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ÐỨC PHẬT 

Ðức Phật là một chúng sanh duy nhất, đặc biệt Ngài là nhà tư tưởng 
uyên thâm nhất trong các tư tưởng gia, là người phát ngôn thuyết phục nhất 
trong các phát ngôn viên, nhà cải cách thành công nhất, vị đạo sư từ bi nhất 
và độ lượng nhất và là một nhà quản trị hữu hiệu nhất. Ðặc trưng đáng chú ý 
nhất của Ðức Phật là sự thanh tịnh và thánh thiện hoàn toàn của Ngài. Ngài 
quá thanh tịnh và quá thánh thiện đến mức độ mà Ngài phải được gọi là bậc 
thánh thiện nhất trong các bậc Thánh. Ngài là mẫu người hoàn hảo nhất, lý 
tưởng nhất về nhiều mặt, bất cứ ai tiếp xúc với ngài cũng đều công nhận sự 
vĩ đại không thể phủ nhận được và được ảnh hưởng sâu sắc bởi cá tính có 
sức hấp dẫn của Ngài.  

Ý chí, trí tuệ, lòng từ bi, sự phục vụ, sự xuất thế, cuộc sống mẫu mực của 
Ngài, và sự thành công của Ngài - tất cả những yếu tố này góp phần hoan 
nghênh Ðức Phật như một bậc đạo sư vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. 
Ðức Phật là người đầu tiên trên thế gian này lãnh một sứ mạng tích cực 
trong việc hoằng hóa độ sanh. Ngài du hành từ nơi này đến nơi khác trong 
45 năm, truyền thuyết pháp cho cả dân chúng lẫn tầng lớp trí thức, vua chúa, 



quí tộc v.v... Mãi cho đến lúc sắp nhập Niết-bàn, Ngài đã phục vụ cho quần 
sanh bằng những tấm gương lẫn giới hạnh của Ngài. Những vị đệ tử xuất sắc 
của Ngài cũng hành động giống như những gì bậc đạo sư của họ đã làm. 
Thậm chí không một đồng xu dính túi - họ đã du hành khắp đó đây nhằm 
truyền bá giáo pháp của bậc đạo sư cho quần sanh mà không cầu mong được 
đền đáp lại bất kỳ điều gì.  

“Hãy nỗ lực tinh tấn trên con đường hành đạo” là những lời di huấn cuối 
cùng của Ðức Thích Tôn không có một sự giải thoát hay thanh tịnh hóa nào 
có thể đạt được mà không có một sự nỗ lực của từng cá nhân.  

Những lời cầu nguyện và van xin để được ban phước không được chấp nhận 
trong đạo Phật và thay vào đó là hãy nỗ lực tu tập thiền định, đưa đền sự tự 
kiểm soát thân tâm, sự thanh tịnh và chứng đắc giác ngộ. Mục đích của sứ 
mệnh của Ðức Phật là nhằm giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau bằng cách 
đoạn tận nguyên nhân của khổ và thuyết giảng chánh đạo đưa đến sự chấm 
dứt sanh tử nếu như những ai nỗ lực tu tập. Tuy nhiên nhân đây, Ðức Phật 
cũng thuyết những bài pháp liên quan đến sự tiến bộ về đời sống vật chất. Sự 
tiến bộ cả về vật chất lẫn tinh thần thì rất cần thiết cho sự phát triển, thịnh 
vượng của một quốc gia. Vật chất không nên tách khỏi tinh thần, hoặc là sự 
tiến bộ về mặt vật chất cũng không nên đạt được bằng cách hy sinh sự tiến 
bộ về mặt tâm linh như đã được chứng kiến tại một số quốc gia đang trên đà 
phát triển cao về mặt vật chất trên thế giới hiện nay.  

Pandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Ðộ, thường liên hệ Ðức Phật như là một 
người “con” vĩ đại nhất của đất nước Ấn Ðộ. Tiến sĩ S.Radhakrishnan một 
nhà lãnh đạo của Ấn Ðộ và cũng là một triết gia, khi "dâng hiến" những lời 
ca ngợi tán dương Ðức Phật, đã phát biểu như sau:  

“Trong Ðức Phật Cồ Ðàm, chúng ta có một người thông minh khác thường 
từ phương Ðông độc nhất vô nhị, đối với sự ảnh hưởng trong tư tưởng và 
đời sống của nhân loại, và rất hiếm khi nhìn thấy những vị sáng lập các tôn 
giáo truyền thống có một sự thông thái và sâu sắc như Ngài. Ngài thuộc về 
vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Ngài là người thừa hưởng chúng 
của tất cả những con người học thức. Rõ ràng Ðức Phật là một trong những 
nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại”.  

Trong tác phẩm “Ba nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử”, sử gia H.G.Wells 
viết như sau: “Trong Ðức Phật chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng một con 
người rất giản dị, tận tâm, đơn độc tranh đấu cho sự giác ngộ chân lý - một 



tính cách, con người rất sinh động, chứ không phải là một huyền bí. Ngài 
giảng dạy những chân lý rất thiết thực trong cuộc sống. Nhiều ý tưởng hay 
nhất trong xã hội của chúng ta hiện nay cũng rất tương hợp, gần gũi với lời 
dạy của ngài. Ngài dạy, tất cả khổ đau và những sự bất mãn là do tính ích kỷ 
sinh ra. Trước khi một con người có thể trở thành thanh tịnh vắng lặng, anh 
ta không thể sống vì nhu cầu của chính bản thân. Thì sau đó, anh ta mới có 
thể trở thành một bậc vĩ nhân. Ðức Phật cũng vậy, Ngài đã từ bỏ tất cả để 
sống một cuộc đời giản dị. Vì thế, xét về nhiều phương diện, Ðức Phật rất là 
gần gũi với chúng ta và những nhu cầu của chúng ta.”  

“Ðức Phật thực sự là một con người nhưng con người này là thánh nhân. Là 
một vị Phật, ngài không phải tái sinh nhưng bằng hình thức thị hiện nơi cõi 
ta bà này để dẫn dắt chúng sanh tu hành giải thoát khỏi biển mê. Ngài thấy 
có những khả năng tiềm ẩn bên trong và năng lực sáng tạo của mỗi chúng 
sanh mà không cần đòi hỏi chính anh ta phải có một năng lực siêu nhiên nào 
đó. Ngài cũng khuyên chư đệ tử Ngài hãy thi đua với Ngài để chứng đạt 
Phật quả, bởi vì hạt giống Phật có sẵn trong mọi người (nhất thiết chúng 
sanh giai hữu Phật tánh).”  

Ðức Phật được chư đệ tử Ngài tôn kính, đảnh lễ như là một bậc thầy mô 
phạm tối thượng, nhưng Ngài không bao giờ được tôn sùng như là một vị 
Thượng đế, thần thánh để cầu mong được những ân huệ (sự ban ân) về mặt 
vật chất cũng như tinh thần Ðức Phật để lại bất cứ gia sản nào cho những đệ 
tử của Ngài sau này thừa hưởng. Tuy nhiên, người ta nhận xét rằng không có 
một bậc thầy mô phạm nào mà quá vô thần giống như Ðức Phật nhưng rất 
giống một bậc cứu thế.  

Chính Bertrand Russell gọi Ðức Phật là “một người vô thần vĩ đại nhất trong 
tất cả các thời đại”.  

Nhưng chủ nghĩa vô thần ở đây không nên hiểu sai, hay đồng nghĩa với tinh 
thần phi tôn giáo. Ðể hình thành sự an lạc, hạnh phúc chân thật cho nhân 
loại, một bậc đạo sư thanh tịnh, giác ngộ thì tuyệt đối cần thiết trên thế giới 
suy đồi về mặt đạo đức này. Ðiều quan trọng không có niềm tin tín điều mù 
quáng hay lễ nghi tôn giáo có thể mang lại lợi lạc cho đại đa số, nhưng điều 
cần thiết là một cuộc sống thanh tịnh và hữu ích đầy tình thương, lý trí và sự 
công bằng dựa vào những nguyên tắc cao thượng của những bậc đạo sư khả 
kính.  



Theo giáo sư Foad “vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch tại Ấn Ðộ và Trung Hoa 
đã xuất hiện 3 vị Ðạo sư vĩ đại. Các Ngài cố gắng giúp cho nhân loại hiểu 
được những gì quan trọng cần phải làm những gì chân chánh nhằm mang lại 
lợi ích cho tự thân và tha nhân. Ðức Cồ Ðàm là một trong những bậc Ðạo sư 
quan trọng nhất trong số các ngài”.  

Ðức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật như là phương tiện để đạt 
cứu cánh, giải thoát. Ngài khuyên bảo rằng chúng ta phải suy nghĩ chân 
chánh dựa trên tinh thần vị tha, lòng từ, vô hại; chánh ngữ mới có thể khiến 
cho chúng ta kiểm soát được những lời nói ác ý của chúng ta; chánh nghiệp 
bằng cách tránh sát nhân hoặc các loại động vật, không trộm cắp bằng cách 
trực tiếp hay gián tiếp, không tà hạnh, và chánh mạng phải thoát khỏi sự bóc 
lột, biển thư hay những phủ cách phi pháp khác nhằm làm giàu cho bản thân. 
Tất cả, những nguyên tắc trên hình thành nên cơ sở nền tảng luân lý, đạo 
đức.  

Ðức Phật gởi những bức thông điệp cao quý của Ngài về sự phục vụ vị tha, 
về nguyên tắc đạo đức, và lòng từ vô biên không chỉ riêng cho hàng quốc 
vương hoàng tử, quý tộc, trưởng giả giàu sang mà còn cho tầng lớp nghèo, 
người hạ tiện thấp hèn cùng đinh. Ngài đã tạo ra những cơ hội bình đẳng cho 
tất cả chúng sanh, và đề cao địa vị của con người. Ngài tuyên bố rằng con 
đường đưa đến sự tụ tập phát triển tâm linh được mở rộng ra cho tất cả trong 
bất cứ điều kiện nào của cuộc sống cao thượng hay thấp hèn, thánh hay 
phàm, trong sạch hay tội lỗi, cho bất kỳ ai muốn hồi đầu, quy về với chánh 
pháp và tìm cầu sự hoàn hảo trong cuộc sống.  

Mỗi ngày Ðức Phật thuyết pháp cho cả hai giới xuất gia lẫn tại gia. Tuy 
nhiên, những gì Ngài dạy là một phần rất nhỏ so với những gì Ngài biết. Vào 
một dịp nọ, Ngài cầm một nắm lá trên tay và nói rằng những gì Ngài nói 
được so sánh với nắm lá trên tay của Ngài, và những gì Ngài không nói được 
so sánh như toàn bộ lượng lá trong một ngôi rừng. Ngài chỉ nói những gì 
được xem là cần thiết cho sự giải thoát của chúng ta.  

Trong cuộc hành trình hằng ngày của Ngài, Ngài tiếp xúc với những cá nhân 
cần sự giúp đỡ của Ngài; Ngài hướng dẫn và khuyên bảo hàng đệ tử xuất gia 
của Ngài và Ngài thậm chí còn thuyết pháp cho hàng chư thiên (devas). Ngài 
nói pháp cho dân chúng và các giai tầng khác nhau trong xã hội, bao gồm 
vua chúa, quí tộc, trí thức v.v... Lời dạy của Ngài thực sự chứa đựng “bầu 
sữa tươi mát” cho “những em bé” và “miếng thịt” ngon cho người lớn. 
Trước khi Ngài thuyết pháp, Ðức Phật đảm bảo chắc chắn rằng sự đói khát 



cần được cung cấp nguồn sống, như thức ăn cho cơ thể cũng rất cần thiết 
cho nguồn thức ăn tinh thần. Ngài chăm sóc chu đáo người bệnh bằng đôi 
bàn tay của chính mình và Ngài tuyên bố rằng: “Những ai chăm sóc chu đáo 
bệnh nhân cũng là chăm sóc chu đáo chính Ngài”.  

Ðức Phật xóa bỏ các giai tầng trong xã hội bằng cách mở ra cánh cửa Tăng 
đoàn cho tất cả các cá nhân khác nhau, không phân biệt tầng lớp giai cấp. Sự 
phân biệt duy nhất là việc phân chia cấp bậc trong việc lãnh thọ giới pháp 
như sadi (Samanera - 10 giới) Tỳ-kheo (250 giới) và sự chứng đắc dần dần 
của 4 quả vị thánh. Thậm chí sự thành lập Giáo hội Tăng đoàn cũng mang 
tính cách rất là dân chủ bình đẳng. Liên hệ đến vấn đề này, Lord Zetland 
phát biểu: “Và có thể xảy ra một điều rất ngạc nhiên đối với mọi người khi 
biết rằng trong sự hình thành giáo hội Tăng đoàn của Ðức Phật tại Ấn Ðộ 
cách đây hơn 2500 năm được tìm thấy những nguyên lý cơ bản của việc thực 
thi hệ thống quốc hội của xã hội chúng ta ngày nay”.  

Tương tự như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Ðức Thế Tôn đã 
thành lập địa vị tôn giáo cho nữ giới - sự ra đời giáo hội Tỳ-kheo ni - mở ra 
một khuynh hướng mới cho tất cả nữ giới bị khinh miệt, đày đọa trong xã 
hội Ấn Ðộ lúc bấy giờ. Do đó, Ngài cũng tạo ra sự bình đẳng cho địa vị nữ 
giới đối với sự tu tập đời sống tâm linh của họ. Ðức Phật cũng là người đầu 
tiên được biết đến trong lịch sử bằng mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ giai cấp nô lệ 
bằng cách đưa ra khái niệm về tình huynh đệ và chân giá trị của con người. 
Ðức Phật phản bác sự giết chóc các loài động vật không may mắn để cúng tế 
thần linh, và mang lại tình thương cho chúng. Một Phật tử chân chánh nên 
thực hành lòng từ hướng đến tất cả chúng sanh, không phân biệt bất cứ 
chủng loại nào.  

Chính lòng từ hình thành nên nền tảng cho tình huynh đệ của những quốc 
gia hoặc là một tình bạn hữu giữa các tôn giáo nhằm xóa bỏ tất cả các hàng 
rào ngăn cách chia rẽ giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa tôn giáo này 
với tôn giáo khác. Nếu những người tôn sùng nhiều niềm tin khác nhau 
không thể hoặc sẽ không có cùng chung một sân ga như tình huynh đệ, anh 
chị em v.v... chỉ vì họ thuộc những tôn giáo khác nhau thì chắc chắn rằng 
những vị đạo sư cao quý sẽ thất bại trong sứ mệnh của các Ngài vì sự nghiệp 
hoằng hóa độ sanh.  

Ðức Phật là một người hoàn toàn khoan dung độ lượng. Sự khoan dung độ 
lượng là kẻ thù vĩ đại nhất của tôn giáo. Do đó, Ðức Phật khuyên các đệ tử 
Ngài không nên giận dữ, bất mãn và thậm chí không vui vẻ khi những người 



khác nói xấu Ngài, chê bai phỉ báng những lời dạy của Ngài và các đệ tử 
Ngài. Ðức Phật dạy: “Nếu các vị tỏ ra không vui vẻ, hài lòng, thì các vị sẽ 
không chỉ thiêu đốt tất cả các công đức mình đã tụ tập khi nay, mà các vị 
còn không thể phán đoán suy xét liệu những điều họ nói là đúng hay sai.” 
Tiến sĩ S. Radhakrishnan đã phát biểu: “Một chúng sanh đã hoàn toàn giác 
ngộ, thậm chí sau 2500 năm của sự giác ngộ.”  

Ðức Phật không thuyết giáo điều buộc người ta phải tin một cách mù quáng, 
không có tín ngưỡng hay niềm tin mà buộc người ta phải chấp nhận mà 
không có lý trí suy xét, không có lễ nghi hình thức, mê tín dị đoan được 
quan sát để chính thức gia nhập đạo, và không có những nghi thức tế lễ thần 
linh và sự tự hành để chuộc lấy tội lỗi cho sự thanh tịnh hóa thân và tâm. 
Ðức Phật trình bày những chân lý hết sức đơn giản cho đại đa số và một nền 
triết lý hết sức thậm thâm vị diệu cho tầng lớp trí thức.  

Ngài khuyên những người tìm cầu chân lý không nên chấp nhận bất cứ điều 
gì vì quyền uy của kẻ khác, nhưng hãy chấp nhận chúng khi đã xem xét kỹ 
lưỡng, và nên phán xét liệu điều đó đúng hay sai.  

Trong suốt cuộc đời thuyết pháp độ sanh của Ngài cách đây hơn 2500 năm, 
không có một giọt máu nào rơi xuống đất trong sự nghiệp truyền bá chánh 
pháp, và không có một sự cảm hóa nào được thực thi bằng những biện pháp 
ép buộc và bạo lực. Nhưng Ðức Phật là người truyền giáo đầu tiên và vĩ đại 
nhất đã từng hiện hữu trên cõi đời này.  

Những lời dạy thậm thâm vi diệu của Ngài đã lan tỏa và đang tiếp tục trên 
con đường lan tỏa khắp hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới bởi vì tính 
phổ quát, khoan dung độ lượng, dù là thời đại khoa học kỹ thuật cao như 
hiện nay. Giáo pháp  của Ðức Phật đã đóng góp to lớn cho sự phát triển, 
thăng hóa về mặt văn hóa của nhiều quốc gia Á châu. Trên thực tế đã chứng 
minh rằng tất cả các quốc gia mà Phật giáo làm quốc giáo đã trưởng thành 
trong các nôi của Phật giáo.  

Nhiều quốc gia đã ra đời và biến đi, nhiều triều đại được hình thành trên cơ 
sở quyền năng và thế lực đã thịnh và suy, nhưng triều đại Phật pháp do Ðức 
Phật sáng lập dựa trên tình thương, lòng từ và lý trí vẫn đang thịnh hành và 
sẽ tiếp tục thịnh hành.  

---o0o--- 



ÐỨC PHẬT CÓ PHẢI LÀ SỰ HOÁ THÂN  CỦA THẦN LINH, 
THƯỢNG ÐẾ? 

Ðức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là con hay sứ giả của thần linh 
Thượng đế.  

Ðức Phật là một chúng sanh độc nhất đã phấn đấu cho quả vị tự giác ngộ vo 
thượng. Không có một ai mà ngài xem như là bậc đạo sư của mình. Nhờ vào 
những nỗ lực cá nhân, Ngài tu tập hạnh Thập độ ba la mật: Bố thí, trì giới, 
tinh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ, kiên định, từ tâm, xuất ly, chân thật và xả. Thông 
qua sự thanh tịnh tâm thức, ngài đã mở những cánh cửa đưa đến tất cả các tri 
kiến. Ngài chứng biết tất cả các pháp được biết, tu tập tất cả những pháp 
môn được tu tập và đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phải được đoạn trừ. Thật 
vậy, trên cuộc đời này không có một bậc đạo sư nào có thể so sánh tương 
xứng với Ngài xét về lĩnh vực tu tập và chứng đắc quả vị.  

Ngài quá đặc biệt và bức thông điệp của Ngài quá chiếu sáng đến mức độ 
nhiều người thắc mắc không biết Ngài là gì chứ không thắc mắc nhiều về 
Ngài là ai? Những câu hỏi về Ngài là ai liên quan đến danh xưng, tuổi tác, 
nguồn gốc xuất thân, tổ tiên v.v...trong khi đó câu hỏi Ngài là gì liên quan 
đến địa vị của con người mà Ngài được tôn xưng. Ngài quá ‘thần thánh’ và 
cảm kích đến nỗi ngay cả vào thời Ngài, có nhiều người đã toan phong Ngài 
lên như là thượng đế hoặc là sự hoá thân của thượng đế. Ngài không bao giờ 
đồng ý với sự tấn phong như thế. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Ngài nói: “Quả 
thực Như Lai không phải là một thiên thần, không phải là một Càn-thát-bà, 
chẳng phải là quỷ thần, cũng chẳng phải là người. Hãy biết rằng Như Lai là 
một vị Phật”. Sau khi giác ngộ, Ðức Phật không thể được phân loại như là 
một chúng sanh bình thường như mọi chúng sanh khác bởi lý do Ngài đã là 
một vị Phật, một chủng tộc đặc biệt hoặc là một loài chúng sanh đã giác ngộ. 
Tất cả các Ngài đều là Phật.  

Ðôi lúc chư Phật thị hiện nơi cõi đời này, song có một số người đã nhầm lẫn 
ý kiến cho rằng đó là một vị Phật tương tự đã được hoá thân hoặc là xuất 
hiện trên cõi đời này nhiều lần. Trên thực tế, không chỉ có một Ðức Phật duy 
nhất mà có vô lượng vô biên Ðức Phật, nếu không thì không một ai có hy 
vọng chứng được quả vị Phật. Người Phật tử tin rằng tất cả mọi người đều 
có thể thành Phật nếu vị ấy tu tập những phẩm hạnh thành tựu và có thể 
đoạn trừ hoàn toàn những gốc rễ của vô minh nhờ vào những nỗ lực của tự 
thân. Sau khi giác ngộ, tất cả chư Phật đều như nhau xét về phương diện 
chứng đắc và kinh nghiệm Niết-bàn.  



Tại Ấn Ðộ, tín đồ của nhiều nhóm tôn giáo chính thống đã tìm đủ mọi 
phương cách để chỉ trích Ðức Phật bởi vì chính giáo lý khai phóng của Ngài 
đã cách mạng hoá xã hội Ấn Ðộ thời bấy giờ. Nhiều người xem Ngài như là 
kẻ thù không đội trời chung trong khi số học thức ngày càng tăng cũng như 
nhiều người thuộc nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội quy y tôn giáo của 
Ngài. Khi những người này thất bại trong sứ mệnh tiêu diệt Ngài, thì họ thay 
đổi chiến lược và gán cho Ngài với danh hiệu là hoá thân của một trong 
những vị thần linh của tôn giáo họ. Bằng cách này họ có thể hấp thụ Phật 
giáo vào tôn giáo của họ. Ơû một mức độ nào đó, chiến lược này có thể 
thành công tại Ấn Ðộ bởi vì qua nhiều thế kỷ nó đã góp phần cho việc làm 
suy tàn Phật giáo và hậu quả là nhổ tận gốc rễ Phật giáo khỏi mảnh đất 
thiêng liêng đã sinh ra Phật giáo.  

Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi 
phương cách nhằm hấp thụ Ðức Phật vào tín ngưỡng của họ với mục đích 
thu hút được tín đồ Phật giáo theo đạo của họ. Lý do cơ bản khiến họ làm 
như vậy là vì bằng cách tuyên thuyết rằng chính Ðức Phật đã tiên đoán rằng 
một vị Phật khác sẽ xuất hiện trên cõi đời này và vị Phật sau cùng sẽ trở nên 
phổ quát hơn. Một nhóm người đã phong cho một vị đạo sư đã trú vào 
khoảng thời gian 600 năm sau khi Ðức Phật Cồ Ðàm nhập diệt là vị Phật sau 
cùng. Một nhóm khác lại cho rằng Ðức Phật tiếp theo đã đến Nhật Bản vào 
thế kỷ 13. Song có một nhóm khác lại tin rằng bậc sáng lập tôn giáo của họ 
đã xuất thân từ một dòng của những bậc đạo sư vĩ đại (như Ðức Phật Cồ 
Ðàm và chúa Giê su) và cho rằng bậc đạo sư đó là Ðức Phật sau cùng. 
Những nhóm tín đồ này khuyên giới Phật tử nên từ bỏ Ðức Phật cổ xưa của 
mình và nên tôn thờ một Ðức Phật được gọi là mới xuất hiện này. Mặc dầu 
việc họ đã đặt Ðức Phật ngang hàng với địa vị Bậc đạo sư của họ cũng là 
một việc làm tốt đẹp, song chúng ta cảm thấy rằng những nỗ lực nhằm thu 
hút người Phật tử vào tôn giáo của họ bằng cách giải thích sai lệch chân lý 
quả thật là một việc làm vô cùng xúc phạm.  

Những kẻ cho rằng Ðức Phật mới đã ra đời rõ ràng là xuyên tạc những gì 
Ðức Phật đã dạy. Mặc dù Ðức Phật tiên đoán sự xuất hiện của Ðức Phật vị 
lai, song Ngài đã đề cập một số điều kiện cần phải được đáp ứng trước khi 
sự kiện này có thể xảy ra. Ðó là bản chất tự nhiên của quả vị Phật mà Ðức 
Phật trong tương lai sẽ không thị hiện mãi cho đến khi nào thọ mạng của 
Ðức Phật hiện tại vẫn còn trên thế gian này. Ngài sẽ thị hiện chỉ khi Pháp Tứ 
Thánh đế và Bát Chánh đạo hoàn toàn bị lãng quên. Con người sống lúc bấy 
giờ sẽ được hướng dẫn đúng cách để hiểu được chân lý tương tự do chư Phật 
trong quá khứ thuyết giảng. Chúng ta hiện đang sống trong thọ mạng của 



Ðức Phật Cồ Ðàm. Mặc dù giới hạnh của con người, với một số trường hợp 
ngoại lệ, đã bị suy đồi, Ðức Phật vị lai sẽ chỉ thị hiện ở một thời điểm không 
thể tính toán được khi mà loài người hoàn toàn bị lạc trên con đường đưa 
đến Niết-bàn và lúc mà nhân loại đang sẵn sàng chào đón Ngài. 

---o0o--- 

SỰ PHỤC VỤ CỦA ÐỨC PHẬT CHO NHÂN LOẠI TRÊN THẾ GIAN 
NÀY 

Ðức Phật thị hiện nơi cuộc đời này nhằm mục đích xua tan cái bóng 
tối của vô minh và chỉ cho nhân loại con đường đi đến sự đoạn tận của khổ 
đau.  

Ðức Phật là sự hiện thân của tất cả những phẩm hạnh do Ngài thuyết giảng. 
Trong suốt 45 năm thực hiện thành công sứ mệnh và để lại những sự kiện 
quan trọng của Ngài, Ngài đã chuyển dịch tất cả những ngôn từ, lời nói của 
Ngài thành những hành động cụ thể thiết thực. Không có lúc nào mà Ngài 
không chỉ ra sự yếu đuối và nỗi đam mê thấp hèn của con người. Giới hạnh 
của Ðức Phật là tấm gương hoàn hảo nhất mà thế gian đã từng chứng kiến.  

Hơn 25 thế kỷ, hàng triệu con người đã tìm thấy nguồn cảm hứng và sự 
khuây khoả nơi giáo lý của Ngài. Sự vĩ đại của Ngài vẫn còn toả sáng mãi 
cho đến ngày nay giống như mặt trời chói sáng rực rỡ hơn ánh sáng mờ đục 
của những vật sáng kém hơn. Giáo pháp của Ngài vẫn vẫy tay mời gọi phái 
đoàn hành hương mệt lã người đến nơi an toàn và cảnh giới an lạc của Niết-
bàn. Không có một nhân vật nào ngoài Ngài đã hy sinh quá nhiều những thú 
vui vật chất của mình vì nỗi khổ đau của nhân loại.  

Ðức Phật là bậc đạo sư đầu tiên trong lịch sử nhân loại khiển trách và chống 
lại nghi thức tế lễ động vật cho quỷ thần vì bất cứ một lý do nào khác và kêu 
gọi nhân loại không nên làm hại các loài sinh vật sống.  

Ðối với Ðức Phật, tôn giáo không phải là một sự giao kèo trong mua bán mà 
là một con đường đưa đến sự giác ngộ. Ngài không muốn chư đệ tử Ngài tin 
một cách mù quáng mà Ngài muốn họ hãy suy nghĩ một cách tự do và thông 
thái.  
Toàn thể nhân loại trên thế gian này được ban phước bằng sự hiện hữu của 
Ngài.  
Chưa từng có khi nào Ðức Phật bày tỏ thái độ không thân thiện đối với một 
ai. Thậm chí đối với những địch thủ và kẻ thù xấu xa nhất của Ngài, Ngài 



cũng không bày tỏ thái độ không thân thiện đối với họ. Có một vài người 
mang đầu óc thành kiến muốn chống đối lại Ngài và tìm mọi cách giết hại 
Ngài; song Ðức Phật không bao giờ đối xử với họ như là kẻ thù. Có một lần 
Ðức Phật nói:   

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

(Pháp cú - 320)  

Trong biên niên sử thế giới, chưa có một nhân vật nào có thể được công 
nhận là đã tự hiến dâng quá nhiều cho những lợi ích của chúng sanh như 
Ðức Phật đã làm. Ngay từ giây phút giác ngộ cho đến lúc nhập diệt, Ngài 
phấn đấu không biết mệt mỏi để nâng cao địa vị con người. Ngài chỉ dành 
hai tiếng đồng hồ trong một ngày cho việc ngủ nghỉ của mình. Mặc dù 25 
thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bậc đạo sư vĩ đại này đã nhập diệt, song thông 
điệp về tình thương và trí tuệ của Ngài vẫn còn hiện hữu trong hình thức 
thuần khiết tinh khôi. Thông điệp này vẫn có ảnh hưởng quan trọng đối với 
vận mệnh của nhân loại. Ngài là bậc thầy từ bi nhất đã làm toả sáng thế gian 
này bằng tình thương và lòng nhân từ.  

Sau khi nhập Niết-bàn, Ðức Phật đã để lại một bức thông điệp bất tử vẫn còn 
gái trị đối với chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải đương đầu với một sự đe 
doạ kinh hoàng về nền hoà bình của thế giới. Không có thời điểm nào trong 
lịch sử thế giới mà bức thông điệp của Ngài lại cần thiết hơn như hiện nay.  

Ðức Phật thị hiện nơi cõi đời này nhằm mục đích xua tan đi cái bóng tối của 
vô minh và chỉ cho nhân loại cách chấm dứt khổ đau và bệnh tật, già và chết 
và tất cả những nỗi lo lắng và khổ sở của kiếp sống nhân sinh.  

Theo một số tôn giáo, một số vị thần linh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên cõi 
đời này để tiêu diệt những con người ác độc và che chở cho những con 
người lương thiện. Ngược lại, Ðức Phật không thị hiện trên cõi đời này để 
tiêu diệt những kẻ ác mà là để chỉ cho họ con đường đi đúng đắn.  

Trong lịch sử thế giới mãi cho đến thời kỳ Ðức Phật, chúng ta đã từng nghe 
bất cứ một vị đạo sư nào có tấm lòng chan chứa tình yêu thương và nỗi cảm 
thông đối với nỗi khổ đau của nhân loại như Ðức Phật chăng? Ðồng thời với 
Ðức Phật, chúng ta nghe một số triết gia thông thái tại Hy Lạp như: 



Socrates, Plato và Aristole và nhiều nhà hiền triết khác, song họ chỉ là những 
triết gia, những nhà tư tưởng và những nhà đi tìm chân lý; họ thiếu đi tình 
yêu thương cảm kích đối với nỗi khổ đau của nhân loại.  

Con đường cứu độ nhân loại của Ðức Phật là dạy cho họ cách làm thế nào để 
tìm được sự giải thoát, an lạc. Ngài không quan tâm đến việc làm dịu một 
vài trường hợp liên quan đến chứng bệnh về thân và tâm. Ngài quan tâm 
nhiều hơn với việc tiết lộ con đường mà tất cả mọi người có thể đi theo.  

Chúng ta hãy đem tất cả những triết gia, tâm lý gia, khoa học gia, nhà duy 
lý, những nhà cải cách xã hội, những tư tưởng gia vĩ đại và những vị đạo sư 
của các tôn giáo khác, với một tinh thần không thiên vị, so sánh sự vĩ đại, 
đức hạnh, tinh thần phục vụ và trí tuệ của chư vị đối với đức hạnh, lòng từ bi 
và sự giác ngộ của Ðức Phật. Chúng ta có thể hiểu được địa vị của Ðức Phật 
đứng ở đâu trong số tất cả những bậc vĩ nhân này.  

---o0o--- 

NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ ÐỨC PHẬT 

Ðức Phật là người chinh phục vĩ đại nhất mà thế giới đã từng chứng 
kiến. Giáo lý của Ngài tỏa sáng con đường hướng dẫn nhân loại vượt qua từ 
một thế giới đen tối, vô minh, hận thù và khổ đau sang một thế giới của ánh 
sáng, tình thương và hạnh phúc.  

Ðức Phật Cồ Ðàm không phải là một nhân vật huyền thoại mà là một nhân 
vật có thực trong lịch sử nhân loại, người đã khai sáng một tôn giáo mà 
chúng ta biết đến ngày nay-Phật giáo. Những bằng chứng để chứng minh sự 
hiện hữu của bậc đạo sư vĩ đại này được tìm thấy trong những sự kiện sau 
đây:  

1. Những bằng chứng về những người biết đến đích thân Ngài. Những bằng 
chứng này được khắc ghi trong những bia ký bằng đá, những trụ đá và 
những tháp được dựng lên để tôn kính Ngài và tưởng nhó Ngài. Những bằng 
chứng và những khu tưởng niệm này  để tưởng nhớ Ngài được tạo dựng bởi 
các bậc vua chúa và một số người khác rất gần thời đại của Ngài để mà họ 
có thể kiểm chứng câu chuyện về cuộc đời của Ngài.  

2. Việc khám phá những nơi thánh tích và những di sản về đền đài được đề 
cập đến trong những chuyện kể về thời đại của Ngài.  



3. Tăng già, đoàn thể thánh thiện mà Ngài đã thành lập, vẫn được duy trì 
không bị gián đoạn cho đến ngày nay. Tăng đoàn có những sự kiện về cuộc 
đời Ngài và những lời dạy của Ngài đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác tại hầu hết mọi vùng trên khắp thế giới.  

4. Sự kiện rằng chính vào năm Ngài nhập Niết-bàn và những thời kỳ sau 
này, những cuộc đại hội và kết tập kinh điển của Tăng già được tổ chức 
nhằm mục đích xác chứng giáo lý thực sự của bậc đạo sư sáng lập. Những 
cuộc kết tập và đại hội này chứng minh rằng giáo lý của Ngài đã được 
truyền từ người thầy sang cho chư vị đệ tử Ngài từ thời đại của Ngài cho đến 
ngày nay.  

5. Sau khi Ngài nhập diệt, nhục thân của Ngài được trà tỳ và những viên xá 
lợi được phân chia cho tám vương quốc tại Ấn Ðộ đương thời. Mỗi vị quốc 
vương xây một ngọn tháp để tôn thờ phần xá lợi được phân chia. Phần xá lợi 
được chia cho vua Ajata Satthu được nhà vua tôn thờ trong một ngôi bảo 
tháp tại Rajagriha. Gần  2 thế kỷ sau này, hoàng đế A dục đem những viên 
xá lợi này và phân chia khắp cả nước. Những bia ký được tôn thờ trong này 
và những bảo tháp khác khẳng định rằng đây là những viên xá lợi của Ðức 
Phật Cồ Ðàm.  

6. Bộ “Mahavansa”, một bộ sách đáng tin cậy nhất và cổ xưa nhất trong lịch 
sử mà chúng ta biết đến ngày nay cung cấp cho chúng ta những sự kiện chi 
tiết về cuộc đời cũng như những chi tiết về cuộc đời của đại đế A dục và tất 
cả những triều đại khác liên quan đến lịch sử Phật giáo. Lịch sử Ấn Ðộ cũng 
dành những trang sử vàng son viết về cuộc đời, sự hoằng hoá, sự phục vụ 
của Ðức Phật và những phong tục văn hoá truyền thống Phật giáo.  

7. Vài trăm năm sau khi Ðức Phật nhập diệt, chúng ta có thể tìm thấy những 
bằng chứng, sử sách được ghi nhận ở những quốc gia Phật giáo như Tích 
Lan, Việt Nam, Miến Ðiện, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Hàn Quốc, Mông 
Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và Lào đã chứng tỏ những bằng chứng 
nguyên vẹn về mặt văn hoá, lịch sử, tôn giáo, văn chương, và truyền thống 
phong tụầm không có một Bậc đạo sư nào tại Ấn Ðộ được mọi người biết 
đến như Ðức Phật Cồ Ðàm.  

8. Tam Tạng Thánh điển, một bộ sưu tập những lời dạy trong 45 năm thuyết 
giảng của Ngài đủ để chứng minh rằng Ðức Phật là một nhân vật lịch sử đã 
thật sự hiện hữu trên cõi đời này.  



9. Tính chính xác và thiết thực của hệ thống Kinh điển Phật giáo được hỗ trợ 
bằng sự kiện rằng những nguồn tư liệu từ hệ thống kinh điển này cung cấp 
những thông tin cho những nhà sử học Ấn Ðộ viết về lịch sử Ấn Ðộ trong 
giai đoạn lịch sử thế kỷ thứ 5 và 6 trước Tây lịch. Những bản kinh điển, tiêu 
biểu là những bản kinh được viết tại Ấn Ðộ vào thời kỳ sớm nhất có độ tin 
cậy cao, cung cấp một nguồn tri thức thâm uyên cho những điều kiện và môi 
trường xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị trong suốt cuộc đời hành đạo của 
Ðức Phật cũng như cuộc đời của những vị vua đương thời với Ngài như vua 
Bình Sa (Bimbisara).  

---o0o--- 

PHẬT GIÁO LÀ MỘT HỌC THUYẾT HAY MỘT TRIẾT LÝ? 

Sự giác ngộ của Ðức Phật không phải là sản phẩm của một tri thức 
thuần tuý.  

Xã hội Ấn Ðộ thời Ðức Phật tại thế, có nhiều người có học thức theo đuổi tri 
thức chỉ đơn giản phục vụ cho nhu cầu lợi ích của riêng họ. Những người 
này chất chứa trong họ đầy những kiến thức lý thuyết. Thực tế, một vài vị 
trong số họ du hành từ thành này sang thành khác thách thức mọi người 
tranh luận và sự cảm xúc kích động lớn nhất của họ là đánh bại đối phương 
trong những đợt tranh luận bằng miệng như thế. Song Ðức Phật dạy rằng 
những hạng người như thế thì không gần với sự giác ngộ chân lý bởi vì mặc 
sự thông minh sáng suốt và tri kiến của họ họ không có chân trí tuệ để điều 
phục tham lam, sân hận, si mê. Trong thực tế, những người này thường rất tự 
hào và vô minh. Những quan niệm về bản ngã của họ làm quấy nhiễu cái 
không khí tôn giáo.  

Theo Ðức Phật, con người ta trước hết phải tìm hiểu được nguồn tâm của 
chính mình. Ðiều này được thực hiện thông qua sự tu tập định, mà chính nhờ 
định con người ta mới có được nguồn trí tuệ uyên thâm bên trong hoặc là sự 
giác ngộ thâm uyên. Và nguồn trí tuệ này đạt được không phải bằng con 
đường tranh biện triết lý hoặc là tri thức thế gian mà là bằng con đường nhận 
thức yên lặng về bản chất vô minh của tự ngã.  

Phật giáo là một triết lý sống chân chánh nhằm mang lại một cuộc sống hòa 
bình va an lạc, hạnh phúc cho mỗi chúng sinh hiện hữu trên cuộc đời này. 
Phật giáo là một phương pháp đoạn trừ những khổ đau trong cuộc sống và 
tìm ra con đường giải thoát, giác ngộ. Giáo lý của Ðức Phật không chỉ hạn 
hẹp trong một phạm vi quốc gia hay chủng tộc nào. Ðó cũng không phải là 



một tín ngưỡng hay là một niềm tin suông. Ðó là một lời dạy cho toàn thể vũ 
trụ. Ðó là một hệ thống giáo lý dành cho tất cả mọi thời đại. Mục đích của 
những lời dạy ấy là nhằm phục vụ với tinh thần  vị tha, vô ngã, thiện chí, hòa 
bình, giải thoát, tự do khỏi tất cả những khổ đau của cuộc đời.  

Giải thoát, tự do trong Phật giáo là để phục vụ cho lợi ích của cá nhân. 
Chúng ta phải tự cứu lấy chính bản thân mình cũng như chúng ta phải ăn, 
uống và ngủ nghỉ cho chính bản thân. Lời khuyên được Ðức Phật đưa ra 
nhằm chỉ cho nhân loại con đường hướng đến sự giải thoát; chứ Ðức Phật 
không bao giờ dự định đưa ra những lời khuyên nhằm lấy đó xây dựng nên 
một hệ thống học thuyết hay là một triết lý. Khi Ngài được mọi người hỏi 
đến hệ thống học thuyết nào Ngài thuyết giảng, Ðức Phật đáp lại rằng Ngài 
không thuyết giảng bất cứ hệ thống học thuyết nào và bất cứ những điều 
Ngài thuyết giảng là kết quả của những kinh nghiệm mà chính bản thân Ngài 
đã kinh qua. Do đó, giáo lý của Ngài không đưa ra một hệ thống học thuyết 
nào cả. Học thuyết không thể mang con người tiến lại gần sự hoàn thiện về 
mặt tâm linh. Những học thuyết chính là những kiết sử trói buộc tâm thức 
con người và cản trở sự tiến bộ về mặt tâm linh. Ðức Phật nói: “Những bậc 
trí không tin vào những học thuyết đã được thông qua. Họ chỉ tin vào những 
gì đã kinh qua mà bản thân họ đã thấy và nghe”.  

Những học thuyết là sản phẩm của tri thức và Ðức Phật hiểu được những sự 
hạn chế của tri thức nhân loại. Ngài dạy rằng sự giác ngộ không phải là sản 
phẩm của tri thức. Người ta không thể đạt được sự giải thoát bằng cách tham 
gia vào một khóa học cung cấp tri thức. Lời phát biểu này dường như phi lý 
song đó là chân lý. Giới trí thức có khuynh hướng bỏ ra nhiều thời gian quý 
giá của mình cho việc nghiên cứu, cho những phân tích nghiên cứu và dự 
kiện. Họ thường dành rất ít hoặc không có thời gian cho việc hành trì.  

Một tư tưởng gia vĩ đại (một triết gia, khoa học gia, siêu hình học gia v.v...) 
cũng có thể hóa ra là một người tri thức ngu muội. Vị ấy có thể là một con 
người khổng lồ về tri thức, có khả năng cảm nhận những ý kiến một cách 
nhanh nhẹn và bày tỏ những cảm xúc rõ ràng. Nhưng nếu vị ấy không chú ý 
đến hành động của mình và những hậu quả của nó và nếu vị ấy chỉ  hướng 
đến việc thành đạt những ham muốn và ý định của bản thân mình dù bất cứ 
giá nào thì lúc đó, theo Ðức Phật, vị ấy là một con người trí ngu muội, một 
con người cấp dưới có tri thức. Một con người như thế sẽ thực sự ngăn cản 
sự tiến bộ về mặt tâm linh của vị ấy.  



Những lời dạy của Ðức Phật bao hàm nguồn trí tuệ thiết thực không thể bị 
hạn cuộc trong một học thuyết hay một triết thuyết nào bởi vì triết lý đề cập 
chủ yếu đến vấn đề tri thức chứ nó không quan tâm đến vấn đề chuyển dịch 
tri thức thành những hành động được hành trì hằng ngày trong cuộc sống.  

Phật giáo chú trọng đến việc hành trì và giác ngộ. Triết gia có thể nhìn thấy 
những khổ đau và những thất vọng của cuộc đời song không giống như Ðức 
Phật, ông ta không đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm vượt qua những 
khổ đau của chúng ta vốn là một phần của bản chất vô thường của cuộc đời. 
Triết gia chỉ đẩy những tư duy của mình đến chỗ bế tắc. Triết lý thì hữu 
dụng bởi vì nó làm giàu và phong phú thêm sự tưởng tượng về mặt tri thức 
và xua tan lòng tự tin mang tính giáo điều khiến cho tâm không thể tiến bộ 
xa hơn nữa. Xét đến mức độ đó, Phật giáo đánh giá cao triết học, song triết 
học đã thất bại trong việc làm dịu đi cơn khát tâm linh.  

Nên nhớ rằng mục đích chính yếu của Phật giáo là đạt được sự thanh tịnh và 
giác ngộ. Sự giác ngộ đánh bại sự vô minh vốn là cội nguồn của sanh tử. 
Tuy nhiên, sự đánh bại vô minh này không thể đạt được ngoại trừ chỉ bằng 
tu tập lòng can đảm tự tin của chính chúng ta. Tất cả mọi nỗ lực khác, đặc 
biệt những nỗ lực chỉ thiên về mặt tri thức thì không có hiệu quả. Ðây là lý 
do tại sao Ðức Phật kết luận: “Những câu hỏi siêu hình này không mang lại 
lợi ích, chúng không liên quan đến Chánh pháp; chúng không đưa đến chánh 
hạnh, hoặc là ly tham, hoặc là sự thanh tịnh không có các tham ái, không 
đưa đến sự tĩnh lặng, không đưa đến tri kiến chân thật, cũng không đưa đến 
trí tuệ cao hơn, Niết-bàn”. (Trung Bộ Kinh-Kinh Malunkyaputta). Trong 
lĩnh vực suy cứu siêu hình học, Ðức Phật quan tâm nhiều hơn đến một giáo 
lý chứa đựng một sự hiểu biết thiết thực về Bốn Chân Lý (Tứ Thánh Ðế) mà 
Ngài đã khám phá ra: đó là khổ đau là gi, nguồn gốc của khổ đau là gì, sự 
đoạn tận của khổ đau là gì và làm thế nào để vượt qua khổ đau và chứng đắc 
sự giác ngộ cuối cùng. Những chân lý này là những vấn đề thực tế phải được 
liễu tri hoàn toàn và chứng đắc hoàn toàn bởi những ai thực sự kinh qua sự 
giải thoát, giác ngộ.  

