởng Phân đoàn. Ni trưởng xuất gia theo truyền thống Bắc truyền 
năm 1939 và thọ Đại giới Tỳ-kheo-ni 1947. Năm 1948, với túc duyên 
lành Thầy – trò trong nhiều kiếp, nên khi nghe thời pháp do Tổ sư 
giảng tại Mỹ Tho, Ni trưởng liền có niềm tin sâu sắc về sự chứng đắc 
và con đường hành hóa của Tổ sư nên đã xin phép thầy Bổn sư được 
nương theo đức Tổ tu tập. Được sự hoan hỷ của Bổn sư, Tổ sư tiếp 
nhận Ni trưởng vào hàng Ni lưu đệ tử cùng với chư Tôn đức Ni lúc 
bấy giờ là Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng 
Thanh Liên… theo gót Tổ sư hành đạo nhiều nơi.

Sau khi Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng cùng với quý Ni trưởng lúc 
bấy giờ tiếp tục hạnh nguyện độ sanh với tinh thần vô sở chấp, vô sở 
trụ. Năm 1967, nhận thấy cơ duyên hội đủ, Ni trưởng tiếp nhận một 
số ngôi tịnh xá do các Phật tử phát tâm cúng dường để làm chỗ cho 
chư Ni an tâm tu học và làm trường đạo lý dạy đạo nhân sanh. Các 
tịnh xá còn dấu tích một thời mà Ni trưởng đã hành đạo như: Tịnh xá 
Ngọc Bình (Dĩ An, Bình Dương), Tịnh xá Ngọc Lâm (Long Hải, Bà 
Rịa – Vũng Tàu), Tịnh xá Ngọc Hải (Nha Trang, Khánh Hòa), Tịnh 
xá Ngọc Ban (Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk), Tịnh xá Ngọc Tiên (Hà 
Tiên, Kiên Giang). Đồng thời, Ni trưởng chứng minh xây dựng Tịnh 
xá Ngọc Điền (Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Điểm dừng chân cuối cùng và cũng là điểm an nghỉ cuối cùng 
của Ni trưởng là Tịnh xá Ngọc Tiên, núi Tô Châu (Hà Tiên). Do đó, 
chư Ni trong Phân đoàn đã chọn Ngọc Tiên như là Tổ đình của Ni 
giới Phân đoàn. Trong thời gian Ni trưởng hành đạo, tiếp độ khoảng 
60 vị Ni xuất gia và giáo hóa hàng ngàn Phật tử tại gia. 

Năm 1990, sau ngày Ni trưởng viên tịch, Ni chúng tiếp tục an 
tịnh tu hành và vẫn giữ theo nếp cũ là nương theo Tăng đoàn để cầu 
thọ giới pháp và tinh tấn tu học, hoằng hóa phụng sự nhân sinh. 
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Cho đến nay (2014), lớp đệ tử kế thừa đã tiếp tục sự nghiệp của 
Ni trưởng, hoằng dương Phật pháp, phát triển thêm các cơ sở, tổng 
cộng được 13 ngôi tịnh xá, 2 tịnh thất và 109 Ni chúng.  

 Đến năm 2008, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Ngộ 
– Phó Trưởng Giáo đoàn IV, Ni trưởng Mai Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc 
Lâm (Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng là một trong những vị đệ tử của Ni 
trưởng Ngân Liên), xin y chỉ Giáo đoàn IV, có 7 ngôi tịnh xá. Ngày 
nay (năm 2014), Ni chúng của Phân đoàn 1 (bao gồm hội chúng của 
Ni trưởng Mai Liên) đã tăng lên, hơn 150 vị. 

Về mặt tổ chức, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng, 
còn có Ni trưởng Thuận Liên và Ni trưởng Nhẫn Liên chứng minh 
cho việc hành đạo của quý Ni trưởng, Ni sư trong Phân đoàn. Ni 
trưởng Thông Liên (trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình – Dĩ An – Bình 
Dương) làm Trưởng Ni trong Phân đoàn cùng với Ni trưởng Mai 
Liên và chư Tôn đức Ni trong Phân đoàn đã và đang nỗ lực xiển 
dương đạo pháp. 

