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Lời giới thiệu của người dịch

Ấn Thuận Đại Sư (1906-2005) là ngôi 
sao bắc đẩu của vòm trời Phật học thế 
giới. Thừa kế tinh thần “Nhân Sinh Phật 
Giáo” của Thái Hư Đại Sư (1889-1947), Ấn 
Thuận Đại Sư đề xướng “Nhân Gian Phật 
Giáo”, một Phật giáo lấy con người làm 
trung tâm, dựa trên chánh kiến, chánh tín 
Phật Pháp để tu tập, hành đạo và giáo hóa. 
Hình mẫu lý tưởng của Đại Sư là “Nhân Bồ-
tát”, tức Bồ-tát nơi cõi người, hay Bồ-tát là 
người phát Bồ-đề tâm, đem trí tuệ và từ bi 
ra giúp đời.

Ngoài ra, Đại Sư là người nghiên cứu 
Phật Pháp thâm sâu, có “trước tác đẳng 
thân”, tức “tác phẩm nhiều đến mức chất 
cao đến thân người”! Những tác phẩm ng-
hiên cứu của Đại Sư đều vô cùng giá trị, như 
Trung Quán Kim Luận, Duy Thức Học Thám 
Nguyên, Tánh Không Học Thám Nguyên, 
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Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Tập 
Thành, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Vi Chủ 
đích Luận Thư dữ Luận Sư chi Nghiên Cứu, 
Trung Quốc Thiền Tông Sử, Sơ Kỳ Đại Thừa 
Phật Giáo chi Khởi Nguyên dữ Khai Triển, 
Như Lai Tạng Nghiên Cứu, Tạp A-hàm Luận 
Biên v.v....

Tư tưởng của Đại Sư ảnh hưởng sâu rộng 
đến giới Phật giáo Đại Thừa Đông Á. Các 
Ngài như Thiền sư Thánh Nghiêm Pháp Cổ 
Sơn, Hòa thượng Tinh Vân Phật Quang Sơn, 
Ni Sư Chứng Nghiêm Hội Từ Tế v.v... đều 
đi theo con đường “Nhân Gian Phật Giáo” 
của Ngài. Ngoài ra, nhiều vị Trưởng lão uy 
đức cận và hiện đại ở Việt Nam cũng kính 
ngưỡng và học hỏi rất nhiều từ nơi Đại Sư. 

Vào thập niên chín mươi, bút giả có đưa 
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Chùa Từ 
Đàm, Huế đến viếng Ấn Thuận Đại Sư nơi 
Ngài tịnh tu ở Yilan, Đài Loan. Hòa thượng 
Thích Thiện Siêu (1921-2001) đã đảnh lễ 
Đại Sư và nói lời tri ân. Bút giả là người 
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phiên dịch nên còn nhớ rõ. Hòa Thượng 
Thiện Siêu nói: “Con xin được đảnh lễ tri 
ân Đại Sư. Con đã học được rất nhiều từ 
Ngài qua bộ Diệu Vân Tập (bộ sách biên tập 
những bài giảng, bài viết, sách nghiên cứu 
của Đại Sư gồm 24 tập). Hôm nay con đến 
thăm Ngài, xin được đảnh lễ để tỏ lòng tri 
ân!” Ngoài ra, riêng bút giả cũng là người 
thọ ân Pháp nhũ của Đại Sư thông qua kinh 
sách Ngài viết. Tư tưởng của Đại Sư đã góp 
phần tạo nên định hướng tu hành và hoằng 
Pháp của bút giả hiện nay. 

Gần đây nhiều tin không hay đưa đến. 
Nhiều vị Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã 
lặng lẽ ra đi vì đại dịch. Trong số đó, có 
những vị là huynh đệ ngày xưa, hay trong 
tông môn, có những người  là Phật tử, bà 
con, quen biết.... Theo thường lệ, bút giả 
chỉ ngồi một mình tưởng niệm, cầu nguyện 
và làm một việc gì đó có ý nghĩa và lợi ích, 
để hồi hướng công đức, tiễn đưa người đã 
ra đi.  
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Tối nay tưởng nhớ đến người đã mất, 
ngồi chiêm nghiệm lại thế sự vô thường, 
tâm tư có ít nhiều cảm xúc. Mở ra Đại Tạng 
Kinh, tùy ý giở đọc vài trang kinh để tâm 
mình lắng xuống. Tình cờ đọc được bài 
“Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu 
Phật Pháp của Ấn Thuận Đại Sư”. Bài viết 
rất hay và ý nghĩa, có lợi ích thực tế trong 
việc giúp định hướng đường lối học Phật 
cho Tăng Ni và quý Phật tử. 

Cho nên, thay vì đọc chỉ lợi ích riêng 
mình, bút giả xin phiên dịch ra đây để cúng 
dường, chia sẻ đại chúng cùng đọc. Xin hồi 
hướng công đức này về cho tất cả Giác Linh 
chư Tôn đức Tăng Ni, Hương linh chư Phật 
tử và tất cả những ai đã mất vì đại dịch hay 
những thiên tai, nhân họa khác.

Kính bạch Đức Thế Tôn, 

Con biết rằng: “Nghiệp lực rất lớn, có thể 
sánh với núi Tu-di, có thể sâu dường biển 
cả, có thể chướng ngăn Thánh đạo”. Con 
cũng xin góp đôi bàn tay bé nhỏ của mình 
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để dời đá của núi Tu-di, tát vơi biển cả ng-
hiệp lực của mình và chúng sinh! Nguyện 
cầu Chánh Pháp trường tồn, Tăng Đoàn 
nghiêm tịnh, và dịch bệnh, thiên tai,  nhân 
họa sớm tiêu trừ, mọi người được sống và 
tu tập bình an trong Chánh Pháp.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 

Sa-môn Sakya Minh-Quang cẩn chí.
Tu Viện Thiện Tường, Champaign
Ngày 11 tháng 10, 2021
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Lập Trường và Phương Pháp 
Nghiên Cứu Phật Pháp

 

Thưa Tăng Ni sinh Viện Nghiên Cứu Phật 
Giáo Trung Quốc của Phật Quang Sơn,

Bốn năm nay tôi gầy bệnh. Mọi người có 
ý tốt tới thăm, tuy trong lòng vô cùng hoan 
hỷ nhưng vì sức khỏe không tốt, đầu óc có 
lẽ cũng kém đi, nên không có gì hay để nói 
ra cống hiến cho các vị.

Các vị đang tu học trong Học Viện, trong 
giai đoạn nghiên cứu Phật Pháp. Còn riêng 
tôi, theo nhiều người nhìn cũng là người  
nghiên cứu Phật Pháp. Tôi chỉ là người nhân 
đọc được một số bài viết, hay nói chuyện 
sơ qua với Thái Hư Đại Sư và Pháp Tôn 
Pháp Sư mà có chỗ khai phát. Tôi không 
có phước như các vị có thể tu học lâu dài 
trong Học Viện. Có thể nói, tôi chỉ tự mình 
tìm tòi, học hỏi mà thôi. 
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Có người hỏi tôi học như thế nào? Thú 
thật, tôi cũng không biết trả lời ra sao. Đây 
là vì tôi không có chân chính học với người 
nào, cho nên tôi cũng không biết cách dạy 
người khác. Các vị hôm nay đến, tôi cũng 
chỉ đem những gì mình học trước đây, cùng 
những gì mình suy nghĩ, như vì sao phải 
học Phật? Phải học Phật Pháp như thế nào? 
để chia sẻ cùng đại chúng. Cho nên, [những 
điều tôi nói đây] không nhất định sẽ hữu 
dụng đối với các vị. Đây là tổng kết quá 
trình tu học và hình thành tư tưởng của tôi 
từ trước đến nay. 