Giác ngộ là sự chấm dứt, xoá sạch gốc rễ của vô minh; đó là một lý tưởng 
sống của người Phật tử. Hiện nay chúng ta có thể chứng kiến rõ ràng rằng sự 
giác ngộ không phải là một hành động mang bản chất tri thức. Thái độ chỉ 
suy cứu, tư biện trái ngược với sự giác ngộ và không có sự quan hệ gần gũi 
thân tình với cuộc sống. Ðây là lý do lý giải tại sao Ðức Phật chú trọng 
nhiều hơn đến kinh nghiệm cá nhân. Thiền định là một hệ thống khoa học 
thực tiễn để chứng minh Chân lý có được nhờ vào kinh nghiệm bản thân. 



Nhờ thiền định, ý chí cố gắng vượt khỏi những điều kiện mà nó đã đặt lên tự 
ngã và đây là sự giác ngộ của ý thức. Siêu hình học chỉ trói buộc chúng ta 
trong một khối tư tưởng và ngôn từ rối rắm và lộn xộn.  

---o0o--- 

PHẬT GIÁO LÀ TÔN GIÁO BI QUAN, TIÊU CỰC? 

Phật giáo không bi quan cũng không lạc quan mà Phật giáo là một tôn 
giáo thiết thực.  

Có một số nhà phê bình cho rằng Phật giáo là tôn giáo bệnh hoạn, u sầu, 
yếm thế, luẩn quẩn xung quanh mặt đen tối và bóng râm của cuộc đời, một 
kẻ thù của những thú vui vô tội, và là một kẻ giẫm đạp không có cảm giác 
lên những niềm vui ngây ngô của cuộc đời. Họ cảm thấy Phật giáo như là 
một tôn giáo bi quan, như là một sự nuôi dưỡng một thái độ tuyệt vọng đối 
với cuộc đời, là một sự khích lệ mang tính mơ hồ, một cảm giác tổng quan 
rằng khổ đau và tội lỗi ngự trị trong những lợi ích của con người. Những nhà 
chỉ trích này căn cứ quan điểm của họ trên Chân lý thứ nhất rằng tất cả các 
pháp hữu vi trong trạng thái đau khổ. Dường như họ quên rằng Ðức Phật 
không chỉ dạy nguyên nhân và sự chấm dứt khổ đau mà ngài còn dạy 
phương pháp để chấm dứt khổ đau. Trong bất kỳ trường hợp nào, liệu có 
một bậc đạo sư nào tán thành đời sống thế tục này và khuyên chúng ta hãy 
chấp lấy nó không?  

Nếu bậc thầy sáng lập của tôn giáo này-Ðức Phật- là một con người bi quan 
như thế thì người ta không mong đợi nhân cách của Ngài phải được miêu tả 
bằng những đường nét mộc mạc hơn là đã được vẽ như trước đây. Hình ảnh 
Ðức Phật chỉ là một sự nhân cách hóa của tình thương, hoà bình, chân thành, 
hy vọng và thiện chí. Nụ cười hấp dẫn và toả rạng của Ðức Phật, được cho là 
huyền bí và khó hiểu, là tấm gương hoàn hảo nhất của giáo lý của Ngài. Ðối 
với những con người lòng đầy lo lắng và nản lòng, nụ cười giác ngộ và niềm 
hy vọng của Ngài là chất cam lồ bổ dưỡng và êm dịu vô tận.  

Ðức Phật rải tình yêu thương và lòng từ bi của Ngài trong khắp tất cả các 
phương hướng. Một con người như thế khó lòng mà gán cho là một con 
người bi quan. Và khi thanh kiếm của những bậc vua chúa và hoàng tử hạnh 
phúc lắng nghe ngài, họ nhận ra rằng sự chinh phục chân thật duy nhất là sự 
chinh phục của tự ngã và cách tốt nhất để chiến thắng được con tim của nhân 
loại là dạy họ biết cách trân trọng Pháp-Chân lý.  



Ðức Phật tu tập tính hài hước của Ngài đến mức cao độ đến nỗi những đối 
thủ không đội trời chung với Ngài được làm nguôi giận với một sự thoải mái 
vô cùng. Thường thì họ không thể không mỉm cười chính họ. Ðức Phật có 
một ảnh hưởng rất tuyệt vời; ngài lau chùi sạch sẽ những hệ thống độc tố vô 
cùng nguy hiểm của họ và sau đó họ trở thành nhiệt tình theo gót chân Ngài. 
Trong các bài thuyết giảng, thảo luận và hội thoại của Ngài, Ngài xác nhận 
sự tự tin và thái độ bình tĩnh khiến Ngài được mọi người kính trọng và yêu 
mến. Làm thế nào chúng ta có thể kết tội cho một nhân vật như thế là bi 
quan, tiêu cực?  

Ðức Phật không bao giờ mong đợi chư đệ tử Ngài thường xuyên suy nghĩ 
liên miên về nỗi khổ đau của cuộc đời và sống một cuộc sống khổ đau và bất 
hạnh. Ngài chỉ dạy sự thật khổ đau để mà Ngài có thể chỉ cho nhân loại làm 
thế nào để vượt qua nỗi đau khổ này và tiến đến con đường của hạnh phúc. 
Ðể trở thành một con người giác ngộ, người ta phải có niềm hoan hỷ, một 
trong những yếu tố mà Ðức Phật yêu cầu chúng ta phải tu tập. Niềm vui hay 
sự hỷ lạc hầu như đâu phải là bi quan.  

---o0o--- 

CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH THEO QUAN ÐIỂM PHẬT GIÁO? 

Nhân loại đã quên rằng anh ta có một trái tim. Anh ta quên rằng nếu 
anh ta đối xử với thế giới một cách tử tế thì thế giới sẽ đối xử tử tế lại với 
anh ta.  

Chúng ta đang sống trong một thế giới của những sự mâu thuẫn thực sự kinh 
hoàng. Một mặt, con người sợ chiến tranh; mặt khác, họ chuẩn bị cho chiến 
tranh với một sự điên cuồng. Họ sinh ra dư thừa, song họ phân phát khổ đau. 
Thế giới ngày càng trở nên đông đúc, nhưng con người ngày càng trở nên cô 
lập nhau và ngày càng cảm thấy cô đơn. Nhân loại đang sống gần gũi với 
nhau trong một đại gia đình, song mỗi cá nhân tìm cho bản thân mình ngày 
càng nhiều hơn so với trước đây, bị tách biệt khỏi những người láng giềng 
của anh ta. Sự hiểu biết và  thành thật với nhau đang ngày càng thiếu đi trầm 
trọng. Con người không thể tin tưởng lẫn nhau cho dù người kia có tốt thế 
nào đi nữa.  

Khi tổ chức Liên Hiệp Quốc được hình thành sau những nỗi kinh hoàng của 
cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, những vị đứng đầu của tổ chức họp lại để 
ký kết một hiến chương đồng ý với lời mở đầu sau đây: “Bởi vì chính trong 
tâm của con người mà chiến tranh bắt đầu, chính trong tâm con người mà 



thành luỹ bảo vệ hòa bình phải được xây dựng. Chính quan điểm này được 
nhấn mạnh trong bài kệ đầu tiên của Bản Kinh Pháp Cú:  

“Ý dẫn đầu các pháp,  
Ý làm chủ, ý tạo;  
Nếu với ý ô nhiễm  
Nói lên hay hành động,  
Khổ não bước theo sau,  
Như xe, chân vật kéo”. (PC-01)  

Niềm tin rằng con đường duy nhất để đánh lại bạo lực là bằng cách áp dụng 
nhiều quyền lực hơn đã đưa đến sự xung đột vũ trang giữa các quốc gia lớn 
mạnh với nhau. Và sự cạnh tranh này nhằm tăng cường vũ khí trang bị cho 
chiến tranh đã mang lại cho nhân loại nguy cơ huỷ diệt hoàn toàn sự sống 
con người. Nếu chúng ta không làm gì để ngăn chặn hành động đó, thì cuộc 
chiến kế tiếp sẽ là sự kết thúc của thế giới nơi mà sẽ không có những kẻ 
chiến thắng và cũng không có nạn nhân của chiến tranh. Chỉ còn lại những 
xác chết ngổn ngang trên chiến trường.  

“Hận thù không thể dập tắt bằng hận thù;  
Hận thù có thể dập tắt bằng tình thương”.  

Ðó là lời khuyên của Ðức Phật cho những ai tuyên thuyết một học thuyết về 
sự đối kháng, sân hận và cho những ai dẫn dắt nhân loại vào chiến tranh và 
phản loạn chống lại nhau. Nhiều người cho rằng lời khuyên của Ðức Phật là 
hãy chuyển hóa ác thành thiện là một lời khuyên không thiết thực. Trên thực 
tế, đó là một phương pháp đúng đắn duy nhất để giải quyết vấn đề. Phương 
pháp này được một bậc đạo sư vĩ đại giới thiệu thông qua sự chứng nghiệm 
bản thân của Ngài. Bởi vì chúng ta kêu căng, tự hào và ngã mạn, chúng ta 
miễn cưỡng để chuyển hoá ác thành thiện, nghĩ rằng quần chúng có thể đối 
xử chúng ta hèn nhát như mọi người. Thậm chí có một số người nghĩ rằng sự 
tử tế, từ tâm và lịch thiệp là mang tính đàn bà chứ không mang tính đàn ông! 
Nhưng tác hại sẽ như thế nào nếu chúng ta giải quyết những vấn đề của 
chúng ta và mang lại niềm hạnh phúc và an lạc cho mọi người bằng cách 
chấp nhận phương pháp đầy tính văn hóa này và bằng cách hy sinh sự kiêu 
căng ngã mạn đầy sự hiểm nguy của chúng ta?  

Tinh thần khoan dung độ lượng phải được thực hành nếu hoà bình phải đến 
với nhân loại trên trái đất này. Quyền lực và sự ép buộc sẽ chỉ tạo ra thái độ 
không khoan dung. Ðể thiết lập hoà bình và hài hoà giữa nhân loại, mỗi một 



người trước tiên phải học tập phương pháp thực hành nhằm đưa đến sự chấm 
dứt của tham lam, sân hận và si mê, nguồn gốc của tất cả các quyền lực đầy 
tội lỗi. Nếu nhân loại có thể diệt tận tất cả những thế lực xấu xa này thì 
khoan dung và hoà bình sẽ xuất hiện nơi thế giới bất an này.  

Ngày nay, chúng ta là những người đi theo con đường của Ðức Phật từ bi 
nhất, cho nên chúng ta phải có một nhiệm vụ đặc biệt là hãy cùng nhau hoạt 
động nhằm thiết lập nền hoà bình cho thế giới và chỉ cho những người khác 
một tấm gương để noi theo bằng cách noi theo lời khuyên của bậc đạo sư:  

 “Mọi người sợ hình phạt;  
 Mọi người sợ tử vong;   
Lấy mình làm ví dụ;   
Không giết không bảo giết”.   
(Pháp Cú –129)  

Hoà bình có thể luôn luôn đạt được, nhưng phương pháp để đạt được hoà 
bình không chỉ bằng cách cầu nguyện và lễ nghi. Hoà bình là kết quả của sự 
hài hoà giữa con người với chúng sanh đồng loại và môi trường sống xung 
quanh. Nền hoà bình mà chúng ta cố đưa ra giới thiệu bằng bạo lực thì 
không phải là một nền hoà bình vĩnh viễn lâu dài. Ðó là một khoảng trung 
gian giữa những cuộc xung đột của tham ái ích kỷ và những điều kiện thế 
gian.  

Hoà bình không thể tồn tại trên thế giới này mà không có việc thực hành 
hạnh khoan dung. Ðể khoan dung, độ lượng, chúng ta không nên cho phép 
trạng thái tâm sân hận và ganh tỵ ngự trị trong tâm chúng ta. Ðức Phật dạy: 
“Kẻ thù hại kẻ thù; oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác 
cho tự thân”. PC-42)  

Phật giáo là một tôn giáo khoan dung bởi vì Phật giáo tuyên thuyết một cuộc 
sống tự kiềm chế. Phật giáo dạy một cuộc sống được căn cứ vào không chỉ 
những giới luật mà còn căn cứ vào những nguyên lý. Phật giáo không bao 
giờ hành quyết hay ngược đãi đối với những ai mang trong mình một tín 
ngưỡng khác biệt. Giáo lý như thế không cần thiết đối với bất kỳ một ai phải 
gán cho chính anh ta một nhãn hiệu ‘Phật tử’ để thực hành những nguyên lý 
cao thượng của tôn giáo này.  

Thế gian như một tấm gương và nếu chúng ta nhìn vào tấm gương với một 
gương mặt mỉm cười, thì chúng ta có thể nhìn thấy chân diện mục của chính 
mình, một gương mặt tươi cười tuyệt mỹ. Trái lại, nếu chúng ta nhìn vào 



tấm gương với một gương mặt dài thòng thì nhất định chúng ta sẽ nhìn thấy 
sự xấu xa của gương mặt. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đối xử với thế 
giới tử tế, nhã nhặn thì thế giới chắc chắn sẽ đối xử lại chúng ta một cách tử 
tế. Hãy học hạnh an lạc, hoà bình nơi chính bản thân mình và thế giới cũng 
sẽ hoà bình với chúng ta.  

Tâm con người được ban bố cho quá nhiều sự giả dối về bản ngã đến mức 
độ anh ta không muốn chấp nhận những yếu điểm của mình. Anh ta sẽ cố 
tìm ra một lý do nào đó nhằm thoả mãn hành động của anh ta và tạo ra một 
sự vô minh mà anh ta không nhìn thấy. Nếu một con người thực sự muốn 
được tự do giải thoát, thì anh ta phải can đảm chấp nhận những yếu điểm của 
mình. Ðức Phật dạy: “Lỗi người khác thì dễ nhìn thấy còn lỗi của chính 
mình thì thực sự khó nhìn thấy”.   

---o0o--- 

CHÚNG TA CÓ THỂ BIỆN HỘ CHO CHIẾN TRANH? 

Sự khác biệt giữa cuộc tranh đấu của con chó và chiến tranh hay là 
giữa hai nhóm người chỉ là sự khác biệt về sự sắp xếp tổ chức.  

Lịch sử nhân loại là một sự biểu hiện tiếp nối không ngừng của lòng tham 
lam, sân hận, kiêu căng, ghen tỵ, ích kỷ và vô minh của con người. Trong 
suốt 3000 năm qua, con người đã tham gia vào 15.000 cuộc chiến lớn. Liệu 
đó có phải là đặc tính của con người chăng? Vận mệnh của con người là gì? 
Và con người tiêu diệt lẫn nhau như thế nào?  

Mặc dù con người đã khám phá và phát minh ra rất nhiều điều quan trọng, 
họ cũng đã tạo ra những tiến bộ rất to lớn hướng đến sự huỷ diệt nhân loại. 
Ðây là lý do giải thích vì sao có biết bao nền văn minh nhân loại đã hoàn 
toàn bị xoá sạch khỏi trái đất này. Con người hiện đại đã trở nên quá tinh vi 
trong nghệ thuật và những kỹ thuật tiến hành cuộc chiến tranh đến mức độ 
hiện nay họ có thể biến toàn thể nhân loại thành một đống tro tàn trong một 
vài giây. Thế giới đã trở thành một nhà chứa vũ khí quân sự hạng nặng bởi 
do kết quả của một trò chơi nhỏ được gọi là “tranh đua quân sự”.  

Chúng ta biết rằng nguyên mẫu của vũ khí hạt nhân mạnh hơn so với bom 
nguyên tử đã được thả tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945 
đang được chuẩn bị kế hoạch. Khoa học gia tin rằng khoảng một vài trăm vũ 
khí nhiệt hạch sẽ theo dõi tiến trình tiến đến sự huỷ diệt toàn cầu. Hãy nhìn 
xem chúng ta đang làm gì cho nhân loại chúng ta!Hãy suy nghĩ xem loại 



hình phát triển khoa học như thế nào! Hãy xem sự ngu ngốc và ích kỷ của 
con người như thế nào!  

Con người không nên cố thỏa mãn những bản năng hung hăng của anh ta. 
Con người nên nâng cao những giáo lý mang tính luân lý đạo đức của những 
bậc đạo sư và bày tỏ sự công bằng với luân lý đạo đức để mà hoà bình có thể 
toả sáng.  

Những điều khoản, hiệp ước thoả thuận, công ước, và kế hoạch hòa bình đã 
được chấp nhận và hàng triệu ngôn từ đã được phát ngôn bởi vô số nhà lãnh 
đạo trên khắp thế giới. Họ tuyên bố rằng họ đã tìm ra giải pháp nhằm duy trì 
và thúc đẩy nền hoà bình thế giới. Nhưng dù cho những nỗ lực hết mình của 
họ, họ vẫn không thành công trong việc làm mất đi nguy cơ đe doạ đối với 
nhân loại. Lý do là tất cả chúng ta không giáo dục thế hệ trẻ chúng ta hiểu 
một cách chính xác và tôn trọng nhu cầu phục vụ vị tha và hiểm nguy của sự 
ích kỷ. Ðể đảm bảo có được nền hòa bình thật sự, chúng ta phải sử dụng mỗi 
một phương pháp sẵn có đối với chúng ta nhằm giáo dục thế hệ trẻ chúng ta 
thực hành tình thương yêu, thiện chi và khoan dung đối với những người 
khác.  

---o0o--- 

Thái Ðộ Của Phật Giáo 

Người Phật tử không nên hung hăng thậm chí đối với việc bảo vệ tôn 
giáo của mình hay là một việc gì khác. Người Phật tử nên cố hết sức mình 
để tránh bất kỳ hành động bạo lực nào. Ðôi khi anh ta có thể bị ép buộc phải 
tham gia vào chiến tranh thay cho những người khác không tôn trọng quan 
điểm của tình huynh đệ giữa con người như Ðức Phật đã dạy. Anh ta có thể 
được kêu gọi gia nhập quân đội để bảo vệ đồng loại của mình khỏi giặc 
ngoại xâm và mãi cho đến khi nào anh ta chưa từ bỏ cuộc sống thế gian thì 
anh ta có trách nhiệm phải tham gia vào cuộc tranh đấu cho hòa bình và tự 
do. Trong những tình huống này, anh ta không thể bị đổ lỗi cho hành động 
trở thành một người lính hoặc là tham gia vào quân sự. Tuy nhiên, nếu mọi 
người đều nghe theo lời khuyên của Ðức Phật, thì chiến tranh sẽ không có lý 
do để diễn ra trên thế giới này. Ðó chính là trách nhiệm của mỗi con người 
có học thức, văn hóa phải tìm ra tất cả những phương cách và biện pháp khả 
dĩ đê giải quyết những cuộc tranh chấp, xung đột theo một phương thức hoà 
bình mà không tuyên bố chiến tranh để giết chết đồng loại của mình. Ðức 



Phật không dạy chư đệ tử Ngài đầu hàng bất kỳ hình thức quyền lực độc ác 
nào dù đó là con người hay các bậc siêu nhiên.  

Quả thật, với lý trí và khoa học, con người có thể chinh phục tự nhiên, 
nhưng con người vẫn chưa đảm bảo được ngay cả mạng sống của mình. Tại 
sao mạng sống ấy lại rơi vào chỗ hiểm nguy? Trong khi tận tuỵ hết mình đối 
với lý trí và bị khoa học kiểm soát, con người đã quên rằng anh ta có một 
trái tim, lương tâm đã bị lãng quên và bị bỏ khô héo và bị tham đắm làm 
nhiễm ô.  

Nếu chúng ta không đảm bảo được mạng sống của chính chúng ta, thì làm 
thế nào mà nền hoà bình thế giới có thể tồn tại? Ðể đạt được hoà bình, chúng 
ta phải tu tập và rèn luyện tâm đối diện với những sự thật. Chúng ta phải 
khách quan và khiêm nhường. Chúng ta phải nhận ra rằng không có một con 
người cá nhân nào hay một quốc gia nào luôn luôn sai lầm. Ðể có được hoà 
bình chúng ta cũng phải chia sẻ sự giàu có về tài nguyên trên trái đất, không 
nhất thiết phải ngang bằng nhưng tối thiểu cũng phải vô tư. Không bao giờ 
có sự công bằng tuyệt đối nhưng chắc chắn sẽ có mức độ vô tư lớn hơn. Một 
điều đơn giản không thể tưởng tượng được là khoảng 5 % dân số thế giới 
hưởng 50 % tài sản của mình, hoặc là khoảng 25 %  dân số thế giới được 
sinh sức ở mức độ tương đối khá và một số sống với mức độ quá cao trong 
khi 75 % dân số thế giới luôn luôn sống trong tình trạng nghèo đói. Hoà bình 
chỉ hiện hữu khi các quốc gia sẵn sàng chia sẻ và chia sẻ một cách vô tư, 
người giàu giúp đỡ người nghèo khổ và người mạnh giúp đỡ kẻ yếu đuối, vì 
vậy tạo nên một tình thương yêu và thiện chí mang tính quốc tế. Chỉ nếu và 
khi nào những điều kiện này được đáp ứng thì chúng ta mới có thể tạo ra 
một thế giới hoà bình không có lý do cho những cuộc chiến tranh xảy ra.  

Sự điên rồ của những cuộc chạy đua vũ trang phải chấm dứt! Chúng ta nên 
xây dựng các trường học thay vì xây dựng tuần dương hạm (tàu chiến lớn), 
xây dựng bệnh viện thay vì vũ khí hạt nhân. Tổng số tiền và mạng sống con 
người mà nhiều quốc gia khác nhau đã phung phí trong chiến trận nên được 
đổi hướng để xây dựng kinh tế nhằm nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống.  

Thế giới không thể có được hòa bình mãi cho đến khi nhân loại và các quốc 
gia từ bỏ những ham muốn ích kỷ, từ bỏ sự chạy đua vô minh và xoá tan 
lòng tham bản ngã  sở hữu và quyền lực. Sự giàu có không thể đảm bảo 
được hạnh phúc. Chỉ có tôn giáo mới có thể thực hiện sự thay đổi cần thiết 
của tâm và thực hiện một cuộc giải trừ quân bị thực sự. Ðó là việc chuyển 
hóa tâm thức nhân loại.  



Tất cả các tôn giáo dạy con người không nên giết hại lẫn nhau; song bất 
hạnh thay giới quan trọng này lại bị lãng quên. Ngày nay, bằng những loại 
vũ khí hiện đại con người có thể giết chết hàng triệu người trong một giây. 
Ðiều đó có nghĩa là con số đó nhiều hơn so với những bộ tộc thời nguyên 
thuỷ thực thi hành động này trong khoảng thời gian một thế kỷ.  

Rất bất hạnh thay, có một số người ở một số quốc gia mang trong mình 
những nhãn hiệu, khẩu hiệu và những biểu ngữ tôn giáo  xông vào chiến 
trận. Họ không biết rằng họ đang làm ô nhục danh thơm của tôn giáo họ. 
Chính Ðức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo ! Do vì những tham ái dục lạc mà 
các bậc vua chúa tranh đấu với các bậc vua chúa, hoàng tử tranh đấu với 
hoàng tử, Tu sĩ với tu sĩ, thần dân với thần dân, mẹ tranh cãi với con cái, con 
cái tranh cãi với bố mẹ, anh em tranh cãi với nhau, bạn bè với bạn bè”.  

Chúng ta có thể hạnh phúc mà tự hào rằng hơn 2500 năm qua chưa bao giờ 
có một sự bất hoà nghiêm trọng hoặc là một cuộc xung đột kinh khủng nào 
được giới Phật tử tạo ra đưa đến chiến tranh trên danh nghĩa tôn giáo này. 
Ðây là kết quả của một tính cách năng động về quan điểm khoan dung được 
chứa đựng trong giáo lý của Ðức Phật.  

---o0o--- 

NHU CẦU THỰC THI THÁI ÐỘ KHOAN DUNG   
ÐỐI VỚI THẾ GIỚI NGÀY NAY 

Con người của ngày nay đang sống trong trạng thái bất an, giao động, 
mệt mỏi chán với nỗi sợ hãi và thất vọng. Họ bị làm say sưa bởi những ham 
muốn để có được danh vọng, tiền của và quyền lực. Họ khao khát được mãn 
nguyện những thú vui dục lạc. Nhân loại đang trải qua hằng ngày trong nỗi 
sợ hãi, hoài nghi và bất an. Trong thời đại khủng hoảng và phiền nhiễu này, 
thật khó khăn cho con người cộng sinh một cách an bình với đồng loại của 
họ. Do đó, nhu cầu thực thi tinh thần khoan dung, độ lượng đối với thế giới 
ngày nay thật là cần thiết và quan trọng đến mức độ mà sự cộng sinh một 
cách hài hòa giữa con người trong thế giới ngày nay có khả quan.  

Thế giới đã đẫm máu và chịu nhiều khổ đau do những bệnh tật của chủ 
nghĩa giáo điều và thái độ không khoan dung. Mảnh đất của nhiều quốc gia 
trên thế giới ngày nay bị thấm ướt máu của con người tràn ngập trên án thờ 
của những cuộc tranh đấu chính trị đa dạng như là bầu trời của thiên niên kỷ 
trước bị bao phủ bởi khói của những vị thánh tử đạo tự thiêu. Cho dù trong 
lĩnh vực tôn giáo hay trong lĩnh vực chính trị, nhân loại cũng ý thức về một 



sứ mệnh mang lại cho nhân loại một lối sống và công kích lối sống của 
những người khác. Thật vậy, thái độ không khoan dung của những tâm hồn 
thích đấu tranh đã làm hư hỏng những danh thơm của các tôn giáo.  

Chúng ta hãy nhìn lại thế kỷ hiện tại này-một thế kỷ tiến bộ cao về mọi mặt, 
một thế kỷ của sự máy móc và phát minh. Một lọat những phát minh mới 
của khoa học và kỹ thuật như máy điện thoại, xe điện, phi cơ, đài phát thanh, 
truyền hình, vi tính, tàu không gian, vệ tinh và những thiết bị điện v.v...đang 
làm cho nhân loại chói mắt. Song cũng trong thế kỷ này (thế kỷ 20) trẻ em 
của thế giới những con người đã phát hiện ra tất cả những phát minh này 
được xem như là tuyệt đối trong quá trình tiến triển, cũng tương tự như 
những con người đã tàn sát hàng triệu người khác bằng lưỡi lê hoặc là bằng 
súng đạn hay bằng lửa. Trong số tất cả những sự tiến bộ vĩ đại này thì nơi 
đâu là tinh thần khoan dung?  

Con người của ngày nay chỉ quan tâm đến việc khám phá những vũ trụ bên 
ngoài không gian, nhưng anh ta hoàn toàn không thể sống hài hòa, hạnh 
phúc với con người đồng loại. Dần dần con người sẽ mạo phạm mặt trăng và 
những hành tinh khác.  

Vì lợi ích vật chất, con người hiện đại đã vi phạm thiên nhiên. Những hoạt 
động tinh thần của họ quá lơ đãng với những thú vui của anh ta đến nỗi anh 
ta không thể nhận diện chân giá trị và mục đích của cuộc đời. Hành vi thái 
độ phi tự nhiên này của con người hiện đại là do kết quả của những quan 
niệm sai lầm về đời sống con người và mục đích tối hậu của nó. Ðó là 
nguyên nhân của hỗn độn, sợ hãi, bất an và không khoan dung trong thời đại 
chúng ta hiện nay.  

Trên thực tế, tinh thần không khoan dung của thời đại hiện nay vẫn còn đang 
được các tôn giáo thực thi. Người ta chỉ nói đến tôn giáo và hứa khả mang 
lại con đường tắt đến thiên đàng, chứ họ không quan tâm đến việc thực hành 
tôn giáo đó. Nếu người đạo Gia tô sống theo Bài pháp ở tại Núi, nếu người 
Phật tử thực hành Bát Thánh Ðạo, nếu người Hồi giáo thực sự theo quan 
niệm Huynh đệ đại đồng và người Ấn giáo sống theo tinh thần nhất thể, thì 
chắc hẳn thế giới này sẽ có được nền hòa bình và hài hoà giữa nhân loại. 
Cho dù những lời dạy vô giá của những bậc đạo sư vĩ đại, con người ta vẫn 
chưa nhận ra được giá trị của sự khoan dung. Tinh thần không khoan dung 
được thực thi dựa trên danh nghĩa tôn giáo là một tinh thần bị lên án và rất 
xấu xa.  



Lời khuyên của Ðức Phật là:  

“Vui thay, chúng ta sống,  
Không hận giữa hận thù;  
Giữa những người thù hận,  
Ta sống không hận thù.  
Vui thay chúng ta sống,  
Không bệnh giữa ốm đau;  
Giữa những người bệnh hoạn,  
Ta sống không ốm đau”.  
 (PC 197-198)  

---o0o--- 

CON NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO 

Con người là chúng sanh duy nhất trên thế gian này đã khám phá ra 
tôn giáo và thực hành sự cầu nguyện và sùng bái.  

Nhân loại phát triển tôn giáo nhằm mục đích làm thỏa mãn những ham 
muốn tìm hiểu cuộc sống chính mình và thế giới xung quanh mình. Những 
tôn giáo thời nguyên thuỷ có nguồn gốc từ thuyết vạn vật hữu linh và nó 
phát sinh từ nỗi sợ hãi của con người về những đấng quyền năng siêu nhiên 
và những đấng vô hình và sự ham muốn của con người nhằm làm xoa dịu 
những quyền lực mà anh ta nghĩ  là những đối tượng trú ngụ vô tri vô giác. 
Trải qua thời gian, những tôn giáo này thay đổi, bị ảnh hưởng bởi môi 
trường tự nhiên, địa lý, lịch sử, kinh tế xã hội, chính trị và tri thức ở thời 
điểm đó.  

Nhiều tôn giáo trong số những tôn giáo đó đã trở thành tôn giáo có tổ chức 
và phát triển thịnh hành cho đến ngày nay, được một số tín đồ thuần tín ủng 
hộ mạnh mẽ. Nhiều người bị thu hút vào những tôn giáo có tổ chức này bởi 
vì hình thức tráng lệ và lễ nghi trong khi lại có một số người khác thích thực 
hành tôn giáo của chính họ, bày tỏ lòng tôn kính đối với bậc đạo sư của họ 
và áp dụng những nguyên lý đạo đức vào cuộc sống hằng ngày của mình. 
Bởi vì tầm quan trọng và cần thiết của việc thực hành, mỗi tôn giáo cho rằng 
tôn giáo mình là một triết lý sống, chứ không chỉ là một hệ thống niềm tin 
suông. Xét theo quan điểm của nhiều nguồn gốc xuất phát khác nhau và 
những con đường phát triển mà tôn giáo đã trải qua thì người ta không khỏi 
ngạc nhiên rằng những tôn giáo của con người phải khác biệt về mục đích, 
sự hiểu biết và  giải thích của tín đồ, mục tiêu của họ và làm thế nào để đạt 



được mục đích đó, và quan niệm của họ về sự thưởng, phạt đối với những 
hành động đã tạo.  

Xét về phương diện mục đích, việc thực hành tôn giáo có thể được căn cứ 
trên cơ sở niềm tin, sợ hãi,  lý trí hoặc là sự vô hại: niềm tin hình thành nền 
cơ sở của nhiều hình thức tôn giáo được phát huy nhằm mục đích vượt qua 
những nỗi sợ hãi của con người và đáp ứng những nhu cầu của anh ta. Một 
tôn giáo thần biến, huyền diệu khai thác nỗi sợ hãi đó xuất phát từ sự vô 
minh của con người và đưa ra những sự hứa hẹn thành đạt về vật chất được 
căn cứ trên cơ sở của lòng tham lam. Một tôn giáo của sự thuần tín được căn 
cứ trên cơ sở tình cảm và nỗi sợ hãi về đấng quyền năng siêu nhiên mà 
người ta quá tin tưởng có thể làm xoa dịu thông qua những hình thức lễ nghi 
và nghi thức. Một tôn giáo của niềm tin được căn cứ trên cơ sở của lòng ham 
muốn có được sự tự tin để đối diện với những điều không chắc chắn trong 
cuộc sống và chân giá trị của con người.  

Một số tôn giáo phát triển do kết quả của sự phát triển tri thức nhân loại, 
kinh nghiệm và trí tuệ nhân loại. Phương pháp hợp lý khi tìm đến tôn giáo 
đã được chấp nhận trong trường hợp này, kết hợp với những nguyên lý về 
giá trị của con người và những quy luật của tự nhiên hay của vũ trụ. Tôn 
giáo này được căn cứ trên giá trị nhân bản và chú trọng đến sự tu tập, trau 
dồi những phẩm chất con người. Một tôn giáo với chủ trương lấy quy luật 
nhân quả hay nghiệp báo làm chính yếu được căn cứ trên nguyên lý của tự 
lực và cho rằng chỉ có cá nhân chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và khổ đau 
và sự giải thoát của chính mình. Một tôn giáo đầy tính trí tuệ được căn cứ 
trên cơ sở ứng dụng lý trí và đi tìm sự hiểu biết về cuộc đời và sự thật của 
những điều kiện thế gian thông qua tri thức phân tích.  

Vô hại và thiện chí là những yếu tố phổ quát được tìm thấy trong tôn giáo. 
Một tôn giáo hòa bình được căn cứ trên nguyên lý không làm hại chính mình 
và người khác và tín đồ của tôn giáo đó phải trau dồi một cuộc sống an lạc, 
hài hoà và giải thoát. Một tôn giáo thiện chí và từ bi được căn cứ trên cơ sở 
dâng hiến và phục vụ vì lợi ích và hạnh phúc của người khác.  

Tôn giáo khác biệt do khả năngï hiểu biết của tín đồ tôn giáo đó và sự giải 
thích mà những người có thẩm quyền tôn giáo đưa ra cho học thuyết và việc 
hành trì của tôn giáo họ. Trong một sô tôn giáo,  đưa ra những quy tắc làm 
mệnh lệnh cho con người phải phục tùng trong khi trong những tôn giáo 
khác, họ chỉ đưa ra lời khuyên về nhu cầu và phương cách để tuân theo 
những quy tắc này (luật). Mỗi tôn giáo sẽ đưa ra những lý do để giải thích 



những vấn đề khổ đau đang hiện hữu của con người và những sự bất bình 
đẳng giữa con người và phương pháp để giải quyết tình huống. Bằng cách 
giải thích, một số tôn giáo cho rằng con người phải đương đầu với những 
khổ đau này bởi vì anh ta đang được thử nghiệm ở nơi thế giới này. Khi một 
sự giải thích như thế được đưa ra, một người khác có thể hỏi: ‘Ðể vì mục 
đích gì?’ Làm thế nào mà con người có thể được phán xét dựa trên cơ sở của 
chỉ một kiếp sống khi mà nhân loại thường khác biệt về những kinh nghiệm 
khổ đau về mặt vật lý, tinh thần, xã hội, kinh tế và những nhân tố và điều 
kiện môi trường?  

Mỗi tôn giáo có quan niệm riêng về những gì được xem là mục đích của đời 
sống tâm linh. Ðối với một số tôn giáo, sự sống thường hằng bất tử trên 
thiên đường hoặc ở cõi trời với Chúa, Thượng đế là mục tiêu tối hậu. Ðối 
với số khác lại cho rằng mục đích tối hậu của cuộc đời là sự thống nhất với ý 
thức vũ trụ bởi vì người ta tin rằng sự sống là một đơn vị của ý thức và nó 
phải trở về cùng nguồn gốc với ý thức.  

Một số tôn giáo tin rằng sự chấm dứt khổ đau hoặc là sự lập lại chu trình 
sinh và tử là mục đích cứ cánh. Ðối với những tôn giáo khác, thậm chí hạnh 
phúc thiên đường hoặc là hợp nhất với Phạm Thiên (đấng tạo hoá) là sự phái 
sinh từ sự bấp bênh của cuộc sống, cho dù tồn tại ở hình thức nào đi nữa. Và 
thậm chí có một sô tôn giáo tin rằng chính ngay trong kiếp sống hiện tại 
cũng đủ cho chúng ta hưởng được mục đích của cuộc đời.  

Ðể đạt được mục đích mong muốn này, mỗi tôn giáo đưa ra một giải pháp 
khác nhau. Một số tôn giáo yêu cầu tín đồ của họ hãy dâng hiến cho Chúa 
hoặc là tuỳ thuộc vào Chúa mọi điều trong cuộc sống của họ. Một số tôn 
giáo khác kêu gọi tín đồ của họ thực hành khổ hạnh khắc khe làm phương 
tiện để rửa sạch tất cả những tội lỗi thông qua việc tự ép xác khổ hạnh. Lại 
có một số tôn giáo khác đề nghị giết súc vật để dâng hiến thần linh và nhiều 
hình thức lễ nghi và nghi thức cũng như việc trì tụng thần chú để được thanh 
tịnh hoá và đạt mục đích cứu cánh. Song còn có một tôn giáo nữa ủng hộ 
những phương pháp tu tập đa dạng và sự thành tâm, dùng trí tuệ nhận diện 
chân lý và sự định tâm nhờ quá trình tu tập thiền định.  

Mỗi tôn giáo có một quan niệm khác nhau về sự trừng phạt những hành 
động ác đã tạo trong cuộc sống. Theo một số tôn giáo, con người bị Thượng 
đế buộc phải đày đoạ trên trần gian này mãi mãi vì tội lỗi anh ta đã phạm 
phải ngay trong kiếp sống này. Có một số tôn giáo khác lại cho rằng nhân và 
quả hoạt động theo quy luật của tự nhiên và kết quả của một hành động 



(nghiệp) sẽ phải lãnh chịu trong một khoảng thời gian nhất định. Một số tôn 
giáo lại cho rằng kiếp sống này chỉ là một trong nhiều kiếp sống và con 
người sẽ luôn luôn có được cơ hội để chuyển hoá tự thân trong mỗi giai 
đoạn mãi cho đến khi anh ta đạt đến quả vị vô thượng, niềm hạnh phúc vĩnh 
cửu.  

Ðưa ra nhiều mục đích, sự giải thích và mục tiêu đa dạng và rộng như thế về 
nhiều tôn giáo khác được nhân loại chấp nhận thì rất là hữu ích khiến cho 
con người không nên chấp lấy những quan điểm giáo điều về tôn giáo của họ 
mã hãy cởi mở và khoan dung đối với quan điểm của những tôn giáo khác.  

Ðức Phật dạy: “Các vị không nên chấp nhận những lời dạy của ta do vì sự 
tôn kính mà trước hết hãy thử nghiệm những lời dạy ấy như đem vàng ra thử 
lửa”.  

Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một tâm hồn cởi mở, 
khai phóng đối với những giáo lý của các tôn giáo khác, thật là hữu ích nếu 
chúng ta ghi nhớ rằng thực hành tôn giáo là để mang lại lợi ích và, tự do và 
hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Ðiều đó có nghĩa là, giáo lý nên được sử 
dụng vào những mục đích chân chánh nhằm cải thiện phẩm chất của đời 
sống của tất cả chúng sanh. Song hiện nay nhân loại bị lợi dụng và đã đi sai 
hướng những những giáo lý cơ bản. Những hành động phi luân lý và tội lỗi 
trở nên một hiện tượng phổ biến trong xã hội và những con người có tinh 
thần tôn giáo thường gặp phải nhiều khó khăn trong việc cố gắng duy trì một 
số nguyên tắc đạo lý trong cuộc sống hiện đại. Ðồng thời, tiêu chuẩn của 
những nguyên tắc đạo lý cũng bị hạ thấp nhằm đáp ứng thoả mãn những nhu 
cầu của những con người có đầu óc nhiễm ô và ích kỷ. Con người không nên 
vi phạm những quy luật đạo lý phổ quát nhằm thích nghi với lòng tham và 
sự tham đắm của bản thân; mà đúng hơn con người nên cố điều chỉnh bản 
thân mình theo những quy luật này do tôn giáo hướng dẫn. Những giới luật 
của tôn giáo đã được đưa ra bởi các Bậc Thầy giác ngộ, những con người đã 
nhận ra được lối sống thánh thiện, cao thượng đưa đến an lạc và hạnh phúc 
cho tự thân và tha nhân. Những ai vi phạm những giới cấm này là vi phạm 
những quy luật của vũ trụ, mà theo Phật giáo, sẽ mang lại những hậu quả 
thông qua sự vận hành của quy luật nhân quả.  

Mặt khác, điều này không có nghĩa rằng con người phải tuân theo một cách 
nô lệ những gì được tìm thấy trong tôn giáo của anh ta, không quan tâm đến 
việc ứng dụng của tôn giáo ấy vào cuộc sống hiện thời. Những nguyên lý và 
giới luật tôn giáo khiến cho con người có thể sống cuộc sống đầy ý nghĩa, 



chứ không phải để sử dụng chúng trói buộc con người vào những sự hành trì 
vô ích và những tín điều và hình thức nghi lễ mang tính mê tín dị đoan. 
Người nào tuân giữ những nguyên lý đạo giáo nên tin tưởng vào trí thông 
minh của con người và sống tôn trọng với chấn giá  trị nhân loại. Cần phải 
có một vài sự thay đổi trong những hoạt động tôn giáo để tương xứng với 
nền giáo dục của chúng ta và bản chất của xã hội ngày càng đổi thay của 
chúng ta và đồng thời không đánh mất đi những nguyên lý phổ quát thánh 
thiện ấy. Nhưng người ta thừa nhận rằng làm thay đổi bất kỳ hình thức tôn 
giáo nào cũng luôn là điều khó thực thi bởi vì nhiều người có đầu óc bảo 
thủ, cố hữu lại phản đối lại sự cách tân dù là họ muốn cải thiện tốt hơn. 
Những quan điểm và ý kiến bảo thủ như thế cũng giống như một ao nước tù 
đọng, trong khi đó những ý tưởng mới tiến bộ thì giống như một thác nước 
nơi mà dòng nước thường xuyên được đổi mới và do đó, có thể sử dụng 
được.  

---o0o--- 

SỰ BÓP MÉO TÔN GIÁO 

Bất chấp giá trị của tôn giáo trong tinh thần nâng cao bản chất đạo lý, 
nói rằng tôn giáo là một mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển mê tín dị đoan 
và sự nhiệt tâm mang bản chất đạo đức giả, bị bao phủ bởi cái vỏ tôn giáo 
bên ngoài là một điều không sai. Nhiều người sử dụng tôn giáo nhắm đến 
mục đích trốn thoát những sự thật của cuộc đời và mang trong mình một lớp 
đồ tôn giáo và những biểu tượng tôn giáo. Có thể những người này thậm chí 
rất thường xuyên cầu nguyện, cúng bái, song họ không mấy thành tâm và 
không hiểu mục đích của tôn giáo là gì. Khi mà một tôn giáo chịu sự quyết 
định của vô minh, tham danh vọng, quyền lực và ích kỷ, thì con người nhanh 
chóng chĩa vào tố cáo tôn giáo và nói rằng tôn giáo mang tính phi lý. Nhưng 
‘Tôn giáo’ (việc thực hành nhiều hình thức lễ nghi bên ngoài) nên được 
phân biệt với bản thân giáo lý. Trước khi phê bình, chỉ trích, chúng ta nên 
nghiên cứu kỹ và chính xác những giáo lý nguyên thuỷ của bậc sáng lập và 
tìm xem có điều gì sai trái về bản chất.  

Tôn giáo khuyên răn con người làm điều thiện và sống tốt với mọi người 
chứ họ quan không tâm đến việc hành động như thư vậy. Thay vì đó họ lại 
thích chấp vào những hình thức khác không mang giá trị chân thật của tôn 
giáo. Nếu mà họ biết cố tinh tấn tu tập trau dồi bản tâm của mình bằng cách 
chấm dứt thái độ ganh tỵ, kiêu mạn, thô bạo, đố kỵ và ích kỷ, thì tối thiểu họ 
cũng sẽ tìm thấy được con đường chân chánh để thực hành một tôn giáo nào 



đó. Bất hạnh thay, họ lại phát huy tính ganh tỵ, kiêu mạn, thô bạo và ích kỷ 
thay vì đoạn trừ chúng. Nhiều người có khuynh hướng gỉa vờ theo đạo, 
nhưng lại làm những hành động tàn bạo vô cùng dựa trên danh nghĩa tôn 
giáo. Họ gây chiến tranh, phân biệt và tạo ra sự lo âu vì mục đích riêng cho 
tôn giáo, đánh mất đi cái nhìn với mục đích cao quý của nó. Từ sự gia tăng 
việc thực thi những hành động được gọi là mang tính chất tôn giáo, chúng ta 
dường như có ấn tượng rằng tôn giáo đang trên đà tiến bộ, nhưng mặt trái 
của nó thì thực sự là một vấn đề bởi vì dường như sự thanh tịnh về mặt tâm 
linh và sự hiểu biết của con người trên thực tế không được tu tập.  

Tu tập theo một tôn giáo không gì hơn chỉ là sự phát triển ý thức nội tâm của 
con người, phát triển thiện chí và sự hiểu biết của họ. Lúc đó những vấn đề 
mà con người đối diện sẽ được giải quyết trực tiếp bằng cách nương tựa vào 
sức mạnh tâm linh. Chạy trốn những khổ đau của cuộc sống chính mình trên 
danh nghĩa tâm linh là một hành động không can đảm và được xem là hèn 
nhác, lại càng không được xem như là tâm linh. Trong những điều kiện hỗn 
loạn như hiện nay, con người đang trên đà suy đồi, xuống dốc và tự huỷ diệt 
chính mình. Sự tró trêu của họ là họ tưởng tượng rằng họ đang trên đà phát 
triển hướng đến một nền văn minh huy hoàng mà chưa được nhận diện.  