Ngoài việc lo cho Hệ phái và tịnh xá, Ni trưởng Mai Liên, Ni 
sư Phấn Liên, Sư cô Phước Liên (Bà Rịa – Vũng Tàu) còn tích cực 
tham gia vào tổ chức Giáo hội như Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện 
với các chức danh là Thường trực Phân ban Ni giới, Thường trực 
Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện, Giáo thọ Trường Sơ cấp Phật 
học, Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện, Ban Kinh tế tài chánh tỉnh, 
Thư ký các ban ngành và các chức năng khác trong tỉnh. Sự đóng 
góp này một mặt thể hiện sự hòa hợp của người con Phật trong 
lòng Giáo hội, một mặt còn giúp cho Hệ phái và Giáo hội ngày 
một ổn định và phát triển. 

NI GIỚI PHÂN ĐOÀN 2 

Phân đoàn 2 Ni giới do cố Ni trưởng Trí Liên thành lập. Ni 
trưởng Trí Liên là vị đệ tử Ni thứ chín trong hàng đệ tử Ni của Tổ sư 
Minh Đăng Quang. Tổ đình là Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tân Hiệp – Tiền 
Giang), cơ sở sinh hoạt Phật sự của Phân đoàn là Tịnh xá Ngọc Phú 
(Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). 
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Sau khi Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng Trí Liên có tâm nguyện giữ 
gìn công hạnh tu tập như khi Tổ sư còn hiện hữu, nên Ni trưởng 
tìm chốn ẩn tu. Tịnh xá Ngọc Truyền nơi chân núi Bà Đen (tỉnh 
Tây Ninh) là ngôi tịnh xá do Ni trưởng xây dựng trong thời gian 
tu tịnh. Tôn kính và cảm mến đạo hạnh của Ni trưởng, ngày càng 
nhiều Phật tử nữ đến xin xuất gia tu học, nên từ đó Ni trưởng khai 
duyên hóa đạo.

Các tịnh xá do cố Ni trưởng xây dựng trên bước đường hành đạo 
gồm có: Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tân Hiệp – Tiền Giang), Tịnh xá Ngọc 
Trung (Trung Lương – Tiền Giang), Tịnh xá Ngọc Lâm (Quận 6, TP. 
HCM), Tịnh xá Ngọc Phú (Q. Tân Bình, TP. HCM), Tịnh xá Ngọc 
Vân (Thủ Đức – TP. HCM), Tịnh Tân Bửu Tháp (Long An). Các tịnh 
xá: Ngọc Tân (Tân Hiệp – Tiền Giang), Ngọc Quang (Quận 8, TP. 
HCM), Ngọc Ẩn (Tầm Vu – Long An), được Phật tử thỉnh cầu và chư 
Tăng chứng minh, Ni trưởng bổ nhiệm chư Ni về trụ xứ hành đạo. 
Các tịnh xá còn lại do chư Ni đệ tử xây dựng sau này. 

Trong thập niên cuối đời, Ni trưởng Trí Liên trụ tại Tịnh xá Ngọc 
Hiệp (Tiền Giang) tịnh dưỡng tu tập. Số Ni chúng do Ni trưởng tiếp 
độ từ vài vị buổi đầu, theo thời gian cứ tăng dần, đến nay chư Ni 
thuộc Phân đoàn 2 là 106 vị. Số tịnh xá, tịnh thất là 17 ngôi. 

Sau khi cố Ni trưởng viên tịch năm 1984, tro tàn xá-lợi được đưa 
về tôn trí tại Tịnh Tân Bửu Tháp (Long An), do Ni trưởng kiến tạo 
lúc sinh tiền. Theo di ngôn của Ni trưởng, chư Ni trong Phân đoàn 
sau khi viên tịch đều được đưa về thờ chung trong Đại tháp. Đặc biệt, 
cố Ni trưởng luôn giáo huấn môn đồ Ni chúng, mọi sinh hoạt Phật 
sự đều phải y theo chỉ dạy của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đúng 
theo luật Tăng đồ nhà Phật. 

Do đó, Ni chúng trực thuộc Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng 
Trí Liên đều nương về chư Tăng tu học ngay từ thuở đầu. Đến năm 
2008, qua sự chứng minh và hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo đoàn 
IV, chư Ni đệ tử của Ni trưởng Ngân Liên được gọi là Phân đoàn 1 
và chư Ni đệ tử của Ni trưởng Trí Liên được gọi là Phân đoàn 2. Bên 
cạnh đó, Ni chúng của Ni trưởng Cung Liên và Ni trưởng Hưng Liên 
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cũng xin nương chư Tăng Giáo đoàn IV để sinh hoạt chung.  