Lúc tôi còn ở quê nhà có duyên tình cờ 
biết được Phật Pháp. Quê tôi ở Hải Ninh là 
nơi Phật Pháp vô cùng suy vi, không có tốt 
như ở Đài Loan. Nơi đó chỉ lo cúng kiến, 
tán tụng kinh sám cho tín đồ. Sau khi tôi 
biết Phật Pháp liền tìm vài bộ kinh, luận 
để xem. Sau khi xem xong, tôi có hai cảm 
nhận. Một mặt, tôi thấy lý luận Phật Pháp 
rất cao thâm, tinh thần Phật Pháp rất vĩ 
đại. Mặt khác, tôi cảm thấy Phật Pháp là 
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một chuyện, còn Phật giáo trước mắt lại là 
một chuyện khác! Những người xuất gia 
đại diện Phật giáo mà tôi thấy ở quê nhà 
dường như khác xa với Phật Pháp mà tôi 
thấy trong kinh điển! 

Tuy nhiên, tôi không có tâm chấn hưng, 
hay cải cách Phật giáo như Thái Hư Đại Sư 
hay Ngài Viện Trưởng của các vị (chỉ Hòa 
thượng Tinh Vân khai sáng Phật Quang 
Sơn). Tôi chỉ muốn nghiên cứu tìm hiểu 
vấn đề: Phật Pháp hay như vậy, cao thâm 
như vậy, vì sao Phật giáo trong thực tế lại 
có khoảng cách quá xa với Phật Pháp như 
vậy? Vấn đề này nằm ở chỗ nào?

Khi chưa xuất gia, tôi đã băn khoăn 
suy nghĩ như vầy: “Phật Pháp rất hay. Đây là 
cái học nhất thiết trí (thông đạt tất cả pháp 
thế và xuất thế gian), cao thâm nhất, vậy 
vì sao Phật giáo lại trở thành tín ngưỡng 
dân gian theo tập tục như vậy?” Hiện nay 
có sinh viên đại học Phật giáo nghiên cứu 
Phật Pháp, nhưng lúc đó không có. Ít ra 
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là đến thời kỳ đó Phật Pháp và Phật giáo 
không khế hợp với nhau lắm! 

Sau này tôi tự đọc kinh sách, tìm kiếm 
các chỗ, rốt cuộc cũng không hiểu lắm. Sau 
khi cha mẹ tôi qua đời, không còn gì vướng 
bận, tôi mới đi xuất gia. Tâm niệm tu học 
Phật Pháp và nghiên cứu kinh luận của tôi, 
ngoài việc muốn hiểu Phật giáo cứu cánh 
là gì, còn muốn hiểu Phật Pháp đã lần lần 
diễn biến như thế nào? Nguyên nhân nằm 
ở đâu? Những điều này tôi để trong lòng, 
trở thành sức mạnh thôi thúc tôi tiếp tục 
nghiên cứu mãi. 

Nói về Phật Pháp, người xuất gia lẽ ra chỉ 
có ba con đường. Bậc thượng là tu hành. Bậc 
trung là học vấn. Bậc hạ là tu phước, như 
làm các việc xây dựng, sửa sang chùa tháp. 
Ở trong Phật Pháp tu học, nói Phật Pháp 
hay thì phải có lợi ích chút nào cho mình 
mới đúng. Nếu mình học Phật Pháp mà 
không có lợi ích gì cho mình, lại kêu gọi mọi 
người học Phật là điều thực không đúng! 
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Tôi tự mình cảm thấy xấu hổ vì không thể 
chân chính bước lên con đường tu chứng. 
Chẳng qua đối với phương diện Phật Pháp 
vẫn là người tìm cầu chân lý, tìm cầu nguyên 
lý căn bản của Phật Pháp cứu cánh là gì? 
Phật Pháp đã dần phát triển như thế nào? 
Ở Ấn Độ có diễn biến gì? Đến Trung Quốc 
vì sao lại phát triển thành hiện tượng ngày 
nay? Tôi chính dựa vào ý nghĩa này mà  
nghiên cứu Phật Pháp. 

Do đó, tôi có thái độ học Phật: Tôi tin Phật 
mà không phải tin người khác. Tôi không 
nhất định phải tin Tổ sư. Có người cho rằng 
người Trung Quốc nhất định phải tin giáo lý 
của Tổ Sư Trung Quốc. Tôi hoàn toàn không 
có quan niệm như vậy. Nếu là Phật Pháp 
chân chính, tôi đương nhiên tin. Nếu chư 
Tổ nói không đúng Phật Pháp, dù là người 
Trung Quốc tôi cũng không tin. Tôi tin Phật 
Pháp, cho nên trên nguyên tắc, tôi tìm hiểu, 
nghiên cứu Phật Pháp mà tôi tín ngưỡng. 
Tôi là người lấy Phật Pháp làm trung tâm.
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Tôi hiểu biết không nhiều về học vấn trên 
thế giới. Tuy nhiên, tôi cũng viết khá nhiều 
văn chương, sách vở, nội dung chủ yếu là 
tìm hiểu chân lý Phật Pháp. Tôi muốn lấy 
Phật Pháp căn bản, Phật Pháp chân thật làm 
đức tin của tôi. Tôi muốn hiểu Phật Pháp 
này đối với nhân loại chúng ta, đối với cá 
nhân tôi có ích lợi gì? Đây chính là động cơ 
căn bản [khiến tôi nghiên cứu Phật Pháp].

Cho nên, tôi tuy không thể dụng công trên 
phương diện tu chứng, nhưng động cơ ng-
hiên cứu Phật Pháp của tôi khác với một số 
vị khác. Có người nghiên cứu Phật Pháp như 
một môn học vấn (học thuật thế gian). Họ  
nghiên cứu và nghiên cứu, đề xướng và đề 
xướng, nhưng việc đó dường như không 
liên quan chút nào đến [đời sống] bản thân 
họ. Theo nguyên tắc, đây không phải là thái 
độ của người học Phật chúng ta. Đối với 
người học Phật, Phật Pháp cần phải gắn bó 
với bản thân mình. Nếu không có sự gắn 
bó này thì tại sao mình phải học Phật? Nếu 
bạn không hiểu được lợi ích của Phật Pháp, 



Ấn Thuận Đại Sư  / Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch

16

vì sao lại kêu gọi người khác tin? Cho nên, 
chúng ta càng biết rõ chỗ lợi ích của Phật 
Pháp, càng biết rõ đặc chất siêu xuất thế 
gian của Phật Pháp, thì càng có thể tăng 
trưởng tín tâm của mình. 