Trong tình trạng hỗn loạn này, những quan niệm mang tính ảo tưởng và tạo 
hình của tôn giáo được truyền bá rộng rãi nhằm tạo ra sự cám dỗ và hỗn loạn 
hơn trong tâm trí của con người. Tôn giáo bị lợi dụng và được sử dụng cho 
những nu cầu lợi dưỡng và quyền lực cá nhân. Một số hoạt động phi luân lý 
đạo đức như quan hệ  giới tính một cách tự do v.v.... đã được một số nhóm 
tôn giáo khích lệ nhằm mục đích truyền bá tôn giáo của họ cho giới trẻ. 
Bằng cách khơi dậy những cảm giác tham dục, những nhóm này hy vọng 
chinh phục những thanh niên trai trẻ đi theo tôn giáo của họ. Ngày nay tôn 
giáo đã bị thoái hoá và biến thành một món hàng hoá rẻ tiền được trưng bày 
trong thị trường tôn giáo ít được coi trọng đến những giá trị luân lý và những 
gì mà tôn giáo biểu trưng cho. Một số đoàn truyền giáo cho rằng những hành 
động mang tính luân lý đạo đức và những giới điều không quan trọng miễn 
là con người có niềm tin và cầu nguyện Thượng đế, được tin là đủ để đảm 
bảo được sự cứu rỗi của vị ấy. Ðã chứng kiến cách mà một số nhà cầm 
quyền tôn giáo đã dấn thân vào con đường sai lầm và che mắt những tín đồ 
của họ đã diễn ra tại Châu Âu, Karl Marx đã đưa ra một nhận xét châm 
chọc: “Tôn giáo là tiếng thở dài của những loài sinh vật bị đè nén, những 
cảm xúc của một thế giới không có trái tim, cũng như linh hồn của những 
con người không có linh hồn. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.  



Con người cần đến tôn giáo không phải vì lý do tôn giáo tạo dựng cho anh ta 
một thiên đàng ước mơ cho một kiếp sống trong tương lai hoặc là tôn giáo 
đó cung cấp cho anh ta những quan điểm, ý tưởng giáo điều để theo và nếu 
như vậy anh ta sẽ phủ nhận khả năng lý trí của con người và trở thành kẻ 
mối phiền lòng đối với đồng loại của anh ta. Tôn giáo phải là một biện pháp 
có thể tin cậy và mang bản chất lý trí để cho con người sống ngay trong cuộc 
sống hiện tại, trở thành những con người có văn hoá và sự hiểu biết, đồng 
thời thiết lập một đời sống gương mẫu cho những người khác noi theo. 
Nhiều tôn giáo không chấp nhận những suy nghĩ của chính bản thân con 
người và cho đó là suy nghĩ của một đấng tối thượng, nhưng Phật giáo, 
ngược lại, hướng con người trực tiếp trong quá trình tìm cầu sự an lạc nội 
tâm thông qua những tiềm năng ẩn chứa bên trong con người. Pháp không  
có nghĩa là những gì con người tìm kiếm từ bên ngoài bản thân anh ta bởi vì 
phân tích cho đến cùng, con người là Pháp và Pháp là con người. Do vậy, 
tôn giáo chân thật, có nghĩa là Pháp, không phải là những gì bên ngoài 
chúng ta mà chúng ta đạt được, nhưng đó là sự tu tập và sự giác ngộ trí tuệ, 
từ bi và sự thanh tịnh mà chúng ta phát huy chính từ bên trong nội tâm mình.  

---o0o--- 

TÔN GIÁO ÐÚNG ÐẮN 

Nếu bất cứ tôn giáo chứa đựng giáo lý Tứ Thánh đế và Bát Thánh 
đạo, thì tô giáo đó được xem là tôn giáo đúng đắn.  

Thật là một điều kho khăn cho con người tìm ra lý do tại sao có quá nhiều 
tôn giáo khác nhau và tôn giáo nào là tôn giáo chân thật. Tín đồ của mỗi tôn 
giáo đang cố gắng chứng tỏ tính ưu việt của tôn giáo họ. Sự đa dạng đã tạo 
ra sự không đồng bộ, nhưng trong vấn đề tôn giáo, con người đánh thách với 
nhau bằng sự ganh tỵ, sân hận và khinh thị. Giáo lý được tôn kính nhất của 
một tôn giáo này lại được cho là lố bịch đối với những tôn giáo khác. Ðể 
truyền bá những bức thông điệp hoà bình và mang sứ mệnh của Thượng đế, 
một số người đã phải viện đến những cuộc chiến tranh và vũ khí. Phải chăng 
họ đã làm ô danh tôn giáo? Dường như rằng có một sô tôn giáo chịu trách 
nhiệm đối với việc chia rẽ thay vì đoàn kết, hoà hợp nhân loại.  

Ðể tìm ra một tôn giáo chân thật và thích hợp, chúng ta phải cân nhắc với 
một thái độ không thành kiến, thiên vị thế nào là một tôn giáo đích thực 
không đúng đắn? Tôn giáo hay những triết học không đúng đắn bao gồm: 
những người theo chủ nghĩa vật chất từ chối sự tồn tại sau khi chết; chủ 
nghĩa phi luân lý đạo đức phủ nhận cái thiện và cái ác, bất kỳ tôn giáo nào 



khẳng quyết rằng con người được cứu rỗi nhờ phép thần hoặc là bị đày đoạ 
cũng do thần; thuyết hữu thần tiến hoá lại cho rằng mọi sự vật được định 
trước và mọi người được định mệnh để đạt được sự cứu rỗi dần dần thông 
qua việc tin suông mà thôi.  

Phật giáo là tôn giáo thoát khỏi những cơ sở không vững vàng. Phật giáo là 
một tôn giáo thiết thực và có thể kiểm chứng. Chân lý (pháp) của tôn giáo 
này được Ðức Phật kiểm chứng, được chư đệ tử Ngài xác chứng và luôn 
luôn chào đón, cởi mở tinh thần kiểm chứng ở bất kỳ ai muốn làm điều đó. 
Và ngày nay, Giáo pháp của Ðức Phật, đang được những phương pháp khảo 
sát khoa học nghiêm túc kiểm chứng.  

Ðức Phật dạy rằng bất kỳ hình thức tôn giáo nào đều là chân thật nếu tôn 
giáo đó chứa đựng giáo ly Tứ Thánh đế và Bát Thánh đạo (con đường bao 
gồm tám ngành). Ðiều này chỉ ra rõ ràng rằng Ðức Phật không muốn thiết 
lập nên một hình thức tôn giáo riêng biệt. Những gì Ngài muốn là nhằm để 
tiết lộ Chân lý tối hậu của cuộc sống chúng ta và vũ trụ. Mặc dù Ðức Phật 
thuyết giảng Tứ Thánh đế và Bát Thánh đạo, song phương pháp tu tập theo 
các pháp này không chỉ là tài sản của riêng người Phật tử. đây là một chân lý 
phổ quát trong khắp vũ trụ.  

Hầu hết mọi người cảm thấy cần thiết đưa ra những lời tranh luận để chứng 
minh giá trị pháp lý của tôn giáo mà họ đang theo. Có một sô người lại cho 
rằng tôn giáo của họ là tôn giáo hiện đại nhất và do đó chứa đựng chân lý. 
Một số cho rằng tôn giáo của họ có nhiều tín đồ nhất và do đó cũng chứa 
đựng chân lý. Song không một lời tranh cãi nào trong số này có giá trị để 
thiết lập nên sự thật của một tôn giáo. Người ta có thể phán xét giá trị của 
tôn giáo bằng cách chỉ sử dụng đến các giác quan và sự hiểu biết thông 
thường mà thôi.  

Có một số tôn giáo truyền thống yêu cầu con người phải chịu quỵ luỵ trước 
một đấng quyền năng to lớn hơn chính bản thân con người, một đấng quyền 
năng điều khiển sự tạo hoá, những hành động của con người và sự giải thoát 
cuối cùng của anh ta. Ðức Phật không thừa nhận những đấng quyền năng 
như thế. Hay đúng hơn, Ngài chỉ định con người làm đấng tạo hoá, quyền 
năng của chính mình bằng cách khẳng định rằng mỗi người là đấng tạo hoá 
của chính mình, phải chịu trách nhiệm cho sự giải thoát tự thân. Ðó là lý do 
tại sao người ta nói rằng: “không có một ai là vô thần như Ðức Phật”. Tôn 
giáo của người Phật tử ban cho con người một ý nghĩa lớn lao về chân giá 
trị; đồng thời, tôn giáo này cũng quy cho con người những trách nhiệm to 



lớn vô cùng. Người Phật tử không thể đổ lỗi cho những đấng quyền năng từ 
bên ngoài khi mà điều xấu đến với vị ấy. Nhưng người Phật tử có thể đối 
diện với sự bất hạnh bằng trạng thái tâm hoan hỷ, cởi mở bởi vì anh ta biết 
rằng anh ta có khả năng để dập tắt tất cả những khổ đau của cuộc đời.  

Một trong những nguyên nhân giải thích tại sao đạo Phật thu hút giới trí thức 
và những người có học thức cao là Ðức Phật không chấp nhận chư đệ tử 
Ngài chấp nhận một cách hấp tấp những gì họ nghe (dù là điều đó xuất phát 
từ bản thân Ngài) mà trước tiên không kiểm tra giá trị của nó. Những lời dạy 
của Ðức Phật đã tồn tại và thích hợp với thời đại bởi vì nhiều người trí thức 
đã thách thức mọi phương diện của những lời dạy ấy và đã đi đến kết luận 
rằng Ðức Phật luôn luôn thuyết giảng Chân lý không thể phủ nhận được. 
Trong khi những nhà tôn giáo khác đang cố gắng tìm mọi cách để ‘đánh giá 
lại’ những lời dạy của bậc thầy của họ dưới ánh sáng của tri thức hiện đại về 
Vũ trụ, giáo pháp của Ðức Phật đang được giới khoa học gia kiểm chứng.  
   

---o0o--- 

SỰ PHÁT TRIỂN LUÂN LÝ ÐẠO ÐỨC &   
TÂM LINH 

Không có một nền tảng tâm linh thì con người sẽ không có trách 
nhiệm luân lý đạo đức; con người mà không có trách nhiệm luân lý đạo đức 
sẽ tạo ra một sự hiểm nguy cho xã hội.  

Phật giáo là một ngọn hải đăng soi sáng đáng khâm phục hướng dẫn cho 
nhiều con người nhiệt tâm vì đạo tiến đến một sự giải thoát an lạc vĩnh cửu. 
Ðặc biệt Phật giáo rất cần cho thế giới hiện nay, một thế giới chất chứa đầy 
những sự hiểu lầm về mặt kinh tế, chính trị, chủng tộc và ý thức hệ. Những 
sự hiểu lầm này không bao giờ được xoá sạch một cácc có hiệu quả mãi cho 
đến khi tinh thần khoan dung độ lượng được mở rộng đến những người 
khác. Tinh thần này có thể được trau dồi một cách tốt nhất dưới sự dẫn dắt 
của đạo Phật chú trọng đến sự hợp tác giữa luân lý và đạo đức vì sự lành 
mạnh của hoàn vũ.  

Chúng ta biết rằng việc học học những thói hư tật xấu mà không cần đến  
người thầy hướng dẫn thì dễ, trong khi đó học tập những đức hạnh thì đòi 
hỏi một vị gia sư. Nhu cầu giảng dạy đức hạnh thông qua những giới luật và 
gương mẫu rất là cần đến trong xã hội như hiện nay.   



Không có một nền tảng tâm linh thì con người sẽ không có trách nhiệm luân 
lý đạo đức; con người mà không có trách nhiệm luân lý đạo đức sẽ tạo ra 
một mối hiểm nguy cho xã hội.  

Trong giáo lý của Ðức Phật dạy rằng: sự tiến bộ tâm linh của một con người 
là quan trọng hơn sự tiến bộ những lợi ích vật chất. Lịch sử đã dạy chúng ta 
rằng chúng ta không thể mong đợi đạt được đồng thời hai thứ hạnh phúc: 
hạnh phúc vật chất và hạnh phúc vĩnh cửu.  

Cuộc sống của hầu hết mọi người thường được quy định bởi những giá trị 
tâm linh và những nguyên tắc luân lý đạo đức mà chỉ có tôn giáo có thể cung 
cấp một cách hữu hiệu. Sự can thiệp của chính quyền vào cuộc sống của con 
người thì hầu như không cần thiết đến nếu con người có thể được khích lệ 
nhận thức được giá trị của sự tận tâm và có thể thực hành những lý tưởng 
của chân lý, bình đẳng và tinh thần phục vụ.  

Giới hạnh rất cần thiết cho sự giải thoát, nhưng chỉ có giới hạnh không thôi 
thì không đủ. Giới hạnh phải được đi kèm với trí tuệ. Giới hạnh và  trí tuệ 
cũng giống như đôi cánh của một con chim. Trí tuệ còn có thể được so sánh 
với cặp mắt của con người; giới hạnh như đôi chân của anh ta. Giới hạnh có 
thể được so sánh như một chiếc xe mang con người đến cửa giải thoát. 
Nhưng trí tuệ là chìa khoá thực sự mở ra cánh cửa ấy. Giới hạnh là một phần 
của kỹ thuật đời sống thánh thiện và thiện xảo. Nếu không có những giới 
luật răn dạy con người về luân lý đạo đức thì không thể có được sự thanh 
tịnh hoá tất cả những sự nhiễm ô của chúng sanh đang hiện hữu trên cõi đời 
này.  

Phật giáo không phải là một nghi thức lễ bái lố lăng, huyền thoại được kể để 
giải trí đầu óc con người hoặc là nhằm làm thoả mãn nhu cầu tình cảm con 
người, nhưng là một phương pháp thánh thiện và khai phóng cho những ai 
thực sự muốn hiểu và kinh qua sự thật của cuộc đời.   

---o0o--- 

THAY ÐỔI NHÃN HIỆU TÔN GIÁO   
TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG 

Chỉ tin rằng có một ai đó rửa sạch những tội lỗi của chúng ta mà 
không đè nén trạng thái tâm bất thiện của chúng ta là không thích hợp với 
giáo lý Ðức Phật.  



Chúng ta thường hay tình cờ chứng kiến những trường hợp người ta thường 
hay đổi đạo vào lúc họ sắp chết. Bằng cách chấp nhận một tôn giáo khác, 
nhiều người thường mang một sự tin tưởng sai lầm rằng họ có thể ‘rửa sạch 
những tội lỗi của mình’ và dễ dàng đi lên thiên đường hơn. Họ cũng hy vọng 
bản thân họ sẽ được tổ chức một tang lễ đơn giản và tốt đẹp hơn vào lúc qua 
đời. Ðối với những ai sống trọn đời với một tôn giáo cố định nào đó, đột 
nhiên lại theo một tôn giáo hoàn toàn mới và không quen thuộc với họ và hy 
vọng được cứu rỗi ngay tức khắc thông qua niềm tin nơi tôn giáo mới này 
thì thực sự là một điều vô cùng cường điệu. Ðây chỉ là một giấc mơ. Thậm 
chí có một số người nổi tiếng là đã được đổi đạo theo một tôn giáo khác khi 
họ đang ở trong trạng thái hôn mơ, không ý thức và trong một vài trường 
hợp, thậm chí sau khi chết. Những ai quá sốt sắng, nhiệt tâm và điên cuồng 
về việc giáo hoá những người khác vào tôn giáo của họ, đã dẫn dắt những 
người thất học đi vào con đường sai lạc và buộc họ phải tin rằng tôn giáo 
của họ là một tôn giáo đúng đắn và chỉ có việc tin vào với một biện pháp dễ 
dàng hoặc là đây là một con đường tắt dễ lên thiền đường. Nếu người ta bị 
dẫn dắt tin rằng rằng có một ai đó đang ngồi ở một nơi nào đó có thể rửa 
sạch tất cả những tội lỗi mà họ đã phạm phải trong suốt quá trình sống trên 
cuộc đời này, thì niềm tin đó sẽ chỉ khích lệ những người khác phạm những 
hành động tội lỗi.  

Giáo lý của Ðức Phật dạy không có một niềm tin rằng có một ai đó có thể 
rửa sạch tất cả những tội lỗi của chúng ta. Chỉ khi nào con người thành thật 
nhận ra rằng những gì họ đang làm là không đúng và sau khi đã nhận ra điều 
đó, cố gắng sửa đổi và làm những điều thiện mà chúng có thể đè nén hoặc là 
trấn áp những hậu quả xấu đã được tích luỹ mà họ đã phạm phải trong vô 
lượng kiếp sống. Nó trở thành một cảnh tướng phổ biến trong nhiều bệnh 
viện mà chúng ta có thể chứng kiến những người truyền đạo của một số tôn 
giáo luẩn quẩn xung quanh những bệnh nhân hứa khả họ ‘sự sống sau khi 
chết’. Ðây là hành động lợi dụng sự không hiểu biết căn bản và nỗi sợ hãi về 
mặt tâm lý của những bệnh nhân. Nếu những người này thực sự muốn giúp 
đỡ, thì họ phải có thể bày tỏ những phép lạ mà họ quá tự hào cho là những 
phép lạ này được chứa đựng trong thánh điển của tôn giáo họ. Nếu họ có thể 
hiển bày những phép lạ, thì chúng ta se không cần đến bệnh viện. Người 
Phật tử không bao giờ trở thành những nạn nhân của những người này. 
Người Phật tử nên học những giáo lý cơ bản của tôn giáo thánh thiện của họ 
mà tôn giáo ấy dạy họ rằng tất cả những khổ đau trên cuộc đời này vận 
mệnh căn bản của nhân loại. Cách duy nhất để chấm dứt khổ đau là thanh 
tịnh tâm ý. Cá nhân con người tạo ra khổ đau cho chính mình và chính bản 
thân con người là người có thể chấm dứt khổ đau đó. Không một ai có thể hy 



vọng chấm dứt những hậu quả để lại sau những hành động tội lỗi của anh ta 
bằng cách thay đổi nhãn hiệu ở ngưỡng cửa của cái chết.  

Số phận của người chết trong kiếp lai sinh tuỳ thuộc vào ý niệm cuối cùng 
hiện hữu nơi tâm thức (cận tử nghiệp) của người ấy theo ác nghiệp hay thiện 
nghiệp mà người ấy đã tạo tác trong kiếp sống hiện tại, không phân biệt loại 
nhãn hiệu tôn giáo nào anh ta thích chọn lựa cho chính mình ngay trước lúc 
lâm chung.  

---o0o--- 

TÔN GIÁO HIỆN ÐẠI 

Phật giáo là tôn giáo đủ mạnh để đương đầu với bất kỳnhững quan 
điểm hiện đại nào đưa ra sự thách đố đối với tôn giáo.  

Những ý tưởng của đạo Phật đã đóng góp to lớn trong việc làm phong phú 
nền tư tưởng cổ đại cũng như hiện đại. Giáo lý nhân quả và thuyết tương 
đối, học thuyết dữ liệu của giác quan, tính thực nghiệm, sự đề cao mặt luân 
lý, thái độ phủ nhận một linh hồn thường hằng, không quan tâm đến những 
thế lực quyền năng siêu nhiên bên ngoài, việc không thừa nhận những lễ 
nghi và hình thức tôn giáo không cần thiết, sự thu hút đối với tinh thần lý trí 
và kinh nghiệm và sự tương xứng với những phát minh của khoa học hiện 
đại, tất cả những yếu tố này hướng đến sự hình thành sự vượt trội của tôn 
giáo này so với cái hiện đại.  

Ðạo Phật có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của một tôn giáo lý trí thích 
ứng với những nhu cầu của một thế giới tương lai. Tôn giáo này quá khoa 
học, tiến bộ và lý trí đến mức độ con người trong thế giới hiện đại sẽ tự hào 
gọi chính mình là một người Phật tử.  Trên  thực tế, Phật giáo khoa học hơn 
khoa học hiện đại xét về mục đích; nó mang tính xã hội hơn là khoa học xã 
hội hiện đại.  

Trong tất cả những bậc thầy sáng lập vĩ đại của các tôn giáo, chính Ðức Phật 
là người duy nhất khích lệ tinh thần khám phá và khảo sát nơi chư đệ tử của 
Ngài và là người khuyên chư vị không nên chấp nhận ngay cả giáo lý của 
Ngài bằng một niềm tin mù quáng. Do đó, không phải là một sự quá cường 
điệu để gọi rằng Phật giáo là một tôn giáo hiện đại.  

Phật giáo là một hệ thống kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ để làm thế nào để 
sống trong hiện tại và một hệ thống được suy tính kỹ về sự tu tập cho chính 



tự thân. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một phương pháp giáo dục mang tính 
khoa học. Tôn giáo này có thể áp dụng tốt nhất trong bất kỳ tình cảnh khủng 
hoảng nhằm khôi phục sự an định của tâm và giúp chúng ta bình tĩnh đối 
diện với bất cứ sự đổi thay có thể xảy ra trong tương lai.   

Nếu không có những thú vui dục lạc thì cuộc đời có thể kham nhẫn được 
chăng? Nếu không có sự tin tưởng vào sự bất tử thì liệu con người có thể 
sống luân lý? Nếu không viện đến thần thánh, thì liệu con người có thể phát 
triển hướng đến cái chân? Vâng, có thể là câu trả lời của Phật giáo. Những 
mục đích này có thể dùng tri thức và sự thanh tịnh hoá của tâm để đạt được. 
Tri thức là chìa khoá đưa đến đưa đến con đường phát triển đến mức độ cao 
hơn. Sự thanh tịnh hoá là yếu tố có thể mang lại sự an lạc và bình thản cho 
cuộc đời và khiến cho con người vô tư và không chấp vào sự chuyển biến 
của thế giới hiện tượng.  

Phật giáo là một tôn giáo thực sự thích hợp với thế giới khoa học hiện đại. 
Aùnh sáng toả chiếu từ thiên nhiên, từ khoa học, lịch sử và từ kinh nghiệm 
nhân loại, từ mọi điểm trong vũ trụ, đều rạng rỡ cùng với những lời dạy 
thánh thiện của Ðức Phật.  

---o0o--- 

TÔN GIÁO CỦA TỰ DO 

 
Ðây là một tôn giáo tự do và lý trí   

khiến con người sống cuộc đời thánh thiện. 

Phật giáo không ngăn cản bất kỳ ai học hỏi giáo lý của những tôn giáo 
khác. Trên thực tế, Ðức Phật khích lệ chư đệ tử Ngài nên học hỏi giáo lý của 
những tôn giáo khác và đem so sánh lời dạy của Ngài với những tôn giáo 
khác. Ðức Phật nói rằng nếu những giáo lý ấy mang bản chất lý trí và thích 
hợp với họ thì các vị đệ tử ngài có quyền tự do tôn trọng những lời dạy như 
thế. Dường như có một số nhà lãnh đạo tôn giáo cố tìm mọi cách để kìm giữ 
tín đồ của mình trong bóng tối, có một số trong các vị lãnh đạo đó thậm chí 
không cho phép tín đồ của họ đụng chạm đến những biểu tượng hoặc kinh 
sách của những tôn giáo khác. Họ được hướng dẫn không nên lắng nghe 
những lời thuyết giảng của những tôn giáo khác. Họ bị ngăn cấm không 
được nghi ngờ về giáo lý của tôn giáo họ, cho dù họ không tin tưởng những 
giáo lý ấy thế nào đi nữa. Họ càng kìm giữ thái độ thiển cận của tín đồ của 
họ, thì họ càng dễ dàng kiểm soát những tín đồ ấy. Nếu một ai trong số họ 



muốn thực hiện sự tự do tư tưởng và nhận ra rằng anh ta luôn luôn bị nhốt 
trong ngục tối của tri thức nhân loại thì  lúc đó người ta viện lẽ là quỷ thần 
đã cướp đi tâm trí của anh ta. Những người nghèo không được tạo cơ hội để 
sử dụng khả năng lý trí thông thường, sự giáo dục và khả năng thông minh 
của anh ta. Những người nào muốn ước ao thay đổi những cách nhìn về tôn 
giáo thì được dạy phải tin rằng họ không đủ hoàn hảo để được phép sử dụng 
sự tự do ý chí để tự thân phán xét vấn đề.   

Theo Ðức Phật tôn giáo phải do con người tự do chon lựa. Tôn giáo không 
phải là một bộ luật, nhưng đó là quy tắc, hệ thống giới luật mà con người 
tuân theo nó với tinh thần hiều biết. Ðối với người Phật tử chân chánh, 
những quy tắc tôn giáo không phải là quy luật của thien đường, cũng không 
phải là quy luật của con người mà đó là một quy luật của tự nhiên. Trên tình 
hình thực tế hiện nay, hầu hết mọi nơi trên thế giới không có quyền tự do tín 
ngưỡng tôn giáo thực sự. Con người không có quyền tự do suy nghĩ. Bất cứ 
khi nào anh ta nhận ra rằng anh ta không thể tìm thấy sự thoả mãn trong tôn 
giáo mà anh ta đang tôn thờ, thì lúc đó anh ta không thể tìm ra những giải 
pháp thoả mãn cho những vấn đề trong cuộc sống và anh ta không có quyền 
tự do từ bỏ tôn giáo đó và chấp nhận một tôn giáo mới thu hút anh ta. Lý do 
là thẩm quyền tôn giáo, những nhà lãnh đạo tôn giáo và những thành viên 
trong gia đình đã tước đi cái quyền tự do ấy của anh ta. Nhân loại phải được 
trao quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng phù hợp với niềm tin của họ. Không 
một ai có quyền ép buộc người khác chấp nhận một tín ngưỡng riêng biệt 
nào. Có một số người từ bỏ tôn giáo của họ vì vấn đề tình yêu, để được thoả 
mãn nhu cầu yêu đương đối tượng mà họ đang theo đuổi, chính vì thế họ 
không hiểu đúng đắn tín ngưỡng của người bạn đời của mình. Tín ngưỡng 
không nên được thay đổi nhằm thích ứng những nhu cầu tình cảm của con 
người và yếu điểm của nhân loại. Người ta nên suy nghĩ thận trọng trước khi 
thay đổi tín ngưỡng. Tín ngưỡng không phải là một vấn đề để phục vụ cho 
việc giao kèo mua bán; con người không nên thay đổi tín ngưỡng vì những 
lợi nhuận vật chất cho cá nhân. Tín ngưỡng tôn giáo là nhằm phục vụ cho 
nhu cầu tu tập, tiến bộ về tâm linh và tự giải thoát bản thân.  

Người Phật tử không bao giờ tạo ảnh hưởng những tín đồ tôn giáo khác và 
không bao giờ đi theo tôn giáo của họ để hưởng được những nhu cầu vật 
chất. Người Phật tử cũng không bao giờ lợi dụng, khai thác sự nghèo khó, 
bệnh hoạn, mù chữ và không hiểu biết để mà truyền bá đạo làm gia tăng sô 
lượng tín đồ của tôn giáo mình. Ðức Phật khuyên những ai muốn theo Ngài 
tu học không nên hấp tấp vội vã trong việc chấp nhận giáo lý của Ngài. Ngài 
khuyên họ nên xem xét kỹ giáo lý của Ngài và tự bản thân quyết định liệu 



giáo lý của Ngài có thiết thực và lợi ích hay không và có thích hợp để cho họ 
đi theo hay không.  

Phật giáo dạy rằng chỉ bằng niềm tin suông thôi hoặc là những hình thức lễ 
nghi bên ngoài thì không đủ để đạt được trí tuệ và sự hoàn thiện, giải thoát. 
Xét theo ý nghĩa này, thì sự thay đổi tín ngưỡng bên ngoài trở nên vô nghĩa. 
Ðể thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo bằng sự ép buộc, sẽ đồng nghĩa với 
việc ngăn cản sự truyền bá chân lý công bằng và tình thương bằng những 
phương tiện ép buộc và phi công bằng. Ðối với đệ tử của Ðức Phật một cái 
tên gọi không quan trọng cho dù anh ta tự gọi mình là một Phật tử hoặc 
không phải cũng không ảnh hưởng gì đến sự giải thoát của anh ta. Người 
Phật tử biết rằng chỉ bằng sự hiểu biết và những nỗ lực của con người thì họ 
sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu do Ðức Phật thuyết giảng.  

Trong số tín đồ của nhiều tôn giáo trên thế giới hiện nay, có một số tín đồ rất 
cuồng tín. Sự cuồng tín trong tôn giáo vô cùng nguy hiểm. Một tín đồ cuồng 
tín không thể kiểm soát chính bản thân mình, không được lý trí hoặc là 
những nguyên lý khoa học quan sát và phân tích dẫn dắt. Theo Ðức Phật, 
người Phật tử phải là con người tự do với một tâm hồn cởi mở, khoan dung 
và không nên chịu quỵ luỵ đối với bất cứ ai để cầu khẩn cho sự phát triển 
tâm linh của mình. Người Phật tử quy y Phật, nương tựa nơi Ngài bằng cách 
chấp nhận Ngài như là một động lực, nguồn gợi cảm khích lệ trong quá trình 
tu tập. Người Phật tử nương tựa nơi Ðức Phật không phải bằng niềm tin mù 
quáng mà là bằng một sự hiểu biết. Ðối với người Phật tử, Ðức Phật, bậc 
Thầy của họ không phải là một đấng cứu thế hoặc Ngài cũng không phải là 
một chúng sanh phỏng nhân hình người tuyên bố có khả năng rửa sạch tất cả 
những tội lỗi của những người khác. Người Phật tử xem Ðức Phật như là 
một Bậc Thầy chỉ cho họ con đường đưa đến sự giải thoát, giác ngộ.  

Ðạo Phật luôn luôn ủng hộ tinh thần tự do và tiến bộ của nhân loại. Phật 
giáo luôn biểu trưng cho sự tiến bộ tri thức và quyền tự do nhân loại trong 
mọi phương diện của cuộc sống. Không có điều gì trong giáo lý Ðức Phật 
phải chịu rút lui trong bộ mặt của những phát minh và tri thức khoa học hiện 
đại. Các khoa học gia ngày càng khám phá ra nhiều  điều mới mẻ, thì họ 
càng tiến lại gần Ðức Phật hơn.  

Ðức Phật giải thoát con người khỏi sự trói buộc của tôn giáo. Ngài cũng giải 
phóng con người khỏi tình trạng độc quyền và chuyên chế bạo ngược của 
giới tu sĩ. Chính Ðức Phật là người đầu tiên khuyên con người nên thực hiện 
khả năng lý trí của mình và không cho phép bản thân anh ta phải phục tùng 



một cách ngoan ngoãn giống như loài gia súc câm điếc, đi theo tín điều tôn 
giáo. Ðức Phật tượng trưng cho lý trí, dân chủ, tinh thần thiết thực và mẫu 
người đạo đức trong tôn giáo. Ngài giới thiệu tôn giáo của Ngài cho nhân 
loại tu tập bằng chân giá trị của con người.  

Chư đệ tử Phật được Ngài khuyên không nên tin tưởng vào những gì mà 
không xem xét chúng một cách đúng đắn. Trong Kinh Kalama, Ðức Phật 
đưa ra những lời khuyên nhủ sau đây cho một nhóm thanh niên Kalama:  

“Ðừng chấp nhận điều gì được căn cứ trên cơ sở chỉ nghe tường thuật lại, 
hoặc là truyền thống, hoặc là tin đồn.  

Ðừng chấp nhận điều gì căn cứ trên uy quyền của kinh điển, hợp với lý trí 
hoặc là những lời tranh luận.  

Ðừng chấp nhận điều gì căn cứ trên cơ sở suy luận, ước đoán như vậy.  

Ðừng chấp nhận điều gì dường như là có lý.  

Ðừng chấp nhận điều gì từ ý kiến tư biện của một ai đó, dường như là khả 
năng của người khác. Hoặc là xem xét: “Ðây là bậc đạo sư của chúng ta”.  

Nhưng khi quý vị biết do chính mình những điều chắc chắn này là bất thiện 
và xấu xa, có khuynh hướng đưa đến hại mình và hại người, thì hãy từ chối 
chúng.  

Và khi nào chư vị biết do chính mình những điều này là thiện và tốt: đưa đến 
sự lợi ích về mặt tâm linh cho chính chư vị cũng như cho những người khác, 
thì hãy chấp nhận và thực hành chúng”.  

Người Phật tử được khuyên nên chấp nhận những giáo lý nào chỉ sau khi 
xem xét, quan sát và phân tích kỹ lưỡng và chỉ sau khi chắc chắn rằng 
phương pháp đó thích hợp với lý trí và đưa đến sự lợi ích cho bản thân và 
cho tất cả.  

Người Phật tử chân chánh không lệ thuộc vào những thế lực bên ngoài để 
tìm cầu sự giải thoát tự thân. Anh ta cũng không hy vọng có thể đoạn trừ 
những khổ đau trong cuộc sống thông qua sự can thiệp của một đấng siêu 
hình nào từ bên ngoài. Người Phật tử phải cố gắng bằng tất cả nỗ lực của 
chính bản thân mình nhằm tẩy sạch tất cả những nhiễm ô, cấu uế trong tâm 
mình để tìm được niềm hạnh phúc, an lạc vĩnh cửu. Ðức Phật dạy: “Nếu có 



một ai đó nói xấu ta, giáo pháp của ta và chư đệ tử ta, thì không nen bày tỏ 
thái độ buồn bã hoặc là chán nản, bởi vì sự phản ứng như thế sẽ chỉ làm tác 
hại đến bản thân các vị mà thôi. Ngược lại, nếu có một ai đó nói tốt về ta, 
giáo pháp của ta và chư đệ tử ta, thì đừng quá vội hân hoan, vui mừng hoặc 
là thích thú bởi vì như thế sẽ chỉ làm chướng ngại cho việc phán xét một 
cách chính xác. Nếu chư vị hân hoan, vui mừng thì chư vị không thể phán 
xét liệu những phẩm chất được người khác tán thán là thực và thực sự được 
tìm thấy trong chính nơi ta”. Ðó là thái độ không thành kiến, thiên vị của 
một người Phật tử chân chánh.  

Ðức Phật đã nâng cao mức độ tự do cao nhất không chỉ ở nơi bản chất con 
người mà còn ở nơi những phẩm chất thiên tính. Ðó chính là quyền tự do 
không tước đoạt chân giá trị của con người. Ðó là sự tự do giải thoát con 
người khỏi sự nô lệ của những giáo điều và những quy luật tôn giáo độc tài 
hoặc là sự trừng phạt trong tôn giáo.  

---o0o--- 

SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI CON PHẬT 

“Này các Tỳ-kheo, Hãy ra đi vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho 
số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì sự tốt đẹp, vì an lạc và 
hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. (Ðức Phật)  

Khi chúng ta mở ra những trang sử của Phật giáo, chúng ta biết rằng sứ 
mệnh của những người con Phật là ban phát bức thông điệp từ bi và tình 
thương của Ðức Phật bằng một phương pháp an hoà và tôn trọng. Một sứ 
mệnh hoà bình như thế nên được ca ngợi và khiển trách những ai đã thực thi 
những biện pháp bạo lực trong quá trình truyền bá tôn giáo của mình.  

Những phái đoàn truyền giáo của đạo Phật không tranh đấu với những nhà 
lãnh đạo tôn giáo khác trong quá trình giáo hoá con người ở nơi thị trường. 
Không có phái đoàn truyền giáo nào hoặc là vị Tăng sĩ nào của Phật giáo 
suy nghĩ đến việc thuyết giảng những điều xấu để chống lại những người 
được gọi là ‘không tin tưởng’. Thái độ không khoan dung trong lĩnh vực tôn 
giáo, văn hoá và dân tộc không phải là thái độ của Phật giáo, không phải là 
tinh thần của những con người được thấm nhuần với tinh thần Phật giáo thực 
sự. Sự thù hận không bao giờ được tán thành trong giáo lý của Ðức Phật. 
Thế giới này đã đẩm máu nhiều và phải chịu nhiều phiền toái như là căn 
bệnh của chủ nghĩa giáo điều, sự cuồng tín tôn giáo và bất khoan dung, độ 
lượng trong tôn giáo. Cho dù đó là trong lĩnh vực tôn giáo hay chính trị, con 



người đã ý thức nỗ lực nhằm mang lại cho nhân loại để giúp họ chấp nhận 
lối sống của chính mình. Trong khi làm như vậy, đôi khi họ bày tỏ thái độ 
hiếu khách, hoà nhã của họ đối với tín đồ của những tôn giáo khác.  

Ðạo Phật không tranh cãi với những truyền thống dân tộc và phong tục tập 
quán, nghệ thuật và văn hoá của những con người chấp nhận nó làm lối sống 
mà để cho chúng tồn tại ngày càng cải thiện tốt hơn. Thông điệp tình thương 
và từ bi của Ðức Phật mở rộng con tim của nhân loại và họ sẵn sàng chấp 
nhận những lời dạy của Ngài do vậy, giúp cho Phật giáo trở thành một tôn 
giáo thế giới. Những nhà truyền giáo của đạo Phật được một số quốc gia độc 
lập tự chủ mời đến với tinh thần chào đón nồng nhiệt và kính trọng. Phật 
giáo không bao giờ được truyền bá đến bất kỳ quốc gia nào thông qua sự ảnh 
hưởng của quá trình chiếm lĩnh thuộc địa hoặc là quyền lực chính trị.  

Phật giáo là thế lực tâm linh đầu tiên mà chúng ta biết đến trong lịch sử nhân 
loại. Tôn giáo này đã thu hút hầu như đại đa số con người thuộc nhiều chủng 
tộc khác nhau bị chia cách bởi những hàng rào chắn khó khăn nhất như là 
khoảng cách địa lý, văn hoá, ngôn ngữ và luân lý đạo đức. Ðộng cơ của tôn 
giáo này  không phải là việc thu nhập nền thương mãi quốc tế, xây dựng đế 
chế hoặc là đặt ách thống trị nhằm xâm chiếm lãnh thổ, thuộc địa. Mục đích 
của tôn giáo này là để chỉ ra nhân loại làm thế nào có thể đạt được nhiều 
hạnh phúc và an lạc hơn thông qua việc hành trì giáo Pháp của Ðức Phật.  

Một tấm gương  rạng rỡ về những phẩm chất và mục tiêu của một người 
Phật tử truyền giáo là đại đế A dục. Chính trong suốt thời gian trị vì của đại 
đế mà Phật giáo được truyền bá đến những quốc gia Á châu cũng như 
phương Tây. Ðại đế A dục phái những phái đoàn truyền giáo đến nhiều nơi 
trên giới giới để truyền bá thông điệp về hoà bình của Ðức Phật. Nhà vua tôn 
trọng và hỗ trợ cho những tôn giáo đương thời phát triển. Sự khoan dung, độ 
lượng của nhà vua đối với những tôn giáo khác thì rất đáng kể. Một trong 
những bi ký của nhà vua được khắc trên trụ đá A dục và vẫn còn tồn tại cho 
đến ngày nay tại Ấn Ðộ. Bi ký đó ghi lại rằng:  

“Người ta không nên chỉ kính trọng và ngưỡng vọng tôn giáo của chính 
mình và phê phán tôn giáo cua những người khác, nhưng người ta nên tôn 
trọng tín ngưỡng của những người khác vì lý do này hoặc vì lý do khác. Khi 
làm như vậy, người ta giúp tôn giáo mình phát triển và cũng giúp cho tôn 
giáo của những người khác phát triển. Khi làm trái ngược với tinh thần trên 
thì người ta tự đào mồ chôn tôn giáo của chính mình và còn làm hại đến 
những  tôn giáo khác. Bất cứ ai tôn trọng tôn giáo của chính mình và phê 



phán tôn giáo của những người khác, làm như vậy do vì sự tận tuỵ đối với 
tôn giáo của mình, nghĩ rằng ‘Ta sẽ làm rạng danh tôn giáo của ta’. Nhưng 
ngược lại, khi làm như vậy, anh ta làm tổn thương đến tôn giáo của mình 
càng trầm trọng hơn, do vậy, hoà hợp là tốt nhất. Tất cả hãy cùng nhau lắng 
nghe và sẵn sàng lắng nghe giáo lý của những tôn giáo khác”.  

Vào năm 268 trước Tây lịch, nhà vua đã vận dụng giáo lý đạo Phật và biến 
những lời dạy này thành một thế lực sống tại Ấn Ðộ. Nhiều bệnh viện, 
trường học, cơ sở hoạt động xã hội, trường đại học cho cả nam lẫn nữ, giếng 
nước công cộng và nhiều trung tâm vui chơi giải trí được mọc lên và phát 
triển nhanh chóng trong chính quyền mới này và người dân trong nước từ đó 
nhận ra được sự tàn nhẫn của những cuộc chiến tranh vô nghĩa.   

Kỷ nguyên vàng son trong lịch sử Ấn Ðộ và những quốc gia khác-thời kỳ 
khi mà nghệ thuật, văn hoá, giáo dục và văn minh đạt đến tột đỉnh của nó-
diễn ra tại một thời điểm khi mà sự ảnh hưởng của Phật giáo tác động mạnh 
mẽ nhất ở những quốc gia này. Những cuộc thánh chiến, những cuộc Thập 
tự chinh, sự hành quyết và tệ phân biệt tôn giáo không làm hại đến trang 
biên niên sử của những quốc gia Phật giáo. Ðây là một lịch sử cao thượng  
mà nhân loại có thể lấy làm tự hào. Trường đại học lớn Nalanda tại Ấn Ðộ 
phát triển thịnh hành từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ chín là một thành phẩm 
của Phật giáo. Ðó chính là trường đại học đầu tiên mà chúng ta biết đến và 
được mở rộng ra cho tất cả giới sinh viên trên khắp các nước trên thế giới.  

Trong quá khứ, Phật giáo có thể tự phát triển tại nhiều vùng trong khu vực Á 
đông mặc dù phương tiện giao thông và thông tin liên lạc khó khăn và dân 
chúng phải vượt đồi núi và sa mạc. Cho dù những hàng rào cản trở khó khăn 
này, Phật giáo đã phát triển trên bình diện xa và rộng. Ngày nay, bức thông 
điệp hoà bình này đang được lan truyền rộng rãi tại phương Tây. Người 
phương Tây được thu hút đến với đạo Phật và tin rằng Phật giáo là tôn giáo 
duy nhất hài hoà với khoa học hiện đại.  

Những nhà truyền giáo Phật giáo không cần hoặc không có ham muốn giáo 
hoá những ai đã đi theo một tôn giáo đúng đắn. Nếu người ta thoả mãn, bằng 
lòng với tín ngưỡng của chính họ, thì người Phật tử không cần thiết phải 
giáo hoá họ và buộc họ đổi đạo. Họ hỗ trợ hết mình cho những phái đoàn 
truyền giáo của những tôn giáo khác nếu ý tưởng của họ là muốn được giáo 
hoá những tầng lớp người yếu đuối, hèn nhát, tội lỗi và thất học và hướng 
dẫn họ sống theo lối sống đạo lý. Người Phật tử vô cùng hạnh phúc khi nhìn 
thấy sự tiến bộ của những tôn giáo khác miễn là họ thực sự giúp đỡ nhân 



loại hướng đến một đời sống đạo lý thánh thiện phù hợp với niềm tin của họ 
và hưởng được sự an lạc, hạnh phúc, hoà hợp và hiểu biết. Ngược lại, những 
nhà truyền giáo Phật giáo lên án thái độ của những nhà truyền giáo làm tổn 
hại đến niềm tin của tín đồ những tôn giáo khác bởi vì không có lý do nào để 
họ phải tạo ra một bầu không khí không lành mạnh của sự tranh đấu trong 
việc giáo hoá nếu mục đích của họ không gì khác ngoài việc dạy con người 
sống đời sống đạo lý.  

Khi giới thiệu Pháp cho người khác, những nhà truyền giáo Phật giáo không 
bao giờ cố sử dụng đến những sự cường điệu tưởng tượng phát hoạ một cuộc 
sống thiên đường để mà thu hút những ước muốn và khơi dậy lòng tham của 
con người. Thay vì, họ đã cố giải thích bản chất chân thật của con người và 
cuộc sống hạnh phúc an lạc như Ðức Phật đã dạy.   

---o0o--- 

Ý NGHĨA CỦA GIẤC CHIÊM BAO 

Cuộc đời chỉ là một giấc mơ.  

Một trong những vấn đề vĩ đại nhất của con người chưa được giải quyết một 
cách thoả đáng là bí mật của giấc mơ. Ngay từ lúc khởi nguyên của thời đại, 
con người đã cố gắng phân tích những giấc mơ và cố giải thích chúng theo 
những ngôn từ của tâm lý và tiên tri, nhưng trong khi đó đã có một số 
phương pháp tiếp cận thành công trong lĩnh vực này trong giai đoạn gần đây, 
có lẽ chúng ta không khỏi bối rối với câu hỏi: “Giấc mơ là gì?”  

Một nhà thơ lãng mạn lớn của nước Anh, William Wordsworth có một quan 
niệm rất ngạc nhiên rằng cuộc đơì mà chúng ta đang sống chỉ là một giấc mơ 
và chúng ta sẽ ‘tỉnh thức’, giác ngộ được thực tại khi chúng ta không còn 
hiện hữu trên cõi đời này nữa, khi giấc mơ của chúng ta chấm dứt.  

Sự ra đời của chúng ta chỉ là một giấc ngủ và bị lãng quên;  
Linh hồn, hiện hữu trong ta, trong ngôi sao cuộc đời chúng ta;  
Có một nơi nào để trú ngụ  
Và đến từ....  