Từ năm 1982 đến 1995, mỗi mùa An cư Kiết hạ, Ni chúng về 
học Hạ tu tập tại Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 
Minh. Từ năm 1996 đến nay (2014), được sự giúp đỡ của Thành hội 
Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự GHPGVN quận Tân 
Bình, Ni chúng Phân đoàn 2 tập trung về An cư Kiết hạ tại Tịnh xá 
Ngọc Phú, Q. Tân Bình, TP. HCM. 

Sau khi Ni trưởng Trí Liên viên tịch, chư Tôn đức Ni suy cử Ni 
trưởng Thinh Liên lãnh đạo Phân đoàn. Năm 2011, Ni trưởng Thinh 
Liên viên tịch, chư Ni cung thỉnh Ni trưởng Đồng Liên đảm nhiệm 
trọng trách Trưởng Phân đoàn 2 Ni giới. Cùng chung lo Phật sự có Ni 
trưởng Lan Liên, Ni trưởng Khoa Liên, Ni trưởng Vạn Liên, và nhiều 
Ni trưởng, Ni sư trong Phân đoàn. 

Ngày nay, ngoài việc tịnh tu như truyền thống của Hệ phái, một 
số chư Tôn đức Ni cũng tích cực tham gia vào cơ cấu tổ chức Giáo 
hội, đóng góp khả năng của mình để phát triển Giáo hội như: Ni 
trưởng Đồng Liên, Ni sư Tuyết Liên, Sư cô Duyên Liên, Sư cô Ý Liên 
(Tiền Giang); Ni trưởng Khoa Liên (Long An); Ni sư Chiếu Liên, Ni 
sư An Liên, Ni sư Kiến Liên, Sư cô Huệ Liên (TP. HCM); Sư cô Hạnh 
Liên (Tây Ninh)… với các chức danh là Chứng minh Phân ban Ni 
giới, Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh, 
Thường trực Ban trị sự huyện, Giáo thọ Trường Sơ cấp Phật học, Ban 
Hoằng pháp, Ban Từ thiện, Ban Kinh tế tài chánh, v.v…

Chư Ni thuộc hội chúng Ni trưởng Cung Liên cũng đang tích 
cực tham gia vào tổ chức các cấp Giáo hội: Ban Trị sự tỉnh, thành, 
huyện với các chức danh là Thường trực Phân ban Ni giới, Thường 
trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Kiểm soát, Ban Văn hóa, Ban Trị sự huyện, 
Giáo thọ Học Viện, Ban Từ thiện, Ban Kinh tế Tài chánh và các chức 
năng khác trong tỉnh, thành như: Ni trưởng Phát Liên, Ni sư Xinh 
Liên, Sư cô Tiến Liên, Sư cô Phước Liên (Bà Rịa – Vũng Tàu), Ni sư 
Châu Liên, Ni sư Dũng Liên (Tây Ninh). 

Tinh thần hội nhập đó mang tính khế thời, khế cơ trong bối 
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cảnh Phật giáo toàn cầu hóa ngày nay, song chư Ni vẫn luôn tâm 
niệm, dù trong hoàn cảnh nào cũng trang nghiêm tịnh giới, gìn 
giữ lý tưởng Tổ Thầy truyền trao, “tùy duyên bất biến” để đạo đời 
an hòa, viên dung. 

NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

Ni giới Giáo đoàn III do Đức Thầy Giác An chứng minh thành 
lập năm 1968, nhân ngày Tự Tứ Tăng – Vu Lan Bồn tại Tịnh xá Ngọc 
Long (Diêu Trì, Quy Nhơn, Bình Định). Lúc bấy giờ có một số Sa-
di-ni tu học tại Tịnh xá Ngọc Hải (Cát Lợi, Nha Trang), thuộc Phân 
đoàn do Ni trưởng Ngân Liên lãnh đạo, đến đảnh lễ Đức Thầy và 
Đại Tăng xin gia nhập Giáo đoàn III, sau này là Sư bà Chiếu Liên, Ni 
trưởng Hiệp Liên, Ni trưởng Đền Liên, Ni trưởng Nguyệt Liên, Ni 
trưởng Duyên Liên, Ni trưởng Thông Liên. 