Có người hỏi tôi theo tông phái nào? 
Tôi không biết nên nói như thế nào. Theo 
cách nghĩ chung của nhiều người, mình 
phải quy thuộc về một tông phái nào đó 
mới đúng. Còn theo tôi, “tông” đều là Phật 
Pháp thích ứng theo thời đại, thích ứng 
với văn hóa và tư tưởng đặc thù nào đó mà 
dần dần phát triển, hình thành từng tông, 
từng phái riêng biệt. Ví dụ, có rất nhiều 
con đường để chúng ta đi đến đỉnh núi. 
Tôi không có theo tông nào. Chẳng qua có 
người cho tôi là Tam Luận Tông, có người 
gọi tôi là Luận Sư. Tôi cũng không hiểu vì 
sao họ cho là như vậy! Thực ra, tôi không 
phải vậy. Người ta muốn gọi như thế nào 
cũng được, chẳng qua tôi biết mình không 
phải như vậy là được!
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Tôi dựa vào ý niệm này mà nghiên cứu 
(không chấp thuộc một tông nào), dần dần 
phát hiện được nguyên lý căn bản, trọng 
yếu nhất của Phật Pháp. [Từ nguyên lý căn 
bản này], tôi lần lần hiểu được tư tưởng 
khác nhau như thế nào giữa các tông phái. 
Các vị nhất định cho rằng các tông, các 
phái thực sự phức tạp. Theo tôi, nếu từ từ  
nghiên cứu sẽ hiểu được không có gì phức 
tạp. Nói chung, một vấn đề được nêu ra 
không phải là như thế này thì cũng là như 
thế kia, nhiều lắm chỉ có ba cách nhìn. 
Chẳng qua khi vấn đề nhiều lên, liên quan 
với nhau, nên xem ra dường như có nhiều 
điểm bất đồng. 

Tôi không phải là người nghiên cứu 
từng tông phái riêng. Tuy tôi có viết một 
chút về từng tông phái, nhưng đều là 
cành to lá lớn (chỉ khái quát), mà không 
có nghiên cứu chuyên sâu. Tôi không 
muốn làm con cháu của một tông phái 
nào cả, mà cũng không muốn làm một vị 
đại sư của tông phái!
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Tôi đi theo con đường như vậy. Có lẽ 
có người cho rằng tôi không hợp trào lưu, 
không hợp thời nghi. Lúc tôi viết, tôi không 
quan tâm đến những điều này. Mình viết ra, 
có người đọc thì tốt, không có người đọc 
cũng được. Viết xong in để đó, có hay không 
có người xem tôi đều không nghĩ đến. Tôi 
chỉ cảm thấy mình đối với Phật Pháp có 
thành tâm, tôi muốn tìm hiểu chân lý Phật 
Pháp, muốn hiểu rõ ý nghĩa cốt yếu của Phật 
Pháp. Tôi chỉ muốn cống hiến cho Tam Bảo, 
dù hay dỡ, tốt xấu thế nào tôi cũng không 
nghĩ đến. Lâu nay, thái độ nghiên cứu Phật 
Pháp của tôi đều là như vậy. 

Về ý nghĩa này, tôi học Phật Pháp khác 
với người mở cửa hàng bán đồ. Ví dụ như 
công ty bách hóa, món nào cũng có, ai cần 
gì thì mình bán món đó. Tôi không có khái 
niệm như vậy. Tôi sở dĩ tìm tòi bên Đông 
một chút, bên Tây một ít, cũng chẳng qua là 
muốn tìm được Phật Pháp căn bản và tình 
hình phát triển Phật Pháp trong đó. Trong 
sự phát triển này, có thể có những điều 
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tốt đẹp, nhưng cũng có thể có những điều 
không được hay lắm. Phật Pháp có cái gọi 
là “phương tiện”. Phương tiện mang tính 
thời gian và không gian. [Ví dụ], phương 
tiện trong một giai đoạn nào đó thì rất tốt, 
nhưng qua lúc đó, thời đại đã khác nhau, 
rất có thể phương tiện này sẽ trở thành 
một loại chướng ngại!

Kinh Pháp Hoa có một câu mà tôi cảm 
thấy hay vô cùng. Đó là “Chánh trực xả 
phương tiện, đản thuyết Vô thượng Đạo”, 
hay: “Ngay thẳng bỏ phương tiện, chỉ nói 
Đạo Vô thượng.” Vậy bỏ phương tiện như 
thế nào? Đây chính là đạt đến một giai 
đoạn nào đó, nếu có phương tiện nào hay 
hơn, thích hợp hơn thì phải đề xướng cái 
đó mà xả bỏ những thứ không còn hợp thời 
nghi. Cho nên, trong việc nghiên cứu của 
tôi, không phải điều gì cũng đề xướng. Tôi 
cũng không có chuyên đi phê bình.

Con người của tôi sinh ra đến nay đã 
không hợp thời nghi rồi. Nếu tôi cảm thấy 
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điều gì đó chỉ là phương tiện, không phải 
cứu cánh thì tôi có thể không nói. Nếu bạn 
bảo tôi nói, thì tôi phải nói thẳng! Nếu 
muốn tôi nói lời dễ nghe, lấy lòng người thì 
tôi không làm được! Trên nguyên tắc, tôi 
mang khí chất của tên ngốc luôn theo kinh 
sách, bao giờ cũng coi trọng Phật Pháp cứu 
cánh. Con người tôi như vậy có thể phát 
triển như thế nào? Có được bao nhiêu đồ 
chúng đi theo? Tôi không bao giờ nghĩ đến 
những điều này. Đây phần lớn là do động 
cơ và thái độ học Phật của tôi, thậm chí có 
thể nói là do con người tôi vốn như vậy! 

Trải qua nhiều năm sau đó, có lẽ khoảng 
trước năm 1941, tôi đối với Phật Pháp đã 
có nhận thức khái quát. Phật Pháp có sự 
diễn biến, phát triển như vậy, có một số 
thích hợp hơn, thích ứng hơn với thời hiện 
đại. Tuy nhiên, có một số tốt nhất là không 
nên nói đến! Cho dù những điều này trong 
quá khứ rất tốt, nhưng ngày nay đã không 
còn thích hợp. Tôi có được nhận thức này 
rồi nên trước hết viết một quyển sách, lấy 
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tên Phật Giáo Ấn Độ (Ấn Độ chi Phật Giáo). 
Quyển sách này tôi nghĩ đến liền viết, chỉ 
biểu đạt suy nghĩ của mình mà thôi. Tuy sách 
có dẫn chứng nhưng rất đơn giản, không 
giống như người hiện nay viết sách chịu sự 
ảnh hưởng của văn hóa cận đại. Những gì 
tôi nói tuy có thể bày tỏ tư tưởng của mình, 
nhưng rốt cuộc cũng phải có chứng cứ. Cho 
nên tôi lại nghĩ: Hay là mình dựa vào đây 
mà viết lại thành vài quyển sách lớn, có dẫn 
chứng rõ ràng. Tất cả quyển sách này hợp 
lại thì có thể biểu đạt hoàn chỉnh cách nhìn 
và hiểu biết của tôi về Phật Pháp. 