Một quan niệm tương tự được biểu hiện trong một mẩu chuyện cổ Phật giáo 
thật hấp dẫn kể về một câu chuyện của một vị thiên thần đang rong chơi với 
các vị thiên thần khác. Vì mệt mỏi nên, vị thiên thần đó nằm nghỉ một lát và 
sau đó tịch diệt. Vị thiên thần này được tái sinh làm thân nữa nhơn trên trần 



gian này.Ở trần gian này, cô ta lấy chồng, sinh một vài đứa con và sống rất 
thọ. Sau khi qua đời, cô ta lại được sinh làm thiên thần như trong số những 
người bạn đồng phạm hạnh vừa mới tan cuộc chơi của họ. (Câu chuyện này 
còn minh hoạ thời gian của thế giới này rất khác với thời gian ở thế giới 
khác.  

Phật giáo quan niệm thế nào về giấc mơ? Cũng giống như trong mỗi nền văn 
hoá khác, Phật giáo cũng đã chia sẻ ngang bằng với những con người được 
cho là có kỹ năng trong việc giải thích bí ẩn của những giấc mơ. Những 
người như thế đã kiếm được một món tiền rất nhiều trong quá trình lợi dụng 
sự vô minh của những người tin rằng mỗi giấc mơ có một ý nghĩa tâm linh 
và tiên tri.  

Theo ngành tâm lý học Phật giáo, giấc mơ chỉ là những quá trình tâm lý diễn 
ra như là những hoạt động của tâm thức. Khi xem xét hiện tượng của giấc 
mơ, chúng ta nên nhớ rằng quá trình ngủ có thể được xem như rơi vào năm 
giai đoạn sau:  

Ngủ lơ mơ (nửa ngủ nửa thức),  
Ngủ tĩnh,  
Ngủ say,  
Ngủ tĩnh và,  
Thức giấc  

Ý nghĩa và nguyên nhân của giấc mơ là đề tài thảo luận chính trong tác 
phẩm nổi tiếng ‘Milinda Panha’ (Vua Milanda vấn kinh), trong cuộc hội 
thoại này, Na Tiên Tỳ-kheo đã phát biểu rằng có sáu nguyên nhân khiến cho 
giấc mơ xuất hiện, trong đó có ba nguyên nhân thuộc về cơ quan của cơ thể 
như đầy bụng, mật và đờm đãi. Nguyên nhân thứ tư là do vì sự can thiệp của 
những thế lực quyền năng siêu nhiên; thứ năm là sự hồi tưởng những sự việc 
đã kinh qua trong quá khứ và sáu là sự ảnh hưởng của những sự kiện trong 
tương lai. Người ta phát biểu một dứt khoát rằng giấc mơ chỉ xuất hiện khi 
trong trạng thái ngủ tĩnh giống như trạng thái ngủ của loài khỉ. Trong sáu 
nguyên nhân đã đưa ra, Na Tiên Tỳ-kheo phát biểu một cách quả quyết rằng 
nguyên nhân sau cùng chính giấc mơ tiên tri là giấc mơ quan trọng nhất và 
những giấc mơ khác thì tương đối không có ý nghĩa.  

Giấc mơ là hiện tượng do tâm thức tạo ra và chúng là những hoạt động của 
tâm. Tất cả mọi người đều mơ mặc dù một vài người trong số họ không thể 



nhớ. Phật giáo cho rằng có một vài giấc mơ mang ý nghĩa tâm lý. Sáu 
nguyên nhân được đề cập trên đây cũng có thể được phân loại như sau:  

Mỗi niệm được tạo ra được cất giữ trong tàng thức của chúng ta và một vài 
niệm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm tuỳ theo trạng thái tâm băn khoăn lo 
lắng của chúng ta. Khi chúng ta ngủ, một vài trong số những niệm này được 
hoạt động và hiện ra nơi chúng ta như là ‘những bức tranh’ chuyển động 
trước mặt chúng ta. Quá trình này xảy ra bởi vì trong suốt quá trình ngủ, 
năm căn (năm giác quan) kiến lập nên sự tiếp xúc của những giác quan 
chúng ta với thế giới bên ngoài, tạm thời bị ngăn chặn lại. Lúc đó, tàng thức 
của ta tự do ngự trị và ‘xem lại’ những niệm được cất giữ trong đó. Những 
giấc mơ này có thể có giá trị đối với ngành tâm thần học nhưng không thể 
được phân xếp vào giấc mơ tiên tri. Chúng chỉ là những phản ảnh, hồi tưởng 
của tâm thức lúc nghỉ ngơi.  

Loại giấc mơ thứ hai cũng không có ý nghĩa. Những giấc mơ này được gây 
ra bởi những sự kích động, trêu chọc bên ngoài và bên trong khởi hành một 
chuyến đi bằng tàu hoả của những niệm mà tâm có thể nhìn thấy được lúc 
nghỉ ngơi. Những nhân tố bên trong là những nhân tố làm phiền toái đến cơ 
thể ví dụ như bữa ăn no không cho phép người ta nghỉ ngơi một lát hoặc là 
sự mất thăng bằng và sự ma sát giữa những yếu tố tạo thành cơ thể. Những 
sự kích động bên ngoài là khi tâm bị giao động và phiền nhiễu (mặc dù 
người nghỉ không để ý đến nó) do những hiện tượng tự nhiên gây ra giống 
như thời tiết, gió, lạnh, mưa, lá kêu sào xạc, khua cửa sổ v.v.... Tàng thức 
phản ứng lại những sự phiền hà này và tạo ra những bức ảnh để thanh minh 
chúng. Tâm  điều chỉnh sự khó chịu theo một cách thích hợp để mà người 
mơ có thể tiếp tục ngủ mà không bị quấy nhiễu. Những giấc mơ này cũng 
không quan trọng và cũng không cần phải giải thích.  

Kế đến là giấc mơ tiên tri. Những giấc mơ này quan trọng. Chúng là những 
kinh nghiệm hiếm có và chỉ xuất hiện khi có một sự kiện sắp xảy ra có ý 
nghĩa quan trọng to lớn đối với người mơ. Ðạo Phật dạy rằng ngoài thế giới 
hữu hình này chúng ta còn có thể kinh qua thế giới của chư thiên thần hiện 
hữu ở một hành tinh khác hoặc là một số quỷ thần gắn bó với trần gian này 
và chúng ta không thể nhìn thấy được họ. Chư vị có thể là bà con họ hàng 
hoặc bạn bè ta đã qua đời và đã được tái sinh. Chư vị duy trì những mối 
quan hệ tâm linh trước đây và lưu luyến đối với chúng ta. Khi người hồi 
hướng những phước báo cho chư thiên thần và những người đã qua đời, 
người Phật tử nhớ nghĩ đến chư vị này và mời gọi họ đến chia sẻ niềm hạnh 
phúc được tích luỹ trong quá trình tạo phước. Do đó, họ phát huy mối quan 



hệ về mặt tinh thần với những người đã qua đời của họ. Chư vị thiên thần, 
ngược lại, bằng lòng và chư vị xem xét những hành động của chúng ta và chỉ 
bảo một điều gì đó trong những giấc mơ khi mà chúng ta đương đầu với một 
số vấn đề to lớn và họ cố bảo vệ chúng ta.  

Vì vậy, khi có một việc gì quan trọng sắp xảy ra trong cuộc sống của chúng 
ta, chư vị phát ra một sô năng lực tâm linh trong tâm của chúng ta được nhìn 
thấy dưới dạng những giấc mơ. Những giấc mơ này có thể cảnh báo chúng 
ta sự hiểm nguy sắp xảy ra hoặc là thậm chí mang đến cho chúng ta những 
tin vui vô cùng bất ngờ. Những  thông tin này  được cung cấp dưới dạng 
biểu tượng (giống như âm bản của những bức ảnh) và phải được giải thích 
bằng kỹ năng khéo léo và trí thông minh. Khổ thay có quá nhiều người 
không phân biệt được hai loại giấc mơ đầu tiên với loại giấc mơ này và vội 
vã tốn nhiều thời gian quý báu và tiền bạc để đi tìm những ông đồng bà cốt 
giả và những người cắt nghĩa giấc mơ để giải thích. Ðức Phật nhận ra rằng 
trường hợp này có thể được lợi dụng để phục vụ cho tư lợi và do đó Ngài 
cảnh báo chư Tỳ-kheo không nên thực hành những việc như bói toán, chiêm 
tinh và giải thích giấc mơ dựa trên danh nghĩa Phật giáo.  

Sau cùng, tâm thức chúng ta là kho chứa tất cả những năng lực nghiệp được 
tích luỹ trong quá khứ. Thỉnh thoảng khi một nghiệp quả sắp được gặt hái 
(có nghĩa là khi hành động chúng ta đã tạo trong kiếp quá khứ hoặc là nhiều 
kiếp trong quá khứ, sắp chín muồi trong hiện tại) thì tâm thức nghỉ ngơi 
trong suốt thời gian chúng ta ngủ nghỉ có thể tạo ra một bức tranh về những 
gì sắp hiện ra. Vả lại, hành động sắp xảy ra có một vai trò lớn lao và phải 
được tràn đầy đến mức độ mà tâm thức phóng ra một nguồn năng lượng cực 
kỳ mạnh dưới dạng hình thức của một giấc mơ sâu đậm. Những giấc mơ như 
thế chỉ xuất hiện khi trong những trường hợp hiếm hoi và chỉ ở một số người 
với sự cấu tạo một loại tinh thần đặc biệt. Dấu hiệu của hậu quả của một số 
nghiệp quả cũng xuất hiện trong tâm chúng ta ở niệm cuối cùng khi chúng ta 
sắp sửa chia tay thế giới này.  

Giấc mơ có thể xuất hiện khi hai  sinh vật sống gởi cho nhau những bức 
thông tin ngoại cảm mạnh mẽ. Khi một người có ước muốn mãnh liệt để 
giao tiếp với người khác, thì vị ấy chú tâm mạnh mẽ đến bức thông tin và 
người mà anh ta muốn giao tiếp. Khi tâm ở trong trạng thái yên tĩnh, đó là 
một trạng thái lý tưởng để tiếp nhận những bức thông tin này dưới dạng 
những giấc mơ. Thông thường, những giấc mơ này chỉ xuất hiện trong một ý 
niệm mạnh mẽ bởi vì tâm thức con người không đủ mạnh để duy trì những 
bức thông tin như thế trong một khoảng thời gian dài.  



Tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con người mơ mộng và họ 
nhìn thấy thế gian này là thường hằng, bất biến, song những gì xét cơ bản 
đều là vô thường. Họ không thấy rằng tuổi trẻ kết thúc ở tuổi già, sắc đẹp 
chấm dứt ở cái xấu, sức khoẻ chấm dứt khi bệnh tật đến và chính bản thân 
cuộc đời chấm dứt bằng cái chết. Trong thế giới mộng mơ này, những gì 
thực sự không có bản chất mộng mơ đều được xem như thực tại. Mơ màng 
trong lúc ngủ chỉ là một khía cạnh khác của một thế giới mộng mơ. Chỉ có 
những ai thức tỉnh và giác ngộ như chư Phật và chư vị Bồ-tát, A-la-hán như 
các Ngài đã chứng được thực tại.  

Chư Phật và các vị A-la-hán không bao giờ mơ mộng. Ba loại giấc mơ đầu 
tiên không thể xuất hiện trong tâm của quý Ngài bởi tâm của các Ngài đã 
định hoàn toàn và không thể phát ra giấc mơ. Loại giấc mơ sau cùng không 
thể xuất hiện ở nơi chư Ngài bởi vì các Ngài đã đoạn tận hoàn toàn những 
năng lực tham ái và không có nguồn năng lượng còn lại của sự lo lắng hoặc 
là ước muốn không được thoả mãn để phát ra tâm sản sinh những giấc mơ. 
Ðức Phật được biết đến như là một Bậc giác ngộ bởi vì phương pháp thư 
giãn thân thể của Ngài không phải là phương pháp chúng ta ngủ nghỉ chính 
từ đó những giấc mơ xuất hiện. Những nhà tư tưởng và nghệ thuật vĩ đại như 
German Goethe, thường nói rằng họ có được nguồn cảm hứng tốt nhất từ 
những giấc mơ. Ðiều này có lẽ vì khi tâm thức của họ bị cắt đứt khỏi ngũ 
căn trong lúc ngủ nghỉ, cho nên họ sản sinh những tư tưởng rõ ràng mang 
tính sáng tạo ở cấp độ cao nhất.  

---o0o--- 

ÐẠO PHẬT CHO NHÂN LOẠI 

Tôn giáo này có thể được thực hành hoặc là nơi cuộc sống thế tục 
hoặc là viễn ly.  

Một số người tin rằng Phật giáo là một hệ thống giáo lý qúa cao siêu và vi 
diệu mà những ngươì nam nữ bình thường trong thế giới của chúng ta không 
thể hành theo được. Và họ cũng quan niệm rằng người ta muốn trở thành 
một Phật tử thuần thành chân chánh thì anh ta phải xa lìa thế gian này để trú 
ẩn vào một nơi tự viện, hoặc một vài nơi yên tịnh nào đó để tu học.  

Ðây là một quan niệm sai lầm đáng buồn rõ ràng là do sự thiếu hiểu biết về 
lời dạy của Ðức Phật. Một số lại vội vàng đi đến một kết luận hấp tấp và sai 
lạc như thế là do kết quả chỉ nghe người ta nói hoặc đọc cẩu thả, lấy lệ một 
tác phẩm Phật giáo do một số tác giả viết, mà những người này do vì không 



hiểu vấn đề trên mọi phương diện của nó,cho nên chỉ đưa ra một quan điểm 
phiến diện và hời hợt thiên vị về vấn đề đó. Giáo pháp của Ðức Phật không 
chỉ dành riêng cho giới cư sĩ tại gia sống với gia đình, bánh thánh đạo, một 
quy tắc, triết lý sống của Phật giáo, dành cho tất cả mọi người để hành trì, 
mà không có một sự phân biệt về chủng loại.  

Song, không phải đại đa số chúng ta đều có thể xuất gia, hoặc là ẩn tu trong 
những hang động hay rừng rú. Giáo lý của Ðạo Phật cho dù có cao thượng 
hay thanh tịnh như thế nào đi nữa, nó sẽ trở nên vô ích đối đại đa số nhân 
loại trên thế gian này nếu họ không thể thực hành những lời dạy ấy trong 
cuộc sống thường nhật đối với thế giới đương đại. Nhưng nếu các vị hiểu 
được tinh thần của Phật giáo đúng như bản chất của nó (và không chỉ ở ngôn 
từ hình thức), thì chắc chắn rằng các vị có thể thực tập và hành trì những lời 
dạy ấy khi đang hiện hữu như một con người bình thường.  

Cũng có thể có một vài người cảm thấy dể dàng hơn và thuận tiện hơn để 
chấp nhận Phật giáo, nếu họ sống ở một trú xứ xa xôi, cách ly với đời sống 
của mọi người khác trong xã hội. Một số khác lại cảm thấy rằng sự ẩn dật, 
tránh né như thế là một sự ngu xuẩn, và áp chế toàn bộ con người họ về mặt 
vật lý lẩn mặt tâm linh. Do vậy, lối sống đó không thể đưa đến sự tiến bộ về 
đời sống tinh thần và trí tuệ của họ.  

Chân chánh xuất gia không có nghĩa là lánh xa cuộc đờivề mặt vật chất.  Xá 
Lợi Phất (Sàriputra) vị đệ tử chính của Ðức Thế Tôn, nói rằng một con 
người có thể sống trong rừng, chú tâm vào việc thực hành những hạnh khổ 
hạnh, nhưng trong tâm vẫn chứa đầy tư tưởng bất tịnh và nhiễm ô, cấu uế, 
trong khi đó một người khác có thể trú tại một ngôi làng hay nơi thành thị, 
không thực hành hạnh khổ hạnh, song tâm của anh ta có thể được thanh tịnh, 
và không có nhiểm ô, cấu uế”  Trong hai loại người này, Xá Lợi Phất nói, 
người sống một cuộc đời thanh tịnh ở nơi làng mạc hay thành thị thì rõ ràng 
cao thượng hơn và vĩ đại hơn người sống ở nơi rừng núi.  

Tín ngưỡng thông thường rằng để thực hành lời Phật dạy, con người phải 
trốn tránh cuộc đời, ẩn tu ở một nơi nào đó là một quan niệm sai lầm. Ðó 
thật sự là một sự chống lại lời dạy của Ðức Phật một cách vô thức. Trong 
nền văn học Phật giáo có vô số trường hợp liên hệ đến giới cư sĩ tại gia (ưu 
bà tắc, ưu bà di) sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ có thể thực 
hành lới dạy của Ðức Phật trong đời sống thường nhật của gia đình họ một 
cách thành công và kết qủa là họ đã chứng đắc sự an lạc, Niết-bàn.Trường 
hợp chàng du sĩ Vacchagotta, một lần chất vấn thẳng với Ðức Phật rằng liệu 



người cư sĩ tại gia thực hành giáo pháp của ngài một cách thành công và 
chứng đắc những trạng thái tâm cao chăng. Ðức Phật phát biểu một cách quả 
quyết rằng không phải duy chỉ có một, hoặc hai, một trăm, hai trăm hoặc 
năm trăm, mà có nhiều hơn nữa giới cư sĩ sống tại gia thực hành lời dạy của 
ngài thành công và chứng đắc những trạng thái tâm cao thượng.  

Ðối với một số người nào đó, họ có thể chấp nhận sống một cuộc sống yếm 
thế ở một nơi yên tịnh cách ly với tiếng ồn và cảnh náo nhiệt. Song chắc 
chắn đáng được tuyên dương, và can đảm hơn nếu họ thực hành theo lời 
Phật dạy trong lúc đang sống chung với đồng loại của mình, giúp đỡ họ, và 
sẳn sàng phục vụ họ. Ðối với một số trường hợp, có lẽ lợi ích hơn đối với 
một ai đó sống trong một môi trường yếm thế trong một thời gian nhằm mục 
đích phát triển tâm, và nhân cách của mình, như là sự tu tập giới luật và định 
để trở nên mạnh mẽ hơn sau này để nhập thế giúp đỡ và phục vụ cho đời. 
Nhưng nếu anh ta sống cả cuộc đời viễn ly, độc cư và yếm thế, chỉ nghĩ về 
lợi lạc và hạnh phúc của bản thân và sự giải thoát cho riêng mình, mà không 
hề bận tâm lo lắng cho đồng loại, thì chắc chắn đây không phải là phù hợp 
với lời dạy của Bậc Ðạo Sư được căn cứ trên cơ sở tình thương, từ bi và sự 
phục vụ tha nhân. Bây giờ người ta có thể thắc mắc : “Nếu một ai đó có thể 
tu tập theo Phật giáo giữa lúc đang sống một cuộc sống trần tục, thì tại sao 
Tăng già, Giáo hội, Tăng đoàn được Ðức Phật thành lập ? Giáo hội Tăng già 
tạo cơ hội cho những ai sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình không chỉ vì nhu 
cầu tiến bộ về mặt tâm linh mà còn là sự phục vụ cho tha nhân, chúng sanh. 
Một người cư sĩ tại gia không thể hy vọng để hy sinh cả cuộc đời mình nhằm 
mục đích phục vụ chúng sanh, trong khi đó một người xuất gia, không bị 
ràng buộc bởi những trách nhiệm của gia thất và những mối quan hệ ngoài 
đời khác thì không ở vào thế mắc kẹt để dâng hiến, tận tụy cả cuộc đời mình 
vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc, an lạc cho quần sanh, theo lời khuyên 
của Ðức Phật. Chính vì thế mà trong suốt tiến trình lịch sử  tự viện Phật giáo 
đã trở thành không những là một nơi trung tâm đời sống tâm linh mà còn là 
một trung tâm giáo dục và văn hóa. (Tiến sĩ Walpola Rahula, What the 
Buddha Taught)   

Và những điều này có thể mang lại lợi ích gì cho nhiều người?  

Người xuất gia không thể mang lại sự thoải mãi về vật chất cho người tại 
gia, song vị ấy có thể cung cấp sự hướng dẫn phương pháp tu tập tâm linh 
cho những ai bị thế gian, những vấn đề tình cảm cuộc sống gia đình và nhiều 
vấn đề khác nữa làm phiền muộn. Người xuất gia dành trọn đời mình cho sự 
nghiệp theo đuổi con đường tìm cầu tri kiến, trí tuệ trong giáo pháp của Ðức 



Phật. Vị Tăng ấy giải thích giáo lý Ðức Phật theo một hình thức đơn giản 
hoá khiến cho những người tại gia không có học thức cũng có thể hiểu được 
những gì Ðức Phật đã dạy hơn 2500 năm qua. Và nếu người Phật tử tại gia 
được giáo dục tốt, kiến thức rộng, thì vị Tăng ấy hiện hữu ở đó nhằm thảo 
luận những phương diện sâu sắc hơn trong giáo lý uyên thâm của Ðức Phật 
để mà cả hai đều học hỏi lẫn nhau, rút ra nhiều kinh nghiệm, tri thức từ cuộc 
thảo luận đó.  

Ở những quốc gia Phật giáo, phần lớn Tăng sĩ Phật giáo là người đứng ra 
đảm lãnh trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ. Kết quả của sự đóng góp của họ là 
những quốc gia Phật giáo làm quốc giáo đó, hầu hết dân chúng đều là những 
người có học thức và hiểu biết nhiều về những giá trị tâm linh. Người xuất 
gia còn xoa dịu đi những ai đang trong tâm trạng buồn về tình cảm hoặc bị 
mất đi người thân bằng cách giải thích ý nghĩa của quy luật vô thường chi 
phối mọi sự vật và tất cả nhân loại đều phải chịu chung một quy luật tương 
tự như vậy.  

Ngược lại, người Phật tử tại gia phải có trách nhiệm chăm sóc nhu cầu đời 
sống vật chất cho người xuất gia giúp cho họ có điều kiện yên tâm theo đuổi 
những nhu cầu tâm linh của họ.  

---o0o--- 

NGƯỜI PHẬT TỬ CÓ SÙNG BÁI THẦN TƯỢNG HAY KHÔNG ? 

Ðối tượng của sự tôn kính  

Trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có một số đối tượng hoặc biểu tượng phục 
vụ cho những mục tiêu của tôn kính. Trong Phật giáo có các đối tượng chính 
như sau:  

- Xá Lợi của Ðức Phật hay di cốt còn lưu lại của Ðức Phật.  
- Những biểu tượng mang tính tôn giáo như hình ảnh Ðức Phật, chùa, tháp....  
- Những vật dụng cá nhân được Ðức Phật sử dụng.  

Theo truyền thống Phật giáo, những  người con Phật trên khắp thế giới thành 
kính đảnh lễ những đối tượng đáng được tôn kính này và ngoài ra họ còn 
thiết lập hình ảnh Ðức Bổn Sư, chùa, tháp, và trồng cây Bồ Ðề trong chốn 
già lam để làm biểu tượng tôn kính của tôn giáo mình.  



Nhiều người cho rằng giới Phật tử cầu nguyện các đấng thần tượng vô hồn. 
Ðiều này chúng ta cần thẩm xét lại. Liệu làm như thế có đúng lời Phật dạy 
và những truyền thống phong tục của Phật giáo hay không?  

Việc thờ phụng các đấng thần tượng thường có nghĩa là tạo lập nên các hình 
ảnh của các vị thần nào đó (nam hoặc nữ) theo nhiều hình thức đa dạng khác 
nhau nhằm mục đích cầu nguyện để được ban phước hoặc được che chở, 
hoặc ban cho sự khoẻ mạnh, giàu có, thịnh vượng.... Ðây là một việc làm 
thường được chứng kiến trong một số tôn giáo hữu thần. Một số người cầu 
nguyện thậm chí còn van xin những hình tượng các vị thần giúp họ hoàn 
thành nhiều đặc ân riêng thậm chí đến mức độ phạm phải những hành động 
bất chính. Họ cũng cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi mà họ đã phạm phải.  

Ngược lại với nững tinh thần trên, việc sùng bái, tôn thờ Ðức Bổn Sư là một 
phương diện rất khác và rất đặc trưng so với tinh thần sùng bái như 
trên.Thậm chí từ "sùng bái" cũng không chính xác lắm theo quan điểm của 
Ðạo Phật. "Sự nhất tâm thành kính đảnh lễ" có lẽ là một cụm từ hợp lý nhất 
dùng để diễn tả hành động trên.  

Người Phật tử không chỉ đơn thuần là cầu nguyện suông mà thôi, nhưng sự 
biểu hiện trong việc cầu nguyện những hình ảnh, thần tượng như thế là để 
biểu hiện tấm lòng thành tâm, thành kính đối với một Bậc Ðạo Sư vĩ  đại, 
một con người xứng đáng được tôn kính, đảnh lễ. Những hình tượng được 
tạo lập như là một dấu hiệu của sự tôn kính và sự đánh giá cao về sự thành 
đạt tột bực của bậc giác ngộ và sự hoàn hảo, thanh tịnh của một Bậc Ðạo Sư 
siêu phàm. Ðối với người Phật tử, hình tượng chỉ là một dấu hiệu, biểu 
tượng và một sự tưởng tuợng nhằm giúp cho anh ta hồi tưởng hoặc nhớ lại 
hình ảnh Ðức Phật bằng xương bằng thịt đã từng xuất hiện ở cõi đời này, 
hay Ðức Phật chính trong tâm của mình.  

Người con Phật quỳ gối chắp tay trước hình tượng và tôn kính, đảnh lễ 
những gì mà hình tượng biểu trưng.  

Họ không tìm cầu những đặc ân vật chất  từ những hình tượng. Họ chú tâm 
và thiền tư để đạt được nguồn cảm hứng từ cá tính cao quý của Ngài. Người 
Phật tử cố gắng hoàn hảo như Ngài bằng cách thực hành những lời dạy của 
Ngài. Người Phật tử kính trọng những phẩm chất vĩ đại và sự thanh tịnh, 
thánh thiện của một bậc Ðạo sư như đạt được tượng trưng qua hình ảnh. 
Trong thực tế, các giáo đồ của mỗi tôn giáo tạo ra những hình tượng bậc 
Ðạo sư khả kính của họ hoặc ở dạng nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc 



chỉ là một biểu tượng trong tâm để tôn kính. Do đó, không thể phê phán, chỉ 
trích giới Phật tử là hoàn toàn sai và không hợp lý khi họ tôn tờ những thần 
tượng.  

Hành động đảnh lễ Ðức Phật không phải là một hành động dựa trên sự sợ 
hãi hay là một hành động để cầu xin sự thành đạt về vật chất. Người Phật tử 
tin rằng đó là một hành động gieo trồng căn duyên phước lành, huân tập 
chủng tử  Phật tánh nếu họ tôn kính và trân trọng những phẩm chất cao quý 
của bậc thầy khả kính dày dạn kinh nghiệm. Người Phật tử  cũng tin rằng họ 
phải chịu trách nhiệm cho sự giải thoát của mình và họ không phải phụ 
thuộc vào một người thứ ba. Tuy nhiên, cũng có một số Phật tử tin rằng họ 
có thể đạt được sự giải thoát, cứu rỗi thông qua sự ảnh hưởng của hình 
tượng Ðức Phật và đây là những con người tạo ra ấn tượng như thế cho 
những người khác nhằm phớt lờ đi những lời nhận xét, châm biếm chua cay 
kết luận rằng Phật tử là những người chỉ tôn thờ thần tượng và cầu nguyện 
hình ảnh của một người đã chết từ lâu. Thân vật lý, hay thân tứ đại của  con 
người có thể phân hủy và tan rã thành 4 yếu tố : đất, nước, lửa, gió, nhưng 
những phẩm chất đáng cao quý, đáng trân trọng của Ngài vẫn tồn tại mãi 
mãi trong tâm trí của những người con Phật.  

Những Phật tử đánh giá cao và tôn trọng những đức tính cao quý ấy. Vì vậy, 
những sự việc lẽ chống lại giới Phật tử thì rất không may thay và hoàn toàn 
sai lầm và cũng không được mời gọi. Từ những lời dạy của Ngài, chúng ta 
biết rằng Ðức Phật là một bậc thầy, người đã từng chỉ ra con đường chân 
chánh hướng đến sự giải thoát, cứu rỗi, nhưng nó còn tuỳ thuộc vào mỗi cá 
nhân trong quá trình tu tập và làm cho tâm của mình được trong sạch để 
chứng đắc trạng thái giải thoát đó mà không phụ thuộc, nương nhờ vào bậc 
Ðạo sư của mình. Chính Ðức Phật khuyên “Các ngươi hãy nỗ lực tu tập, các 
Ðức Như Lai chỉ là bậc Ðạo Sư”. Theo quan điểm của Ðức Phật, không có 
một đấng sáng tạo, đấng Thượng đế nào, hay là những bậc Ðạo sư nào mà 
có thể đưa con người lên thiên đàng hay đày đọa họ xuống địa ngục. Con 
người tạo ra thiên đàng và địa ngục cho chính bản thân mình thông qua thân, 
khẩu, ý nghiệp của chính mình đã tạo ra. Do đó, việc cầu nguyện một nhân 
vật thứ ba để được sự giải thoát, cứu rỗi mà không cần dọn sạch những tư 
tưởng cấu uế trong tâm của mình thì chẳng có lợi ích gì cả. Tuy nhiên cũng 
có một số người thậm chí là Phật tử khi cầu nguyện trước hình ảnh Ðức Phật 
lại đổ dồn hết tất cả những vấn đề rắt rối, sự bất hạnh, khó khăn, và những 
nỗi ưu phiền của mình để cầu xin Ðức Phật giúp họ giải quyết những vấn đề 
trên. Mặc dầu đó không phải là một hành động mang tính Phật giáo thực sự, 
nhưng hành động như thế cũng sẽ đạt được một phần nào làm giảm đi sự 



đau đớn về mặt tình cảm tâm lý và giúp cho họ có đủ nghị lực vượt qua 
những sợ hãi, tự tin cương quyết... Ðây cũng là một hành động phổ biến của 
nhiều tôn giáo khác. Nhưng đối vời những ai có thể hiểu rõ nguyên nhân của 
những vấn đề, họ không cần phải dùng đến những hành động như thế. Khi 
người Phật tử đảnh lễ, cúng dường Ðức Phật, họ trân trọng Ngài bằng cách 
đọc lên một vài bài kệ ca ngợi những phẩm hạng tinh khôi của Ngài. Những 
bài kệ này không phải là những lời cầu nguyện theo ý nghĩa đòi hỏi một 
đấng sáng tạo, một đấng thượng đế hoặc là một vị thần nào đó rửa sạch 
những tội lỗi của họ. Những bài kệ này đơn giản chỉ là một phương tiện giúp 
chúng ta thành tâm trong khi đảng lễ một Bậc Ðạo Sư vĩ đại đã chứng đắc 
giác ngộ và giải thoát nhân loại khỏi khổ đau, và mang lại lợi lạc cho tất cả 
nhân loại. Người Phật tử tôn kính trân trọng Bậc Ðạo Sư của họ là vì muốn 
van xin để đạt được lợi ích cho chính bản thân họ. Ðức Phật cũng luôn 
khuyên chúng ta nên tôn kính những ai đáng được tôn kính. Do đó người 
Phật tử có thể tôn kính, trân trọng và đảnh lễ bất cứ bậc Ðạo sư nào xứng 
đáng được tôn kính. Trong lĩnh vự cầu nguyện, người Phật tử hành thiền 
định để huấn luyện tâm và tự kỷ luật, kiểm soát tâm của mình. Vì những 
mục đích của thiền hành, cho nên một đối tượng cũng rất cần thiết, nếu 
không có nó thì việc định tâm, tập trung tư tưởng sẽ rất khó khăn. Thỉnh 
thoảng, người Phật tử dùng hình ảnh Ðức Phật như là một đối tượng, đề mục 
nhờ vào đó mà họ có thể tập trung tư tưởng một cách dễ dàng hơn.    

Ngoài ra, những hình ảnh là ngôn ngữ của tiềm thức. Do vậy, nếu như hình 
ảnh của một bậc Giác ngộ được quán chiếu, suy tư trong tâm của hành giả 
như là một sự hiện thân của chúng sanh hoàn hảo, thì sự quán chiếu, suy tư 
như thế sẽ thể nhập vào tàng thức của hành giả và nếu sự quán chiếu đủ 
mạnh, thì sự quán chiếu sẽ hoạt động như một cái phanh tự động kìm hãm 
những động cơ tạo nghiệp bất thiện.  

Hình ảnh Ðức Phật như là một đối tượng có thể thấy được bằng mắt có một 
ảnh hưởng rất hữu dụng cho tâm. Sự hồi tưởng những kinh nghiệm tu tập, 
giác ngộ của Ðức Phật phát sinh ra niềm hân hoan hỷ lại trong tâm, và đưa 
hành giả từ một trạng thái trạo cử (restlessness), căng thẳng và tán loạn đi 
đến trạng thái hân hoan hỷ lạc. Một trong những đề mục của thiền quán là 
quán tưởng Ðức Phật bằng cách nhận diện và đánh giá cao sự hy sinh vĩ  đạo 
của Ngài. Vì vậy, việc sùng bái hình tượng Ðức Phật là mục đích giúp cho 
tâm được định dễ dàng hơn và không nên xem đó là một sự sùng bái thần 
tượng, mà nên xem đó như là một hình thức lý tưởng của việc sùng bái.  

---o0o--- 



NGUỒN GỐC  CỦA TƯỢNG PHẬT 

Tượng Phật bắt nguồn như thế nào? Chúng ta khó mà trả lời câu hỏi 
này một cách chính xác. Ý tưởng tạo ra tượng Phật do Ðức Phật đưa ra hay 
ngài không nói gì về điều này chúng ta khó mà biết được. Hơn nữa, cũng 
chẳng có đoạn kinh nào nói về việc Ðức Phật yêu cầu chúng ta phải tạo ra 
hình tượng của chính ngài. Tuy nhiên, Ðức Phật vẫn cho phép chúng ta lưu 
trữ bảo tồn những xá lợi của Ngài.  

Một lần khi tôn giả Anan muốn biết rằng việc dựng tịnh xá bảo tháp để 
tưởng nhớ ngài như là một cách bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài có thể 
được hay không ? Vì thế, Tôn giả Anan thưa Ðức Phật: “Bạch Ðức Thế Tôn, 
khi ngài còn tại thế, chúng con có nên tạo dựng bảo tháp hay không?  

Phật đáp : “Không, khi ta còn tại thế thì việc này không thể được. Nhưng 
chư vị có thể tạo dựng bảo tháp để bày tỏ lòng tôn kính chỉ sau khi ta nhập 
diệt”.  

Cũng trong bài pháp cuối cùng trong kinh Ðại Niết-bàn (The Great Decease 
Sutta) Ðức Phật khuyên chư đệ tử của ngài rằng, nếu chư vị muốn bày tỏ sự 
tôn kính đối với ngài sau khi ngài nhập diệt, chư vị có thể tạo dựng những 
bảo tháp để thờ xá lợi của ngài. Lời khuyên này hoàn toàn phù hợp với 
phong tục của Ấn Ðộ lúc đó, phong tục tạo dựng tháp để cất giữ những di 
cốt của chư thánh nhân. Những di hài được cất giữ để tưởng nhớ, bày tỏ lòng 
tôn kính đối với bậc thánh. Tương tự như vậy, chính Ðức Phật không khiển 
trách và cũng không tán thành việc chư đệ tử ngài tạo ra hình tượng của 
chính ngài sau khi ngài dịêt độ, ý tưởng tạo ra tượng Phật bắt nguồn từ chư 
vị đệ tử của ngài, những người muốn tôn sùng người thầy kính yêu của họ 
và muốn đạt được niềm tin tôn giáo từ một nhân vật có phẩm chất đáng yêu. 
Họ cũng thường thờ một vài xá lợi của Ðức Phật  khi những hình tượng của 
Phật được tạo ra.  

Cao Tăng Pháp Hiển, người đã hành hương chiêm bái Phật tích ở Ấn Ðộ vào 
cuối thế kỷ thứ tư, đã ghi lại trong cuốn nhật ký của ngài cách người ta tạo 
dựng ra tượng Phật đầu tiên. Tuy nhiên, kinh điển Phật giáo không hề nói 
năng gì về những sự quan sát của ngài. Ấy thế mà cũng có những huyền 
thoại được ghi nhận lại như sau:  

“Một thuở nọ, Thế Tôn trú trên cung trời thuyết bài pháp Luận tạng 
Abhidharma (Vi diệu Pháp). Trong khi ngài vắng mặt, dân chúng đến Tịnh 



xá để chiêm bái Ngài nhưng họ rất là buồn bã bởi vì họ không thể nhìn thấy 
Ðức Phậ. Họ bắt đầu phàn nàn”.  

Tôn giả Xá Lợi Phất, vị đệ tử thượng thủ của Ðức Phật, đến diện kiến ngài 
và tường thuật lại sự việc cho Ðức Phật. Thế Tôn khuyên Tôn giả nên tìm 
một người có thể tạo ra một hình tượng giống như Ngài, thì lúc đó dân 
chúng sẽ rất vui mừng phấn khởi khi nhìn thấy hình ảnh của Ngài. Tôn giả 
Xá Lợi Phất trở về và đến diện kiến nhà vua và yêu cầu nhà vua ban cho ân 
huệ để tìm ra một người có thể tạo ra một bản sao hình ảnh của Ðức Phật. Ít 
lâu sau khi nghệ nhân được tìm ra, anh ta chạm một tượng bằng gỗ đàn 
hương. Sau khi tượng đuợc đặt trong tịnh xá, dân chúng rất là vui mừng hớn 
hở. Và từ đó về sau, theo ngài Pháp Hiển, dân chúng bắt đầu bắt chước mô 
hình này để tạo ra tượng Phật.  

Nhưng mãi cho đến gần 500 năm sau khi ngài nhập diệt, chúng ta khó mà 
tìm ra những bằng chứng để chứng minh cho việc tồn tại của tượng Phật ở 
Ấn Ðộ. Vào thời gian đó, những người mộ đạo thường bày tỏ sự tôn kính 
của họ đối với Ðức Phật bằng cách thờ một hoa sen hay chỉ là một bức tranh 
có vẽ hình đôi chân của Ngài. Dường như ngay từ lúc đầu một vài Phật tử 
cũng không được ân huệ để tạo ra tượng Phật bởi lẽ rất có thể rằng những 
đặc trưng nổi bật của Ngài có thể bị bóp méo đi.  

Nhiều sử gia cũng cho rằng tượng Phật được tạo ra đầu tiên ở Ấn Ðộ trong 
suốt thời gian người Hy Lạp xâm lăng Ấn Ðộ. Người dân Hy Lạp thường 
giúp đỡ và khuyến khích dân chúng Ấn Ðộ trong nghệ thuật tạo tượng Phật. 
Kể từ đó, dân chúng trên nhiều quốc gia khác nhau bắt đầu tạo dựng tượng 
Phật. Sự khác biệt giữa tượng Phật của quốc gia này với quốc gia khác là ở 
cách người ta chạm trổ, điêu khắc theo kiểu cách và sựï gợi cảm mang tính 
nghệ thuật ở mỗi quốc gia riêng biệt. Ở những nước Phật giáo, kiểu cách tạo 
tượng Phật cũng được phát triển thành nhiều hình thức và phong cách khác 
nhau để cho phù hợp với những giai đoạn khác nhau của lịch sử đất nước.  

---o0o--- 

GIỚI TRÍ  THỨC NGÀY NAY NÓI GÌ VỀ   
HÌNH ẢNH ÐỨC PHẬT 

Pandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Ðộ, nhận xét về hình ảnh Ðức Phật 
như sau:  



 “Ðôi mắt Ngài nhắm lại, nhưng có một sức mạnh tinh thần vượt ra ngoài và 
một nguồn năng lượng tràn khắp thân thể của Ngài. Mặc dù nhiều thời đại 
trôi qua, nhưng dường như Ðức Phật không cách xa chúng ta tí nào. Giọng 
nói của Ngài thi thầm trong tai chúng ta và bảo chúng ta không nên chạy 
trốn những sự xung đột trong cuộc sống, chúng ta nên nhắm mắt định tâm 
và giáp mặt chúng, và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trìu mến và xem đời như 
là cơ hội vĩ đại cho sự phát triển và thăng hoa”. Ông cũng nói rằng: “Khi 
tôi ở trong nhà giam, tôi thường nghĩ về hình ảnh của Ngài và đó là nguồn 
cảm hứng vô tận đối với tôi”.  

Trong suốt đệ nhị Thế chiến, tướng Ian Hamilton thấy một tượng Phật bị 
hủy hoại trong một ngôi chùa tại Miến Ðiện. Ông gởi tượng Phật này cho 
Winston Churchill,  người sau này làm thủ tướng Anh Quốc, với bức thư 
như sau:  

“Khi bạn ở trạng thái lo âu sợ sệt, hãy chiêm ngưỡng thái độ trầm lặng 
thanh này và hãy mỉm cười với những lo âu sợ sệt của bạn”.  

Count Keyserling, một triết gia người Ðức, phát biểu: “Trên đời này có cái 
gì  đẹp hơn và đáng tôn kính hơn hình ảnh của Ðức Phật. Ðó là một sự hiện 
thân hoàn hảo nhất về mặt tinh thần trong thế giới phiền toái này”.  

Một học giả cũng nói rằng:  

“Những hình ảnh Ðức Phật mà ta nhìn thấy là một biểu tượng tượng cho 
những phẩm chất. Chúng ta đảnh lễ và tôn kính Ðức Phật chỉ là một sự sùng 
kính mang tính chất biểu tượng tượng trưng cho sự vĩ đại của Ngài và niềm 
hạnh phúc mà chúng ta nhìn thấy qua lời dạy của Ngài. Hình ảnh thanh tịnh 
và vắng lặng của Ðức Phật là một nguồn khái niệm phổ quát về những cái 
đẹp lý tưởng. Hình ảnh Ðức Phật là một tài sản quý giá nhất của chung toàn 
nền văn hoá Á Châu. Nếu không có hình ảnh Ðức Phật thì Á Châu dẽ trở 
thành vô nghĩa và đó chỉ là một sự hiện hữu về mặt địa lý cho dù các quốc 
gia này có thịnh vượng như thế nào đi chăng nữa.”  

Người Phật tử tôn kính hình tượng Ðức Phật như là một di tích của Bậc Ðạo 
Sư vĩ đại nhất, thông thái nhất, hoàn hảo nhất và từ bi nhất đã từng hiện hữu 
trên cõi đời này. Hình tượng Ðức Phật rất cần thiết để cho chúng ta hồi 
tưởng lại Ngài và những phẩm chất cao quý vĩ đại, khêu gợi nguồn cảm 
hứng cho hàng triệu con tim từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tất cả các 
nền văn minh trên thế giới. Nó giúp cho họ tập trung tư tưởng vào Ðức Phật. 



Họ cảm thấy trong tâm tư của họ sự hiện hữu sống lại hình ảnh của bậc Ðạo 
sư  để mà sự sùng bái của họ trở nên có ý nghĩa.  

Là Phật tử, chúng ta nên có một tượng Phật bằng gỗ hay bằng thạch cao, hay 
tượng giấy thờ trong nhà. Việc thờ tượng Ðức Phật trong nhà không phải 
như là một sự trang trí để trưng bày mà là một đối tượng để chiêm ngưỡng 
và tôn kính. Hình ảnh thanh tịnh vắng lặng của Ðức Phật, một biểu tượng 
của lòng từ bi, thanh tịnh và hoàn hảo đóng vai trò như là một  nguồn an ủi, 
khuyến khích và cảm hứng  nhằm giúp chúng ta vượt qua bất kỳ những khó 
khăn, chướng ngại, lo âu mà chúng ta giáp mặt trong cuộc sống hằng ngày 
trên cõi đời phiền trược nhiễm ô này. Khi chúng ta tôn kính Ðức Phật, chúng 
ta sẽ được hưởng ân huệ rất lớn, nếu chúng ta thiền định trong một thời gian 
ngắn bằng cách chú tâm, quan sát những phẩm chất vĩ đaị và cao thượng của 
Ðức Phật, nếu chúng ta nghĩ về Bậc Ðạo sư  chúng ta có thể làm cho chúng 
ta ngày càng hoàn hảo nhờ vào sự hướng dẫn của Ngài.  

Do đó, không phải sự tự nhiên tôn kính này được biểu hiện trong một số tác 
phẩm nghệ thuật và điêu khắc thanh nhã và tuyệt hảo mà người ta đã từng 
được chứng kiến.  

Một nhà văn nổi tiếng khác cũng đã trình bày trong ngôn ngữ triết lý của 
ông về chân ý nghĩa của việc đảnh lễ Ðức Phật như sau:  

“Chúng ta cần phải đảnh lễ Ðức Phật mặc dù lòng sùng kính đã được định 
hướng sẵn. Do đó, cầu mong cho tất cả chúng ta có được sức mạnh tươi tắn 
và xây dựng một đền thờ cho chính cuộc đời của chúng ta, và cho đến khi 
chúng “lau sạch” tâm, thì tâm của chúng ta xứng đáng được ghi nhớ hình 
ảnh của Ngài trong suốt điện thờ sâu kín của tình thương. Ðối với điện thờ 
đó, tất cả chúng ta cần dâng cúng những món quà không phải vì thèm muốn 
ánh sáng, những bông hoa tàn, vô thường trôi nổi, mà đó là vì hạt giống của 
tình thương, của sự dâng hiến và lòng vị tha đối với những người xung 
quanh chúng ta”.  