Cùng năm 1968, không bao lâu, Đức Thầy nhận thêm một số tín 
nữ xuất gia mà ngày nay là các bậc Ni trưởng trong Giáo đoàn: Ni 
trưởng Cảnh Liên, Ni trưởng Tưởng Liên… Đồng thời, Đức Thầy cho 
xây dựng Tịnh Độ Ni Giới bên cạnh Tịnh xá Ngọc Tòng để chuyển 
chư Ni qua lưu trú tu học. 

Đến cuối năm 1969, Ni trưởng Hương Liên và Liên Thiền ở Tịnh 
xá Ngọc Bình – Dĩ An, Bình Dương, (cũng là đệ tử của Ni trưởng 
Ngân Liên) xin gia nhập Ni chúng Giáo đoàn III và được Đức Thầy 
chứng minh. 

Đến tháng 7 năm 1971, sau khi Đức Thầy viên tịch, chư Ni được 
hơn 10 vị, trong đó 5 vị đã thọ giới Tỳ-kheo-ni. Sau ngày Đức Thầy 
viên tịch, chư Ni vẫn tiếp tục nương tựa Tăng đoàn để sinh hoạt tu 
học, và Ni chúng ngày một phát triển. Năm 1979, lúc bấy giờ được sự 
chứng minh của Trưởng lão Giác Phải – Trưởng Giáo đoàn lúc đó, Sư 
bà Hương Liên làm Trưởng Ni chúng Giáo đoàn III. Đến năm 1989, 
Sư bà Hương Liên viên tịch, Ni trưởng Huệ Liên (từ hội chúng Ni 
trưởng Ngân Liên qua) tiếp tục với cương vị Trưởng Ni chúng trong 
Giáo đoàn. 
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Trong những năm gần đây, giai đoạn Hòa thượng Giác Dũng 
làm Trưởng Giáo đoàn, Hòa thượng chỉ dạy chư Ni thành lập Ban 
Quản sự Ni để trực tiếp xử lý những công việc liên hệ đến Ni chúng 
rồi trình bạch lại Tăng đoàn để chứng minh và cho lời chỉ dạy. Đứng 
đầu Ban Quản sự Ni chúng là Ni trưởng Hiệp Liên, sau là Ni trưởng 
Đền Liên, Ni trưởng Cảnh Liên, Ni trưởng Thông Liên và một vài Ni 
sư cùng chịu trách nhiệm chung. 

Mặc dù được chư Tôn đức chứng minh cho phép thành lập Ban 
Quản sự điều phối các hoạt động Phật sự của chư Ni, nhưng chư Ni 
luôn khép mình trong tinh thần giới luật và luôn giữ Bát Kính Pháp 
nghiêm cẩn, luôn vâng theo sự chỉ giáo của chư Tôn đức Tăng dù 
Phật sự lớn hay nhỏ.  

Ngày nay, Ni giới trong Giáo đoàn III có 225 vị với 168 Tỳ-kheo-
ni, 15 Thức-xoa, 45 Sa-di-ni, ngoài ra còn có 116 tập sự với 45 ngôi 
tịnh xá, tịnh thất. Trong số các vị Ni trưởng, Ni sư đang hành đạo 
tại các tỉnh thành có nhiều vị được cung thỉnh tham gia Phật sự với 
Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh và Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh như: Ni 
trưởng Hiệp Liên, Ni trưởng Cảnh Liên (Gia Lai); Ni sư Lãnh Liên, 
Sư cô Hiếu Liên, Sư cô Hợp Liên (Đăk Lăk); Ni sư Dung Liên (Bình 
Thuận), v.v… 

Chư Ni trong Giáo đoàn cũng được chư Tôn đức Tăng Ni đào 
tạo có kiến thức Phật pháp vững chắc để tu tập và hành đạo, do đó, 
hiện nay đã có 3 vị tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ đã về nước 
phục vụ Giáo đoàn, Hệ phái và Giáo hội, 3 vị đang là nghiên cứu sinh 
tiến sĩ, 5 vị đang học chương trình Thạc sĩ nước ngoài, khoảng 10 
vị đang học cử nhân nước ngoài và trên 50 vị đã tốt nghiệp cử nhân 
trong nước. 