Chẳng qua, về việc nghiên cứu về Phật 
giáo Ấn Độ, đến nay tôi chỉ viết được hai 
quyển sách. Đó là quyển Lấy Nhất Thiết 
Hữu Bộ Làm Chủ, Nghiên Cứu về Luận Thư 
và Luận Thư và quyển Sự Kết Tập và Hình 
Thành Thánh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Ngoài ra, những quyển sách khác đều do vì 
nhân duyên nào đó mà viết ra, không phải 
tôi định viết. Hiện nay, sau khi có bệnh, 
những điều tôi muốn viết trước đây đều 
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viết chẳng thành. Chẳng qua, theo tôi thì 
cũng không có gì đáng tiếc. Chúng ta đang 
ở trong sinh tử vô biên này, có thể làm 
được bao nhiêu thì làm. Chỉ cần mình làm 
hết sức mình là được. Làm được bao nhiêu 
đó là nhờ vào phước đức, nhân duyên, cho 
đến sự phối hợp của các mối quan hệ thời 
đại. Cho nên, không phải mình muốn làm 
bao nhiêu thì có thể làm được bao nhiêu. 
Tôi không có gì tiếc nuối! 

Giả sử sức khỏe cho phép, tôi hiện nay 
muốn viết một quyển sách quan trọng nhất. 
Sách này sẽ trình bày quá trình diễn tiến 
Phật Pháp từ ban đầu cho đến Phật Pháp 
Đại Thừa. Ý nghĩa vốn có của Phật Pháp 
Đại Thừa là gì? Rốt cuộc cái gì  gọi là Đại 
Thừa? Chúng ta không nên miệng nói Đại 
Thừa mà trên thực tế lại không phải như 
vậy! Chẳng qua có viết thành hay không, 
bản thân tôi cũng không biết. Mạng người 
vô thường, không chừng tôi chỉ còn sống 
được vài hôm! Trên đây chỉ nói một cách 
khái lược việc nghiên cứu của tôi mà thôi. 
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Trước đây, tôi có viết một bài là “Dùng 
Phật Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp”. Có lẽ, các 
vị cũng có người đã đọc qua. Làm cách nào 
để nghiên cứu Phật Pháp? Đương nhiên là 
nghiên cứu những đạo lý trong kinh, luận 
và các tông phái. Nhưng lúc nghiên cứu 
phải có phương pháp. Đó gọi là “phương 
pháp luận”. Cách suy nghĩ của tôi rất  
ngoan cố. Chúng ta là người tin Phật, nên 
phải dùng phương pháp Phật giáo của 
mình. Vậy chúng ta làm cách nào để nghiên 
cứu Phật Pháp? Đức Phật từng nói ra một 
chân lý phổ biến trong hiện thực thế gian. 
Cũng có thể nói, tất cả tồn tại trên thực tế 
đều không xa lìa pháp tắc  phổ biến này. 
Đây chính là “các hành vô thường, các pháp 
vô ngã”. Tôi cho rằng, chúng ta nghiên cứu 
Phật Pháp cần nên dẫn dụng phương pháp 
này để xử lý tất cả vấn đề. 

Nói một cách đơn giản, “chư hành vô 
thường” là nói tất cả một sự vật tồn tại trong 
đời đều không ngừng diễn biến. Ví dụ, đức 
Phật nói ra lời gì, trải qua một thời gian 
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sau đệ tử Phật lần lần hoằng dương, thì lời 
Phật tự nhiên ít nhiều cũng có sự diễn biến. 
Lại nữa, chế độ sinh hoạt mà đức Phật quy 
định, điều chúng ta gọi là giới luật, cũng sẽ 
tùy theo địa phương mà lần lần có sự thay 
đổi. Nếu bạn nói hoàn toàn không thay đổi, 
vẫn giống như lúc trước, đây là đều không 
có khả năng. Ngay cả Thái Lan hiện nay, 
chế độ xuất gia của họ là mọi người đều có 
thể xuất gia. Có người xuất gia bảy ngày, có 
người xuất gia mười lăm ngày. Nói một cách  
nghiêm khắc, xuất gia thọ giới Tỳ-kheo 
phải là thọ trì suốt đời, không có nói: tôi 
phát tâm thọ Tỳ-kheo giới bảy ngày hoặc 
hai tuần. Nếu phát tâm [thọ giới] như vậy, 
căn bản không thể đắc giới Tỳ-kheo! Vậy 
cách làm của họ, bạn thấy có tốt không? Đây 
không phải là vấn đề tốt hay không tốt. Chỉ 
cần chúng ta hiểu được đây là phương tiện 
trong sự diễn biến của Phật Pháp là được! 

Nói đến “chư pháp vô ngã” là chỉ tất cả 
các pháp đều không có thật thể tồn tại độc 
lập. Ví như, nghiên cứu một chế độ nào đó, 
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chúng ta phải xét đến yếu tố thời đại, xét 
đến hoàn cảnh mà chế độ đó ra đời. Nếu 
bỏ qua thời đại và hoàn cảnh mà bàn đến 
chế độ, thì đó là trừu tượng, không thực 
tế. Nếu có được quan niệm này, khi mình  
nghiên cứu vấn đề gì đều cần phải xét đến 
rất nhiều vấn đề đương thời khác có liên 
quan. Hiểu được những vấn đề đương thời 
khác có liên quan này,  thì việc nghiên cứu 
của chúng ta sẽ chính xác hơn! 

Có người hỏi nội dung nghiên cứu 
của tôi là gì? Tôi nói ra không được. 
Tôi chỉ dựa vào chỗ lý giải của mình để  
nghiên cứu Phật Pháp. Chẳng qua, tôi xem 
sách người khác viết phần nhiều là nghiên 
cứu trong phạm vi hẹp, không quan tâm 
đến vấn đề khác. Chuyên nghiên cứu một 
vấn đề mà có thể nghiên cứu được tinh 
tế, thì đây là điều rất tốt. Tuy nhiên, nhìn 
từ toàn thể Phật giáo, có lẽ điều đó không 
được chính xác. Tôi cho rằng, mình nên mở 
rộng tầm nhìn ra để nghiên cứu sẽ có nhiều 
thành tựu hơn. 
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Nếu không quan tâm đến những vấn 
đề khác, chỉ thu hẹp phạm vi nghiên cứu, 
thì nghiên cứu ra cũng chỉ là vấn đề nhỏ. 
Như vậy đối với ý nghĩa Phật giáo chỉnh 
thể không thể có thành tựu tốt. Tôi nghiên 
cứu bắt đầu từ sự để mắt nơi pháp tắc “vô 
thường” và “vô ngã”. “Vô thường” là sự diễn 
biến trước sau của thời đại. “Vô ngã” là 
mối quan hệ ảnh hưởng đồng thời. Đây có  
nghĩa, chúng ta nhìn một vấn đề từ khía cạnh 
thời gian và không gian để xem nó vì sao mà 
diễn biến. Cho nên, tôi nói với mọi người, tôi 
không có phương pháp nghiên cứu nào khác. 
Phương pháp nghiên cứu trên đời này có rất 
nhiều. Tôi không có xem qua. Tôi cũng không 
hiểu. Tôi chỉ dùng phương pháp căn bản của 
Phật Pháp chúng ta, tức là “vô thường”, “vô 
ngã”, để làm phương pháp luận nghiên cứu 
của mình. 

Các vị vẫn còn đang học. Trong tương lai 
không nhất định mọi người đều có thể tiếp 
tục công việc nghiên cứu. Có người sẽ ra 
hoằng Pháp, hoặc chuyên tu. Chẳng qua, có 
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lẽ cũng có người vẫn tiếp tục nghiên cứu 
Phật Pháp. Cho nên tôi nói đến điểm này.

Trong quá trình nghiên cứu, có một điểm 
mà tôi cho rằng rất quan trọng. Đó là Phật 
Pháp rốt cuộc có gì khác với thế gian và tốt 
hơn những thứ khác của thế gian? Mình có 
thể phân làm hai phương diện để nói. [Đó 
là phương diện chế độ và lý luận].