   Anatole France, trong nhật ký của ông, viết:  

“Vào ngày đầu thàng Năm năm 1980, tình cờ tôi đến thăm Viện bảo tàng ở 
Pari. Ở đó, đứng sừng sững trong vắng lặng và giản dị những vị thần của Á 
Châu, đôi mắt tôi bỗng nhiên chăm chú vào hình tượng Ðức Phật, người đã 
đưa tay cứu giúp những nhân loại, và mở rộng lòng từ bi đón nhận tất cả 
chúng sanh vào cõi đời của Ngài. Nếu có một Thượng đế nào đã từng hiện 
xuống cõi đời này, tôi cảm thấy ở đây chính là Ngài. Tôi cảm phục muốn 



quỳ xuống dưới chân Ngài và cầu nguyện Ngài như tôi đã từng cầu nguyện 
Thượng đế”.  

Ouspenky, một triết gia Tây phương diễn tả những cảm xúc của ông về hình 
ảnh Ðức Phật mà ông đã chiêm ngưỡng tại Tích Lan. Ông ta bày tỏ: “Ðức 
Phật này là một tác phẩm nghệ thuật rất khác thường. Tôi không biết lấy 
những tác phẩm nghệ thuật nào để so sánh với hình ảnh Ðức Phật với đôi 
mắt ngọc bích lấp lánh. Có nghĩa là tôi biết không có một tác phẩm nào mà 
nó diễn ra trong chính nó quá hoàn hảo nhũng ý tưởng về tôn giáo như là 
như là gương mặt của tượng Phật này diễn tả ý tưởng của Phật giáo. Ðể hiểu 
được gương mặt này, cần phải tìm hiểu Ðạo Phật.  Ông ta cũng bộc lộ tiếp: 
“Không cần phải đọc nhiều kinh sách Phật giáo hoặc đi dạo bộ cùng với các 
vị sư nghiên cứu các tôn  các tôn giáo Ðông phương hay tham vấn với giới 
tu sĩ học thức. Mọi người nên đến đây, đứng chắp tay thành kính trước Ngài, 
và hãy chiêm ngưỡng đôi mắt ngọc bích long lanh xanh biết đang thể nhập 
vào cuộc sống của mình và mọi người sẽ hiểu Phật giáo là gì?”  

 Nghệ thuật Phật giáo trong việc tạo ra những hình ảnh và những bức tường 
minh họa những câu chuyện đạo đã khơi dậy nguồn cảm hứng và làm phong 
phú thêm nghệ thuật và văn hóa của hầu hết các quốc gia Aù châu hơn 2500 
năm qua.  

 Những gì khiến cho thông điệp của Ðức Phật quá hấp dẫn lôi cuốn đối với 
nhân loại trong việc trao đổi sự hiểu biết của  mình ? Có lẽ câu trả lời có thể 
được nhìn thấy  trong  sự thanh lịch, thanh thản của hình ảnh Ðức Phật. 
Không chỉ có màu sắc và đường nét mà con người bày tỏ niềm tin của họ đối 
với Ðức Phật và sự nhân từ trong những lời dạy của Ngài. Bàn tay của con 
người đã hun đúc nên những sản phẩm bằng kim loại, bằng đá, tượng Phậät 
là một trong những sáng tạo vĩ  đại nhấât của con người thiên tài.  

 Nếu giới Phật  tử thật sự ao ước được nhìn thấy hình ảnh của Ðức Phật 
trong tất cả sự huy hoàng và đẹp của hiện hữu lý tưởng của Ngài thì họ phải 
chuyển dịch những lời dạy của Ngài sang cuộc sống đời thường và thực 
hành theo lời dạy ấy. Chính nhờ thực hành giáo pháp của Ngài mà họ có thể 
gần gũi Ngàivới cảm nhận được một luồng hào quang trí tuệ tuyệt vời bất 
tận và lòng từ bi vô lượng vô biên của Ngài. Chỉ đơn giản tôn kính, sùng bái 
hìnhn ảnh Ðức Phật mà không thực hành giáo lý thậâm thâm  vi diệu thì 
không phải là con đường để tìm sự giải thoát khổ đau.  



Một cuộc đời quá đẹp, một trái tim quá trong sáng, thanh tịnh, môt cái tâm 
quá sâu sắc và giác ngộ, một cá tính quá gợi cảm  và vị tha ; một cuộc sống 
hoàn hảo như thế ,  một trái tim từ bi như thế, một tâm thanh tịnh như thế, 
một cá tính thanh thản vắng lặng như thế thực sự là đáng được tôn kính, 
chiêm ngưỡng và đáng được dâng hiến  cúng dường.  Ðức Phật là một chúng 
sanh hoàn hảo nhất và là một bông hoa thơm ngát, mỹ miều đáng để cho đời 
chiêm ngưỡng.  

Sir Edwin Arnold giải thích bản chất của Phật quả trong thi phẩm “Ánh 
Sáng Á Châu” như sau:   

Ðây hoa nở rộ trên cây nhân loại  
Ðã bừng nở qua vô số năm  
Làm thế giới chan hòa hương thơm trí tuệ  
Và mật ngọt tình thương.  
   

---o0o--- 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN 

Thiên nhiên thì không thiên vị; nó không thể được tâng bốc bằng 
những sự cầu nguyện. Nó không đảm bảo được bất kỳ những đặc ân nào khi 
yêu cầu.  

Con người không phải là một sinh vật bị sa ngã để vang xin cho những nhu 
cầu khi anh ta chờ đợi lòng từ bi ban bố. Theo Phật giáo, con người là một 
bậc đạo sư đầy đủ khả năng kiểm soát chính mình. Chỉ vì sự vô minh tìm ẩn 
sâu kín trong tâm của anh ta, mà anh ta không nhận ra khả năng đầy đủ ẩn 
náu trong mình. Bởi vì Ðức Phật đã chỉ ra năng lực tìm ẩn bên trong này, 
nên con người phải tu tập tâm và cố phát triển tâm bằng cách nhận ra khả 
năng bẩm sinh của anh ta.  

Phật giáo ban cho con người những khả năng, trách nhiệm đầy đủ và chân 
giá trị.  Chính vì thế khiến cho con người trở thành bậc đạo sư của chính 
mình. Theo Phật giáo, không có một chúng sanh nào cao hơn ngồi đó để 
phán xét những lợi ích và thân phận của con người. Ðiều đó có nghĩa là cuộc 
sống của chúng ta, xã hội chúng ta, thế giới chúng ta là những gì các bạn và 
tôi muốn tìm hiểu về nó và không phải những gì mà một chúng sanh vô hình 
muốn nó phải là.  



Hãy nên nhớ rằng Thiên nhiên thì không thiên vị; nó không thể được tâng 
bốc bằng những sự cầu nguyện. Nó không đảm bảo được bất kỳ những đặc 
ân đặc biệt nào khi yêu cầu. Do vậy trong Phật giáo cầu nguyện là thực hành 
thiền định lấy đối tượng tự chuyển hoá lục mục tiêu. Cầu nguyện trong thiền 
định là sự phục hồi bản chất tự nhiên của con người. Ðó là sự chuyển hoá 
bản chất nội tâm của con người được thành tựu bởi sự thanh tịnh hoá của ba 
nghiệp thân, khẩu và ý. Thông qua thiền định, chúng ta có thể hiểu rằng 
‘chúng ta trở thành những gì chúng ta suy nghĩ’ tương xứng với những phát 
minh của tâm lý học. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta kinh qua một sự 
nhẹ nhõm trong tâm của chúng ta; đó là hậu quả tâm lý mà chúng ta đã tạo 
thông qua niềm tin và sự thành kính, tận tâm của chúng ta. Sau khi tụng một 
số bài kệ, chúng ta cũng kinh qua một kết quả tương tự. Danh hiệu và những 
biểu tượng tôn giáo quan trọng tới mức độ mà chúng có thể giúp phát huy 
lòng tự tin và sự nhiệt tâm.  

Chính Ðức Phật cũng đã bày tỏ một cách rõ ràng rằng không phải do cầu 
nguyện những bộ thánh điển hoặc là tự ép xác, hoặc là ngủ trên đất, lặp đi 
lặp lại việc cầu nguyện, thi kệ, chú thuật, bùa, hành xác để hối lỗi, niệm thần 
chú và cầu khẩn mà chúng ta có thể đạt được niềm an lạc, hạnh phúc của 
Niết-bàn.  

Xem như việc sử dụng cầu nguyện phục vụ cho mục tiêu đạt quả vị cứu 
cánh, một thuở nọ Ðức Phật đưa ra một phép loại suy về một con người 
muốn vượt qua một dòng sông. Nếu anh ta ngồi xuống và cầu nguyện van 
nài rằng bờ bên kia của dòng sông sẽ đến gần với anh ta và mang anh ta sang 
sông, thì lúc đó sự cầu nguyện của anh ta không được đáp ứng. Nếu anh ta 
thực sự muốn vượt qua khỏi sông để đến bờ bên kia, thì anh ta phải nỗ lực 
làm một số việc như phải tìm những khúc củi và đóng một chiếc bè hoặc là 
tìm xem có cây cầu nào không hoặc là đóng một chiếc thuyền hoặc là bơi 
qua. Bằng cách này hay cách khác anh ta phải vượt qua bờ bên kia của con 
sông. Ngược lại, nếu anh ta muốn vượt qua con sông của sanh tử luân hồi, 
thì những hành động cầu nguyện suông không đủ khả năng đưa anh ta vượt 
qua con sông đó. Anh ta phải nỗ lực, làm việc chăm chỉ bằng cách sống một 
đời phạm hạnh, kiềm chế lòng tham, thanh tịnh tâm ý và đoạn trừ hết tất cả 
những cấu uế và bất tịnh trong tâm. Chỉ khi đó anh ta mới có thể đạt được 
mục đích cứu cánh. Việc cầu nguyện suông sẽ không bao giờ đưa anh ta đến 
mục đích cứu cánh.  

Nếu sự cầu nguyện là cần thiết, thì chúng ta nên sử dụng nó để làm tăng 
thêm sức mạnh của tâm chứ không thể để van xin lợi dưỡng. Lời cầu nguyện 



sau đây của một nhà thơ nổi tiếng, dạy chúng ta cách cầu nguyện, người 
Phật tử xem lời cầu nguyện này như là việc định tâm để tu tập:  
   

---o0o--- 

TRUYỀN THỐNG , PHONG TỤC VÀ LỄ HỘI 

Phật giáo rất cở mở đối với tất cả những truyền thống và phong tục 
miễn là chúng không có tác động tai hại đến lợi lạc của tha nhân.  

Ðức Phật khuyên chúng ta không nên tin vào những gì chỉ đơn giản bởi vì 
đó là những phong tục, truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta được khuyên 
không nên đột nhiên gạt bỏ hết tât cả những truyền thống. ‘Các vị nên cố 
gắng kiểm nghiệm chúng và kiểm tra xem xét kỹ lưỡng chúng. Nếu chúng 
thích hợp và đưa đến hạnh phúc cho chính bản thân và lợi lạc cho những 
người khác thì chỉ khi đó các vị nên chấp nhận và thực hành những truyền 
thống và phong tục này’. (Kinh Kalama)  

Chắc chắn đây là một trong những lời tuyên bố khai phóng nhất đã từng 
được một vị đạo sư tuyên bố. Thái độ khoan dung, cởi mở này đối với những 
truyền thống và phong tục của những người khác không có trong một số nhà 
lãnh đạo tôn giáo. Những nhà lãnh đạo tôn giáo này luôn luôn khuyên nhủ 
những tín đồ mới được giáo hoá của họ từ bỏ tất cả những phong tục, truyền 
thống và nền văn hoá của riêng họ mà không xem xét liệu chúng là tốt hay 
xấu. Trong lúc truyền bá chánh pháp, những nhà truyền giáo Phật giáo 
không bao giờ khuyên nhủ người ta phải từ bỏ những phong tục và truyền 
thống của họ miễn là chúng thích hợp là được. Nhưng truyền thống và 
phong tục phải nằm trong khuôn khổ của những nguyên tắc  đạo lý. Hay nói 
cách khác, người ta không nên vi phạm giới luật tôn giáo để mà tôn thờ 
những truyền thống của mình. Nếu con người rất thiết tha đối với những 
truyền thống của riêng mình mà những truyền thống đó, ngược lại không 
mang một giá trị đạo lý nào cả, thì họ cũng có thể làm như thế miễn là họ 
không thực hành những truyền thống và phong tục này trên danh nghĩa của 
tôn giáo. Mặc dù vậy, những sự thực hành như thế không nên gây tổn hại 
đến bản thân và tất cả những loài sinh vật khác.  

Lễ nghi và hình thức  

Lễ nghi và hình thức được bao hàm trong truyền thống và phong tục. Lễ 
nghi và hình thức là một sự trang điểm hay trang hoàng để làm tô thêm vẻ 



đẹp của một tôn giáo nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. 
Chúng mang lại một sự trợ giúp về mặt tâm lý đối với một số người. Song 
con người ta có thể hành trì một tôn giáo mà không cần đến bất cứ một hình 
thức lễ nghi nào. Có một số lễ nghi và hình thức mà người ta xem như 
phương diện quan trọng nhất của tôn giáo họ để đạt được sự cứu rỗi thì lại 
không được xem là quan trọng như thế đối với Phật giáo. Theo Ðức Phật, 
người ta không nên chấp vào những hình thức lễ nghi như thế để đạt được sự 
phát triển tâm linh hoặc là sự thanh tịnh tâm ý của chính mình.  

---o0o--- 

LỄ HỘI 

Người Phật tử chân thành và đúng đắn không tổ chức những lễ hội 
Phật giáo bằng cách chính bản thân mình hưởng thụ dưới sự tác động của 
những chất kích thích như rượu và làm lễ bằng hình thức ca hát nhảy múa 
hoặc là chiêu đãi lễ hội bằng thịt của các loài súc vật. Người Phật tử chân 
chánh tổ chức lễ hội bằng một hình thức hoàn toàn khác hẳn. Vào những 
ngày lễ đặc biệt, họ sẽ dành hết thời gian tổ chức lễ hội theo cách không làm 
hại đến người khác, tránh làm các điều ác. Họ làm thiện, giúp đỡ những 
người khác xoa dịu nỗi khổ đau trong cuộc sống của họ. Người Phật tử có 
thể chiêu đãi bạn bè hay họ hàng theo một cách đáng trân trọng.  

Những lễ hội thường được kết hợp với tôn giáo đôi khi có thể làm cho nhiễm 
ô sự thanh tịnh của một tôn giáo. Mặt khác, một tôn giáo không có những 
hình thức lễ hội có thể trở nên buồn tẻ và không có sức sống đối với nhiều 
người. Thường thì trẻ con và thanh thiếu niên đến với tôn giáo thông qua 
những lễ hội tôn giáo. Ðối với họ, sự hấp dẫn của một tôn giáo được căn cứ 
trên cơ sở những hình thức lễ hội của tôn giáo đó. Tuy nhiên, đối với một 
hành giả hành thiền định thì những lễ hội có thể trở thành một sự phiền toái.  

Tất nhiên, có một số người sẽ không hài lòng với những sự tổ chức lễ hội 
mang tính tôn giáo thuần tuý trong suốt cuộc lễ. Tất nhiên, họ thích có một 
loại hình thức ca múa, nhảy hát để làm lễ và những buổi trình diễn bên 
ngoài. Hình thức bên ngoài, lễ nghi, đám xá, đám rước, diễu hành và hội 
được tổ chức nhằm đáp ứng sự khát khao để thoả mãn nhu cầu tình cảm 
thông qua tôn giáo. Không một ai có thể nói rằng những việc làm như thế là 
sai trái, nhưng những tín đồ thuần thành nên tổ chức những buổi lễ này theo 
một cách có văn hoá mà không gây phiền hà cho những người khác.  

---o0o---  



MÊ TÍN DỊ ÐOAN VÀ GIÁO ÐIỀU 

Người ta chế giễu sự mê tín dị đoan của những người khác, trong khi đó lại 
nuôi dưỡng cái của chính mình.  

Tất cả các căn bệnh đều có cách chữa trị ngoại trừ căn bệnh mê tín dị đoan. 
Và nếu vì lý do này hay lý do khác, bất cứ hình thức mê tín dị đoan nào kết 
tinh thành một tôn giáo thì nó dễ dàng trở thành một căn bệnh hầu như 
không thể chữa trị được. Trong quá trình thực thi một số chức năng của tôn 
giáo, thậm chí những người có học thức hiện nay lại quên đi chân giá trị con 
người của họ để chấp nhận những tín ngưỡng lố bịch và mê tín dị đoan.  

Niềm tin vào những điều mang tính mê tín dị đoan và những lễ nghi được 
chấp nhận nhằm trang hoàng bề ngoài của một tôn giáo để mà có thể thu hút 
được đám đông. Nhưng sau một thời gian, cây leo được trồng để trang 
hoàng án thờ, vì phát triển theo đúng quy luật của nó, phát triển và sáng chói 
hơn án thờ, với kết quả là nguyên lý cơ bản của đức tin tôn giáo đó bị loại bỏ 
đi điều cơ bản  và niềm tin mê tín dị đoan và hình thức lễ nghi trở nên ngự 
trị. Dây leo làm lu mờ đi án thờ.  

Cũng giống như mê tín dị đoan,  niềm tin giáo điều cũng kìm hãm sự phát 
triển khoẻ mạnh của tôn giáo. Niềm tin giáo điều và thái độ không khoan 
dung đi cùng với nhau. Người ta được nhắc lại thời kỳ Trung cổ với những 
hình thức hành quyết đáng thương, tệ cướp tàn nhẫn, bạo lực, hành vi xấu 
xa, sự tra trấn dã man và thiêu đốt nhiều người dân vô tội. Người ta cũng 
được nhắc đến những cuộc thập tự chinh man rợ và tàn bạo. Tất cả những sự 
kiện này được kích thích bởi những niềm tin giáo điều dựa trên thẩm quyền 
tôn giáo và thái độ không khoan dung xuất phát từ đó.  

Trước khi tri thức khoa học phát triển, những con người vô minh mang trong 
mình nhiều niềm tin mê tín dị đoan. Chẳng hạn, có rất nhiều người tin rằng 
sự nhật thực, nguyệt thực đã mang lại những điều không may và căn bệnh 
dịch hạch. Ngày nay chúng ta biết rằng những sự tin tưởng như thế thì 
không đúng. Vả lại, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo vô đạo đức khích lệ 
người ta tin vào những điều mê tín dị đoan để mà họ có thể lợi dụng những 
tín đồ của họ để làm tư lợi. Khi mà con người thực sự tẩy sạch những vô 
minh trong tâm mình họ sẽ thấy được chân bản chất của vũ trụ và không còn 
lệ thuộc vào niềm tin mê tín dị đoan và giáo điều. Ðây là sự cứu cánh mà 
người Phật tử khao khát có được.  



Thật vô cùng khó khăn cho chúng ta chấm dứt cái cảm xúc tình cảm gắn liền 
với niềm tin mê tín dị đoan và giáo điều. Ngay cả  ánh sáng của tri thức khoa 
học cũng không đủ mạnh để khiến chúng ta từ bỏ những quan niệm sai lầm. 
Chẳng hạn, chúng ta biết rằng trong nhiều thế hệ, con người cho rằng trái đất 
quay xung quanh mặt trời; nhưng bằng thực nghiệm chúng ta vẫn cho rằng 
mặt trời mọc lên, chuyển động xung quanh bầu trời và lặn vào ban đêm. 
Chúng ta vẫn phải làm một cú vượt nhanh trong lĩnh vực tri thức để tưởng 
tượng rằng chúng ta, trên thực tế, đang chuyển động ở một tốc độ lớn xung 
quanh mặt trời.  

Chúng ta nên hiểu rằng những hiểm nguy của giáo điều và mê tín dị đoan đi 
cùng với tôn giáo. Ðã đến lúc cho những con người có trí tách tôn giáo ra 
khỏi giáo điều và mê tín dị đoan. Kẻo không, danh thơm của tôn giáo sẽ bị 
làm ô uế và số người không còn tin tưởng vào tôn giáo sẽ tăng nhanh.  
   

---o0o--- 

QUAN NIỆM VỀ THẦN LINH, THƯỢNG ÐẾ 

Sự phát triển quan niệm về thần linh, Thượng đế  

Truy nguyên về nguồn gốc và sự tiến bộ quan niệm về thần linh, Thượng đế, 
chúng ta phải quay về thời đại khi mà các nền văn minh đang còn trong thời 
kỳ trứng nước và khoa học vẫn chưa được biết đến. Con người thời tiền sử, 
do vì sợ hãi và ngưỡng phục những hiện tượng thiên nhiên, đã tin vào nhiều 
vị thần linh và ma quỷ khác nhau. Họ đã dùng những vị thần linh để hình 
thành nên tôn giáo của riêng mình. Tuỳ theo khả năng hiểu biết và những 
hoàn cảnh khác nhau, những chủng người khác nhau đã hình thành nên 
nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau của riêng mình.  

Ngay từ lúc khởi đầu đối với tín ngưỡng ý niệm về thần linh, Thượng đế, 
con người đã tôn thờ và sùng bái nhiều vị thần khác nhau như thần cây, thần 
sông, thần ánh sáng, thần mặt trời, thần giông, bão, gió và tất cả những hiện 
tượng tự nhiên trên trái đất này. Những vị thần này có liên hệ với nhau và 
mỗi vị đều có cùng bản chất hoạt động. Sau đó, con người dần dần bắt đầu 
chuyển đổi những vị thần này, về mặt giới tính, hình thức giống như những 
đặc điểm về  vật lý cũng như tâm lý của con người. Bản tính của con người 
là do các vị thần này quy định như: tình thương yêu, giận hờn, ghen tuông, 
sợ hãi, kiêu căng, thù hận và những cảm xúc tình cảm khác được tìm thấy 
trong con người. Từ tất cả những vị thần này, dần dần người ta nhận thức 



rằng hiện tượng của vũ trụ không nhiều mà chỉ có một hiện tượng mà thôi. 
Sự hiểu biết này dần dần đưa đến sự phát triển tôn giáo nhất thần trong 
những thời đại gần đây.  

Trong quá trình phát triển, quan niệm về thần linh, Thượng đế trải qua một 
quá trình thay đổi đa dạng về mặt xã hội cũng như mặt nhận thức. Quan 
điểm này được mọi thành phần người, mọi tầng lớp người khác nhau trong 
xã hội xem xét. Một số người thần tượng hoá Thượng đế như là ông Hoàng 
của cõi trời đất; họ có quan niệm về Thượng đế như là con người bình 
thường. Những người khác nghĩ về Ngài như là một nguyên lý trừu tượng. 
Lại có một số người nâng cao ý tưởng về Thượng đế như là đấng toàn năng 
trong một cõi trời cao nhất, trong khi những người khác lại có quan điểm về 
Ngài như là một sự khinh khi. Một số người mô tả Thượng đế trong một 
thiên đường, trong khi những người khác coi đó như là một sự thần tượng và 
sùng bái Ngài. Một số người còn có quan niệm xa hơn nữa, cho rằng sẽ 
không có sự cứu rỗi nếu không có Thượng đế-cho dù chúng ta làm rất nhiều 
điều thiện đi nữa, chúng ta sẽ không nhận được những thành quả, kết quả 
của những hành động đó trừ phi chúng ta hành động vì lòng tin vào Thượng 
đế. Những nhà thần học nói: “Vâng, tiếp tục khẳng định rằng Thượng đế 
thực sự hiện hữu”. Những nhà vô thần nói: “Không và đi đến khẳng định 
rằng Thượng đế thực sự không hiện hữu trên cõi đời này”. Những người 
theo thuyết bất khả tri hay chủ nghĩa hoài nghi nói: “Chúng ta không biết 
hoặc không thể biết”. Những nhà thực chứng lại cho rằng ý tưởng về 
Thượng đế là một vấn đề vô nghĩa bởi vì một ý tưởng mang danh Thượng đế 
thì hơi mờ ám và không được rõ ràng. Do vậy, có nhiều sự hiểu biết đa dạng 
về những quan điểm, ý tưởng, niềm tin và danh xưng đối với Thượng đế như 
là: thuyết phiếm thần, sự tôn sùng thần tượng, tín ngưỡng một đấng Thượng 
đế vô hình, niềm tin voà nhiều vị thần nam cũng như nữ khác nhau v.v....  

Thậm chí Thượng đế của thuyết nhất thần luận trong những thời gian gần 
đây đã trải qua một sự thay hình đổi dạng ở nhiều hình thức và quan điểm 
khác nhau bởi vì ý tưởng này được truyền bá sang nhiều quốc gia và nhiều 
dân tộc khác nhau. Thượng đế của Ấn giáo thì khác với Thượng đế của Ky 
tô giáo. Thượng đế của Ky tô giáo thì khác với Thượng đế của những tôn 
giáo khác. Vô số tôn giáo đã ra đời; mỗi tôn giáo khác biệt nhau rất nhiều và 
mỗi tôn giáo đều nói rằng: “Thượng đế là nhất thể, là vị thần duy nhất”.  

---o0o--- 

Quan điểm về Thượng đế và sự tạo hoá 



Khi mỗi tôn giáo xuất hiện và phát triển xung quanh ý niệm về 
Thượng đế, thì tôn giáo đó lại phát triển ý niệm về Thượng đế của riêng 
mình theo cách lý giải đặc biệt về đấng Tạo hoá. Do đó, khi mà quan niệm 
về Thượng đế được phát triển trong nhiều hệ thống tôn giáo khác nhau, thì 
quan niệm này lại trở nên hội nhập với nhiều huyền thoại khác nhau. Con 
người thường dùng ý tưởng về Thượng đế như là một chiếc xe chuyên chở 
những lời giải thích về sự hiện hữu của con người và bản chất của cuộc đời.  

Ngày nay, những người có đầu óc lý trí, thông minh đã quan sát thận trọng 
tất cả những sự kiện hiện thực sẵn có, và đi đến kết luận rằng, cũng như ý 
tưởng về Thượng đế, những huyền thoại về đấng Tạo hoá phải được xem 
như một sự tiến bộ của óc tưởng tượng của con người được bắt đầu do sự 
hiểu sai lạc về những hiện tượng của tự nhiên. Những sự hiểu sai lạc này 
cắm gốc rễ xâu vào trong trạng thái sợ hãi và sự ngu dốt của con người thời 
tiền sử. Ngay cả trong thời đại ngày nay, con người vẫn còn mang theo 
những sự giải thích thuộc thời tiền sử về sự tạo hoá. Dưới ánh sáng của tri 
thức khoa học và kỹ thuật, những tư duy mang tính khoa học, những định 
nghĩa Thần học về Thượng đế mơ hồ, do đó, không có chỗ đứng trong 
những học thuyết hoặc huyền thoại về sự Tạo hoá.  

Nếu con người được tạo ra từ một thế lực bên ngoài, thì anh ta phải lệ thuộc 
vào đấng thế lực toàn năng đó chứ không lệ thuộc vào chính bản thân anh ta. 
Người Phật tử tin rằng con người phụ thuộc vào chính bản thân mình, là sản 
phẩm của chính mình và là kiến trúc sư xây dựng cuộc đời mình và tin rằng 
anh ta phải lãnh lấy hoàn toàn những trách nhiệm cho những hậu quả mà anh 
ta đã làm. Do đó, người Phật tử không có lý do gì để tin rằng con người hiện 
hữu với hình thức người nhờ vào những đấng quyền năng siêu nhiên bên 
ngoài. Người Phật tử tin rằng con người có mặt ngày nay và ở thế giới này là 
bởi vì do nghiệp của anh ta. Anh ta cũng không chịu sự chi phối của một 
đấng quyền năng nào bên ngoài chi phối, hoặc là đấng quyền năng ấy có 
quyền thưởng phạt và ban cho những ân huệ đặc biệt, nhưng tuỳ theo những 
nghiệp thiện hay ác đã tạo quyết định lấy sự thươngr phạt của anh ta. Trong 
quá trình tiến hoá và phát triển, loài người xuất hiện trên thế giới này. Tuy 
nhiên, Ðức Phật không dạy một lời nào về quan điểm cho rằng thế giới này 
là sản phẩm của bất kỳ một ai, hoặc do bất cứ một ai đó snág tạo. Những 
khám phá gần đây về sự tiến bộ dần dần của hệ thống vũ trụ tương xứng với 
những lời dạy của Ðức Phật cách đây hơn 2500 năm.  

---o0o--- 



Yếu Ðiểm Của Con Người Và Những Tôn Giáo Tôn Thờ Thượng Ðế 

Cả ý tưởng về Thượng đế và những sự giải thích huyền hoặc về sự tạo 
hoá kèm theo ý tưởng đó đã được bảo vệ và bênh vực bởi những tôn giáo tôn 
thờ Thượng đế. Họ cần những ý tưởng này để làm thoả mãn sự hiện hữu của 
họ và mang lại những ích lợi cho xã hội loài người. Tất cả các tôn giáo tôn 
thờ Thượng đế đều cho rằng là họ đã nhận được Thánh Kinh như là sự Mặc 
Khải của Chúa Trời; hay nói cách khác, tất cả họ đều là sản phẩm trực tiếp 
của một đấng Thượng đế. Mỗi tôn giáo đều cho rằng tôn giáo của họ là một 
tôn giáo của tình thương yêu và hoà bình phổ quát, của tình huynh đệ giữa 
nhân loại và những tôn giáo khác có những ý tưởng cao thượng hơn.   

Cho dù những ý tưởng cao thượng hơn, vĩ đại hơn của những tôn giáo này, 
lịch sử đã cho thấy rằng những tôn giáo tồn tại cho đến ngày nay cũng đã 
giúp cho sự truyền bá mê tín dị đoan. Một vài tôn giáo đã đứng lên chống lại 
khoa học và những tiến bộ của tri thức, đưa đến sự tranh cãi, nhẫn tâm, sự 
cướp bóc và chiến tranh, xung đột thế giới. Xét về phương diện này thì các 
tôn giáo thờ Thượng đế đã thất bại trong sự nghiệp giác ngộ nhân loại của 
mình. Chẳng hạn, ở một số quốc gia, khi dân chúng cầu nguyện để được ban 
phước lành, thì đôi bàn tay của họ bị thấm nhuần bởi những giọt máu của sự 
dâng hiến bệnh hoạn, cúng tế thần linh những loại thú vật vô tội và đôi khi, 
ngay cả đồng loại của con người cũng được giết để cúng tế thần linh. Những 
sinh vật thấp hèn và vô dụng này được mổ thịt để án thờ của những vị thần 
được mạo phạm, báng bổ chỉ ở hình thức tưởng tượng mà không thể nhìn 
thấy bằng mắt thường. Phải mất một thời gian khá lâu để con người mới có 
thể hiểu được sự vô nghĩa của những hành động tàn bạo như thế dựa trên 
danh nghĩa tôn giáo. Cho đến khi nào thì con người mới nhận ra rằng con 
đường của sự thanh tịnh hoá hoàn toàn do tình thương và sự hiểu biết mang 
lại?  

Một yếu điểm khác của các tôn giáo sùng bái Thượng đế là họ không thể 
được cứu rỗi, giải thoát mà không cần đến Thượng đế. Do vậy, con người có 
thể tưởng tượng rằng mình đã leo lên đến đỉnh cao nhất của nền luân lý đạo 
đức, và anh ta ắt hẳn có thể đã sống một cuộc đời chân chánh, thánh thiện, 
và thậm chí anh ta có thể đã leo lên đến mức cao nhất của sự thánh thiện. 
Tuy nhiên, anh ta bị trừng phạt, đày đoạ mãi mãi ở nơi địa ngục chỉ vì anh ta 
không tin vào sự hiện hữu của một đấng Thượng đế sáng tạo. Trái lại, con 
người có thể đã gây tạo nhiều tội lỗi, song anh ta có thể tỏ ra hối hận, ăn năn 
sau cùng, thì anh ta có thể được tha thứ và do vậy được cứu rỗi nhờ vào ân 



sủng của Thượng đế. Theo quan điểm của đao Phật, không có một sự công 
bằng, bình đẳng nào theo tinh thần học thuyết trên.  

Thay vì những yếu điểm của các tôn giáo sùng bái Thượng đế, người ta cho 
rằng làm thế là khôn ngoan để tuyên thuyết một học thuyết không mang bản 
chất Thượng đế bởi vì niềm tin vào Thượng đế sáng tạo cũng đã đóng góp 
nhiều cho nhu cầu của nhân loại đặc biệt trong những nơi và những lúc mà 
quan niệm về Thượng đế đáng được mong muốn. Niềm tin vào Thượng đế 
đã giúp cho nhân loại kiểm soát, điều khiển được bản năng thú tính của 
mình. Và nhiều người khác cũng được ban cho ân huệ trên danh nghĩa của 
Chúa. Ðồng thời, con người cảm thấy bất an nếu không có niềm tin vào 
Thượng đế. Con người cảm thấy được che chở và khơi dậy nguồn cảm xúc 
khi niềm tin đó hiện hữu trong tâm trí của anh ta. Tính thiết thực hay giá trị 
pháp của một niềm tin như thế được căn cứ trên cơ sở khả năng hiểu biết và 
nhận thức của con người và sự trưởng thành về mặt tâm linh của anh ta.  

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của các tôn giáo là khi con người 
được ép buộc nhìn nhận tôn giáo của mình như là một đối tượng của sự duy 
sùng bái, cầu nguyện. Có nghĩa là yếu tố nhu yếu sống động của tôn giáo lại 
phục vụ cho nhu cầu, chức năng tê liệt, chết chóc, và nghi thức trịnh trọng. 
Khi tôn giáo để cho những điều kiện này hiện hữu, cùng tồn tịa thì tôn giáo 
đó sẽ mất đi giá trị tôn giáo và trở thành một chướng ngại cho sự thật của 
cuộc đời.  

Song, không phải hoàn toàn là do nơi tôn giáo mà là do những con người tôn 
thờ tôn giáo và tạo ra nhu cầu cho một niềm tin mù quáng ở nơi tôn giáo của 
họ. Niềm tin mù quáng này, ngược lại, đã tạo ra những cảm giác chung cùng 
phái và những hình thức đảng phái khác trong các tôn giáo. Do đó, tôn giáo, 
thay vì những lý tưởng cao cả của mình, đã thất bại trong sự nghiệp truyền 
bá sự giác ngộ cho quần sanh của mình.  

Tôn giáo phải quan tâm đến đời sống thực tế của chúng ta. Tôn giáo phải 
được dùng đến như là một sự chỉ dẫn để điều tiết những hành động luân lý 
đạo đức của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Nó dạy cho chúng ta 
những gì nên làm và những gì nên biết. Nếu chúng ta không làm hay không 
biết một cách chính xác thì tôn giáo sẽ vô dụng và chẳng có ích lợi gì cho 
chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.  

Trái lại, nếu những tín đồ của các tôn giáo cứ tiếp tục đánh nhau và chỉ trích 
lẫn nhau và đặc biệt là tán thành hay phản bác sự hiện hữu của Thượng đế và 



nếu họ tiếp tục truyền bá hận thù đối với những tôn giáo khác do vì khác 
nhau về quan điểm tôn giáo, thì lúc đó họ sẽ tạ ra sự bất đồng lớn giữa nhiều 
cộng đồng tôn giáo khác nhau. Cho dù chúng ta mang những nhãn hiệu tôn 
giáo khác nhau, song chính bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là phải 
thực hành sự khoan dung, độ lượng, kiên nhẫn và sự hiểu biết lẫn nhau. 
Chính trách nhiệm của chúng ta phải tôn trọng tín ngưỡng của những người 
khác cho dù chúng ta không thể giúp đỡ tôn giáo ấy; khoan dung, độ lượng 
rất cần thiết vì lợi ích cho một cuộc sống hài hòa và an lạc.  

 
---o0o--- 

NIỀM TIN VÀO CÁC VỊ THẦN LINH 

Người Phật tử không phủ nhận hoặc phản bác sự hiện hữu của nhiều 
vị thần linh khác nhau, những người may mắn hơn loài người xét về mặt dục 
lạc vật chất. Những vị thần này cũng có một số khả năng thần thông mà con 
người không có. Tuy nhiên, khả năng của các vị thần này còn bị hạn chế bởi 
vì họ còn chịu quy luật vô thường chi phối. Họ an trú trong những cảnh giới 
hạnh phúc, an lạc và thọ hưởng đời sống hạnh phúc và sống lâu hơn những 
chúng sanh thông thường. Khi các vị này đã thọ hưởng hết những thiện 
nghiệp ở cõi trời thì những vị thần này sẽ chết đi theo quy luật thông thường 
và sẽ được tái sanh ở những cảnh giới khác tuỳ theo thiện nghiệp và ác 
nghiệp của các vị. Ðức Phật dạy: “Con người là chúng sanh duy nhất có 
nhiều cơ hội tốt để tạo phước báo để được sinh vào những cảnh giới có điều 
kiện tốt hơn các loài chư Thiên xét về phương diện này”.  

Người Phật tử không cho là những vị thần này đóng một vai trò quan trọng 
nhất định nào đó trong cuộc sống của họ. Họ không xem những vị thần này 
là những động cơ hỗ trợ sự tiến bộ về mặt luân lý đạo đức hoặc là một sự 
giúp đỡ để chứng được sự an lạc, giải thoát an lạc, Niết-bàn. Cho dù những 
vị này to lớn hay nhỏ bé, cả con người và những vị thiên thần này cũng đều 
chịu sự đoạn diệt và vô thường theo thời gian.  

Song, trong những trường hợp khó khăn hay đau khổ người ta thường quay 
về nương tựa nơi chư vị thiên thần này để bày tỏ sự thống khổ, buồn phiền 
của mình ở những nơi thờ phụng. Bằng cách làm như vậy, họ có thể đạt 
được một vài sự an ủi, xoa dịu những nỗi khổ đau đó trong tâm của họ. Họ 
cảm thấy an lạc hơn những lúc trước. Tuy nhiên, đối với người thuộc tầng 
lớp trí thức có ý chí mạnh mẽ, có học thức tốt và hiểu biết đúng đắn, thì 
những hành động như thế sẽ không cần thiết. Người Phật tử tin rằng sự 



thanh tịnh và nhiễm ô tuỳ thuộc vào chính bản thân mình. Không ai từ bên 
ngoài có thể làm cho người khác thanh tịnh. Phương pháp này được chứng 
minh thành công trong cuộc đời tu tập để chứng Phật quả của Ðức Phật và 
do vậy, sự chứng đắc Niết-bàn có thể đạt được mà không nhờ vào sự giúp đỡ 
của một thế lực nào từ bên ngoài. Do đó, người Phật tử có thể thực hành và 
tu tập theo tôn giáo của mình mà không cần đến các vị thiên thần này.   

 
---o0o--- 

NGÕ TẮT ÐI ÐẾN THIÊN ÐƯỜNG 

Thiên đường mở rộng không chỉ cho tín đồ của một tôn giáo cá biệt 
nào, nhưng nó được mở rộng cho mọi và bất cứ ai sống đời sống chân chánh 
và thánh thiện.  

Người Phật tử đi lên thiêng đường không thực sự khó khăn gì nếu họ thực sự 
muốn. Nhưng có một số người đi từng nhà một để cố tìm mọi cách giáo hoá 
những người theo tôn giáo khác vào đạo của họ và hứa hẹn với họ một thiên 
đường mà họ mang trong túi sách của họ. Họ cho rằng duy họ là những 
người được ban phước có thể lên thiên đường; họ còn cho rằng họ có dư 
thẩm quyền để đưa những người khác đến thiên đường. Họ giới thiệu tôn 
giáo của họ giống như một loại thuốc đặc quyền sáng chế và điều này đã trở 
nên một sự phiền hà cho dân chúng trong thời đại ngày nay. Nhiều người vô 
tội không có sự hiểu biết về tôn giáo của họ, đã trở thành những nạn nhân 
của những người đi rao bán thiên đường này.  

Nếu người Phật tử có thể hiểu được giá trị của nền giáo lý Thánh thiện, cao 
thượng của Ðức Phật, thì họ sẽ không bị những con người như thế lừa dẫn 
vào con đường sai lầm. Những người rao bán thiên đường này còn tìm mọi 
cách để lừa phỉnh người ta bằng cách nói rằng thế giới này là do thần linh và 
Thượng đế sáng tạo, và sẽ chấm dứt trong nay mai. Những ai muốn có được 
cuộc sống tuyệt vời, vĩnh cửu nơi thiên đường phải chấp nhận tôn giáo đặc 
trưng của họ trước khi thế giới này đến ngày tận thế, kẻo không con người ta 
sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này và sẽ phải chịu khổ đau mãi mãi trong địa 
ngục.  

Sự đe doạ về ngày tận thế của thế giới đã được tiếp diễn hàng trăm năm. 
Ðiều ngạc nhiên nữa là hiện nay vẫn có một số người tin vào sự đe doạ đó, 
một sự đe doạ được xem là phi lý và ảo tưởng. Một số người được giáo hoá 



sau khi nghe những lời thuyết giảng như thế mà không cần sử dụng đến khả 
năng lý trí bình thường của họ.  

Trong Phật giáo, không có một thẩm phán cá nhân hoặc là có quyền chỉ trích 
hoặc là tưởng thưởng mà chỉ có sự vận hành của một quy luật nhân quả, luân 
lý đạo đức không mang tính cá nhân và quy luật của tự nhiên. Tại sao người 
tội lỗi lại sung sướng và người lương thiện lại khổ đau?  

Có một số người hỏi rằng “Nếu nhân tốt sanh quả tốt và nhân ác sanh quả 
xấu thì tại sao có nhiều người tốt lại khổ đau và người tội lỗi, xấu xa lại sung 
sướng trên cuộc đời này?  

Theo quan điểm của người Phật tử, giải đáp cho câu hỏi này là: mặc dù có 
một số người tốt về bản chất, song họ không tích luỹ đủ phước báo thiện 
trong kiếp quá khứ để bù lại cho những hậu quả xấu, nghiệp quả bất thiện 
trong kiếp hiện tại này; trong quá khứ, ắt hẳn có một khuyết điểm nào đó. 
Ngược lại, có một số người về bản chất thì tội lỗi và độc ác nhưng có thể 
sung sướng, hưởng thụ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trong kiếp hiện 
tại này do vì nghiệp thiện mà họ tích luỹ trong kiếp quá khứ.  

Chẳng hạn, có một số người về bản chất thừa hưởng thể trạng khoẻ mạnh và 
kết quả là có sức khoẻ đầy đủ. Sức kháng cự của cơ thể họ quá mạnh và do 
vậy, họ không phải chịu sự đau khổ của bệnh tật. Mặc dù họ không quan tâm 
đặc biệt đến việc vệ sinh đặc biệt, song họ có thể duy trì sự khoẻ mạnh. 
Ngược lại, có một số người dùng nhiều chất bổ dưỡng và vitamin, những 
loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để tăng cường bản thân, nhưng cho dù 
những nỗ lực để được trở nên mạnh khoẻ, sức khoẻ của họ vẫn không biểu 
hiện sự cải thiện mảy may nào.  

Bất cứ nghiệp xấu hay tốt mà con người đã phạm trong kiếp hiện tại này, thì 
nhất định họ cũng trải qua sự tương ứng ngay trong kiếp sống này hoặc là 
trong kiếp sau. Chúng ta không thể trốn thoát những hậu quả mà mình đã tạo 
ra thông qua việc cầu nguyện suông, mà là chỉ bằng cách tu tập và sống cuộc 
đời thánh thiện.  

Phật giáo khích lệ con người làm thiện không phải vì muốn lên thiên đường. 
Con người được mong đợi làm thiện để mà có thể dẹo đi cái ích kỷ và kinh 
qua trạng thái an lạc và hạnh phúc.  

---o0o--- 



QUAN ÐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ HÔN NHÂN 

Trong đạo Phật, hôn nhân được xem như vấn đề cá nhân riêng tư chứ 
không phải là một trách nhiệm tôn giáo.  

Hôn nhân là một sự quy ước của xã hội, một thể chế do con người tạo ra 
nhằm vì mục đích an lạc, hạnh phúc của con người, để phân biệt xã hội loài 
người với đời sống thú vật và duy trì tật trự và sự hoà hợp trong quá trình 
sinh sản.  

Dù là những kinh điển Phật giáo không đề cập đến vấn đề chế độ một vợ 
một chồng hoặc là chế độ đa phu đa thê, song người Phật tử tại gia được 
khuyên hạn chế ở chế độ một vợ một chồng. Ðức Phật không đặt ra những 
luật lệ cho đời sống hôn nhân nhưng đưa ra những lời khuyên cần thiết dạy 
chư Phật tử tại gia làm thế nào để sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc. 
Có những sự liên hệ phong phú trong những bài pháp của Ngài rằng người ta 
nên khôn ngoan và khéo léo trung thành với chế độ một vợ một chồng và 
không tham đắm vào sắc dục và bỏ vợ mình đi theo những người phụ nữ 
khác. Ðức Phật nhận ra rằng một trong những nguyên nhân chính của sự suy 
vi của người đàn ông là sự dính líu của anh ta đối với những người phụ nữ 
khác. (Kinh Parabhava)  

Người đàn ông phải nhận ra những khó khăn, những thử thách và nỗi phiền 
phức mà anh ta phải chịu đựng chỉ vì để duy trì người vợ và gia đình. Những 
khó khăn này sẽ được thổi phồng lên nhiều lần khi đối diện với những tai 
ương. Biết được những yếu điểm của bản chất con người, Ðức Phật chế giới 
luật khuyên chư đệ tử Ngài tránh vi phạm giới dâm.  