Nhìn chung, Ni giới Giáo đoàn III được nương nhờ ân đức của 
Đức Thầy, các vị Trưởng Giáo đoàn và chư Tôn đức Tăng nên sinh 
hoạt, tu tập tương đối ổn định và đang trên đà phát triển. 
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NI  GIỚI GIÁO ĐOÀN I  

Ni giới Giáo đoàn I được hình thành từ hai hội chúng: (1) Ni 
trưởng Trung Liên, Hạnh Liên và Liên Liên, và (2) Hội chúng Ni 
trưởng Sáng Liên. Ngày Rằm tháng 7 năm Bính Tuất (2006), chư Ni 
chính thức xin nương tựa y chỉ Giáo đoàn I dưới sự chứng minh của 
Hòa thượng Giác Nhường, Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Giác 
Dũng và chư Tăng trong Giáo đoàn I. 

Mặc dù trên danh nghĩa là Ni chúng Giáo đoàn I vừa gia nhập 
vào Giáo đoàn Tăng năm 2006, nhưng trên thực tế thì chư Ni đã 
nương chư Tăng từ những ngày đầu tiên khi ra riêng tu tịnh. Cụ 
thể là Ni trưởng Trung Liên, Ni trưởng Hạnh Liên và Ni trưởng 
Liên Liên thì nương theo Trưởng lão Tri sự Giác Như, và Ni trưởng 
Sáng Liên – đệ tử của Ni trưởng Tràng Liên, thì nương theo Đức 
Nhị Tổ Giác Chánh.

Trong những năm gần đây, nhận thấy Hệ phái ngày càng ổn định 
về mặt tổ chức pháp lý và tu tập, do đó, chư Ni xin gia nhập để được 
sự chính thức quan tâm chỉ dạy của chư Tôn đức Tăng. 

Hiện nay, tổng số chư Ni là 84 vị, gồm 11 ngôi tịnh xá: Ngọc Tân 
(Long An), Ngọc Mai (Tịnh Biên – An Giang), Ngọc Chơn (Vĩnh 
Long), Ngọc Quang (Thốt Nốt – Cần Thơ), Ngọc Liên (Vĩnh Long), 
Ngọc Tâm (Rạch Giá – Kiên Giang), Ngọc Đăng (Vũng Tàu), Ngọc 
Phước (Rạch Giá – Kiên Giang), Ngọc Châu (Vĩnh Long), Ngọc Châu 
Như (Sóc Trăng), Ngọc Như (Thốt Nốt – Cần Thơ). Cơ cấu tổ chức là 
Ban Quản chúng Ni gồm một vị trưởng và 4 vị phó, 2 thư ký, 1 kiểm 
soát. Hiện nay, Ni trưởng Hạnh Liên (Tịnh xá Ngọc Tân – Long An) 
làm Trưởng ban Quản chúng Ni. 

Giáo đoàn I mỗi năm có bốn kỳ sinh hoạt nội bộ, tương ứng 
với bốn quý trong năm, do đó chư Ni cũng y chỉ kiểm điểm bốn lần, 
nhưng trước chư Tăng một tuần để trình lên chư Tăng mọi Phật sự. 
Mỗi năm có 2 khóa chuyên tu cho đại chúng, 4 khóa học luật dành 
cho Tỳ-kheo-ni, 6 khóa học dành cho Sa-di, Tập sự. Chư Ni tùng Hạ 
tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên. 
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Chư Ni trong Giáo đoàn I đều giữ gìn Bát Kính Pháp một cách 
nghiêm túc. Một số chư Ni vẫn hành trì hạnh đầu đà, đi chân đất, ăn 
ngọ… Một số vị tham gia vào công tác Phật sự của các cấp Giáo hội. 
Hầu hết các miền tịnh xá đều được xây dựng rất trang nghiêm với 
chất liệu gỗ, xây dựng theo truyền thống bát giác, cổ lầu, hai hoặc ba 
mái, tạo mỹ cảm cho người đến vãn cảnh, chiêm bái hoặc tu tập. 

Để gầy dựng một thế hệ kế vãng khai lai có năng lực, thực sự là 
những sứ giả Như Lai, các Ni sinh được quan tâm cho ăn học đến nơi 
đến chốn. Hiện nay có 2 vị đang học chương trình Thạc sĩ tại Tích 
Lan và một số chư Ni đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh. Một số đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học, đã và đang 
phục vụ tại địa phương và tịnh xá. 