1. Phương diện chế độ

Trước hết nói về chế độ. Thời đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni có chế độ [sinh hoạt Tăng 
đoàn] hoàn thiện. Đó là giới luật. Khi truyền 
đến Trung Quốc thì có chế độ tùng lâm. 
Hiện nay, có lẽ cũng có chế độ sinh hoạt 
Tăng đoàn mới. Không nên cho rằng tất cả 
chế độ sinh hoạt Tăng đoàn này đều giống 
nhau. Trên thực tế, người nghiên cứu chế 
độ [sinh hoạt Tăng đoàn] của đức Phật rất 
ít. Bản thân tôi cũng không có nghiên cứu. 
Trung Quốc hiện nay giảng về giới luật thì 
nói những gì? Như bảo: Buổi tối không ăn 
cơm, vào nhà xí thì phải đổi giày dép v.v…. 
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Họ cho rằng đây là những điều trọng yếu, 
nhưng thực sự họ lại không biết điểm trọng 
yếu trong giới luật! Cho nên, trong những 
người xuất gia chúng ta, phải có người phát 
tâm nghiên cứu giới luật! 

Theo tôi hiểu, giới luật Phật giáo là 
phương cách sống chung với nhau. Tu 
hành phải được đào luyện từ trong cuộc 
sống chung này. Theo quan điểm giới luật, 
Phật Pháp hoàn toàn không coi trọng việc 
cất am, xây thất tu hành một mình. Điều 
này giống với [ở nhà riêng] trong thế gian. 
Tuy nhiên, người bình thường vẫn rất kính 
trọng những người tu như vậy. Vậy giới luật 
Phật giáo có đặc sắc gì? Điểm đặc sắc của 
giới luật Phật giáo là sự thống nhất giữa 
cảm hóa bằng đạo đức và chế tài theo pháp 
luật. Khi bạn phạm sai lầm, trong giới luật 
có các loại quy định để xử phạt. Nhưng giới 
luật Phật giáo không phải chỉ có vậy. Giới 
luật Phật giáo là một loại pháp luật chế tài, 
hạn chế hành vi sai lầm trong tinh thần cảm 
hóa đầy đạo đức! Cho nên, vào thời đức 
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Phật, những vị xuất gia chân chính ai cũng 
đều là người xuất cách! Ngay cả người có 
động cơ xuất gia không thuần chánh, sống 
trong giới luật Phật giáo vài năm, trải qua 
sự huấn dục của thầy bạn và huân tập bởi 
hoàn cảnh, cũng lần lần trở thành những 
bậc long tượng. Trong đời sống tập thể này, 
mọi người có tín niệm chung, có hành vi 
thanh tịnh, thiện lành, và hòa hợp với nhau. 
Từ tính chất đặc biệt này của giới luật đã 
tạo ra tác dụng vĩ đại, đó là làm cho Chánh 
Pháp trụ thế!

Tổ chức Tăng Đoàn không giống với tổ 
chức trong xã hội. Đây là vì tổ chức Tăng 
Đoàn là sự kết hợp giữa đạo đức cảm hóa 
và giới luật chế tài. Sinh hoạt trong tổ chức 
Tăng Đoàn rất bình đẳng và pháp trị. Mỗi 
một luật chế đều không phải vì một số 
người nào đó chế ra. Như trong học viện, 
nếu học sinh không đồng ý thì thầy giáo 
cũng tuyệt đối không đồng ý. Chế độ Phật 
chế là bình đẳng. Cho dù đức Phật Thích-
ca Mâu-ni còn tại thế, Ngài cũng giống Chư 
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Tăng y theo pháp mà hành. Luật chế của 
đức Phật chân chính bình đẳng và dân chủ. 
Nhờ sự cảm hóa bởi đạo đức và chế tài của 
giới luật, mọi người đều tu trì Phật Pháp, 
nghiên cứu Pháp nghĩa, ai cũng phát huy 
hết khả năng của mình. 

Đương nhiên, nói một cách nghiêm khắc, 
hiện nay hoàn toàn không có điều này, tức 
là một Tăng đoàn y theo giới luật mà trụ! 
Chúng ta nên nghiên cứu, rút ra nguyên 
tắc và tinh thần chân chính từ luật chế của 
đức Phật, rồi dùng phương thức hiện nay 
để thực hiện. Tôi nghĩ như vậy sẽ phù hợp 
với Phật Pháp, hơn là tổ chức Tăng Đoàn 
theo ý mình, hay tham khảo làm theo tổ 
chức chính trị, xã hội của người khác. Đây 
là tính chất đặc biệt vĩ đại của Phật Pháp! 
Theo tôi hiểu, đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
[lập ra luật chế] không giống với những 
thứ khác trong thế tục. Nghiên cứu [giới 
luật] giúp tôi có tín tâm sâu sắc hơn [đối 
với Phật Pháp].  
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2. Phương diện lý luận 

Chúng ta đã nói phương diện chế độ 
[sinh hoạt Tăng đoàn] của đức Phật, giờ 
đây nói đến phương diện khai thị, dùng 
Pháp (Dharma) để hướng dẫn tu hành. 
Thời đức Phật, không có việc nghiên 
cứu các bộ Kinh Pháp Hoa hay Kinh Hoa  
Nghiêm… như hiện nay, mà chỉ đơn giản 
hướng dẫn phương pháp tu hành hay giải 
thích nghĩa lý. Vậy những Pháp mà Đức Phật 
giảng trọng tâm nằm ở chỗ nào? Có gì khác 
với pháp thế gian? Theo tôi hiểu, Phật Pháp 
xác thực là “Pháp bất cọng”, tức Pháp không 
đồng với thế gian. Tôi nghĩ, các vị học mấy 
năm rồi, có lẽ cũng biết sự khác nhau giữa 
Phật Pháp và thế gian pháp. Chúng ta cần 
phải xác nhận Phật Pháp là Pháp bất cọng!  
Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới, như các 
tôn giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ, và phương 
Tây. Nhưng Phật Pháp đều có chỗ khác với 
họ. Lại như triết học, từ phương Đông đến 
phương Tây không biết có đến bao nhiêu 
nhà triết học. Nhưng Phật Pháp cũng có 
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chỗ khác với họ. Nếu mình cho rằng Phật 
Pháp là vĩ đại, mà những gì Phật Pháp nói 
lại đồng với họ thì thực là thảm họa! Vì nếu 
như vậy, đã có tôn giáo, triết học khác rồi 
thì cần gì Phật Pháp? 