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề hôn nhân rất là khai phóng. Trong Phật 
giáo, hôn nhân được xem như một vấn đề mang tính cá nhân và riêng tư chứ 
không phải là một trách nhiệm đối với tôn giáo. Không có quy luật nào trong 
Phật giáo buộc con người phải kết hôn, hoặc là ở độc thân hoặc là sống một 
đời sống hoàn toàn trinh bạch. Giới luật cũng không đặt ra cho người Phật tử 
buộc họ phải sinh con cái hoặc là điều chỉnh số lượng con cái mà họ phải 
sinh. Ðạo Phật cho phép mỗi cá nhân hoàn toàn có quyền tự do quyết định 
cho chính bản thân mình về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống hôn 
nhân gia đình. Người ta có thể hỏi rằng tại sao Tăng sĩ Phật giáo không lập 
gia đình bởi vì không có luật nào đồng ý hoặc chống lại việc lập gia đình của 
họ. Lý do hiển nhiên rằng để được phục vụ cho nhân loại, người tu sĩ đã 
chọn một lối sống tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Những vị nào xuất gia tu tập 



và từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình một cách tình nguyện để tránh xa những 
lời cam kết thế gian nhằm duy trì sự an lạc nội tâm và dành hết cuộc đời của 
mình phục vụ cho nhu cầu phát triển tâm linh và giải thoát cứu cánh của tha 
nhân. Mặc dù người xuất gia theo Phật giáo không cử hành một lễ cưới, 
song họ cũng có thể thực hiện tinh thần phục vụ của tôn giáo để mà ban 
phước cho cặp tình nhân mới cưới.  

---o0o--- 

VẤN ÐỀ LY HÔN 

Ly hôn hay ly dị không cấm theo quan điểm của Phật giáo mặc dù quy 
luật tất yếu chắc chắn là không thể phát sinh nếu những mệnh lệnh (giới 
luật) của Ðức Phật được tuân giữ một cách nghiêm khắc. Nam và nữ phải có 
quyền tự do chia ta nhau nếu họ thực sự không thể hợp tình hợp ý nhau. 
Chia tay là cách chọn lựa thích hợp nhất để tránh cảnh khổ đau của cuộc 
sống gia đình phải diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Ðức Phật còn đi 
xa hơn nữa là khuyên người đàn ông già không nên lấy vợ trẻ bởi vì người 
già và người trẻ không thể tương hợp nhau, sẽ tạo ra những vấn đề không 
đáng, sự bất hoà và sự suy vi (Kinh Parabhava).  

Một xã hội phát triển thông qua một hệ thống những mối quan hệ xoắn vào 
nhau và tương quan tương duyên nhau. Mỗi mối quan hệ là một sự cam kết 
hết lòng hỗ trợ và bảo vệ nhau trong một nhóm hay cộng đồng người. Hôn 
nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong mạng lưới những quan hệ của sự 
hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau này. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải phải triển và 
phát huy dần dựa trên cơ sở của sự hiểu biết chứ không dựa trên sự ép buộc, 
gượng ép, xuất phát từ lòng chung thuỷ và thành thật với nhau chứ không 
chỉ hoàn toàn dựa trên sự ham muốn. Thể chế của hôn nhân cung cấp một 
nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển của văn hoá, một sự hội nhập vui vẻ của 
hai cá nhân để được nuôi dưỡng và thoát khỏi trạng thái cô đơn buồn tẻ, sự 
nghèo khổ và sợ hãi. Trong hôn nhân, mỗi bên phát huy một vai trò bổ sung 
cho nhau, tạo nên sức mạnh và dũng khí đạo lý, mỗi bên biểu lộ sự công 
nhận vai trò hỗ trợ và đánh giá cao những kỹ năng của nhau. Không nên 
mang ý niệm trọng nam khinh nữ, hoặc trọng nữ kinh nam. Mỗi bên hỗ 
tương cho nhau, làm một người bạn đời dựa trên sự bình đẳng, biểu lộ sự 
nhã nhặn, hào phóng, yên tĩnh và nhiệt tâm với nhau.  

---o0o--- 



VẤN ÐỀ HẠN CHẾ SINH ÐẺ, PHÁ THAI & TỰ TỬ 

Mặc dù người đàn ông có quyền tự do kế hoạch hoá gia đình anh ta 
theo điều kiện sống của gia đình, song việc phá thai là không công bằng.  

Người Phật tử không có lý do nào để chống lại việc hạn chế sinh đẻ. Họ tự 
do trong việc sử dụng bất kỳ phương pháp tránh thai truyền thống hay hiện 
đại. Những ai phản đối việc hạn chế sinh đẻ bằng cách nói rằng việc làm đó 
chống lại quy luật của Thượng đế, nên nhận ra rằng quan niệm của họ liên 
quan đến vấn đề này là không hợp lý. Trong vấn đề hạn chế sinh đẻ, những 
việc cần nên thực hiện là để ngăn chặn sự xuất hiện của một chúng sanh 
mới. Không liên quan đến việc sát sanh và không có tạo nghiệp bất thiện. 
Nhưng nếu họ đưa ra bất kỳ hành động nào để thực hiện việc nạo phá thai, 
thì hành động này là không đúng bởi vì nó liên quan đến việc sát hại sanh 
mạng hoặc là huỷ diệt một sự sống hữu hình hay vô hình. Do đó, việc phá 
thai là không công bằng.  

Theo giáo lý Ðức Phật, năm điều kiện phải có mặt để đưa đến hành động sát 
sanh. Năm điều kiện đó là:  

Một chúng sanh  
Ý thức hay biết đó là một chúng sanh  
Ý định giết hại  
Tìm mọi cách để giết và  
Kết quả là cái chết.  

Khi một người nữ thụ thai, có một chúng sanh hiện hữu trong bào thai của 
cô ta và yếu ttó này đáp ứng điều kiện thứ nhất. Sau một vài tháng, cô ta biết 
rằng có một cuộc sống mới bên trong cô ta và yếu tố này thoả mãn điều kiện 
thứ hai. Sau đó, vì lý do này hay lý do khác, cô ta muốn muốn giết đi mạng 
sống này bên trong cô ta. Vì vậy, cô ta bắt đầu tìm kiếm một bác sĩ chuyên 
về việc phá thai để làm công việc đó và như thế, điều kiện thứ ba được đáp 
ứng. Khi bác sĩ phá thai thực hiện công việc, điều kiện thứ tư được thoả mãn 
và cuối cùng sanh mạng bị giết bởi vì hành động đó. Vì vậy, tất cả những 
điều kiện đều hiện hữu. Như thế, hành động này của người mẹ phạm vào 
giới thứ nhất là không được giết hại và việc làm này có giá trị như việc giết 
một mạng người. Theo Phật giáo, không có một lý do nào để nói rằng chúng 
ta có quyền tước đi mạng sống của những sinh vật khác. Trong một số tình 
huống đặc biệt, con người cảm thấy bị bắt buộc phải làm điều đó vì sự thuận 
tiện cho chính bản thân. Nhưng họ không nên biện minh hành động phá thai 



này bằng cách này hay bằng cách khác mà họ sẽ phải chịu những nghiệp quả 
xấu. Ơû một số nước, việc phá thai được xem là phi pháp, nhưng việc làm 
này là để vượt qua một số vấn đề. Những nguyên lý tôn giáo không bao giờ 
dâng nộp những thú vui của con người. Những nguyên lý ấy đại diện cho lợi 
ích của toàn thể nhân loại.  

---o0o--- 

TỰ TỬ 

Tước đi mạng sống của chính mình cho dù trong bất cứ tình huống 
nào cũng đều được xem là không đúng với tinh thần và luân lý đạo đức. 
Chấm dứt sự sống của chính mình do vì sự bực mình hay thất vọng chỉ tạo 
nên khổ đau ngày càng nhiều hơn. Tự tử là một cách hèn nhát để chấm dứt 
những vấn đề trong cuộc sống con người. Người với tâm thanh tịnh và khinh 
an không bao giờ tự tử. Nếu người từ bỏ thế giới này trong một trạng thái 
tâm tán loạn và bực mình, thì anh ta sẽ không thể tái sinh trong một điều 
kiện tốt hơn. Tự tử là một hành động bất thiện và không lành mạnh bởi vì nó 
được khích lệ bởi một tâm hồn tràn đầy tâm tham lam, sân hận và si mê. 
Những người tự tử không biết cách đối diện với những vấn đề, làm thế nào 
để đối diện với sự thật của cuộc đời và làm thế nào để sử dụng tâm mình 
theo phương pháp chính đáng. Những con người như thế không thể hiểu 
được bản chất của cuộc đời và những điều kiện của thế gian.  

Có một số người hy sinh mạng sống của chính mình cho những gì họ nghĩ 
rằng vì sự nghiệp cao cả và thánh thiện. Họ chấm dứt mạng sống của họ 
bằng những biện pháp như thế như tự thiêu thân, tự hy sinh, hoặc là chết đói. 
Những hành động như thế có thể được xếp vào những hành động can đảm và 
dũng cảm. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, những hành động như 
thế không được xem như có tội. Ðức Phật đã chỉ rõ ràng rằng trạng thái tâm 
trong lúc tự tử sẽ dẫn đến khổ đau nhiều hơn.  

---o0o--- 

TẠI SAO DÂN SỐ THẾ GIỚI TĂNG? 

Không có cơ sở thực sự để nghĩ rằng đây là thời kỳ duy nhất mà dân 
số thế giới tăng nhanh.  

Nếu người Phật tử không tin vào một lin hồn do thần linh tạo ra, thì làm thế 
nào để họ giải thích nguyên nhân của sự gia tăng dân số trên thế giới hiện 



nay? Ðây là một câu hỏi phổ biến thường được nhiều người trong xã hội 
ngày nay thắc mắc. Những người hỏi câu hỏi này thường giả thuyết rằng chỉ 
có một thế giới duy nhất nơi mà các chúng sanh đang hiện hữu. Người ta 
nên xem xét rằng dân số thế giới tăng ở những nơi mà điều kiện khí hậu tốt, 
những tiện nghi thuốc men sẵn sàng, thực phẩm và sự đề phòng sẵn có để 
sinh đẻ và bảo vệ mạng sống là một điều rất tự nhiên.  

Người ta cũng nên xem xét rằng không có cơ sở thực sự để nghĩ rằng chỉ có 
trong thời kỳ này dân số thế giới mới gia tăng. Không có những phương tiện 
để so sánh với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử thời cổ đại. Những nền văn 
minh khổng lồ đã xuất hiện và biến mất tại các vùng Trung Á, Trung Ðông, 
Châu Phi và Châu Mỹ cổ đại. Không có những con số thống kê về những 
nền văn minh này. Dân sỗ như những vấn đề khác trong vũ trụ này, phải 
chịu sự chi phối của những chu kỳ thịnh suy. Trong những chu kỳ gia tăng 
đang báo động của tỷ lệ sinh, người ta có thể được giao làm một công việc 
để biện luận cho sự tái sinh trong thế giới này hoặc là ở những thế giới khác. 
Trong mấy nghìn năm qua, không có bằng chứng để chứng minh con số sự 
sống đang hiện hữu ở nhiều hệ thế giới khác nhau thực sự là vô hạn. Nếu sự 
sống của con người có thể được so sánh với chỉ một hạt cát thì số chúng 
sanh trong vũ trụ này giống như số hạt cát trong tất cả những bãi biển trên 
thế giới này. Khi điều kiện thích hợp và được sự hỗ trợ của những thiện 
nghiệp, một số trong con số vô hạn những chúng sanh này được tái sinh làm 
người. Sự tiến bộ của y học đặc biệt trong thế kỷ 19 và 20 đã khiến cho con 
người sống lâu hơn và sống đời sống khoẻ mạnh hơn.  

Ðây là một nhân tố đóng góp cho sự gia tăng nhanh dân số. Dân số có thể 
tăng nhiều hơn nữa trừ phi con người ý thức đưa ra những biện pháp để 
kiểm soát nó. Do vậy, trách nhiệm đảm bảo kiềm chế được sự gia tăng dân 
số nên được giao phó cho lĩnh vực y khoa và những lĩnh vực khác sẵn có 
trong xã hội hiện nay. Sự đảm bảo về trách nhiệm này không thể được phân 
công cho một tôn giáo cá biệt nào hoặc là những thế lực bên ngoài.  

Có một sự tin tưởng của một số người nào đó cho rằng tất cả những hiện 
tượng rủi ro, tai ương làm huỷ diệt mạng sống của con người là do thần linh, 
Thượng đế tạo ra để mà làm giảm đi dân số thế giới. Thay vì tạo ra quá 
nhiều sự khổ đau cho những sinh vật do mình tạo ra, thế thì tại sao Ngài 
không thể kiểm soát được dân số? Tại sao càng ngày Ngài càng tạo ra nhiều 
người sinh sống trong những quốc gia có mật độ dân số dày đặt, nơi mà 
không có đủ lương thực thích hợp, quần áo mặc, những thứ cần thiết  khác? 
Những ai tin rằng Thượng đế tạo ra mọi loài trên thế gian này không thể đưa 



ra một câu trả lời thoả mãn cho câu hỏi trên. Sự nghèo khó, đói khổ, bất 
hạnh, chiến tranh, bệnh tật, nạn đói kém không phải do vì ý chí của thần 
linh, Thượng đế hoặc là lòng ham muốn của quỷ thần, mà là những nguyên 
nhân không khó khăn lắm để phát hiện.  

---o0o--- 

ÐỊA VỊ CỦA NỮ GIỚI TRONG  ÐẠO PHẬT 

Thái độ xã hội đối với phụ nữ được đánh dấu bởi   những thành kiến 
cũng như sự thiên vị trong Tôn giáo. Vì vậy, sự phân biệt đối  với nữ giới rõ 
ràng được đặc trưng chung của xã hội. Những thành kiến và vật cản mà nữ 
giới phải đối phó cũng tương tự như những trường hợp ở châu Phi, châu Á, 
châu Mỹ hoặc châu AÂu. Ðó là tình trạng lập dị mà  nữ giới phải chịu thiệt 
thòi và có cơ sở trong sự thiên vị mang tính chất Tôn giáo. Chính bắt nguồn 
từ tôn giáo mà quan niệm về sự lập dị đối với phụ nữ được hình thành. Ở 
đây người phụ nữ được miêu tả như là một người khêu gợi rất hấp dẫn, 
quyến rũ và cũng luôn luôn bị cảnh báo trong hầu hết các Tôn giáo trên thế 
giới.  

Một vài sự thiên vị về mặt xã hội được dựa trên một số niềm tin phổ biến. 
Theo một số huyền thoại Tôn giáo, người đàn ông được giới thiệu như là 
con của Thượng đế. Một điều rất xa lạ là người phụ nữ chưa bao giờ được 
đặt vào một địa vị tương tự như nam giới: là con của Thượng đế. Ða số 
những người tin vào thuyết linh hồn cho rằng linh hồn chỉ  hiện hữu ở nam 
giới chứ không hiện hữu ở nữ giới. Nữ giới thường được cho là những người 
có phẩm chất tồi nhất. Họ được xem như là nguồn gốc của tội lỗi trên thế 
gian này, thậm chí đến mức họ bị chỉ  trích cho những sự bất  hạnh mà nam 
giới phải gánh chịu trong kiếp này và kiếp lai sinh.  

Xét về nguồn gốc lịch sử xã hộïi Ấn Ðộ thời tiền Phật giáo, có một ranh  
giới giữa nam giới và nữ giới rất rõ rệt. Ðặc biệt trong địa hạt xã hội và gia 
đình nữ giới đượïc xem như là hạ liệt, thấp hèn. Người ta xem phụ nữ như là 
một thứ tài sản hay một vật thể nào đó. Ðịa vị của cô ta chỉ giới hạn trong 
gia đình và cô ta phải chịu phục tùng sự ham muốn và nhu cầu cầu dục vọng 
của người chồng. Cô ta không phải chỉ  hoàn tất công việc nội trợ mà còn 
xoay sở để nuôi sống cho cả gia đình. Chẳng hạn như một số Bà la môn kết  
hôn và sống với vợ, nhưng họ xem những món ăn do những bà vợ nấu là bất 
tịnh và không hợp khẩu vị  của họ. Từ những ví dụ giống như trên, một 
huyền thoại được dựng thành. Nữ giới bị bêu xấu, sỉ  nhục như là những kẻ 
đầy tội lỗi, và người ta còn cho rằng cách duy nhất để tránh xa mọi phiền lụy 



là buộc họ đầu tắt mặt tối như làm nhiệm vụ một người mẹ và nhiều bổn 
phận khác trong gia đình. Có một sự tin tưởng mãnh liệt rằng phải có một 
đứa con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng 
truyền thống cho rằng chỉ có con trai mới có thể thực hiện những hình thức 
lễ nghi như thế. Và đó cũng là ý tưởng của đa số quan niệm rằng rất cần thiết 
cho việc mang lại sự an ổn và an toàn cho ông bố sau khi qua đời.  

Ngoài ra, người ta cũng tin rằng người mất có thể trở lại làm ma quấy phá 
gia đình nếu trong gia đình không có con trai nối dõi tông đường. Do đó, khả 
năng sinh con trai rất cần thiết và quan trọng đối với một phụ nữ sau khi có 
chồng. Trái lại, nếu một người đàn bà không sinh được con trai, thì người 
chồng có thể cưới vợ khác và ngay cả việc trục xuất bà ra khỏi nhà. Xem xét 
từ góc độ về tầm quan trọng trong việc sinh con trai quý hơn đối với một 
phụ nữ có gia đình, chúng ta biết rằng cộc sống của họ rất bấp bênh, bèo dạt 
mây trôi, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng liệu bà ta có thể sinh được con 
trai hay không. Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc đời của những thiếu 
phụ chưa lập gia đình thì chắc chắn hơn những người chị của ho.  

Do đó, hôn nhân được xem là một thánh lễ (lễ này thường được áp dụng 
trong tất cả các hoạt động lễ nghi của Giáo hội Cơ đốc La Mã, Anh giáo và 
các phái Cơ đốc giáo khác). Vì vậy, một thiếu phụ trẻ chưa lập gia đình bị xã 
hội khinh miệt và luôn là đối tượng để người ta chỉ trích.  

Xét về phương diện tâm linh, trong lĩnh vực thực hành lễ nghi tôn giáo, địa 
vị nữ giới đáng lẽ được chấp nhận thì cũng bị từ chối. Vì lý do đó người ta 
tin rằng người nữ không đủ khả năng đạt đến thiên đường nhờ vào những 
phước đức của bản thân. Hơn thế nữa, cô ta cũng không thể thờ cúng một 
mình được. Người ta cũng tin rằng cô ta chỉ có thể lên thiên đàng thông qua 
việc vâng lời chồng mà không  có những đòi hỏi thắc mắc khác, cho dù 
người chồng vô tình làm những điều tội lỗi xấu xa. Và người ta cũng chấp 
nhận rằng  thức ăn do người chồng ăn thừa lại là nguồn thức ăn cho cô ta.  

Những minh họa trên đây cho thấy được mức độ của sự bất công bằng giữa 
nữ giới và nam giới.  

---o0o--- 

Lời Tuyên Bố Của Ðức Phật 

Bằng cách đi ngược lại những hình thức hẹp hòi cố chấp như thế can 
trở sự phát triển tâm linh, Phật giáo có thể được xem là một Tôn giáo không 



có sự phân biệt nữ giới. Rõ ràng là Ðức Phật là một vị giáo chủ, một bậc 
thầy tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại trong việc tạo cơ hội bình 
đẳng và không ràng buộc cho phụ nữ trong lĩnh vực tu tập tâm linh. Mặc 
dầu, trong một vài trường hợp, Ngài chỉ ra khuynh hường tự nhiên và những 
yếu điểm của nữ giới một cách chung chung, Ngài cũng đặt cho họ đúng vị 
trí và tùy theo khả năng của từng người. Ngài thực sự là vị đạo sư mở đường 
cho nữ giới xuất gia và thành lập  giáo hội Tỳ-kheo ni. Ðiều này ám chỉ rằng 
nữ giới cũng có thể tu tập và thanh tịnh hóa tâm, chứng đắc tâm hạnh phúc, 
Niết-bàn, (Nibbana) như nam giới. Sự kiện này được minh chứng đầy đủ, rõ 
ràng bằng những bằng chứng về sự hiện diện của Giáo hội Ni giới trong thời 
kỳ Ðức Phật. Những lời dạy của Ðức Phật đóng một vai trò hết sức quan 
trọng trong việc xóa bỏ vô số niềm mê tín dị đoan và những hình thức lễ 
nghi vô nghĩa không mang lại sự an lạc, giải thoát cho con người. Bao giờ 
việc giết xúc vật cúng tế thần linh để được ban phước, theo quan điểm của 
đại đa số. Khi Ðức Phật biểu lộ về chân bản chất của sự sinh tử, và giải thích 
những hiện tượng tự nhiên ngự trị vũ trụ của chúng ta, thì lúc đó dân chúng 
mới bắt đầu thấu hiểu. Kết quả của việc này là Ðức Phật đã xóa bỏ sự phân 
biệt giai cấp những sự bất công trong xã hội, và những cố chấp thành kiến 
đang thịnh hành trước đó. Vì vậy khiến cho nữ giới có thể tự do theo đuổi 
cuộc sống của mình. Mặc dù Ðức Phật đã đề cao địa vị của nữ giới trong xã 
hội. Ngài cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về mặt xã hội và tâm lý tồn tại giữa 
nam giới và nữ giớ. Ðiều này được chỉ rõ trong tư cách  rất thiết thực, trong 
sự quan sát của ngài, cho con người từ mọi triều đại, được tìm thấy trong 
việc quan sát rõ rằng,  rất thực tế, rất đời thường. Những ví dụ này được ghi 
nhận rất rõ trong kinh Anguttara và Samyutta. Bài kinh này cũng đề cập rằng 
trách nhiệm của nam giới được yêu cầu không ngừng trong lĩnh vực học 
thức. Anh ta nên cải thiện và cân bằng những kỹ năng thủ công và chuyên 
môn và luôn tận tụy với công việc. Anh ta cũng phải có thể tìm kiếm những 
phương kế sanh nhai cho bản thân và gia đình. Mặt khác, người ta cũng phát 
biểu rằng trông nom nhà cửa quán xuyến công việc nội trợ và chăm sóc 
chồng con là bổn phận của nữ giới.   

Tương Ưng là bộ kinh bao gồm nhiều lời kinh có giá trị mà Ðức Phật đã dạy 
cho những thiếu phụ trước khi lập gia đình. Thấy trước những khó khăn sẽ 
phát sinh sau khi lập gia đình. Ðức Phật khuyên các thiếu nữ nên kính trọng 
cha mẹ chồng hầu hạ thương yêu bố mẹ chồng như như là bố mẹ ruột của 
mình. Họ cũng được yêu cầu kính trọng và tôn kính bà con họ hàng bên 
chồng, và bạn bè của chồng để tạo ra một không khí dễ chịu và vui vẻ nơi 
nhà chồng. Liên hệ đến vợ chồng: Ðức Phật khuyên: “Vợ chồng phải thương 
yêu nhau, người vợ vừa là vợ vừa là người yêu, vừa là người bạn và có khi 



là chị hay em (hoặïc mẹ). Người vợ cũng được khuyên để học tập và hiểu 
bản chất của người chồng, biết chắc được những hành động của chồng, tính 
cách và khí chất của chồng, và nhằm tạo ra sự hợp tác giữa vợ và chông 
trong mọi thời gian, mọi hoàn cảnh. Người vợ cũng nên tử tế, nhã nhặn và 
chu đáo với họ hàng, láng giềng cũng như người nô tỳ. Và người vợ phải 
quán xuyến của cải do chồng kiếm được và chi tiêu vừa phải, hợp lý không 
phí của cải trong những trường hợp vô ích.   

Thật lạ lùng thay, cách đây hơn hai ngàn năm mà Thế tôn quan niệm về vợ 
chồng của tuổi trẻ rất là đặc biệt. Những lời khuyên của Ðức Phật như thế 
thực sự là nhưng lời khuyên vượt thời gian. Ðức Phật đề cao sự ràng sự an 
lạc và hài hòa trong một gia đình thuộc phạm vi của người vợ. Vì vậy, lời 
khuyên của ngài đối với nữ giới trong vai trò cuộc sống gia đình rất thiết 
thực và thực dụng. Ngài đưa ra một loạt những phẩm chất mà người vợ phải 
hoặc không nên thi đua. Vào những dịp khác, Ðức Phật khuyên một người 
vợ rằng:   

- Không nên nảy sinh những ác ý chống đối lại người chồng;   
- Không nên thô lỗ, hà khắc, độc đoán, hống hách;  
- Không nên tiêu tiền như rác, nhưng phải biết tiết kiệm tùy theo điều kiện 
cho phép của cô ta;   
- Phải sốt sắng bảo vệ và dành giụm tài sản kiếm được của người chồng;   
- Phải công, dung, ngôn, hạnh;  
-Phải trung thành và chung thủy với nhau;  
- Nên nhã nhặn trong lời nói và tử tế lịch sự trong hành động;  
-Nên tốt bụng, cần cù, siêng năng;  
- Nên quan tâm chu đáo và thương yêu chồng và thái độ của người vợ nên 
đối xử ngang bằng với thái độ của người mẹ thương yêu con cái;  
- Nên khiêm tốn và kính trọng;  
- Nên ôn hòa điềm tĩnh và hiểu biết;   
- Vừa là người vợ, người bạn, và người cố vấn cho chồng khi cần thiết.  

Cùng với thời Ðức Phật cũng có những vị giáo chủ của các tôn giáo khác nói 
về trách nhiệm, bổn phận của người vợ đối với người chồng. Họ nhấn mạnh 
rằng đó là bổn phận riêng của người vợ là phải sinh con và đáp lại người 
chồng một cách chân thành và tạo ra niềm hạnh phúc cho gia đình. Quan 
điểm này cũng tương tự với quan điểm của Khổng Tử (Tam tòng tứ đức). 
Tuy nhiên, bổn phận của người vợ đối với người chồng đề cao trong những 
quy tắc đạo đức của đạo Khổng, nhưng nó không đề cao trách nhiệm của 
người chồng với người vợ. Những lời dạy của Ðức Phật không thiên vị, 



không hướng về phía người chồng. Trong kinh Thiện Sinh (Trung Bộ Kinh 
số 31) Ðức Phật giải thiùch rõ ràng mối tương quan giữa bổn phận và trách 
nhiệm của người chồng đối với người vợ và ngược lại.  

Về phần  người chồng anh ta phải trung thành nhã nhặn và và không khinh 
miệt. Chính trách nhiệm bổn phận của người chồng thường xuyên săn sóc 
các nhu cầu, hay sắm quà tặng cho vợ, và yêu thương vợ. Vì vậy chúng ta 
chứng kiến được thái độ không thiên vị của Ðức Phật đối với cả hai giới. 
Ðức Phật cũng chỉ ra nhiều cản trở bất lợi và trở ngại mà người phụ nữ phải 
chịu đựng. Chẳng hạn, những sự thử thách, khổ cực  và phiền phức mà một 
người thiếu phụ phải chịu đau khổ trước khi dời gia đình mình về nhà chồng 
và sự đau khổ trong việc thích nghi bản thân trong một môi trường sống mới 
đầy rẫy vấn đề và khó nhọc. Thêm vào những nỗi đau khổ trên là những nỗi 
đau khổ về mặt sinh lý mà họ phải chiụ trong suốt thời kỳ kinh nguyệt, mang 
thai và sinh con. Tất cả những  nỗi đau khổ trên chỉ là những hiện tượng tự 
nhiên chỉ biểu hiện những bất lợi và hoàn cảnh khác nhau đang thịnh hành 
giữa nam giới và nữ giới.  

Những lời dạy của Ðức Phật liên quan đến chân bản chất của vấn đề sinh tử 
vấn đề nghiệp báo và luân hồi, chuyển hóa thái độ của xã hội đối với nữ giới 
trong một thời kỳ trước đó. Ðây chính là lý do đặc biệt quá chú trọng đến 
sinh con trai hơn con gái. Phật giáo không bao giờ đồng ý với quan điểm Bà 
la môn giáo rằng nguời con rai rất cần thiết cho sự đầu thai của người cha 
lên thiên đàng. Ðức Phật dạy rằng theo quy luật của nhân quả, con người 
phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình và phải lãnh lấy hậu 
quả của nó. Những hành động thiện của người bố hoặc của ông bà không 
phụ thuộc vào hành động của con hoặc cháu. Mỗi cá nhân phải chiụ trách 
nhiệm cho những hành động của mình. Do đó, không có lý do để những 
người nữ có gia đình phải lo lắng băn khoăn chỉ vì không thể sinh cho gia 
đình chồng một hoàng nam, chỉ nhằm mục đích phục vụ nối dõi tông đường. 
Ðiều này cũng có nghĩa là con gái có thể hoàn thành tốt trách nhiêm như con 
trai.  

Có thể trong thời kỳ Ðức Phật, người con gái có thể không lập gia đình 
nhưng không bị lăng mạ, sỉ  nhục, cô ta có thể bằng lòng ống với gia đình 
mình và chăm sóc bố mẹ, em trai và em gái chu đáo. Thậm chí cô ta là chủ 
sở hữu của một tài sản lớn lao.   

Ðạo Phật không đặt nặng vấn đề quan trong sinh con trai hay con gái. Trong 
Tương Ưng Bộ kinh-Kinh Kosala–phẩm thứ 2-VI  Người con gái- khi vua 



Passnadi nước Kosala đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn. Rồi một 
người đi đến vua Passenadi nước Kosala và báo tin kề bên tai vua Pasenadi: 
“Thưa Ðại vương, hoàng hậu Mallika đã hạ sinh được một người con gái.”  
Khi được nghe như vậy vua Pasenadi không được hoan hỉ  bởi vì ngài đang 
mong có một hoàng nam. Sau khi biết điều này Thế Tôn nói lên bài kệ như 
sau:  

Này nhân chủ ở đời  
Có một số thiếu nữ  
Có thể tốt đẹp hơn  
So sánh với con trai  
Có trí tuệ gới đức  
Khiến nhạc mẫu thán phục   
Rồi sinh được con trai  
Là anh hùng quốc chủ  
Người con trai như vậy  
Của người vợ hiền  đức  
Thật xứng là đạo sư  
Giáo quốc cho toàn quốc *  
 (Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu – VNCPH VN ấn hành)  

Ðạo Phật đã mở ra cánh cửa cho phép nữ giới tham gia đầy đủ tất cả các lĩnh 
vực của đạo giáo bằng cách làm cho họ có đủ tư cách, khả năng được phép 
gia nhập vào giáo hội Tỳ-kheo ni (Order of Nuns). Ðiều này đã mở ra một 
con đường mới, nền văn hóa xã hội và những cơ hội cho một cuộc sống phổ 
biến cho nữ giới. Nó giúp cho nữ giới nhận thức được tầm quan trong của họ 
trong xã hội và làm như  vậy cũng nhằm nâng cao địa vị của nữ giới. Mặc dù 
có một vài lời phê phán châm chọc được viết trong tâm trang về những sự 
cám dỗ và thái độ của nữ giới, Ðức Phật cũng đề cập trong Kinh Tương Ưng 
rất nhiều đặc  trưng bù đắp lại của họ. Người ta còn cho rằng trong một số 
trường hợp nào đó nữ giới được xem là thông thái hơn và sâu sắc hơn, thận 
trọng hơn nam giới. Và nữ giới cũng được xem có khả năng chứng đắc giác 
ngộ hay thánh quả sau khi tu tập Bát Chánh đạo. Mặc dầu có một số dường 
như có vẻ hơi khó chịu, thông qua sự quan sát cẩn thận  chúng ta thấy rằng 
những gì Ðức Phật nói về nữ giới vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Do 
vậy, khi tiết lộ bản chất của nữ giới như Ðức Phật đã làm khi vua Pasenadi 
nước Kosala thấy rằng nhà vua có một người con gái thay vì một hoàng nam 
- Ðức Phật đã chỉ ra không chỉ những yếu điểm của nữ giới mà còn những 
khả năng của họ ..... Ðức Phật đã chỉ ra rõ ràng rằng nữ giới cũng có khả 
năng hiểu biết giác ngộ lời dạy của ngài và cũng thực hành tu tập. Nhìn từ 



lời dạy đó đến mức độ chứng đắc thánh quả, đoạn trừ vô minh. Ðiều này 
được chỉ ra rất rõ ràng trong lời khuyên của Ðức Phật cho nhiều phụ nữ 
trong dịp khác nhau và nhiều trường hợp khác. Ðức Phật thuyết bài pháp vô 
thường cho nữ tôn giả Khema. Nữ Tôn giả Khema có nhan sắc tuyệt trần, là 
hoàng hậu của vua Tần- bà- sa-la (Bimbasara). Khi Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, 
nàng cùng các người hầu cận đến hầu Thế Tôn, Thế Tôn hóa hiện một tiên 
nữ đẹp hơn nàng, đứng hầu quạt Thế Tôn. Trước mắt nàng, tiên nữ bỗng trở 
nên già sọm rồi ngã quỵ xuống đất, khiến nàng thức tỉnh, tiêu tan tất cả kiêu 
mạn về nhan sắc của mình. Bấy giờ Thế Tôn dạy:   

“Người đắm say các dục,   
Như nhện sa lưới dệt,  
Bỏ mọi khổ không màng,  
Tự lao mình xuống dòng  
Người trí cắt trừ nó”.  
(Pháp Cú- 347)  

Với sự nhận thức được sự vô thường, sau đó nàng chứng đắc A-la-hán ngay 
tại chỗ và xin Ðức Thế Tôn gia nhập vào giáo hội Tỳ-kheo ni.  

Nữ Tôn giả Dammadinna là vợ của một người có địa vị trong xã hội, ông 
Visakha. Khi Visakha nghe Thế Tôn dạy, liền đắc A-la-hán và xuất gia. 
Nàng cũng xin xuất gia và nhập thất tu, không bao lâu nàng liền chứng đắc 
A-la-hán  quả vị cao hơn cả Visakha (người chồng cũ). Nữ Tôn giả là vị 
thuyết pháp đệ nhất.  

Trường hợp nữa là Nữ Tôn giả Patacara vốn con nhà giàu, về sau lập gia 
đình với chàng trai giúp việc nhà và trốn nhà ra đi. Ðến lúc sinh được hai 
con trong điều kiện rất khổ sở thì chồng bị rắn cắn chết, một đứa con bị diều 
tha, một đứa bị nước cuốn trôi, cha mẹ và các em bị thiệt mạng trong một 
đêm bão tố. Quá đau khổ nên nàng bị điên. Sau đó nàng gặp Thế Tôn và hồi 
tỉnh, Thế Tôn thuyết pháp tế độ nàng. Về sau nàng đắc A-la-hán quả và 
thuyết pháp độ năm trăm vị ni khác cũng đắc quả.  

Sự thành lập Giáo hội Ni giới- (Order of Nuns) vào năm thứ 5 từ khi thành 
Ðạo cho đến khi thuyết pháp độ sanh của Thế Tôn đã mở ra con đường tự do 
hoàn toàn tín ngưỡng cho nữ giới. Nó được thành công theo ý nghĩa mà có 
nhiều vị ni xuất chúng rất thông thái trong lãnh vực học tập cũng như tu tập 
giáo pháp. Dưới đôi mắt của thế gian Phật giáo phát triển rất cao. Trưởng 
Lão Ni Kệ (The Psalms of the Sisters) bao gồm 77 bài kệ của các vị ni là 



một trong những niềm tự hào của văn học Phật giáo. Ðức Phật không giới 
hạn việc học và hành pháp của ni giới. Giáo hội ni giới đã tạo ra một số vị 
thuyết pháp rất xuất sắc và những luận sư xuất sắc như: Maha Pajapati (nhũ 
mẫu của Thái tử Tất Ðạt Ða), Khema (trí tuệ đệ nhất) Dhammadim (đứng 
đầu chư vị pháp sư ni), Patacara (Luật tạng đệ nhất) Nanda (Thiền định đệ 
nhất).  

Theo Phật giaó, một người con trai không cần thiết cho sự tự do giải thoát 
lên thiên đàng của người cha, mà người con gái cũng có thể làm tốt công 
việc như con trai, và được quyền tự do sống một cuộc sống độc lâïp. Bằng 
cách đảm bảo cho nữ giới một vai trò tích cực trong cuộc sống tu hành. Ðức 
Phật cũng giúp nâng cao địa vị của họ trong cuộc sống trần tục.   

Tuy nhiên, việc chấp nhận nữ giới gia nhập Tăng đoàn là cũng quá tiến bộ 
so với bối cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ. Bởi vì bản chất của sự cải thiện 
quá tiến bộ trong tư tưởng tiến bộ lúc đó, cho nên người ta không thể đáp 
ứng được vì vậy gây ra tình trạng thoái lui. Vì vậy thời gian thành lập Giáo 
hội Ni giới tồn tại rất ngắn bởi vì dân chúng không thấu hiểu tình hình. 
Những Bà-la-môn cảm thấy đặc quyền đặc lợi trong hệ thống giai cấp bị đe 
dọa là yếu tố khác khiến cho  sự suy giảm của giáo hội ni giới. Họ đưa ra sự 
tuyên truyền thù địch, căm ghét chống lại thái độ mới này trong việc đảm 
bảo nữ giới quyền tự do tín ngưỡng.  

Tại Srilanka, Giáo hội ni giới phát triển rất mạnh mãi cho đến năm 1017 sau 
Tây lịch dưới sự cai trị của vua Manhinda (Di-lan-đà) đệ tứ. Sau đó Giáo hội 
biến mất và không thể khôi phục lại được. Nhưng giáo hội Ni giới được 
truyền sang Trung Hoa do các vị ni người Sinhalese và nó vẫn tồn tại ở đó  
cũng như ở Nhật Bản  cho đến ngày nay. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật 
giáo Ðại thừa họ chiếm lấy vị trí địa vị phụ so với Tăng sĩ mà thôi.   

---o0o--- 

Hướng Ðến Sự Bình Ðẳng Tự Do 

Kỳ vọng của kỷ nguyên hiện đại trong thế kỷ 19 và thế kỷ thứ 20 rất 
khác với thời đại của Ðức Phật. Sự tự do của nữ giới và sự công bằng bình 
đẳng đạt được nhiều bước đặc biệt là trong xã hội Phương Tây. Ðiều này 
diễn ra là nhờ kết quả cuả những khuynh hướng hiện đại, và tư tưởng, nền 
giáo dục hiện đại cho nữ giới trong tất cả các lãnh vực giáo dục từ sơ cấp 
cho đến đại học. Susan B. Anthony, một người Mỹ đi tiên phong mở đường 
cho cuộc vận động quyền bình đẳng cho nữ giới vào năm 1848, hơn 148 



năm trước đây. Kể từ đó những phong trào và cuộc tranh đấu cho những 
mục tiêu rộng hơn đã dẫn đến những phụ nữ đi tiên phong và nhiều tổ chức 
phụ nữ ra đời. Những người này tin rằng nữ giới  một vai trò quan trọng 
trong trong lĩnh vực yêu tổ quốc cùng với nam giới góp phần xây dựng một 
thế giới tốt đẹp hơn thông qua một xã hội và một quốc gia tốt đẹp hơn.   

Kể từ năm 1848, nhiều phong trào có tổ chức rất phổ biến đòi hỏi cơ hội 
được giáo dục bình đẳng, bình đẳng quyền chính trị, kinh tế cho nữ giới. Ở 
phương Tây, điều kiện của nữ giới được nâng cao do những điều kiện bắt 
nguồn từ cách mạng công nghiệp, phong trào nhân quyền và phong trào phụ 
nữ đòi quyền bình đẳng. Nhưng ở Á châu và những quốc gia khác, nơi mà 
nến công nghiệp không mấy tiến bộ, những sự cải cách được mang lại nhờ 
vào những nhà cải cách với một cơ sở Tôn giáo mãnh liệt.  

Trong 50-60 năm qua sự phát triển đều đều sự tham gia của nữ giới  vào đời 
sống kinh tế, xã hội, cũng như chính trị. Sự thành công như thế đạt được bởi 
nữ giới gần đây trong các lãnh vực đáng kính phục - như trong lĩnh vực khoa 
học, trong kinh doanh, kinh tế và thậm chí trong lĩnh vực chính trị, có thể 
được diễn tả như là một hiện tượng. Mỉa mai thay, mặc dù một số nữ giới đã 
đạt đến địa vị tối cao trong vũ đài chính trị như Thủ Tướng quốc gia (PM), ở 
một số quốc gia khác, xã hội đương thời chưa đưa ra quyền đi bầu cho phụ 
nữ. Ngày nay, mặc dầu hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận một thái 
độ công bằng hơn và đã mở nhiều cơ hội giáo giục và hướng nghiệp cho nữ 
giới. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số quốc gia về hình thức bên ngoài 
dường như đã xóa bỏ sự phân biệt đối với nữ giới, nhưng bên trong vẫn còn 
tồn tại.  

Họat động thế giới nhằm nâng cao vai trò địa vị của nữ giới bắt đầu bằng hội 
“League of Nations” (Liên Hợp Quốc) chỉ thời gian ngắn sau chiến tranh thế 
giới thứ I. Sau này hiến chương liên hiệp quốc đi xa hơn nữa nhằm đảm bảo 
những nguyên tắc tự do và quyền bình đẳng cho tất cả nữ giới. Uỷ ban 
chuyên phụ trách về quyền và địa vị của phụ nữ, một bộ phận của Liên Hiệp 
Quốc điều tra thăm dò về tình trạng phân biệt dựa trên giới tính và thảo luận 
kỹ càng những câu hỏi liên quan đến quyền chính trị của nữ giới, quyền 
được hưởng theo năng lực, địa vị của người phụ nữ trong luật pháp, quốc 
tịch của người nữ sau khi lập  gia đình, cơ hội giáo dục và kinh tế cho nữ 
giới, sự trợ giúp về mặt kỹ thuật và sự tham gia của nữ giơiù.  

Mặc dầu nhiều điều đã được hoàn tất nhờ vào những phong trào đòi quyền 
được đi bầu  của phụ nữ, và các tổ chức thế giới có quan hệ đến sự tham gia 



của nữ giới trong nhiều lĩnh vực kinh  tế, xã hội, và chính trị nhưng vấn đề 
tự do thực sự vẫn chưa được giải quyết.  

---o0o--- 

Tự Do Theo Phật Giáo 

Tự do thực sự là tự do khỏi tất cả càc trói buộc. Tự do chỉ đạt được 
thông qua sự tu tập đúng đắn và sự thanh tịnh hóa tâm. Làm sạch tất cả các 
lực hoại của tham, sân và si. Không có những cuộc tranh luận công chúng 
nào, cuộc biểu tình và những hiến chương quốc tế có thể mang lại cho con 
người hoàn toàn tự do. Sự tự do chỉ có thể đạt được nhờ vào sự nỗ lực tinh 
thần của từng cá nhân thông qua việc thực hành đều đặn phương pháp thiền 
mà Ðức Phật đã dạy. Ðức Phật là  được xem người đầu tiên giải phóng phụ 
nữ khỏi trói buộc của phong tục xã hội và là người làm thăng hoa một lối 
sống rất dân chủ. Chính trong Pháp của Phật mà nữ giới không bị khinh bỉ, 
xỉ nhục, xem thường, nhưng còn đưa ngang địa vị của nam giới trong những 
nổ lực để đạt trí tuệ và giải thoát. Và đây cũng là tiếng nói của nhân bản, dân 
chủ bình đẳng  và sớm nhất trang lịch sử nhân loại, giải phóng nữ giới ra 
khỏi vòng ràng buộc và tối tăm của cuộc sống bị đè nặng bởi các nền văn 
hóa chậm tiến bộ.  

---o0o--- 

PHẬT GIÁO VÀ NHÀ TƯ TƯỞNG TỰ DO 

Nhiều người được gọi là những nhà tư tưởng tự do thực sự không phải 
là những nhà tư tưởng tự do, nhưng đúng hơn họ lười biếng suy nghĩ chỉ vì 
họ không muốn tư duy một cách nghiêm túc và suy nghiệm về ý nghĩa của 
sự hiện hữu của mình. Họ tự cho mình là những nhà tư tưởng tự do. Trong 
Phật giáo không có một lý do nào để gọi những loại người này là những nhà 
tư tưởng tự do. Phật giáo khích lệ con người suy nghĩ một cách tự do nhưng 
sâu sắc và không có sự thiên vị, thành kiến.  

Ngay sau khi chứng đắc sự giác ngộ, khi có nhiều chư vị đệ tử, Ðức Phật 
dạy: “Này các Tỳ-kheo, bây giờ chư vị và ta tự do, giải thoát khỏi những sự 
trói buộc của chư thiên và loài người”. Ở đây, chúng ta có thể tìm thấy một 
bối cảnh liên quan đến ý nghĩa của của một nhà tư tưởng tự do là gì.  

Thông thường, người ta cố gắng giới thiệu những quan điểm và niềm tin, và 
sự thực hành tôn giáo của họ bằng cách áp đặt những sự trói buộc mang bản 



chất thiên đàng và những bức thông điệp được mời gọi từ thiên đàng. Ðức 
Phật đã bác bỏ những quan điểm như thế. Ngài nói chính Ngài và chư đệ tử 
Ngài tự do giải thoát khỏi sự trói buộc con người và chư thiên.  

Những sự trói buộc này là gì? Chúng là những loại tín ngưỡng, tham ái, chấp 
thủ, quan điểm, truyền thống, phong tục tập quán v.v... ở nhiều hình thức 
khác nhau được tạo ra dựa trên danh nghĩa tôn giáo nhằm khai thác sự sợ hãi 
và sự hoài nghi của con người. Những người chịu sự nô lệ bởi những tín 
ngưỡng và tôn giáo như thế là đang chịu sự trói buộc. Xét về phương cách 
nào mà Ðức Phật được gọi là một nhà tư tưởng tự do hoặc là làm thế nào 
chúng ta có thể cho rằng Phật giáo là một tôn giáo của tự do và lý trí?  