Tóm lại, dưới sự chứng minh và lãnh đạo của Giáo hội cùng 
Hệ phái (Giáo đoàn I), Ni chúng trực thuộc Giáo đoàn I là một hội 
chúng có tiềm năng tu tập và hành đạo chắc chắn sẽ phát triển một 
cách ổn định và bền vững, là điểm tựa tâm linh cho hàng nữ lưu khu 
vực miền đồng bằng sông nước, góp phần làm cho Đạo pháp được 
hưng thịnh, tô điểm cho lịch sử Khất sĩ của Hệ phái và cho Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 



PHỤ LỤC 3 

MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH HOÄI THAÛO



1088  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Chư Tôn đức GHPGVN và quý quan khách chứng minh Phiên toàn thể

Quang cảnh khai mạc Hội thảo
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Chư Tôn đức Tăng và quan khách tham dự Hội thảo

Chư Tôn đức, quý quan khách, đại biểu và hội chúng niệm Phật cầu gia hộ



1090  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

HT.TS. Thích Giác Toàn
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo, 

phát biểu khai mạc

Chư Tôn đức tham dự Hội thảo
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Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới tham dự Hội thảo

HT.TS. Thích Đức Nghiệp
Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, phát biểu chứng minh khai mạc Hội thảo



1092  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

HT.TS. Thích Trí Quảng
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật 
học VN, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo, phát biểu chào mừng

TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo, 

báo cáo đề dẫn
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Chư Tăng và các nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo

Chư Tôn đức Giáo phẩm tham dự Hội thảo



1094  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Chủ tọa đoàn Phiên thứ nhất tại Hội trường A
HT.TS. Thích Thiện Tâm, HT.TS. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, 

TS. Nguyễn Quốc Tuấn, PGS.TS. Đặng Ngọc Lệ (từ phải sang)

Chủ tọa đoàn Phiên thứ nhất tại Hội trường B
TT.TS. Bửu Chánh, TT. Thích Huệ Thông, HT. Giác Giới, 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, PGS.TS. Trịnh Sâm (từ trái sang)
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Chủ tọa đoàn Phiên thứ hai tại Hội trường B
TT.TS. Bửu Chánh, TT.TS. Thích Đồng Bổn, HT. Giác Giới, 

TS. Chu Văn Tuấn (từ trái sang)

Chủ tọa đoàn Phiên thứ hai tại Hội trường A
HT. Giác Tường, TT.TS. Minh Thành, HT. Thích Đức Thanh, 

TS. Nguyễn Quốc Tuấn, TT.TS. Thích Tâm Đức (từ trên xuống, trái sang)



1096  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

HT. Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Phân viện 

Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội

ThS. Bùi Hữu Dược
Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ
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TS. Bùi Thanh Hà
Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

TT.TS. Minh Thành
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái, 

Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo



1098  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

HT. Thích Đức Thanh
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, 

Phó BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên–Huế 

Ông Nguyễn Văn Thanh
Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN
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TT.TS. Bửu Chánh
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN

PGS.TS. Trịnh Sâm
Viện Nghiên cứu Tôn giáo



1100  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

NT. Mai Liên
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì TX. Ngọc Lâm (Bà Rịa–Vũng Tàu)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Viện Nghiên cứu Tôn giáo
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NT. Khiêm Liên
Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì TX. Nhật Huy (Đồng Nai)

ThS. Lê Thọ Quốc
Nhà Nghiên cứu Phật học tỉnh Thừa Thiên – Huế



1102  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

TT. Giác Nhân
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

TT.TS. Giác Duyên
Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM
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TT. Thích Tiến Đạt
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

Trình bày tham luận thay HT. Thích Bảo Nghiêm

Ông Bùi Hữu Thành
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa



1104  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

TT.TS. Thích Đồng Bổn
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo VN

Nhiều nhà nghiên cứu, học giả lắng nghe tham luận
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PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

TT. Thích Thông Thiền
Đại diện Thiền phái Trúc Lâm, Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM



1106  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Chư Tôn đức Giáo phẩm GHPGVN và quan khách chứng minh, 
chủ trì Phiên bế mạc

HT. Giác Giới
Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo
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HT. Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Giáo phẩm Phật giáo Nam tông

TS. Chu Văn Tuấn
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo 



1108  HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Ban Thư ký: Viện Nghiên cứu Phật học VN, 
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hệ phái Khất sĩ

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới lắng nghe tham luận
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Toàn cảnh Hội thảo

Chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm, các vị đại biểu
tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc
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