Pháp bất cọng mà thế gian pháp không có 
chính là “duyên khởi tánh không”. “Không” 
chính là Pháp bất cọng trong Phật Pháp. 
“Các hành vô thường, các pháp vô ngã” đều 
y nơi “duyên khởi tánh không” mà trình 
bày. Duyên khởi là chỉ tất cả thế gian, không 
luận là thiên văn, địa lý, thế giới tự nhiên, 
thế giới động vật, cho đến hiện tượng tâm 
lý, sinh lý nơi cá nhân chúng ta đều nương 
nơi duyên mà tồn tại. “Duyên khởi” mà đức 
Phật nói là pháp tắc phổ biến nhất. Từ duyên 
khởi nhìn mới hiểu chế độ [sinh hoạt Tăng 
đoàn] của đức Phật khác với những chế độ 
thế gian. Lý luận và chế độ có liên quan với 
nhau. Điều này trong Phật Pháp gọi là “y 
Pháp nhiếp Tăng” (y nơi Giáo Pháp để thu 
nhiếp Tăng Đoàn). Nắm vững nguyên tắc 
duyên khởi sẽ thấy được chỗ bất đồng giữa 
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Phật Pháp và thế gian trên bất cứ phương 
diện nào, từ tư tưởng, chế độ hay thực tế tu 
hành. Về mặt tư tưởng, thế gian đã tiến bộ 
rất nhiều, có cái đến gần với duyên khởi, 
nhưng họ vẫn không thể triệt để đạt đến 
mục tiêu này. 

Chúng ta vì sao tin Phật? Vì đức Phật 
là bậc đại triệt đại ngộ. Đức Phật đại triệt 
đại ngộ như thế nào? Bạn không biết được, 
mà tôi cũng không biết được. Vậy làm sao 
chúng ta sinh khởi lòng tin? Sau khi đức 
Phật đại triệt đại ngộ dưới cội Bồ-đề, vì 
giúp người cũng có thể triệt ngộ nên Ngài 
đã thuyết Pháp. Pháp và nghĩa mà đức Phật 
nói ra, nhằm hướng dẫn đời sống, quy phạm 
việc nên làm của người xuất gia (luật chế), 
đều khác với thế gian. Điều này cho thấy 
nội dung chứng ngộ của đức Phật không 
đồng với người khác. Đây là điều mình có 
thể hiểu được. Những gì xảy ra trong tâm 
[của đức Phật] chúng ta không biết, nhưng 
những gì [đức Phật] nói hay làm, chúng ta 
có thế quan sát thấy một chút. Nghiên cứu 
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nguyên tắc căn bản chế độ Phật giáo trong 
sự thống nhất giữa lý luận và hiện thực, tôi 
phát hiện ra chỗ đặc thù siêu việt thế gian 
của nghĩa lý Phật Pháp. Chứng trí của đức 
Phật chúng ta đều không biết. Nhưng từ 
chỗ thể hiện bất đồng với thế gian, chúng 
ta thấy được chỗ vĩ đại đặc biệt của Phật 
Pháp. Tôi từ những điểm này mà có được 
niềm tin sâu chắc nơi sự chân thật chứng 
ngộ của đức Phật. 

Nhiều quan điểm Phật Pháp của tôi bất 
đồng với người khác. Ví dụ nói người nào 
đó tu hành, người nào đó đã khai ngộ rồi! 
Tu hành, khai ngộ đương nhiên là việc tốt. 
Chẳng qua, đâu chỉ Phật Pháp nói đến “tu 
hành”. Tôn giáo trên thế giới đều phải tu 
hành. Đạo gia có phương pháp tu hành của 
mình; Nho gia Trung Quốc cũng có một ít. 
Bà-la-môn giáo và sáu phái triết học ở Ấn 
Độ có một số kinh nghiệm tu hành đặc thù. 
Đây là điều mà người tín ngưỡng tôn giáo 
phải nên tin, cho dù bản thân bạn có được 
kinh nghiệm tu hành đó hay không. Điều 
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này tuyệt đối đáng tin. Trong nội tâm hay 
trên thân thể đạt được kinh nghiệm đặc 
thù, đây là chỗ dựa cứu cánh của tôn giáo! 
Trong Phật Pháp, thần thông là một trong 
những kinh nghiệm đặc thù này.  

Cho nên, chỉ nói tu hành không nhất 
định là Phật Pháp. Trên thế giới các tôn 
giáo đều có tu hành. Anh nói anh thấy cái 
gì, kinh nghiệm ra sao, đều không thể bảo 
chứng kinh nghiệm đó là Phật Pháp. Vậy 
dùng phương pháp nào để biện biệt [đúng 
hay không đúng Phật Pháp] đây? Có hai 
phương pháp: Một là xác định kinh nghiệm 
đó có tương hợp với nghĩa lý căn bản của 
Phật Pháp hay không. Hai là biểu hiện hành 
vi từ kinh nghiệm đó ra sao. 

Hãy thử nêu ra một việc để nói. Người 
Trung Quốc chúng ta có lúc thực sự cảm 
thấy rất tự hào. Trong phong trào hippy ở 
Mỹ (vào thập niên 60-70) có nhiều người 
muốn học thiền, Hàn Sơn cũng rất được 
hoan nghinh, sùng bái hết mực. Nhưng 
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theo quan điểm của tôi, nếu lấy đây làm 
mô phạm để người học Phật chúng ta noi 
theo, thì học như vậy rốt cuộc thành ra thể 
thống gì? Phật Pháp hay các tôn giáo khác 
cũng vậy, đều dạy mình chân chánh, bình  
thường. Người tu hành cũng phải chân 
chánh, bình thường. 

Trong quá khứ, nhiều vị Đại sư Trung 
Quốc có thể tổ chức Tăng Đoàn, phát dương 
Phật giáo, đều là những vị bình đạm, chân 
chánh và bình thường! Lại như đức Phật 
Thích-ca giáo hóa, có cái gọi là “thần thông 
luân, giáo hóa luân, ký tâm luân”, tức thân, 
miệng, ý đều có thể giáo hóa. Nhưng trọng 
điểm của Phật Pháp là “giáo giới luân”, 
tức dùng ngôn ngữ để dẫn dắt, khai phát  
khiến bạn hướng thượng. Hiện nay có một 
số người mới tu hành đôi chút liền nói đến 
chuyện đời trước, đời sau, nói đến thần 
thông. Đây đều không phải là Phật Pháp 
chân chính! 

Theo sự thật lịch sử, sau khi đức Phật 
chứng ngộ, Ngài biểu hiện giữa cuộc sống 



Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp

37

sinh hoạt với các đệ tử đều không có những 
thứ quái đản, lạ lùng, như kiểu [thần bí] 
của Hàn Sơn, [điên cuồng] cách Tế Công, và 
[quỷ dị] như nghi thức Lạt-ma. Đức Phật 
sinh ra trong loài người, chủ yếu dùng giáo 
giới để dẫn dắt chúng sinh mà không lạm 
bàn thần thông. Vì ngoại đạo cũng có thần 
thông, nên nếu từ thần thông mà kiến lập 
Phật giáo, thì Phật giáo sẽ không khác gì 
ngoại đạo! Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp 
phải để tâm đến hai phương diện này. Tôi 
nhờ hiểu rõ hai phương diện này nên tín 
tâm tăng trưởng vững chắc, có thêm năng 
lượng để duy trì thân thể rất suy yếu này. 
Nhờ đó, tôi có thể phụng hiến ít nhiều một 
phần tâm lực của mình cho Phật Pháp. 

Trọng điểm nghiên cứu của tôi nằm ở 
căn bản. Nếu các vị thỉnh tôi giảng duy thức 
học, tôi sẽ giảng không tốt. Nhưng nếu bảo 
tôi giảng về tư tưởng “căn bản” của duy 
thức, tôi biết được một số. Tôi đọc sách vẫn 
có thói quen của người Trung Quốc. Đó là 
đọc sách cốt biết được đại thể. Tôi hiện nay 
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viết lách cũng phải dẫn chứng. Đây chỉ vì 
thích ứng theo thời đại này mà thôi!

Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp đương 
nhiên phải đọc sách xưa. Ví dụ như kinh 
luận phiên dịch từ Ấn Độ và chú giải đời 
trước ở Trung Quốc. Bước thứ nhất phải 
đọc hiểu được những sách vở này nói cái 
gì. Nhưng điều này chưa đủ. Khổng Tử nói: 
“Ôn cố tri tân” hay “Ôn cũ biết mới”. Chúng 
ta xem sách xưa, không thể chỉ hiểu là đủ, 
rồi dừng ở chỗ đó, không có tiến bộ gì thêm. 
Bạn phải “ôn cũ biết mới”, tức từ trong kinh 
sách xưa mà có kiến giải riêng của mình. 

Đương nhiên, không nhất định ai xem 
sách cũng có thể viết ra được tâm đắc. Lại 
nữa, có viết ra được tâm đắc cũng chưa 
chắc đã chính xác, cũng không nhất định 
phải phát biểu (hay in ấn xuất bản). Bạn 
để nó trong lòng, chỉ là cảm giác xem sách.  
Nghiên cứu như vậy Phật Pháp chúng ta 
mới có thể tiến bộ, mới có thể phát dương. 
Còn như, sách nói sao mình cho vậy, trước 
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giờ giảng thế nào thì mình nói thế đó, không 
sai một điểm. Không sai một điểm thì có gì 
hay? Không sai một điểm là không có tiến 
bộ! Thế giới này luôn luôn thay đổi vì “các 
hành vô thường”. Nếu bạn dừng lại thì đồng 
với thụt lùi. Học vấn cũng như vậy. 

Có nhiều người không biết đọc sách. Họ 
chỉ đọc một cách cứng nhắc, ghi nhớ một 
cách máy móc. Thầy giảng thế nào, mình 
ghi xuống thế đó, để sau này dựa theo đó 
mà giảng. Nói về nghiên cứu học vấn, người 
như vậy nhập môn còn chưa được, nói chi 
đến chuyện tiến bộ! Lúc chúng ta đọc sách 
phải có sự lĩnh ngộ mới. Ban đầu đọc sách 
có chút suy nghĩ riêng của mình (tư duy độc 
lập). Sau này biết mình suy nghĩ sai, biết sai 
thì liền có tiến bộ. Nếu ba năm trước cho 
rằng như vậy, đến hiện nay vẫn là như vậy, 
thì bạn không có tiến bộ. Đối với điều mình 
sai, chúng ta nhất định phải thường xuy-
ên tư duy, tìm ra lý do xác đáng và thuyết 
phục, thấy được mình sai ở chỗ nào. Trong 
quá trình không ngừng điều chỉnh, sửa đổi 
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những sai lầm về mặt nhận thức, thì nhận 
thức của mình đối với Phật Pháp càng lúc 
càng chính xác, và càng có nhiều cống hiến 
cho mọi người hơn. Cho nên, chúng ta phải 
bồi dưỡng tinh thần “ôn cố tri tân”. Không 
nên đọc sách chỉ để hiểu, ghi nhớ, đọc nằm 
lòng, hay đem ra nói lại! 

Mặt khác, Phật Pháp là tôn giáo. Sau khi 
chúng ta học rồi, bạn có cảm thấy lý luận này 
sinh ra tác dụng trong tâm mình không? Có 
chỗ nào dùng được không? Phật Pháp rốt 
cuộc phải giúp chúng ta giảm phiền não, 
thêm từ bi, khích phát lòng nhiệt thành, hộ 
trì Thánh giáo và nghĩ đến chúng sinh đau 
khổ để tìm cách cứu độ. Giả sử chúng ta  
nghiên cứu Phật Pháp không có được những 
lợi ích này,  mà chỉ thấy một số “khái niệm” 
trên kinh sách, như vậy mình không có biến 
những điều đã học thành cái của mình! 

Chúng ta phải luôn lấy Phật Pháp định 
hướng và dẫn dắt mình. Đây không phải chỉ 
trên con đường tu chứng mới vậy, mà cho 
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dù đang nghiên cứu học vấn, hoặc đang giúp 
Phật giáo làm các việc phước đức cũng phải 
lấy Phật Pháp để chỉ đạo mình. Nếu chúng 
ta ghi nhớ nằm lòng nguyên lý căn bản của 
Phật Pháp, luôn lấy đó làm tiêu chuẩn cho 
hành vi, lấy đó để cảnh sách mình, thì dù 
không có chỗ chứng ngộ sâu sắc, nhưng 
vẫn có lợi ích trong Phật Pháp. 

Có người học Phật Pháp mà càng học 
càng phiền não, cả ngày từ sáng đến tối cứ 
lo lắng, bất an. Có người học Phật Pháp rồi 
cảm thấy mình hay giỏi, coi thường người 
khác, thấy sư phụ, sư huynh, sư đệ… đều 
chẳng bằng mình. Nếu bạn học Phật như 
vậy chỉ tăng thêm khổ não cho mình mà 
thôi! Người học Phật chân chánh, phải biết 
cảm thông nỗi khổ niềm đau của người 
khác, phải dùng Phật Pháp để huân tu bản 
thân, và luôn cải thiện khí chất của mình. 
Nếu trước đây hay nóng giận thì nhờ học 
Phật mà bớt nóng giận. Nếu trước đây lười 
nhác không chịu làm việc, nhờ học Phật 
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mà dần phát tâm siêng năng công quả. Như 
vậy, học Phật ít ra cũng có chỗ lợi ích. 

Phật Pháp rốt cuộc là tôn giáo mà không 
phải là tri thức thế gian. Hy vọng các vị 
trong khi đang học không nên quên điểm 
này. Nếu quên điểm này thì có khác gì với 
việc nghiên cứu học vấn ở thế gian? Như 
vậy, Phật giáo sẽ chẳng còn Phật giáo! Nếu 
nghiên cứu Phật Pháp theo cách đó, cho dù 
bạn nghiên cứu giỏi bao nhiêu, viết được 
vài bộ sách lớn để ở thư viện, thì cũng vẫn 
vô dụng!

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng 
tử đi khắp nơi tham học. Những vị thiện tri 
thức mà Thiện Tài đến tham học đều không 
có nói những việc khác, họ chỉ nói việc 
mình làm. Đây không phải bạn muốn nghe 
thiền thì vị thiện tri thức đó giảng thiền 
cho bạn. Bạn muốn gì thì Thầy giảng thứ 
đó. Tôi trước giờ không thể bỏ công phu 
nhiều trong việc tu chứng, mà chỉ chuyên 
nghiên cứu Phật Pháp. Tôi cũng chỉ có thể 
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ở phương diện này mà nói cho các vị nghe 
để tham khảo. Hy vọng chúng ta học tập và 
nghiên cứu, có thể nghiên cứu trong tinh 
thần Phật Pháp. Như vậy, sự nghiên cứu 
mới có lợi ích cho mình và cống hiến cho 
Phật giáo. Mình nghiên cứu không phải chỉ 
nghiên cứu mà thôi! Hy vọng mọi người ghi 
nhớ kỹ! Học Phật mang tính trường kỳ. Học 
Bồ-tát cần phải trải qua ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp. Chúng ta một đời học Phật cũng chỉ 
là việc của vài năm! Kính mong đại chúng 
tiếp tục tinh tấn. 