---o0o--- 

Quyền Tự Do Suy Nghĩ Và  Hiểu Biết Chân Lý 

Ðức Phật đã tạo cho con người có đầy đủ quyền tự do suy nghĩ một 
cách tự do mà không phụ thuộc vào quan niệm của một vị thần, một vị Phật 
hay là bất kỳ một vị đạo sư nào khác hỗ trợ để hiểu được chân lý. Ðó là sự 
tự do, giải thoát. Theo một số tư tưởng gia phương Tây, Phật giáo được biết 
đến như là một tôn giáo của tự do và lý trí”. Tuy nhiên, tự do phải được lý trí 
hướng dẫn, soi sáng. Nếu không thì người ta sẽ lạm dụng sự tự do đó. Chẳng 
hạn, nếu một chính phủ ban cho công dân của họ quyền tự do hoàn toàn 
được sống và làm bất cứ điều gì theo quyền tự do của họ, theo ý chí của họ, 
thì chắc chắn rằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, họ có thể hủy hoại toàn bộ 
đất nước. Ðó là sự hiểm nguy của việc ban bố quyền tự do mà trước tiên 
không phát huy lý trí trong tâm thức con người. Chúng ta nên tuân theo 
nguyên tắc tương tự trong việc thực hành tôn giáo. Mặc dù, một số người 
cho rằng tự do ý chí hiện hữu để cho con người nỗ lực, phấn đấu, song 
chúng ta biết rằng không có một sự tu tập, huấn luyện và hướng dẫn thích 
hợp thì việc sử dụng tự do ý chí đó có thể đưa đến những hậu quả tai hại. 
Một đứa trẻ có thể có tự do ý chí, nhưng nó phải được dạy dỗ không nên 
chơi với một đường dây điện đang dẫn điện.  

Ðức Phật nhấn mạnh rằng tự do ý chí không phải là một món quà từ bất kỳ 
một động lực bên ngoài nào. Ðó là bản năng của chúng ta. Hành vi con 
người, nhân cách con người, tâm hồn con người là những nét đặc trưng được 
phát triển trong suốt cuộc hành trình sinh mạng của chúng ta. Cho dù chúng 
ta là người có văn hóa hay không có văn hóa, văn minh hay không, có đạo 
hay vô đạo, thiện hay ác, tốt hay xấu, đê tiện hay tử tế, tùy thuộc vào những 



thói quen, tập khí tâm mà chúng ta đã phát triển chúng từ kiếp này qua kiếp 
khác trong quá khứ. Những đặc tính này không phải là do một ai ban bố cả.  

Tôn giáo trở nên rất quan trọng trong việc hướng dẫn và chỉ đạo cách tư duy 
của con người bằng cách đưa ra những sự chỉ dẫn thích hợp. Mục đích của 
tôn giáo là nhằm giúp cho con người tu tập, rèn luyện tâm thức anh ta để mà 
anh ta có thể phát huy sự hiểu biết và hành động theo tinh thần trách nhiệm 
luân lý đạo đức. Con người làm thiện, làm việc có lợi ích bởi vì anh ta “biết” 
rằng đó là việc đúng, việc tốt phải làm, chứ không phải là vì anh ta muốn 
tránh sự trừng phạt hoặc là muốn nhận được sự tưởng thưởng. Tôn giáo là 
một sự trợ giúp để phát triển cá nhân thăng hoa trong cuộc sống.  

Tại sao chúng ta không nên lệ thuộc vào bất kỳ một người nào khác? Nếu 
chúng ta ngưng làm những điều ác, nhiều điều đồi bại, đê tiện, ích kỷ, không 
suy nghĩ những điều ác, điều xấu, ích kỷ sợ rằng có một ai đó trừng phạt 
chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra một cơ hội cho tâm của chúng 
ta tu tập sự hiểu biết, lòng từ bi. Con người đôi khi còn làm những nghiệp 
thiện hoặc là phục vụ cho những người khác để mong đợi một sự tưởng 
thưởng lớn lao. Nếu đây là động cơ, thì họ sẽ không phát triển sự cảm thông, 
sự hiểu biết theo ý nghĩa chân xác của ngôn từ. Họ trở nên íc kỷ tránh làm 
những ác nghiệp nhằm mục đích trốn thoát sự trừng phạt hoặc là hành thiện 
nghiệp để được thưởng. Ðây là một thái độ ích kỷ. Ðức Phật không tán 
thành hành động này. Nếu thiên đường và địa ngục đều được đóng cửa lại, 
thì có biết bao nhiêu người sẽ sống với đạo? Tuy nhiên, Phật giáo khích lệ 
những hành vi luân lý mà không đề cập đến thiên đường hay địa ngục. Ðây 
là tính nhất quán trong giáo lý của Ðức Phật.  

---o0o--- 

Một Tôn Giáo Tự Do Và Lý Trí 

Mục đích chính của tôn giáo không phải là để đảm bảo được trốn 
thoát khỏi sự trừng phạt hoặc là nhận được sự tưởng thưởng mà là để giúp 
đỡ con người ta trở nên hoàn thiện hơn và để chấm dứt những khổ đau về 
vật lý cũng như tinh thần và giải thoát khỏi những khổ đau, biến họai.  

Ðức Phật còn muốn tu tập nhân bản theo một số giới luật mang đầy bản chất 
luân lý, đạo đức nhất định, nhằm để trau dồi nhân cách con người. Ðiều này 
có thể đạt được mà không cần phải viện đến những sự cám dỗ do những lời 
hứa hẹn của thiên đường hoặc là sự đe dọa lửa nơi địa ngục cung cấp. Ðó là 
lý do giải thích tại sao tôn giáo này được xem như là một tôn giáo tự do và 



lý trí. Ðức Phật khuyến khích chúng ta hãy học tập với một tâm hồn cởi mở 
để khảo sát và tìm hiểu thế giới. Chúng ta không nên lập tức chấp nhận 
những gì chỉ là tín ngưỡng hay niềm tin. Ðức Phật dạy: “Không nên chấp 
nhận bất cứ điều gì chỉ là niềm tin bởi vì nó sẽ tạo ra cho chúng ta khó khăn 
trong việc tìm hiểu sự thật, và bởi vì niềm tin đó có thể khiến cho bạn trở 
thành một tín đồ mù quáng”.  

Loại niềm tin mù quáng này có thể đưa đến sự cuồng tín tôn giáo. Con người 
phản ứng theo bản năng tình cảm đối với thẩm quyền tôn giáo hơn là quyết 
định một cách có lý trí liệu điều đó đúng hay sai bởi vì họ chưa biết được tri 
thức phân tích trong tâm họ để hiểu tại sao họ nên giữ gìn một số việc hành 
trì giới luật nhất định và tại sao họ nên tránh xa những hành động phi luân 
lý.  

Chẳng hạn, khi một đứa trẻ không hiểu sự vật một cách đúng đắn, người mẹ 
hay cha đe dọa nó. Nếu nó quá nghịch ngợm, thì bố mẹ thậm chí có thể đánh 
đòn nó và nhắc nhở nó không nên làm sai trái nữa. Bởi vì sợ như thế, đứa trẻ 
có thể ngưng không làm những hành động nghịch ngợm nhưng nó không 
được giúp đỡ để nhận ra được rằng tại sao điều đó là sai và đâu là cái sai. 
Ðiều đó chỉ tạo ra cảm giác sợ bị phạt mà thôi. Lại nữa, khi bố mẹ yêu cầu 
đứa trẻ làm một điều gì đó và nếu nó từ chối, thì lúc đó bố mẹ sẽ mua chuộc 
nó bằng lời hứa hẹn sẽ thưởng cho nó. Ðứa trẻ có thể làm điều đó, nhưng lại 
không hiểu tại sao. Sẽ rất dễ dàng cho đứa trẻ trở lại làm những hành động 
hay suy nghĩ sai mà không có một sự hiểu biết. Tương tự như vậy, chúng ta 
không nên truyền bá tôn giáo thông qua sự thưởng phạt mà không cho phép 
con người có được sự hiểu biết đúng đắn. Nếu chúng ta cố gắng truyền bá 
tôn giáo thông qua sự thưởng phạt, thì con người sẽ không hiểu giá trị chân 
thật và mục đích chính của tôn giáo. Ðó là lý do tại sao trong Phật giáo 
không có sự đe dọa của sự trừng phạt tôn giáo. Trách nhiệm của tôn giáo là 
phải hướng dẫn, giáo dục và giác ngộ nhân loại. Trừng phạt là trách nhiệm 
của pháp luật của quốc gia. Tôn giáo không nên đảm trách vai trò của pháp 
luật nhằm trừng phạt con người. Nếu không, sẽ xuất hiện sự sợ hãi mà 
không có một sự hiểu biết đúng đắn. Ðây là bản chất của giáo lý Ðức Phật 
và tại sao chúng ta xem Ngài như là một nhà tư tưởng tự do.   

---o0o--- 

Tự Do Tôn Giáo 



Vào thời Ðức Phật, có một nhóm người trẻ tuổi không thể hiểu cách 
để chọn lựa một tôn giáo một cách tự do bởi vì vào lúc đó, có hơn 62 nhóm 
ngoại đạo tại Ấn Ðộ. Do vậy, họ đến Ðức Phật và bạch Ðức Phật về vấn đề 
khó xử của họ. Họ nói rằng họ không biết cách để chọn lựa cho mình một 
tôn giáo thích hợp. Ðức Phật không nói rằng Phật giáo là tôn giáo chân thật 
duy nhất và những tôn giáo khác đều là sai. Sau đó, Ngài đưa ra những sự 
chỉ dẫn cho những thanh niên trẻ tuổi này, khuyên họ nên suy nghĩ một cách 
tự do mà không lệ thuộc vào uy quyền của những bậc đạo sư hoặc là những 
vị lãnh đạo tôn giáo. Lời khuyên này là một phương diện vô cùng quan trọng 
trong giáo lý Ðức Phật. Giới trí thức trên khắp thế giới đánh giá cao thái độ 
của Ðức Phật bởi vì lời khuyên phóng khoáng, tự do mà Ðức Phật đã giúp 
cho họ suy nghĩ một cách tự do. Ðức Phật không tuyên bố rằng Ngài là đạo 
sư chân chánh, thật sự duy nhất và nếu một ai đó đến với Ngài và sùng bái 
Ngài và cầu nguyện Ngài, thì người đó sẽ được cứu rỗi, tội lỗi của người đó 
sẽ được tha thứ và anh ta sẽ đạt đến thiên đàng hay là chốn Niết-bàn sau khi 
chết đi. Ngài cũng không bao giờ đề nghị rằng chúng ta nên xem thường 
những bậc đạo sư của các tôn giáo khác. Ngài dạy chúng ta nên “tôn trọng 
những ai xứng đáng được tôn trọng”.  

Có một số người tin rằng nếu họ sùng bái hoặc là kính trọng bậc thầy của 
tôn giáo khác, thì họ phạm phải tội lỗi. Ðiều này bởi vì có một số nhà lãnh 
đạo tôn giáo nhắc nhở rằng nếu tín đồ của họ bước sang một nơi thờ phụng 
khác, hoặc là đọc một vài kinh sách của một số tôn giáo khác hoặc là nếu 
lắng nghe thời thuyết pháp của tôn giáo khác, thì họ sẽ phạm phải một tội lỗi 
và sẽ bị trừng phạt ở địa ngục. Họ muốn chứng tỏ rằng họ là có ác cảm với 
những tôn giáo khác. Chính điều này tạo ra sự sợ hãi và khiến cho con người 
vô minh. Phật giáo không khích lệ thái độ không khoan dung này. Lại nữa, 
Ðức Phật dạy: “Hãy chấp nhận chân lý bất cứ khi nào chân lý ấy có giá trị. 
Hãy ủng hộ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo của họ”.  

Bịt mắt và dẫn dắt những con người vô tội đi vào con đường tội lỗi, sai lầm 
là một việc làm sai trái. Bằng cách tạo ra những sự phân biệt để mà họ có thể 
truyền bá những ý tưởng không mấy lành mạnh lắm dựa trên danh nghĩa tôn 
giáo. Bởi vì như thế này cho nên nhiều người xem tôn giáo như là một mối 
phiền lòng. Thiện chí, hòa hợp thống nhất, hài hòa và những mối quan hệ 
giữa nhân loại bị hủy diệt do vì những thái độ thù địch như thế. Ðôi khi, 
những thành viên của cùng một gia đình bị phân chia thành những nhóm 
khác nhau thông qua sự ảnh hưởng của một thái độ tôn giáo như thế.  



Người Phật tử không bao giờ được khích lệ nuôi dưỡng những thái độ thù 
địch như thế để mà truyền bá bức thông điệp của mình trên 2500 năm qua. 
Ðó là lý do tại sao người Phật tử không tổ chức những phương pháp vấn đáp 
nhằm mục đích giáo hóa tín đồ của những tôn giáo khác theo Phật giáo. 
Người con Phật không nghĩ rằng giáo hóa người khác vào đạo mình là một 
việc làm vô cùng quan trọng mà họ nghĩ rằng tín đồ của những tôn giáo khác 
cũng là những người tạo ra tội lỗi. Ðức Phật không bao giờ đưa ra một 
phương pháp như thế để lãm lễ rửa tội người khác hoặc là tha thứ những tội 
lỗi mà họ đã phạm phải.  

Khi bạn so sánh tự do tôn giáo với tự do trong những lĩnh vực khác chẳng 
hạn, bạn có thể đánh giá cao sự tự do mà bạn kinh qua từ lúc chào đời cho 
đến lúc tạm biệt cuộc đời này để đi đến nấm mộ. Trong Phật giáo không có 
quy luật, luật lệ tôn giáo yêu cầu những hình thức hôn nhân gia đình phải 
được thực thi theo những tiếng gọi của tôn giáo bởi vì người Phật tử không 
tin rằng sự ly hôn là không thể xảy ra chỉ vì nó được ghi nhận trên thiên 
đường. Nếu một cuộc hôn nhân được ghi lại trên thiên đường, thì nó cũng có 
thể hủy bỏ được bằng cách yêu cầu sự ghi nhận đó phải được xóa bỏ. Liệu 
điều đó có thể là sự tự do thực sự chăng?  

Chúng ta phải chấp nhận những trách nhiệm và bổn phận được dạy trong tôn 
giáo không phải như là một quy luật mà là một sự tự do chọn lựa. Chúng ta 
phải hành động theo niềm tin của chính mình và theo lối sống của chúng ta. 
Chúng ta không nên chấp nhận một cách mù quáng một số luật lệ tôn giáo 
nhất định đã được một số nhà lãnh đạo tôn giáo có thẩm quyền làm sẵn. 
Chúng ta không nên chấp nhận tôn giáo bởi vì lý do sợ hãi mà hãy chấp 
nhận tôn giáo với một tâm hồn cởi mở để biết cách tận dụng cuộc đời nhằm 
phục vụ những người khác và hiểu được ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng 
ta trên cõi đời này.  

Hiện nay trên khắp mọi nơi trên thế giới, con người đang tranh đấu với nhau 
với mục đích truyền bá tín ngưỡng tôn giáo của mình. Họ đang tranh đấu, 
ganh tỵ lẫn nhau và gây ra sự thù hận tôn giáo đối với những tôn giáo đang 
hiện hữu. Có những dân tộc đã thực hành tôn giáo của như là một phần sự 
thừa hưởng nền văn hóa của họ hoặc là một triết lý sống hơn 1000 năm hoặc 
3000 năm. Di sản phong phú, nền triết học đa dạng, tâm lý phong phú, đời 
sống đáng kính trọng và vô hại, luân lý và đạo đức đã giúp cho họ sống một 
cuộc đời thánh thiện. Song, có một vài nhóm tôn giáo khác tìm cách cố buộc 
họ phải chấp nhận niềm tin tôn giáo  của họ bằng cách hứa hẹn sẽ đưa những 
người này lên thiên đường dường như thể là họ đã được ban cho độc quyền 



để độc chiếm thiên đường. Họ cố tìm cách khuyến dụ những người khác 
rằng chỉ nhờ vào tôn giáo của họ, con người mới có thể được cứu rỗi lên 
thiên đường.  

Theo Phật giáo, tín đồ của bất kỳ một tôn giáo nào hay là thậm chí những ai 
không mang trong mình một nhãn hiệu tôn giáo riêng biệt nào cũng có thể 
lên thiên đường. Họ có thể làm được điều này nếu họ tu tập trau dồi những 
phẩm chất con người của họ và nếu họ không lạm dụng nhân phẩm của họ 
và duy trì chân giá trị con người và trí khôn của con người.  

Theo một số nhà lãnh đạo tôn giáo, một người sống đời sống vô hại, không 
thể lên thiên đường mà trước tiên không chấp nhận thần linh, thượng đế của 
họ. Nhưng một tên trộm cướp, đã phạm pháp, gây ra mối hiểm nguy cho 
những con người vô tội bằng cách phạm phải tất cả những hành động xấu 
xa, tội lỗi cũng có thể có được cơ hội để lên thiên đường bởi vì anh ta đơn 
giản chỉ nói một niệm trước lúc mạng chung rằng: “Tôi tin vào thiên 
đường”. Họ nói rằng nếu bạn tôn thờ tôn giáo của họ, thượng đế sẽ tha thứ 
tất cả những tội lỗi mà bạn đã phạm phải và ngay lập tức bạn được họ đưa 
lên thiên đường. Tên tội phạm này đã có được cơ hội để được lên thiên 
đường sau khi xâm phạm đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc của những con 
người vô tội. Theo họ, thượng đế có thể cứu rỗi tên tội phạm nhưng không 
có sự cảm thông đối với những ai đã trở thành nạn nhân của tên tội phạm 
này.  

Nếu thượng đế  có thể cứu rỗi kẻ phạm tội sau khi đã phạm phải những hành 
động độc ác, tội lỗi và hãm hại những người khác, thì tại sao thật khó khăn 
cho anh ta ngưng làm những hành động tội lỗi này? Người con Phật tin rằng 
dù đó là một người mang khác nhãn hiệu tôn giáo hoặc là thậm chí nếu họ 
cho rằng họ không tôn thờ một tôn giáo nào, nếu họ thánh thiện, người có 
văn hóa, được tu tập và nếu họ không làm hại những người khác, có đức tính 
thanh nhã, độ lượng thì họ được xem như là những con người xứng đáng 
được tôn kính và trân trọng theo quan điểm Phật giáo.  

Vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang phải đương đầu hiện nay là chúng ta có 
quá nhiều truyền thống và phong tục tập quán do ông bà tổ tiên của chúng ta 
để lại, trong khi đó những điều này chỉ phù hợp với lối suy nghĩ của họ vào 
thời điểm đó. Họ có những triển vọng của riêng bản thân mình. Trong qúa 
khứ, khoa học và kỹ thuật và kiến thức về thế giới, về đời sống và nhân sinh 
vũ trụ vô cùng nghèo nàn lạc hậu. Sợ hãi và vô minh làm động cơ cho họ để 
mà họ bắt đầu hình thành nên nhiều loại lễ nghi, nghi thức và nhiều buổi tế 



lễ đa dạng. Sau này, những hình thức lễ nghi, tế lễ này trở thành những 
phong tục truyền thống. Những truyền thống này sau đó được công thức hóa 
thành nhiều nền văn hóa khác nhau. Là những người con Phật, chúng ta có 
thể chấp nhận những hình thức này như là một bộ phận của những nét văn 
hóa khác nhau của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên cảm thấy rằng 
chúng ta buộc phải chấp nhận và thực hành theo tất cả những truyền thống, 
phong tục này. Chúng ta tôn trọng văn hóa và truyền thống, song đồng thời 
nên cố tìm ra liệu những nét văn hóa truyền thống này mang ý nghĩa đặc 
trưng gì không hoặc là liệu chúng có lợi ích cho bản thân chúng ta và cho 
những người khác hay không. Nếu những truyền thống này có lợi ích cho cả 
hai, thì lúc đó chúng ta nên chấp nhận chúng. Nếu không, chúng ta nên cảm 
thấy rằng mình có quyền tự do không chấp nhận chúng và chọn lấy những 
phương cách mới thích hợp với lối sống hiện đại của chúng ta.  

---o0o--- 

Cách Chọn Lựa Một Tôn Giáo 

Khi chọn lựa một tôn giáo, chúng ta nên tránh những gì mang tính 
chất truyền thuyết hoặc là nghe nói suông. Người ta đến và nói với chúng ta 
về tất cả những mẩu chuyện thú vị hấp dẫn về những đấng quyền năng siêu 
nhiên, về bậc đạo sư của họ, bậc thầy, những nghi thức hành trì tôn giáo, 
nam thần và nữ thần v.v.... Họ cường điệu và nhân cách hóa những sự kiện 
hoặc những mẩu chuyện và đến và bảo chúng ta chấp nhận niềm tin của họ. 
Lời khuyên của Ðức Phật là không nên chấp nhận những gì họ nói mà không 
xem xét chúng một cách thận trọng. Chúng ta có lý trí của một con người 
bình thường để suy nghĩ nhưng bởi vì những nhược điểm của mình, chúng ta 
không tạo ra cơ hội để cho lý trí đó suy nghĩ mà không mang thành kiến, 
thiên vị. Ðức Phật khuyên chúng ta không nên chấp nhận bất cứ điều gì mà 
không cân nhắc kỹ lưỡng mỗi lời tranh luận. Nếu chúng ta không cân nhắc 
kỹ lưỡng thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết rằng những gì chúng ta chấp 
nhận một cách vội vàng là không đúng.  

Chúng ta không nên phụ thuộc vào bất kỳ một bộ thánh điển nào mà không 
nghiên cứu nó một cách chính xác. Một số người cho rằng thánh điển của 
tôn giáo họ là đúng và của những người khác tôn giáo là sai. Họ cũng nói 
rằng đó là một bức thông điệp từ thiên đường, được ghi nhận bởi thẩm 
quyền tôn giáo họ và chúng ta phải chấp nhận nó mà không cần phải chất 
vấn, kiểm nghiệm. Lời khuyên của Ðức Phật là không nên chấp nhận bất cứ 
điều gì được ghi lại trong những bộ thánh điển mà không xem xét chúng cẩn 



thận. Bạn có thể tìm thấy một bậc đạo sư nào khác đã tuyên thuyết những 
ngôn từ như thế không? Ngài đã tôn trọng khả năng lý trí của con người. 
Ngài đã tạo cho ta biết bao tự do để theo đuổi một tôn giáo!  

Theo quan điểm Phật giáo, người ta có thể ghi lại bất cứ điều gì trong kinh 
sách của họ và sau này giới thiệu những lời ghi lại ấy như là những bộ thánh 
điển với những bức thông điệp từ thiên đường. Con người chấp nhận những 
ghi nhận ấy mà không cần chất vấn. Những nhà lãnh đạo tôn giáo dùng 
quyền uy của họ để kiểm soát, điều khiển con người như thể họ là những 
đứa trẻ con. Họ đưa ra những quan điểm tôn giáo được làm sẵn của họ. Do 
vậy, họ truyền trao những quan niệm điểm của mình cho những người khác 
và buộc họ phải chấp nhận và tin theo. Do đó, con người ta không có được 
cơ hội để sử dụng ý thức thông thường hoặc là khả năng lý trí của họ để hiểu 
sự vật một cách chính xác.  

Lời khuyên tiếp theo của Ðức Phật là không nên chấp nhận bất cứ điều gì 
thông qua duy suy luận. Mặc dù chúng ta khuyên người ta không nên chấp 
nhận điều gì mà không có lý trí, Ðức Phật nói rằng chúng ta không nên sử 
dụng duy lý trí. Sự suy luận của chúng ta rất là hạn chế. Ngay cả trẻ con 
cũng có thể suy luận theo cách suy nghĩ riêng của chúng. Chúng ta cũng có 
thể suy luận những vấn đề nhất định nào đó trong khả năng tư duy của chúng 
ta. Khi chúng ta so sánh sự suy luận của chúng ta với sự suy luận của những 
tư tưởng gia vĩ đại hoặc là của những khoa học gia, thì lúc đó dưới cặp mắt 
của những nhà trí thức uyên thâm này, sự suy luận của chúng ta không chính 
xác.  

Khi chúng ta so sánh sự suy luận của những bậc trí thức uyên thâm này với 
cách suy luận của những bậc đạo sư đã giác ngộ thì chúng ta có thể hiểu 
rằng sự suy luận của những bậc trí thức này cũng không hoàn hảo.  

Ðó là lý do tại sao Ðức Phật nói rằng: “Hãy chấp nhận chân lý nằm trong 
khả năng của bạn chứ không nên lập tức cho rằng đó là chân lý tuyệt đối”. 
Hãy để cho tâm thức bạn suy luận một cách tự do. Hãy tạo điều kiện cho tâm 
thức phát triển, tăng trưởng. Không nên khép cửa tâm thức ngay lập tức. 
Những gì bạn đã chấp nhận sau này có thể thay đổi theo những kinh nghiệm 
và sự hiểu biết chín chắn và đúng đắn, chính xác.  

Lời khuyên tiếp theo là không nên chấp nhận điều gì thông qua sự tranh luận 
mang tính lôgic. Sự tranh luận phụ thuộc vào khả năng, kiến thức, kỹ năng 



và thái độ tài năng chứ không phụ thuộc vào sự kiện và chân lý. Sự tranh 
luận có thể làm phát sinh tình cảm và tự ngã.  

---o0o--- 

Ba Ðặc Tính 

Mục tiêu chính yếu của tôn giáo là chú trọng nhiều hơn đến lĩnh vực 
tu tập một đời sống thánh thiện, một đời sống giới hạnh, luân lý đạo đức và 
nhằm duy trì sự hòa bình, an lạc, hạnh phúc và sự tự tin trong tâm và nhằm 
đẩy mạnh  sự tự do giải thoát khỏi trạng thái tâm lý sợ hãi, lo lắng, sân hận, 
thù địch và vô minh hơn là dồn hết thời gian vào việc sùng bái, cầu nguyện 
và thực thi những hình thức lễ nghi tôn giáo.  

Nhân loại có ba bản chất: thú tính, nhân tính và thiên tính hay tính siêu 
phàm. Tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong việc đè nén hoặc kiểm soát 
thú tính trong con người. Chúng ta không thể đạt được an lạc hạnh phúc 
bằng cách chỉ cầu nguyện suông. Nếu con người cũng sống để mà ăn, để tìm 
sự che chở, bảo vệ và để sinh đẻ, thì lúc đó sẽ không có sự khác biệt giữa thú 
vật và con người.  

Tuy nhiên, con người khác với thú vật ở chỗ là con người có thể được hướng 
dẫn phát triển tâm cao thượng. Tôn giáo là một nhân tố hùng mạnh giúp anh 
ta hoàn thành nhiệm vụ này.  

Có một đặc tính phi thường trong tâm thức con người được gọi là Pháp. 
Pháp được căn cứ trên cơ sở những phẩm chất con người của chúng ta. Làm 
người, chúng ta phải tu tập, trau dồi tàm quý. Sợ hãi về tội lỗi, điều xấu xa, 
tàn bạo và những việc làm nguy hiểm sẽ phạm phải. Mặc khác, làm người 
chúng ta nghĩ rằng chúng ta thật hổ thẹn khi làm những điều ác, trái với 
lương tâm, làm những việc phi luân lý đạo đức. Nhằm duy trì chân giá trị 
con người, đảm bảo khả năng lý trí của con người, chúng ta phải tu tập tàm 
và quý.  

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều nơi cầu nguyện, 
cúng tế. Tại phương Ðông, nhà thờ, thánh đường, đền đài, chùa chiền và 
nhiều nơi cúng tế, cầu nguyện khác đông chật người. Họ cho rằng tôn giáo 
đang phát triển tốt. Khắp mọi nơi đâu chúng ta cũng nhìn thấy người, cầu 
nguyện, cúng bái, đốt hương và vàng bạc, giấy tờ v.v... nhưng thực sự có 
bao nhiêu người trong số những người cầu nguyện ấy duy trì một sự tàm quý 
trong tâm họ? Nếu những phẩm chất tự nhiên và cao quý này vắng mặt, thì 



thực sự có một tôn giáo chân thật không? Nhiều người trong số họ tuyên bố 
tôn giáo của họ một cách to tác nhưng thực sự thiếu đi những phẩm chất của 
con người, để lại những tình trạng thảm thương cho tôn giáo.  

   

---o0o--- 

TÔN GIÁO TRONG THỜI ÐẠI  KHOA HỌC 

Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và ở đó hầu như 
tất cả mọi mặt của cuộc sống chúng ta bị ảnh hưởng bởi khoa học. Kể từ 
cuộc cách mạng khoa học bùng nổ vào thế kỷ 17, khoa học đã tiếp tục bị ảnh 
rất nhiều vào những gì chúng ta nghĩ và chúng ta làm.  

Sự ảnh hưởng của khoa học đặc biệt rất mạnh mẽ trong các niềm tin tôn giáo 
truyền thống. Rất nhiều khái niệm cơ bản của tôn giáo bị sụp đổ dưới áp lực 
của khoa hoc hiện đại và không còn được giới trí thức chấp nhận nữa. Nó 
không còn có thể khẳng định chân lý bắt nguồn chỉ thông qua những sự suy 
đoán mang tính chất thần học hay căn cứ hoàn toàn vào quyền lực của kinh 
điển trong sự tách biệt với những xem xét của khoa học. Chẳng hạn như, 
những khám phá của các nhà tâm tâm lý học hiện đại chỉ ra rằng, đầu óc con 
người (tâm cũng giống như thể xác (sắc) hoạt động theo quy luật thông 
thường và tự nhiên mà không có sự hiện hữu của một cái ngã hay linh hồn 
trường tồn bất biến như một số tôn giáo đã chủ trương. Một số nhà lãnh đạo 
tôn giáo rất coi thường những phát minh của khoa học chống đối đi ngược 
lại với những niềm tin giáo lý, mang tính chất giáo điều của tôn giáo họ. 
Những thói quen về mặt tinh thần cứng rắn như vậy thực sự là một sự cảm 
tử cho sự phát triển nhân loại. Bởi vì con người hiện đại không tin những gì 
mập mờ, mù quáng cho dù điều đó đã được chấp nhận do truyền  thống, 
những nhà lãnh đạo tôn giáo như thế chỉ thành công trong hàng ngũ những 
người không tin vào tín ngưỡng bằng những học thuyết sai lầm của họ. Mặt 
khác, một vài nhà lãnh đạo tôn giáo thấy rằng rất cần thiết để điều chỉnh 
những học thuyết khoa học được chấp nhận rộng rãi bằng cách đưa ra những 
giải thích mới cho niềm tin cuả họ. Ðiển hình cho trường hợp này là học 
thuyết tiến hóa của Ðacuyn (Darwin’s Theory of Evolution). Nhiều tôn giáo 
cho rằng loài người được tạo ra trực tiếp bởi Thượng đế. Tuy nhiên, Ðacuyn 
cho rằng loài người đã tiến hóa từ loài vượn người (khỉ không đuôi). Ðây là 
một học thuyết làm giảm  niềm tin vào học thuyết thiêng liêng của sự tạo 
hóa. Bởi vì tất cả tư tưởng gia sáng suốt đã chấp nhận học thuyết của 
Ðacuyn, cho nên các nhà thần học không có sự lựa chọn nào hơn ngoại trừ 



đưa ra một sự lý giải mới cho học thuyết của họ, nhằm thích ứng với học 
thuyết này vốn dễ họ đã phản bác trước đây.  

Dưới ánh sáng của những phát minh khoa học hiện đại, sẽ không khó khăn 
để hiểu rằng rất nhiều quan điểm của các tôn giáo liên quan tin vào sự sống 
chỉ là những tư tưởng mang tính quy ước mà từ lâu đã được quá nhân 
nhượng. Tuy nhiên, xét về phương diện tổng quát thì chúng ta có thể nói 
rằng: các Tôn giáo cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của  nhân 
loại. Họ đã đưa những giá trị và  các tiêu chuẩn, và hình thành những 
nguyên tắc đạo đức nhằm hướng dẫn con người đến cái Chân-Thiện-Mỹ. 
Nhưng, cho dù tất cả đều tốt họ đã thi hành, các Tôn giáo có thể không còn 
tốn tại trong thời đại khoa học hiện đại nếu các tín đồ cũ cứ khăng khăng 
giam cầm chân lý trong các hình thức cứng nhắc và giáo điều. Luôn khuyến 
khích các hình thức nghi lễ và những hình thức mà đã làm kiệt sức ý nghĩa 
cơ bản trong giáo lý của họ.  

---o0o--- 

Phật Giáo Và Khoa Học 

Mãi cho đến đầu thế kỷ qua, Phật  giáo mới không  bị giới hạn bởi những 
quốc gia chưa bao giờ tiếp xúc với nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên, ngay 
từ lúc đầu tiên, những lời dạy của Ðức Phật luôn luôn mở ra cho những tư 
tưởng khoa học. Một lý do tại sao giáo pháp có thể được dễ dàng chấp nhận 
bởi tinh thần khoa học là Ðức Phật không bao giờ khuyến khích niềm tin 
cứng nhắc giáo điều. Ngài không tuyên bố rằng giáo pháp của ngài dựa hoàn 
toàn vào niềm tin, tín ngưỡng hoặc là sự mặc khải của đấng thần linh; ngược 
lại, Ngài cho phép về mặt tự do tư tưởng và sự uyển chuyển tinh thần tùy 
duyên nhi bất biến.  

Nguyên nhân thứ hai là tinh thần khoa học có thể được tìm thấy trong 
phương pháp của Ðức Phật khi đề cập đến chân lý phổ quát. Phương pháp 
của Ðức Phật khi khám phá và kiểm nghiệm tương tự với phương pháp của 
các khoa học gia này áp dụng. Khoa học gia quan sát thế giới bên ngoài một 
cách khách quan và sẽ chỉ hình thành nên một học thuyết khoa học sau khi 
kiểm tra rất nhiều thử nghiệm thành công trong thực tế.  

Sử dụng phương pháp tương tự cách đây 25 thế kỷ, Ðức Phật quan sát thế 
giới nội tâm (thế giới bên trong) với tâm ly tham không chấp thủ và khuyến 
khích chư đệ tử của ngài không nên chấp nhận lời dạy nào cho đến khi họ đã 
khảo sát kỹ lưỡng và thực chứng bản thân về chân lý thực tại đó. Cũng giống 



như giới khoa học ngày nay sẽ không tuyên bố rằng kiểm nghiệm của họ 
không được sao y nguyên bởi những người khác. Ðức Phật cũng không 
tuyên bố rằng những sự tu tập của ngài sẽ đưa đến sự gíác ngộ vô thượng, 
chánh giác là chỉ dành riêng cho Ngài không thôi.  

Do đó, trong phương pháp đi tìm chân lý, Ðức Phật cũng dùng phương pháp 
phân tích giống như giới khoa học hiện đại. Ngài đã dùng một phương pháp 
thực tế khoa học và khả thi nhằm đạt được một chân lý tuyệt đối và kinh 
nghiệm giác ngộ. Trong khi Phật giáo rất phù hợp với tinh thần khoa học. 
Chúng ta thừa nhận rằng ứng dụng thực tế của khoa học có thể làm cho nhân 
loại sống một cuộc sống thoải mái hơn và thưởng thức, hưởng thụ những 
điều tuyệt vời mà họ chưa từng  mơ tới trước đây. Khoa học đã gúp cho con 
người bơi tốt hơn các loài cá, bay cao hơn các loài chim, và có thể đặt chân 
lên cung trăng. Nhưng trong lĩnh vực kiến thức có thể chấp nhận theo quy 
ước, trí tuệ khoa học bị giới hạn trong những  bằng chứng dựa vào thực 
nghiệm hơn là lý thuyết. Và chân lý khoa học chịu sự thay đổi thường 
xuyên, không thường hằng bất biến. Khoa học không thể mang lại cho con 
người cách kiềm chế tâm của anh ta và khoa học không cung cấp cho con 
người sự kiểm soát về luân lý đạo đức cũng như mục đích của cuộc sống. Dù 
cho khoa học có tạo ra những điều tuyệt diệu cho nhân loại, nhưng khoa học 
thực sự bị giới hạn rất nhiều trong các lĩnh vực mà Phật giáo đã đi xa hơn 
khoa học trong các lĩnh vực đó.  

---o0o--- 

Những Giới Hạn Của Khoa Học 

Người ta thường nghe nhiều về khoa học và những gì khoa học có thể 
làm và những gì khoa học không thể làm. Kiến thức khoa học bị “hạn chế” 
trong những dữ liệu được thâu nhận thông qua các giác quan. Nó không 
nhận ra thực tế mà vượt quá những dữ liệu của giác quan. Chân lý khoa học 
được xây dựng trên cơ sở những sự quan sát logic về những dữ liệu của giác 
quan  luôn luôn thay đổi. Do đó chân lý khoa học là chân lý tương đối không 
nhắm tới những thử nghiệm của thời gian. Và giới khoa học ý thức được 
điều này, luôn luôn sẵn sàng thải bỏ học thuyết đó nếu nó có thể được thay 
thế bằng một học thuyết tốt hơn.   

Khoa học luôn nỗ lực tìm hiểu thế giới bên ngoài và chỉ lướt sơ qua thế giới 
nội tâm của con người. Thậm chí ngành tâm lý đã thực sự không thể hiểu 
được thấu đáo nguyên nhân cắt nghĩa sự lo âu về mặt tinh thần của con 



người. Khi con người không được thỏa mãn và nhàm chán cuộc đời và thế 
giới nội tâm của anh ta tràn đầy  những phiền não và những lo âu thì khoa 
học ngày nay không thể trang bị những biện pháp nhằm giúp anh ta vượt 
qua. Các ngành khoa học xã hội phục vụ cho môi trường sống, có thể mang 
lại cho anh ta một mức độ hạnh phúc giới hạn nào đó. Nhưng không giống 
như loài súc vật con người cần có nhu cầu nhiều hơn chứ không chỉ vào 
những sự thoải mái về mặt thể xác và những nhu cầu giúp cho anh ta đương 
đầu với những phiền não và khổ đau, phát sinh từ trong cuộc sống thường 
nhật của anh ta.  

Trong xã hội ngày nay, quá nhiều người gặp phải sự sợ hãi, giao động, trạng 
thái bất an trong cuộc sống từ vật chất đến tinh thần, nhưng khoa học khộng 
thể giúp đỡ họ. Khoa học không thể dạy con người bình thường kiềm chế, 
kiểm soát tâm của anh ta khi anh ta bị đưa đẩy bởi bản năng của thú vật đang 
khao khát trong lòng anh ta. Liệu khoa học có thể làm cho con người tốt hơn 
chăng? Nếu có thể, thì tại sao những hành động bạo lực và những thói quen 
phi luân lý đạo đức tồn tại nhiều ở những quốc gia mà khoa học phát triển? 
Liệu có đúng khi nói rằng cho dù tất cả những tiến bộ mà khoa học đã đạt 
được và những thuận lợi mang lại dâng hiến cho con người, khoa học để lại 
bên trong con người về cơ bản thì không có sự đổi thay: Khoa học chỉ làm 
căng thẳng thêm những cảm xúc của con người về sự độc lập và thiếu thốn? 
Ngoài ra, khoa học cũng thất bại trong lãnh vực mang lại cho nhân loại cảm 
giác an toàn, và khoa học cũng đã khiến cho mọi nguời cảm thấy thậm chí 
bất an hơn bằng cách đe dọa thế giới bằng những khả năng hủy diệt hoàn 
toàn.   

Khoa học “không thể” cung cấp cho cuộc đời một mục tiêu đầy ý nghĩa. Nó 
không thể cung cấp cho con người những lý do rõ ràng để sinh tồn. Thực tế, 
khoa học hòan toàn mang tính chất thế gian về bản chất và khao học không 
quan tâm đến mục đích tinh thần của con người. Chủ nghĩa hưũ vật chất cố 
hữu trong tư tưởng khoa học, từ chối những mục tiêu tinh thần, cao hơn là 
sự hài lòng thỏa mãn về vật chất. Bằng những học thuyết chọn lựa và chân 
lý tương đối, khoa học không đếm xỉa, đến một số sự kiện quan trọng nhất 
và để lại những câu hỏi chưa trả lời được. Chẳng hạn như khi được hỏi : 
“Tại sao có sự không cân bằng về mặt thể chất và tinh thần tồn tại giữa con 
người ?”. Không có một giải thích khoa học nào có thể đưa ra để lý giải 
những câu hỏi như thế. Ðó là những vượt quá giới hạn chật hẹp của khoa 
học. Tâm siêu việt của Ðức Phật không bị giới hạn ở những dữ liệu và có thể 
vượt xa hơn logic bị mắc kẹt trong sự giới hạn của nhận thức tương đối. 
Ngược lại , sự nhận thức của con người dựa trên cơ sở thông tin mà nó thu 



thập được và tàng chứa trong nó, cho dù ở trong lĩnh vực Tôn giáo, triết học, 
khoa học hay nghệ thuật, những thông tin cần thiết cho tâm được thu thập 
thông qua các căn của ta. Những thông tin rất hạn chế làm cho sự hiểu biết 
của chúng ta bị méo mó đi. Trong cuốc sách “Learned Ignorance”, một học 
giả ngưới Pháp Nichoras đã quan sát như sau:   

“Tất cả những cuốn sách được kheo khoang rùm beng của chúng ta dựa trên 
cơ sở các giác quan thực sự là sự vô minh tăm tối và kiến thức chân thật chỉ 
đạt dược bằng cách vứt bỏ tất cả những thứ kiến thức đó cho đến khi chúng 
ta tư duy mà không cần dùng đến những ý tưởng của các giác quan. Chân lý 
không phụ thuộc vào những vấn đề bên ngoài chúng ta nhưng bên trong 
chúng ta không thể hy vọng tìm thấy chân lý bằng những thử nghiệm sự 
nhận thức bằng các giác quan hoặc thậm chí bằng những suy luận và logic. 
Ðây chỉ là những công cụ để đạt được tri kiến chứ không phải là chân lý. 
Chân lý phải bắt nguồn từ sự nhận thức giác ngộ bên trong (nội tâm. Sách 
vở chỉ có thể khơi dậy tư duy và cung cấp cho chúng ta tri thức. Ðối với 
chân lý bạn phải chú tâm vào bên trong tự thân bời vì chân lý nằm ngay 
trong chính chúng ta. Do đó việc tìm tòi thu thập tri thức là một chuyện, và 
việc tìm cầu chân lý là chuyện khác”.  

“Ngôn ngữ là sản phẩm xác định của tâm chúng ta và tâm chúng ta tuỳ 
thuôïc vào tri thức thông qua sự cảm nhận của giác quan. Những giác quan 
này đôi khi không xác thực. Một sự kiện được nhiều người chứng kiến có thể 
đưa ra nhiều giải thích khác nhau”.  

Một số người rất tự hào, hãnh diện rằng họ biết nhiều điều trong cuộc sống. 
Trong thực tế, chúng ta biết càng ít thì sự giải thích của chúng ta càng chắc 
chắn hơn; ngược lại, chúng ta càng biết nhiều thì cúng ta càng nhận thấy sự 
hạn chế của chúng ta.  

Một học giả thông thái có lần viết một cuốn sách hay mà ông cho đó là một 
tác phẩm tuyệt đối hoàn hảo. Ông cảm thấy rằng cuốn sách đó bao hàm tất 
cả những tinh hoa của văn học và triết học. Tự hào về thành quả của ông ta, 
ông ta đưa kiệt tác đó cho một người bạn đồng nghiệp của ông, người cũng 
thông thái như ông ta, với yêu cầu là cuốn sách đó được xem lại bởi ông ta. 
Thay vì người bạn của ông yêu cầu tác giả viết ra một mẩu giấy về tất cả 
những gì ông biết  và tất cả những gì ông không biết. Tác giả ngồi trầm tư 
suy nghĩ, nhưng sau đó một thời gian ông không thể viết ra những gì ông 
biết. Thế thì sau đó ông đề cập đến câu hỏi thứ hai, và lại một lần nữa anh ta 
không thể viết ra những gì anh ta không biết. Cuối cùng, với tự ngã của ông 



ta trong tình trạng khó xử nhất, ông rất hổ thẹn và thực sự nhận ra rằng 
những gì anh ta biết thì những thứ đó thật sự là vô minh.  

Liên quan đến vấn đề này, Socrates, học giả nổi tiếng thành Athen, Hy Lạp 
cổ đại đã phát biểu như sau khi được hỏi những gì ông biết: “Tôi biết một 
điều duy nhất là-đó là điều tôi không biết”.  

---o0o--- 

Phật Giáo  Vượt  Xa Hơn  Khoa Học 

Phật giáo đi xa hơn khoa học hiện đại trong sự thừa nhận lãnh vực 
kiến thức rộng hơn được cho phép bởi những nhận thức khoa học. Phật giáo 
thừa nhận rằng tri thức phát sinh từ các giác quan (các căn) cũng như những 
kinh nghiệm cá nhân đạt dược nhờ vào sự tu tập tâm. Bằng cách huấn luyện 
và phát triển một trạng thái tâm định cao độ những kinh nghiệm tôn giáo có 
thể được liễu tri và xác chứng cho là tự thân. Kinh nghiệm tôn giáo không 
phải là điều gì mà có thể được thấu hiểu bằng cách kiễm tra các thí nghiệm 
trong ống kiểm nghiệm hay là được kiểm tra dưới một tấm kính hiển vi.  

Chân lý do khoa học phát hiện ra thì mang tính tương đối và chịu quy luật 
vô thường, trong khi đó chân lý do Ðức Phật tìm ra thì tối hậu, tuyệt đối : 
Chân lý về các Pháp không thay đổi theo thời gian và không gian dù Chư 
Phật có xuất hiện hay không thì chân lý vẫn là chân lý. Hơn thế nữa, trái lại 
với học thuyết mang tính lựa chọn của khoa học, Ðức Phật khuyên các học 
thuyết không nên chấp chặt với các học thuyết khác. Thay vì đưa ra các học 
thuyết, Ðức Phật dạy con người làm thế nào để sống một cuộc sống chân 
chính bằng cánh thanh tịnh các căn và đoạn trừ tham ái, chấp thủ, Ðức Phật 
chỉ ra con đường nhờ vào đó mà  chúng ta có thể khám phá ra chính chúng 
ta, bản chất chân thật của cuộc đời. Và mục đích của cuộc đời có thể tìm 
thấy.  

Vấn đề thực hành rất quan trọng trong Ðức Phật, một người nếu học nhiều 
nhưng không thực hành thì giống như một người đọc tụng các công thức từ 
một cuốn sách dạy nấu ăn khổng lồ mà không sửa soạn được một món ăn 
nào cả. Sự đói khát của anh ta không thể làm dịu đi được chỉ bằng  kiến thức 
sách vở. Thực hành là một điều kiện tiên quyết của việc giác ngộ mà trong 
một số trường phái Phật giáo như : Thiền tông xem việc thực hành quan 
trọng hơn kiến thức kinh điển- “Bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật”.  



Phương pháp khoa học về mặt bên ngoài và các khoa học hiện đại khai thác 
thiên nhiên và các yếu tố khác cho những sự thoải mái riêng của họ, và 
thường làm ngơ đi nhu cầu cần thiết để hài hòa với môi sinh và do đó làm ô 
nhiễm thế giới. Trái lại, Phật giáo hướng trực tiếp vào bên trong nội tâm và 
quan tâm đến sự phát triển bên trong nội tâm của con người. Ở mức độ thấp 
hơn, Phật giáo dạy từng cá nhân cách điều chỉnh và đối phó với những vấn 
đề và những tình huống trong cuộc sống thường nhật. Ở mức độ cao hơn, 
Phật giáo khuyến khích cho con người nỗ lự vượt qua tự ngã thông qua việc 
thực hành tu tập tâm và phát triển tâm. Phật giáo là một hệ thống tu tập tinh 
thần rất hoàn hảo, liên quan tới viêc chứng đắc tuệ quán về bản chất của các 
pháp chằm đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn về chân lý tối hậu-Niết-bàn 
(Nibbana) - Hệ thống này vừa thự tế vừa khoa học. Nó liên quan đến sự 
quan sát trong tình trạng ly tham về trạng thái tình cảm và tinh thần. Một 
hành giả khi hành thiền, giống một nhà khoa học hơn một viên thẩm phán, 
quan sát thế giới nội tâm với chánh niệm, tỉnh giác.  

Một khoa học không có sựï hiện hữu của Tôn giáo không có những ý tưởng 
luân lý đạo đức, khoa học tạo ra sự nguy hiểm cho tất cả nhân loại. Khoa 
học đã chế tạo ra các loại máy móc có thể trở thành loại chúa tể, đạn dược và 
bom là món quà của khoa học cho thiểu số đang nắm quyền lực mà số mệnh 
của toàn nhân loại trên thế giới phụ thuộc vào họ. Trong khi đó, số người 
còn lại chờ đợi trong trạng thái thống khổ và sợ hãi không biết khi nào vũ 
khí hạt nhân, chất khí độc và những loại vũ khí giết người - tất cả những 
thành quả khoa học được thiết kế để giết một cách có hiệu quả-sẽ sử dụng 
chúng không những không hòan tòan cung cấp cho nhân loại những bài học 
luân lý đạo đức mà nó còn cung câp thêm nhiên liệu cho sự bùng cháy khát 
ái của con người .   

Khoa học không có những sự thu hút về mặt luân lý đạo đức, chỉ là sự hủy 
diệt:  nó trở thành  "một con người tàn bạo” mà loài người khám phá ra. Và 
rủi thay, chính "con người tàn bạo này đang trở nên rất mạnh bạo và đầy đủ 
quyền lực hơn con người. Trừ phi con người biết cách kiềm chế và hướng 
dẫn con người tàn bạo này, thông qua việc thự hành đạo đức luân lý Tôn 
giáo thì con người tàn bạo này sẽ chống chế đưoc “anh ta”. Không có sự 
hướng dân Tôn giáo, khoa học sẽ đe dọa thế giới bằng sự hủy diệt. Trái lại, 
khoa học khi kết hợp với tôn giáo chẳng hạn như Phật giáo có thể chuyển 
hóa thế giới này thành một thiên đàng của sự hoà bình an lạc, an toàn và 
hạnh phúc.  



Chưa bao giờ có một giai đoạn nào khi sự kết hợp giữa khoa học và tôn giáo 
cực kỳ cần thiết, những lợi ích tốt nhất và phục vụ tốt nhất cho nhân loại. 
Tôn giáo nếu không có khoa học là tôn giáo mù quáng, mê tín dị đoan,  
trong khi đó khoa học mà không có tôn giáo thì sẽ trở thành phá hoại.  

---o0o--- 

Lời Tuyên Bố Của Phật Giáo 

Trí tuệ được hình thành trên cơ sở lòng từ đóng vai trò quan trọng 
việc chuyển hướng mục tiêu hiểm nguy mà khoa học hiện đại đang hướng 
đến. Phật giáo có thể cung cấp vị lãnh tụ tinh thần và phát minh khoa học 
nhằm thúc đẩy một nền văn hóa tươi sáng hơn trong tương lai. Phật giáo có 
thể cung cấp mục tiêu có giá trị cho sự tiến bộ của khoa học hiện thời đang 
đứng trước một bế tắc, vô cùng thất vọng, bị nô lệ bởi những phát minh của 
khoa học.  

Albert Einstein, nhà bác học và nhà vật lý học nổi tiếng của thế kỷ 20 đã 
tuyên bố về Phật giáo khi ông phát biểu rằng:   

“Nếu có một tôn giáo nào mà đương đầu với nhũng nhu cầu của khoa học 
hiện đại thì tôn giáo đó sẽ là Phật giáo. Phật giáo không yêu  cầu sự xét 
duyệt lại nhằm làm cho nó bắt kịp với những phát minh khoa học, trong thời 
gian gần đây Phật giáo cũng không cần chia sẻ những quan điểm của mình 
với khoa học bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học đồng thời vượt xa hơn khoa 
học. Phật giáo là một cầu nối giữa tư tưởng tôn giáo, và khoa học bằng 
cách khuyến khích con người khám phá ra những khả năng tiềm ẩn bên 
trong chính anh ta. Vì vậy, Phật giáo là một tôn giáo vượt thời gian”.  

---o0o--- 

TÔN GIÁO VÀ HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI 

Những lý giải khác nhau  

“Tôn giáo” và “hòa bình” là hai thuật ngữ thường được nhiều người định 
nghĩa và giải thích theo niềm tin tôn giáo và trình độ hiểu biết khác nhau của 
họ.  



Các học giả và các nhà triết học đã nhìn tôn giáo theo nhiều khía cạnh khác 
nhau. Một số người định nghĩa tôn giáo theo một ý nghĩa rất chật hẹp và hạn 
chế, trong khi đó có một số người lại xem nó ở một bình diện rộng hơn.  

Từ điển Oxford định nghĩa: “Tôn giáo là một thống niềm tin và sùng bái (a 
system of faith and worship), là sự nhận thức của con người về một Thượng 
đế cá nhân buộc phải tuân theo, và hậu quả của sự nhận thức đó có liên 
quan đến phẩm hạnh của con người.   

Thomas Paine, một triết gia người Anh đã phát biểu “Thế giới là đất nước 
của tôi, nhân loại là anh em của tôi và làm các điều thiện là tôn giáo của 
tôi”. Một thái độ như thế đối với tôn giáo rất là cần thiết nhằm mục đích 
mang lại sự hòa bình và hài hòa cho thế giới mà chúng ta đang sinh tồn. 
H.G. Wells phát biểu “Tôn giáo là phần trọng tâm trong nền giáo dục của 
chúng ta. Nó quyết định những giá trị đạo đức của chúng ta”. Theo 
Emmanuel Kant, triết gia nổi tiếng người Ðức thì “Tôn giáo là sự nhận thức 
của chúng ta về những nguyên lý đạo đức như là những quy luật mà chúng 
ta không được phạm”.  

 Karl Marx, ngược lại, xem tôn giáo như là “thuốc phiện của nhân loại”- 
khiến cho con người trở nên xa rời với thực tế, nuôi dưỡng một niềm hy 
vọng ảo tưởng về hạnh phúc trong một kiếp sống sau khi chết sẽ được đền 
bù cho những hành động tội lỗi đã tạo trong kiếp sống hiện tại. Theo Engel 
“Tôn giáo chỉ là những phản ảnh không tưởng trong đầu óc của con người 
về những lực lượng bên ngoài điều khiển cuộc sống bên trong của họ lúc sơ 
khai”.  

---o0o--- 

Mục Tiêu Là Một 

Cho dù những sự dị biệt và những sự giải thích khác nhau, song tất cả 
các tôn giáo luôn luôn đồng ý rằng hòa bình là nhu cầu cần thiết và tôn giáo 
đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển sự an lạc, hòa bình cho mỗi cá 
nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và cộng đồng thế giới.  

---o0o--- 

Nhu Cầu Của Nền Giáo Dục Ðạo Giáo 



Khi thế giới ngày càng tiến sâu vào kỷ nguyên của sự hỗn độn với 
nhiều thứ vũ khí hạt nhân tinh vi và nguy hiểm và bên cạnh đó còn có hiện 
tượng thiên tai và sự suy đồi về luân lý đạo đức. Ngày nay nhu cầu cho việc 
giáo dục đạo giáo rất là quan trọng hơn bao giờ hết. Những lo lắng và bất an 
do những điều không chắc chắn về tương lai có thể là nguyên nhân gây ra 
những chứng bệnh căng thẳng trong tâm trí của con người. Những chứng 
bệnh này có thể được khắc phục bằng một sự hiểu biết đúng đắn về bản chất 
của tâm-một đề tài vượt xa nhừng hệ thống các trường trung học và đại học 
trong xã hội ngày nay. Tôn giáo luôn là chìa khóa để duy trì sự an lạc của 
tâm và mang lại sự khuây khoả về mặt tinh thần trong những lúc khẩn cấp 
như trong lúc gặp thiên tai hay là những lúc bị ngự trị bởi những giặc ngoại 
xâm và những sự quấy nhiễu khác.  

Nhân loại cần đến tôn giáo như là những con tàu đang cần những bến tàu 
kiên cố để cập vào. Tâm con người luôn luôn khuấy động như con vượn 
chuyền cây, như con ngựa đang nhảy. Và vì vậy, Tâm này cần phải có 
những trợ giúp để giữ cho nó được kiên định và vững chắc nhằm giải quyết 
những vấn đề trong khi đi tìm những ý tưởng cho mình trong cuộc sống. Với 
sự chấp nhận một số giáo lý nhất định nào đó, người ta có thể trói buộc tâm 
của họ vào đó. Như một con tàu khi được neo vào một bến cảng cố định nào 
đó thì có có thể vượt qua những cơn gió mạnh, bão táp, những sự rối loạn về 
mặt tinh thần trong cuộc đời.  

Vì vậy, giáo dục đạo học phục vụ như một công cụ nhằm làm thăng bằng 
tâm, phát sự sự thăng bằng đó và tránh xa các cực đoan. Nó dẫn dắt con 
người đi đên sự hiểu biết về chân bản chất của sự sống chết và vũ trụ. Rất 
cần thiết để cung cấp cho con người sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời, về 
mặt nội dung đạo đức luân lý, và giúp con người tẩy xoá đi những sự cuồng 
tín và những quan điểm, mở đường cho sự hoà hợp trong tôn giáo.  

---o0o--- 

Ai Là Người Theo Ðạo? 

Một người tín ngưỡng tôn giáo có thể được nhận diện bằng tính cách 
đạo đức, tư tưỏng, lời nói và hành động của người ấy. Một con người có tư 
tưởng thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và những hành động thiện là một con 
người có tín ngưỡng tôn giáo hoàn hảo, theo quan điểm của Phật giáo. Rất 
khó khăn trong việc xem xét liệu người đó có theo đạo hay không, nếu anh 
ta chỉ là người thường đi đến những nơi trang nghiêm và cầu nguyện cho 



chính bản thân, gia đình của anh ta mà không quan tâm đến tha nhân. Những 
hành động của anh ta xuất phát từ động cơ ích kỷ và tâm hẹp hòi.  

Mặt khác, có thể có những người không bao giờ tham dự vào những lễ hội 
tôn giáo, hoặc là cầu nguyện ở các đền thờ, tuy nhiên, họ vẫn có thể thực 
hành một số nguyên tắc tôn giáo bằng cách sống một cuộc sống an lạc và cố 
gắng khắc phục một số nhược điểm của họ và có sự cảm thông, khoan dung 
và hiểu biết đối với những người khác. Những người như thế được xem như 
mẫu người hoàn hảo hơn mẫu người đầu tiên.  

Một ý tưởng duy nhất đối với những người theo đạo là “sống một cuộc sống 
đơn giản và khiêm cung. Thông qua đó, họ có thể được giải thoát khỏi 
những vướng víu vào những mục tiêu vật chất và nhờ vậy họ có thể tận tâm 
với việc tu tập vì lợi ích của bản thân và tha nhân.  

---o0o--- 

Giá Trị Của Tôn Giáo 

Chỉ quan sát những cách thực hành, những hình thức lễ nghi bên 
ngoài dựa trên danh nghĩa tôn giáo thì khó mà có thể hiểu được giá trị của 
tôn giáo đặc trưng nào đó, đối với một người dân dã có thể thực hành một số 
truyền thống vô nghĩa nào đó, song nghĩ đó là chánh đạo. Ðể hiểu được chân 
giá trị của tôn giáo, chúng ta cần phải nghiên cứu giáo lý nguyên thuỷ của vị 
thầy sáng lập tôn giáo đó bằng cách truy tìm về những nguồn tư liệu gốc 
càng cổ xưa càng tốt. Chân giá trị của tôn giáo có thể được hiểu trong triển 
vọng đúng đắn, từ những lời dạy hợp lý và hài hoà có thể mang lại cho 
chúng ta những lời chỉ dẫn thực tế, liên quan đến việc tự tu sửa bản thân để 
giúp chúng ta sống theo một lối sống giản dị, khiêm cung và hợp với đạo lý-
với sự an lạc và biết đủ ngay chính trong hiện tại.  

Sự bày tỏ những sức mạnh, năng lực huyền bí và kỳ diệu, những hứa hẹn 
được sinh lên thiên đường sau khi chết, những sự thực hành mang tính mê 
tín dị đoan chỉ là những sự mê hoặc của các tôn giáo, kích thích tâm của đại 
đa số với những sự rùng mình, sự thích thú về mặt tình cảm và những niềm 
tin mù quáng. Họ không thanh tịnh hoá những cấu uế của tâm thức, đặc biệt 
mở đường cho những sự điên rồ mãnh liệt hơn về quyền lực, danh vọng và 
nhục dục thế gian.  

Swami Vivekananda, trong bài diễn thuyết của mình đã nói: “Chỉ có kinh 
nghiệm là nguồn tri thức duy nhất, những phương pháp tương tự trong việc 



nghiên cứu mà chúng ta áp dụng trong các lĩnh vực khoa học và những tri 
thức bên ngoài các lĩnh vực khac, nên được đem vào ứng dụng trong lĩnh 
vực tôn giáo. Nếu tôn giáo bị huỷ diệt do những khám phá, nghiên cứu như 
thế, thì điều đó có nghĩa là tôn giáo vô nghĩa, đó chỉ là vô dụng và không có 
giá trị. Loại tôn giáo này càng biến mất sớm càng tốt. Tại sao các tôn giáo 
lại cho rằng họ không bị trói buộc để tồn tại do những quan điểm suy diễn, 
có lẽ không ai biết được điều đó. Nhưng tốt hơn, con người nên trở nên vô 
thần bằng cách tôn thờ chủ nghĩa lý trí hơn là tin mù quáng vào hai trăm 
triệu thượng đế, vì quyền lực của bất kỳ ai đó.  

Trong khi tránh xa hai cực đoan-niềm tin mù quáng và thái độ cực đoan của 
tầng lớp trí thức-sự tham vọng tôn giáo nên tìm kiếm chân lý bằng lý trí và 
trí tuệ hơn là niềm tin mù quáng.  

---o0o--- 

Phương Pháp Hợp Lý Ðể Giới Thiệu Một Tôn Giáo 

Thời đại của chủ nghĩa huyền hoặc và thần bí đang nhanh chóng 
nhường bước cho tri thức khoa học và sự phát minh khám phá.  

Mặc dầu những phương pháp nguyên thuỷ của sự tưởng tượng như vậy đã 
phục vụ như là mục đích để loại bỏ đi một số sự sợ hãi và bất an về một thế 
lực vô hình nào đó từ trong tâm của những con người thời nguyên thuỷ thô 
sơ, song những phương pháp tương tự như vậy không thể áp dụng đối với 
trường hợp tâm thức con người trong thời hiện đại tân tiến.  

Liên quan đến nhu cầu cho một quan điểm hợp lý hơn, cựu Thủ tướng Ấn độ 
sau này- Shri Jawarharlal Nehru-đã phát biểu rằng chúng ta nên cố gắng 
tránh ba vấn đề chính khi giới thiệu một tôn giáo. Những vấn đề ấy là: 
những tạng thánh điển, ý tưởng về Thượng đế và thế giới bên kia hay là kiếp 
sau. Ngài chỉ ra rằng nếu chúng ta cố gắng giới thiệu tôn giáo bằng cách sử 
dụng một trong ba vấn đề cơ bản trên thì lúc đó con người sẽ có khuynh 
hướng nương tựa vào yếu tố đó-chấp nhận tôn giáo đó mà không vận dụng 
khả năng lý trí của mình. Tốt hơn hãy khuyên con người tìm kiếm chân lý 
thông qua tri thức và kinh nghiệm của mình với một cái tâm hoàn toàn tự do. 
Ðây thực sự là một phương pháp lý tưởng để giới thiệu một tôn giáo bởi vì 
phương pháp này tránh được những loại thành kiến về tôn giáo, niềm tin mù 
quáng và sự hiểu biết sai lầm.  



Nehru cũng đề cập rằng chúng ta không nên chấp nhận bất cứ điều gì được 
ghi chép trong các Thánh điển với danh nghĩa là tôn giáo. Ngài cho rằng 
nguyên lý chính yếu của tôn giáo của ngài là “thiện sinh thiện, ác sinh ác”. 
Trong tác phẩm “The Discovery of India”, khi đề cao giá trị của phương 
pháp tiếp cận hợp lý của Phật giáo, Nehru viết: “Ðức Phật có can đảm chỉ ra 
những sự bất mãn, không hài lòng về các tôn giáo bình dân, mê tín dị đoan, 
hình thức lễ nghi và đề cao vai trò cúng tế. Ngài cũng không quan tâm đến 
những quan điểm siêu hình học và thần học, phép thần thông biến hoá, 
những xự mặc khải và liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên. Sự mời 
gọi của Ngài là hãy dùng lý trí, luận lý và kinh nghiệm; Ngài nhấn mạnh về 
mặt luân lý đạo đức và đưa ra một trong những phương pháp phân tích-
phương pháp phân tích tâm lý vô ngã. Toàn bộ phương pháp giới thiệu tôn 
giáo của Ngài giống như việc hít một hơi thở của một ngọn gió trong lành từ 
một ngọn núi sau những luồng khí suy đoán siêu hình học”.  

Nehru còn nói tiếp rằng đức Phật đã dạy những điều vĩ đại hơn tất cả các học 
thuyết và giáo điều và thông điệp vĩnh cửu của Ngài đã làm cho nhân loại 
xúc động qua các thời đại. Có lẽ trong lịch sử quá khứ không có lúc nào mà 
thông điệp của Ngài về lòng từ bi và hoà bình lại cần thiết hơn để giải quyết  
nỗi khổ đau và sự phiền nhiễu của nhân loại như thời đại ngày nay.  

Albert Einstein khi nói về tôn giáo của tương lai, phát biểu rằng:  

“Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với những nhu cầu của khoa học 
hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại những quan điểm 
của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo 
không cần từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học vì Phật giáo bao gồm 
cả khoa học và đi trước khoa học.   

Và ông tiếp: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàn vũ. Tôn giáo 
ấy vượt xa một Thượng đế cá nhân, tránh xa những giáo điều và thần học, 
bao gồm cả thiên nhiên, vật lý và tâm linh. Tôn giáo ấy phải được căn cứ 
vào một ý niệm tôn giáo vươn lên từ kinh nghiệm của mọi điều, kinh nghiệm 
về thiên tự nhiên, vật lý và tâm linh và như là một nhất thể tràn đầy ý nghĩa. 
Phật giáo đáp ứng tất cả những vấn đề trên”.  

 Phương pháp được đức Phật sử dụng là một phương pháp độc nhất vô nhị 
trong biên niên của lịch sử các tôn giáo. Ngài khuyên chư vị đệ tử Ngài 
không nên chấp nhận Pháp chỉ vì lý do tôn trọng và kính ngưỡng mà chỉ 
chấp nhận sau khi đã khảo sát kỹ lưỡng.  



Ðức Phật khuyên những người đã có nhân duyên đến với Ngài đừng quá vội 
vàng chấp nhận giáo lý của Ngài và Ngài yêu cầu họ hãy suy nghĩ cẩn thận 
liệu giáo lý của Ngài có thực sự hấp dẫn và thiết thực đối với họ không.  

Nếu họ hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp của Ngài, thì chỉ sau đó Ngài 
mới chấp nhận họ làm đệ tử của Ngài. Thậm chí sau khi trở thành đệ tử của 
Ngài, Ngài không ngăn cản họ hỗ trợ Bậc đạo sư của họ trước kia. Ðiều này 
cho thấy rõ ràng mức độ tự do tư tưởng mà Ngài đã cho phép chư vị đệ tử 
Ngài, mà không có một sự ghanh tỵ, hiềm giận nào. Nó cũng chứng minh 
thái độ hài hoã, hoà nhã với các tôn giáo khác.   

T.H. Huxley đã nhận xét về Phật giáo: “Một hệ thống không thừa nhận sự 
hiện hữu của Thượng đế theo nghĩa các tôn giáo phương Tây; từ chối sự 
hiện hữu của linh hồn con người; một hệ thống coi việc tin vào sự bất tử là 
một sai lầm, ngôc nghếch; không chấp nhận tính hiệu quả của việc cầu 
nguyện và dâng hiến súc vật để cúng tế thần linh; Phật giáo là một hệ thống 
buộc con người tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình bằng nỗ lực của cá 
nhân; một hệ thống mà sự thanh tịnh khởi nguyên cuả nó không biết gì về 
những sự thệ nguyện phải phục tùng và không bao giờ tìm kiếm sự trọ giúp 
của một cánh tau thế tục. Phật giáo đã lan truyền nhanh chóng khắp mọi nơi 
từ thời Trung cổ và đang tiếp tục lan toả ở những nơi chưa có sự hiện hữu 
của Phật giáo; Phật giáo là một hệ thống cho dù những sự trộn lẫn của 
những tục mê tín dị đoan ép buộc, vẫn là một tín ngưỡng ưu việt của đại đa 
số phần đông nhân loại”.  

Theo sự quan sát của nhà khảo cổ học Alexander Cunningham, “Người con 
Phật truyền bá tôn giáo của mình bằng tiếng nói thuyết phục của sứ mệnh, 
nhưng nhiều tôn giáo khác lạ truyền bá bằng thanh gươm không một chút từ 
bi thương tiếc. Sứ mệnh làm đẫm máu của những người của các tôn giáo 
khác được thắp sáng bằng những ngọn lửa khủng khiếp của những thành phố 
đang bốc cháy, ngược lại, sự phát triển một cách hoà bình, an lạc của người 
Phật tử được thắp sáng bằng bộ mặt vui vẻ của những bệnh nhân đang nằm 
trong các bệnh viện của các Tu viện Phật giáo, bằng những nụ cười hạnh 
phúc của khách lữ hành đang nghỉ ngơi tại các nhà nghỉ bên đường”.  

Theo Hoà thượng J.T.Sunderland, “Trong suốt các thời kỳ lịch sử Phật giáo, 
đạo Phật đã dạy sự hoà bình cho giới Phật tử một cách hữu hiệu, và mạnh 
mẽ hơn bất kỳ những tôn giáo lớn khác được thế giới biết đến. Con người 
của đạo Phật hướng về đời sống tâm linh nhiều hơn, khác với con người của 
thời đại chỉ hướng về vật chất, và đặt việc xây dựng nhân cách, sự phục vụ, 



tình thương và hoà bình lên trên danh vọng, sự giàu có vật chất, quyền tối 
cao và chiến tranh. Ðạo Phật đã phát triển một cách rực rỡ trong các thời 
kỳ lịch sử bởi vì đạo Phật là một tôn giáo duy nhất không có bạo lực và đẩm 
máu”.  

---o0o--- 

Tấm gương của Hoàng đế A dục 

Sự kiện xứng đáng được ghi nhận là Hoàng đế A dục là một con 
người cực kỳ tinh tấn trong sự nghiệp tận tuỵ với niềm an vui hạnh phúc cho 
thần dân của mình. Với mục đích này, nhà vua đã cho đào giếng cung cấp 
nước uống, trồng cây che bóng mát, xây dựng đường xá, công viên cây xanh 
công cộng và vườn dược thảo dùng để chữa bệnh và nhiều bệnh viện để 
chữa trị bệnh cho người cũng như súc vật. Ðể làm thấm nhuần tinh thần 
chân chính trong thần dân của mình những người mà nhà vua trìu mến muốn 
hoan nghênh như là những đứa con yêu quý của mình, Người ra lệnh cho 
khắc trên những trụ đá được dựng trên khắp lãnh thổ bức thông điệp cao quý 
của một cuộc sống chân chánh. Những đại thần và quan lại trong vương triều 
được chỉ định hướng dẫn và giám sát đời sống văn hoá luân lý. Hội nghị kiết 
tập kinh điển lần thứ ba cũng được nhà vua tài trợ. Những phái đoàn truyền 
giáo mà nhà vua đã phái đi ở những mảnh đất gần và xa, giúp hình thành 
những sự giao lưu văn hoá của những nền văn hoá du nhập xa rộng trong 
lĩnh vực quan hệ và hoà bình quốc tế.  

Những hành động của đại đế A dục chứng tỏ rõ ràng rằng nhà vua là một 
con người mộ đạo sống một cuộc đời tích cực hành thiện. “Những nỗ lực 
nhằm mang lại lợi lạc cho số đông và thúc giục những sứ giả thực thi nhiệm 
vụ sứ mệnh” là một trong số những nguyên lý hành động kim chỉ nam của 
nhà vua. Ðược thấm nhuần với ý nghĩa thực tế đáng kể và tính năng động,  
đại đế A dục biểu hiện trong cuộc đời của mình một tinh thần Phật giáo cao 
độ, hành động thực sự vì lợi lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông-một 
lý tưởng mà chính đức Phật đã dạy cho nhóm 60 vị Thánh đệ tử đầu tiên của 
Ngài mà chư vị này là những người tạo ra sứ mệnh truyền giáo đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại.  

Ðược cảm hứng từ sự vĩ đại của đại đế A dục, sử gia H.G.Well trong tác 
phẩm “Ðại cương lịch sử” của mình đã tuyên bố rằng “Trong số 10 nghìn 
tên của những vương triều tập hợp lại thành những trang sử nhân loại, thì 
vẻ uy nghi, lòng nhân từ và sự bình thản và những hạnh phúc trong cuộc 



sống hoàng gia và những thứ tương tự, tên của A dục vương chiếu sáng, 
sáng chói một mình như một vì sao trên bầu trời”.  

Với tất cả sự gợi cảm từ tấm gương của A dục sẵn có ở nơi mình, chúng ta 
nên nỗ lực thoát ra khỏi cái bóng tối đang bao phủ thế giới ngày nay.  

---o0o--- 

Tôn giáo và chủ nghĩa vật chất 

Hầu hết những đám mây đen tối, những phiền nhiễu và những vấn đề 
toàn cầu có thể được truy nguyên về sự suy sụp của tôn giáo và sự  phát triển 
của nghĩa vật chất. Lịch sử nhân loại chỉ ra sự suy tàn của các quốc gia và 
những nền văn minh tàn lụi cùng với sự suy vi của tôn giáo. Sử gia Edward 
Gibbons trong tác phẩm “The History of the Rise and and the Fall of the 
Roman Empire” đã đưa ra lý do giải thích sự đổ vỡ của tôn giáo thành vô số 
những hình thức là một trong những nguyên nhân góp phần cho sự suy giảm 
và xuống cấp của chế độ La Mã, và có thể đó cũng là trường hợp đối với nền 
văn minh hiện đại của chúng ta.  

Nhận ra những sự hiểm nguy sắp xảy ra, có lẽ con người của thời nay cần 
phải hợp tác với nhau để kiểm soát và tránh những nguyên nhân có thể làm 
tăng thêm sự suy giảm và đổ vỡ của tôn giáo.  

Trong khi sự hài hoà tôn giáo thông qua những sự cạnh tranh không lành 
mạnh để được thu hút tín đồ, sự cuồng tín và “những cuộc thánh chiến” vẫn 
tiếp tục làm hại đến những triển vọng hoà bình của tôn giáo, giáo điều và tín 
ngưỡng mê tín dị đoan huỷ hoại giá trị pháp lý của tôn giáo dưới ánh sáng 
không ngừng phát triển của tri thức và khám phá khoa học. Những điều này 
luôn khiến cho sự phát triển của chủ nghĩa vật chất ngày càng lên cao-mang 
lại sự huỷ hoại những giá trị luân lý đạo đức ngày càng tăng trong xã hội 
loài người.  

---o0o--- 

Sự Tiến Bộ Vật Chất 

Sự theo đuổi điên rồ về những thú vui thế tục, quyền lực và tài sản đã 
đưa đến tất cả những hình thức suy giảm về mặt luân lý đạo đức, sự phân 
biệt và thành kiến, thậm chí đến mức độ để biện hộ cho sự huỷ diệt toàn bộ 
nhân loại. Một trong số những cái mệnh danh là thú vui giải trí hiện đại đã 



trình diễn một cách quá đáng đến mức mà chúng khơi gợi những bản năng 
thú tính và những tình cảm, ham muốn nhục dục của người xem. Dưới sự 
ảnh hưởng của những sự say sưa như thế, người xem thường mất đi sự kiểm 
soát các giác quan của mình và làm những điều ngược lại những ý kiến tốt 
hơn của mình bằng cách vi phạm niềm an lạc và hạnh phúc của những con 
người vô tội nhằm phục vụ cho mục đích thoả mãn những đam mê nhục dục 
của họ. Họ mất đi cách suy nghĩ thông thường của mình và từ chối lắng nghe 
những người khác cho dù họ nhận ra rằng họ đang huỷ hoại cuộc sống của 
họ cũng như của những người khác.  

Sự khát ái quá đáng của con người cho những sự đam mê một cách quá mức 
về dục lạc đã tạo ra một xã hội bệnh tật và không có phương hướng đưa đến 
những hành động phi luân lý, phi đạo đức và tội ác. Ðây là một nhục nhã và 
hổ thẹn của những cảm xúc con người và ý nghĩa cao cả của họ.  

Sự say mê đối với quyền lực thế gian đã đưa các quốc gia đi đến chỗ tranh 
chấp và xung đột vũ trang. Sự phát minh những thứ vũ khí làm chết người 
có thể huỷ diệt toàn bộ thế giới trong một sát na ngắn ngủi đã được thực hiện 
và đã phải trả giá bằng nạn đói kém và nghèo khổ lan tràn khắp toàn cầu. 
Chiến tranh đã được xem như là khuynh hướng thời đại không thể tránh khỏi 
và là một lối sống cho dù phải trả giá bằng hàng triệu mạng người vô tội 
phải bỏ mạng nơi đấu trường.  

Những công trình nghiên cứu có tính chất xây dựng và những kế hoạch đã 
được vạch sắn nhằm mục đích nâng cao vai trò và giá trị nhân loại cũng 
được xem như quan trọng thứ yếu hoặc là bị thải bỏ hoàn toàn.  

Trí tuệ được truyền trao bởi các vị đạo sư giác ngộ đã trở nên bị lờ đi hoặc 
không để ý đến. Lời khuyên của các Ngài làm thế nào để sống một cuộc 
sống an lạc và duy trì một xã hội có luân lý đạo đức có thể phù hợp với đại 
đa số, đã bị lãng quên.  

---o0o--- 

Sự Thờ Ơ Của Nero Trong Khi Thành Roma Ðang Bốc Cháy 

Những quốc gia mà sự phát triển về mặt kinh tế đã đạt đến điểm bão 
hoà trên danh nghĩa tiến bộ vật chất đang phải đương đầu với vô số những 
vấn đề như sự ô nhiễm môi sinh, khủng hoảng năng lượng, tệ nạn thất 
nghiệp, sự suy giảm về giá trị luân lý đạo đức và tất cả những vấn đề xã hội 



như tệ nạn ma tuý, sự rối loạn trầm trọng về mặt tinh thần, nạn ly hôn, tự tử 
và vô số hình thức bệnh tật khác.  

Cho dù tất cả những hiện tượng bi thảm và không lành mạnh này, vẫn còn có 
nhiều quốc gia được gọi là phát triển trên thế giới đang cố gắng hết sức mình 
để thi đua phát triển về mặt kinh tế bằng vô số hình thức-ngày càng bắt 
chước các nền văn hoá vật chất nhằm hy vọng cải thiện quê nhà và quốc gia 
mình thành những cõi thiên đường vật chất. Giống như trường hợp thờ ơ của 
Nero khi thành Roma đang bốc cháy. Những người như thế đã không học 
được từ những lỗi lầm mà người khác đã mắc phải.  

Con người càng dấn thân vào những cuộc đấu tranh quyết liệt để giữ vị trí 
của mình trong công việc hoặc trong cuộc sống, hoặc vì nhu cầu những thú 
vui dục lạc, quyền lực, danh vọng, và sự huy hoàng, vinh quang thì họ càng 
gặp phải sự rối trí và lộn xộn, họ sẽ đóng góp ngày càng nhiều cho sự mâu 
thuẫn đối với những gì mà thế giới đang hiện có.  

Một mặt, người ta sợ chiến tranh, mặt khác, tất cả họ đều sẵn sàng chuẩn bị 
cho chiến tranh! Họ nói rất nhiều về ao ước để đạt được một nền hoà bình 
thật sự, song họ vẫn tiếp tục gieo rắc sự khổ đau! Mặc dù thế giới mỗi ngày 
mỗi trở nên đông đúc chật hẹp, nhưng con người càng cảm thấy cô đơn, lẻ 
loi! Họ càng có nhiều thời gian nhàn rỗi thì họ càng trở nên không yên. Mặc 
dù con người được trang bị với tất cả các loại tri thức để đạt được sự an toàn 
khi đến mặt trăng, song họ vẫn chưa biết sống như thế nào để có được sự an 
toàn trên thế giới này. Như thế là những sự hỗn loạn và mâu thuẫn của con 
người hiện đại đang hiện hữu trong thời đại không gian này. Song những 
vấn đề này thì không hoàn toàn mới lạ so với nhân loại.  

Sự hỗn loạn phát sinh cho đến khi những lậu hoặc, cấu uế của vô minh vẫn 
còn hiện hữu trong tâm thức của con người thời đại. Cùng với những sự cấu 
uế trong mặt tâm linh khác, sự vô minh của con người làm cho anh ta không 
có khả năng thấy và hiểu thấu đáo bản chất chân thật của sự vật hoặc là nhận 
ra những chân lý tối hậu của cuộc đời.  

---o0o--- 

Căn Bằng Sự Sống 

Sự mất cân bằng giữa sự phát triển vật chất và tâm linh là nguyên 
nhân của sự hỗn loạn thô lỗ và những tình trạng lề mề mà con người thời đại 
phải đối đầu. Chỉ có sự giàu có vật chất thì không thể mang lại sự an lạc và 



hạnh phúc cho con người. Khổ đau và thất vọng luôn tỉnh thức trong tâm của 
con người mất đi sự thăng bằng. Vì không thể tìm ra những phương pháp và 
phương tiện thoả mãn để đáp lại những đau khổ, thất vọng của cuộc đời, cho 
nên con người phải sử dụng đến tất cả những loại chất ma tuý và chất men 
như là những biện pháp làm giảm hiện trạng đương thời, khi thất bại đối với 
chúng thì họ trở nên tự vẫn hoặc là lâm vào tình trạng bất ổn về mặt tinh 
thần. Những trường hợp ngày càng tăng của sự nghiện ngập, say sưa, cờ bạc, 
rượu chè và nhiều thứ khác là những triệu chứng của cuộc sống mất đi sự 
thăng bằng. Khuynh hướng tự xoa dịu, ru ngủ bằng những sự thoải mái về 
cuộc sống hiện đại mà không hề đếm xỉa gì đến sự tiến bộ về mặt tâm linh 
đã khiến cho con người rơi vào trạng thái hôn mê và biếng nhác không hoạt 
động. Ðể vượt qua trạng thái này, con người cần phải có nghị lực, sức mạnh, 
khả năng và sự kiên trì bền chí liên quan đến thế giới của niềm tin-được ăn 
sâu tuyệt đối ở nơi tôn giáo.  
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Sự hoà bình an lạc thông qua tôn giáo 

Sự phát triển như vũ bão của chủ nghĩa vật chất và sự mất thăng bằng 
trong cuộc sống đã che khuất những tiềm năng mang lại hào bình an lạc của 
tôn giáo. Các tôn giáo thế giới hiện nay đã phát triển thành những thể chế có 
tổ chức đồ sộ, và giáo lý nguyên thuỷ của các bậc đạo sư sáng lập khả kính 
hầu như khó mà làm ảnh hưởng đến tín đồ của họ những phẩm chất giản dị, 
dè dặt, chân thật và vô ngã vị tha.  

Ðể nhận ra chân giá trị của tôn giáo, một sự hiểu biết chính xác, đúng đắn về 
bức thông điệp nguyên thuỷ của những bậc đạo sư sáng lập tôn giáo rất là 
cần thiết. Những giá trị giản đơn về mặt luân lý đạo đức có một khả năng vĩ 
đại nhất trong việc mang lại sự hoà bình cho nhân loại.  

Việc tu tập, kiềm chế những suy nghĩ, tư duy nhằm mang lại sự an lạc và hài 
hoà cha cá nhân và sự kiềm chế những hành động của miệng và thân nhằm 
mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Chính thông qua ba nghiệp thân, khẩu và 
ý này mà tất cả những hành động tội lỗi xấu xa, bất thiện được tạo tác. Ba 
nghiệp này là “những cánh cửa” của thế giới bên trong-nơi mà tất cả những 
cuộc xung đột phát sinh. Nếu thế giới nội tâm này được canh giữ một cách 
khéo léo, cẩn thận bằng hạnh tinh tấn không phóng dật thì những cuộc xung 
đột tự nhiên sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ.  



Thái độ “Hãy tự biết mình” của tôn giáo là nguyên tắc chỉ đạo để đạt được 
sự hoà bình, an lạc bởi vì “Vương quốc của Thiên đàng nằm bên trong của 
mỗi cá nhân”. Nếu con người có thể tuân theo những nguyên tắc đích thực 
của tôn giáo liên quan đến sự kiềm chế về mặt luân lý đạo đức và thực thi 
những trách nhiệm và bổn phận cho nhau trong xã hội, thì sự an lạc và hài 
hoà tự nhiên sẽ xuất hiện.  

Lời khuyên đơn giản mà đức Phật đã khuyên chư đệ tử Ngài trong bài pháp 
thuyết cho chàng thanh niên tên là Thiện Sanh (Sigalovada Sutta) liệt kê 
những trách nhiệm và bổn phận trong mối quan hệ giữa cha me-con cái; 
thầy-trò; chồng-vợ; bạn bè-láng giềng; chủ-thợ; sa môn, Bà-la-môn- đệ tử tại 
gia; bao hàm toàn bộ trách nhiệm đối với gia đình vã xã hội của người tại 
gia. Khi chú giải về kinh này, Tiến sĩ Rhys Davids nhận xét: “Chính ở trong 
bài kinh này mà học thuyết của đức Phật về tình thương và thiện chsi giữa 
con người với con người được giới thiệu ở phương diện luân lý đạo đức gia 
đình và xã hội một cách chi tiết dễ hiểu hơn ở nơi nào khác. Và thậm chí cho 
đến ngày nay, chúng ta có thể nói rằng nền tảng giới luật của Phật giáo làm 
cơ sở nền tảng cho những vấn đề liên quan đến nhân loại. Hạnh phúc thay 
những ngôi làng hay bộ tộc trên dãy sông Hằng nơi mà con người sống với 
một tinh thần đầy sự cảm thông, một tinh thần thánh thiện về sự bình đẳng. 
Và bất hạnh hơn cho những ngôi làng hoặc những gia đình trú trên bờ sông 
Thames hiện nay”.  

Thay vì phát triển tôn giáo thành mô hình của một triết lý sống, tôn giáo đã 
được phát triển thành một biệt ngữ triết học và trở thành một đề tài cho các 
nhà trí thức nghiên cứu và tranh luận. Việc thực hành mê tín dị đoan, thần 
thông và thuyết huyền nhiệm đã được giới thiệu nhằm mục đích khoe 
khoang sự vinh quang huy hoàng và thành đạt của tôn giáo mình so với tôn 
giáo khác. Tôn giáo đang được sử dụng để làm thoả mãn những yếu điểm 
của con người, cho lòng tham về vàng bạc và quyền uy. Bằng cách mời mọc 
những sự việc mang bản chất thế gian như thế tham gia vào trong lĩnh vực 
tôn giáo nhằm mục đích tiếp tục thực hiện một “ý đồ” mang danh nghĩa tôn 
giáo, những nhà lãnh đạo tôn giáo này phải hiểu rằng những điều này sẽ chỉ 
ngăn che hoặc tẩy sạch cái tinh hoa của tôn giáo và lối sống tâm linh, và 
những giá trị đích thực của tôn giáo sẽ càng trở nên mù mịt cho những thế hệ 
mai sau.  
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Liệu tôn giáo có thể mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho nhân loại 
ngày nay hay không thực sự là một vấn đề thích đáng, đặc biệt dưới sự soi 
sáng của những phát triển gần đây ở một số nới trên thế giới mà ở đó tôn 
giáo được biến thành một chiến trận. Chủ nghĩa vật chất, đạo đức giả và sự 
cuồng tín giả dạng dưới chiêu bài tôn giáo là một thảm hoạ vĩ đại nhất trong 
lịch sử nhân loại. Ðể lập lại những lỗi lầm và chiến thuật trong quá khứ ở 
một thời điểm khi mà những hội nghị lớn trên thế giới về tôn giáo và hoà 
bình đang được tổ chức và những lời tuyên ngôn cho nền hoà bình chung, 
tình huynh đệ, và sự hài hoà tôn giáo, sẽ là một việc mang bản chất đạo đức 
giả và sự ô nhục đối với xã hội loài người. Ðể hỗ trợ cho những hành động 
vô đạo đức như thế mang danh nghĩa tôn giáo là một sự chống lại, vi phạm 
khuôn phép lịch sự và chân giá trị của con người. Việc tranh đấu trên chiến 
trường vì sự hoà bình cho nhân loại là việc làm không đúng bởi vì hoà bình 
là khả năng chinh phục chính mình mà không gây ra sự thất bại cho người 
khác. Nó được hoàn toàn công nhận như là một điểm then chốt theo tinh 
thần vô ngã vị tha. Mặc dù một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chọn cho mình 
con đường đi bằng cách chính họ tham gia vào những cuộc chiến tranh tôn 
giáo vì lòng tham danh lợi và quyền uy thế tục, điều này không tượng trưng 
cho những cảnh giới của tôn giáo. Do vậy, điều đó được dành cho những 
con người có đầu óc suy nghĩ và những người yêu chuộng hoà bình trong 
thời đại ngày nay phán đoán liệu những thái độ của những người buôn bán 
chiến tranh như thế là hợp lý theo tinh thần của tôn giáo hay không? Nếu 
nhân loại thực sự quan tâm đến việc tìm kiếm và hành động vì sự hoà bình 
và an lạc, hạnh phúc cho chính mình và cho những người khác thì vẫn còn 
thời gian đủ cho họ để làm những gì có thể bởi vì trong cái rủi vẫn có cái 
may. Những nguyên lý tôn giáo và giáo lý của tôn giáo đó xứng đáng cho sự 
tu tập của con người và có khả năng chứng nghiệm và giác ngộ bởi chính 
bản thân nên được duy trì và phát triển.  

“Tất cả những cánh cửa giải thoát   
được mở ra hoàn toàn”.  
“Dẫu tại bãi chiến trường,  
Thắng ngàn ngàn quân địch,  
Tự thắng mình tốt hơn,  
Thật chiến thắng tối thượng”.   
(Pháp cú 103)    
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