Pháp sư Y Quang ghi.  
Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch.
Khởi dịch ngày 11 tháng 10, 2021
Dịch xong ngày 15 tháng 10, 2021 
tại Tu Viện Thiện Tường
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Thừa Kế Chánh Pháp
Kính lạy đức Từ Phụ
Bổn sư Thích-ca Văn [1]
Nay con ôn lời Phật
Quán chiếu để tự răn.

“Sinh từ tin hiểu Phật
Lớn lên nhờ Pháp hành
Thừa kế Pháp Phật chứng
Mới con Phật xứng danh.” [2] 

Từ Phụ từng thiết tha:
“Ai là con của Ta
Hãy thừa kế Chánh Pháp
Đừng tài vật xa hoa.” [3]

Tham danh, tham lợi dưỡng
Thích cung kính, cúng dường
Là thừa kế tài vật
Cùng tử, thực đáng thương! [4]

Tinh tấn văn, tư, tu
Giới, định, tuệ công phu
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Là thừa kế Chánh Pháp
Bậc Thích tử trượng phu! [5]

Phật lại dặn lời này:
“Chánh Pháp của Như Lai
Nhờ người hành trì Pháp
Mới tồn tại lâu dài.

Không phải nơi vật chất
Chùa to, kiến trúc sang
Mà ở nơi tâm hạnh
Giải thoát những buộc ràng.” [6] 

Chùa chiền là phương tiện
Hoằng Pháp lợi nhân thiên
Không tu, không hoằng hóa
Chùa lớn càng oan khiên!

Con nay được làm người 
Xuất gia theo Như Lai
Chỉ e mình thất niệm
Theo dòng đời không hay. 

Lời Phật: gương soi mình
Phản quan: đọc tâm kinh [7] 
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Ngày đêm thường tinh tấn
Chứng nghiệm pháp vô sinh!

Nguyện thừa kế Pháp Phật
Trao truyền lại tương lai
Đền đáp ơn Phật Tổ
Cho con được hôm nay. 

Nguyện cầu Tăng nghiêm tịnh 
Hoằng hoá khắp mọi miền 
Chánh Pháp được cữu trụ
Lợi ích cõi nhân thiên!

Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca 
Mâu-ni Phật.
Sakya Minh-Quang 
Viết ngày 7 tháng 10, 2021
tại Tu Viện Thiện Tường 

+Chú thích: 
[1] Thích-ca Văn là cách dịch lược khác của 
Thích-ca Mâu-ni. 
[2] Lấy ý từ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa 
nói: “Từ miệng Phật sinh ra, từ Pháp Phật 
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hóa sinh, được phần Pháp của Phật, là con 
Phật chân thật.” (Tùng Phật khẩu sinh, 
tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật Pháp phần, 
thị chân Phật tử.”
[3] Lấy ý từ “Phẩm Tín Giải” trong Kinh 
Pháp Hoa. Cùng tử: đứa con nghèo cùng 
về mặt tín tâm và tuệ giác. Gia tài sự  
nghiệp người con Phật là tuệ giác (duy tuệ thị  
nghiệp). Bước đầu kế thừa gia tài sự  
nghiệp đó là tín tâm (tin rằng: Phật, Bồ-tát 
là trượng phu ta đây cũng vậy. Không tự 
khinh mình mà lui sụt.) 
[4] Thích tử trượng phu là người người xuất 
gia có chí lớn, có khí tiết. Ở đây chỉ người 
xuất gia phát tâm bồ-đề và nguyện Bồ-tát. 
Trượng phu còn được gọi là “Đại nhân” hay 
“Ma-ha-tát” (Mahasattva). 
[5] Lấy ý từ Kinh Thừa Kế Chánh Pháp (P. 
Dhammadāyāda Sutta), trong Trung Bộ 
Kinh. Trong kinh này, đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ-kheo, các ông nên thừa kế Chánh 
Pháp nơi ta mà không nên thỏa mãn với 
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việc thừa kế tài vật!” Tham khảo bản dịch 
Anh ngữ của Mahāsi Sayādaw: “Monk! 
You should inherit the Dhamma from me. 
You should not remain content with the  
inheritances of material goods.” 
[6] Lấy ý từ Luận Đại Tỳ-bà-sa. Luận này 
nói: “ “Khế kinh nói: ‘Chánh Pháp của ta 
không y nơi tường, vách, trụ cột v.v… mà 
tồn tại. Chánh Pháp chỉ y nơi hữu tình thực 
hành Chánh Pháp mà tương tục tồn tại.” 
“Tường vách, trụ cột v.v...” ở đây chỉ chùa 
chiền, cơ sở vật chất bên ngoài.
[7] Tuệ Trung Thượng sĩ nói: “Phản quan 
tự kỷ bản phận sự”, hay “Quán chiếu lại 
mình là bổn phận của người tu”. Tâm kinh: 
chỉ tâm mình là một bộ kinh cần phải quán 
chiếu lại để tỏ ngộ. 



Ấn Tống và Cầu Nguyện

Bố thí Pháp hơn mọi bố thí
Hương vị Pháp hơn mọi hương vị
Niềm vui Pháp hơn mọi niềm vui
Tham ái diệt khổ đau chấm dứt.
(Kinh Pháp Cú, câu 354)

 

Nhân Lễ Bốn Mươi Chín Ngày của Jessica Vilaythong 
(20/10/2021), cha mẹ và gia đình của cháu là Phật 
tử Chơn Đào, Chơn Mẫn, Chơn Kiệt, Chơn Loan… phát 
tâm ấn tống 100 quyển sách Lập Trường và Phương 
Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp của Ấn Thuận Đại Sư. 

Nguyện đem công đức ấn tống, Pháp thí này hồi 
hướng cho hương linh:

Jessica Vilaythong, sinh ngày 19 tháng 05, 1997
Vãng sinh ngày 02 tháng 09, 2021
Hưởng dương 24 tuổi
Cầu nguyện hương linh nhờ công đức Pháp thí này 

được tái sinh về đường lành, gặp Phật nghe Pháp, được 
hạnh phúc an vui nơi đời sau. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát
Ban Ấn Tống Hoằng Pháp Tu Viện Thiện Tường



Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Hồi Hướng
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.





“Don’t cry because I am no longer with you.  
                  Smile because of the good time we had.”

“Xin đừng rơi lệ chia tay
Tiếc thương con đã đến ngày ra đi
Mỉm cười mẹ hãy nhớ ghi
Gia đình mình có những khi vui vầy.”
Vô thường Phật dạy là đây
Xin luôn trân quý những ngày còn nhau!
Duyên con giờ chỉ chừng bao
Hiếu ân xin hẹn kiếp sau đáp đền!
Cùng trong biển khổ lênh đênh
Nương thuyền Phật độ vượt ghềnh khổ không
Tây Phương cõi Phật nơi lòng
Tử sinh cũng chỉ giấc nồng cơn mơ.
Thương yêu mở rộng vô bờ
Sống trong chánh niệm từng giờ có nhau.
Xin cùng chuyển hóa nỗi đau
Thành nguồn năng lượng dạt dào từ bi.
Con trong từng bước mẹ đi
Trên đường Bồ-tát hộ trì Quang Minh
Nhân tình nay hóa Đạo tình
Trong giờ ly biệt con xin tạ từ.

                            Sakya Minh-Quang
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