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Trước tiên chúng ta nên nhận thức Phật giáo. 

Phật giáo là gì? Nếu như chúng ta có những hiểu biết 
không chính xác, không được thấu đáo thì sự hiểu lầm, 
ngộ nhận đó dễ đưa đến sai lạc, lầm lẫn, như thế muốn 
có được sự chân thật lợi ích của Phật pháp thì rất là khó. 

Vậy! Phật giáo là gì? Trên thế giới hiện nay chúng ta 
thấy có bốn thứ Phật giáo không đồng hình thái như là: 

1. Tôn giáo của Phật giáo; người thời nay đem lời Phật 
giáo (dạy) biến thành là tôn giáo, đây là sự sĩ nhục to lớn 
đối với những người con Phật. Tại sao Phật giáo lại trở 
thành là tôn giáo? Đó là những người con Phật chưa có 
dùng tận hết tâm lực và trách nhiệm để tuyên dương 
những lời Phật dạy, cho nên ngày nay trong xã hội, 
chính quyền đều ngộ nhận Phật giáo tức là tôn giáo, chư 
liệt vị nên biết rằng Phật giáo không phải là tôn giáo, nó 
bản lai là giáo dục, mà ngày nay biến chất trở thành tôn 
giáo, mà hiện thực chúng ta cũng không thể nào phủ 
nhận nó là một tôn giáo được nữa, vì đây là một dạng 
hình thái rất phổ biến. 

2. Học thuật của Phật giáo.  

Phật giáo biến thành triết học, ở hải ngoại có rất nhiều 
trường đại học, mở lớp triết học về kinh Phật như vậy có 
phải là Phật giáo trở thành học thuật  hay không? 

3. Gần hai mươi tới ba mươi năm nay. Chúng ta thấy tà 
giáo của Phật giáo, loại này treo mang cờ hiệu Phật giáo 
nhưng nội dung đích thực là tà mị quỷ quái, dễ gây tai 

hại cho người và xã hội, thế nên chúng ta cần phải hết 
sức thận trọng để biện biệt được sự chơn, ngụy mà 
nương theo học. 

4. Truyền thống Phật giáo. Truyền thống Phật giáo do 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền con 
đường chân chánh mà ngày nay những người học Phật 
cần phải nhận thức rõ ràng, triệt để, đạo Phật là giáo dục, 
là con đường tìm hiểu chân lý, là nơi học hỏi những lời 
Phật dạy. 

Tôi còn nhớ năm thứ 12 Dân Quốc, ông Âu Dương 
thuyết trình với đề tài Phật Pháp không phải là tôn giáo 
không phải triết học, mà thế giới ngày nay mọi người 
chúng ta rất cần thiết phải học để áp dụng trong đời sống 
hằng ngày. Buổi thuyết trình hôm đó đã làm chấn động 
một thời ở Đài Loan. Ông đề cử rất nhiều bằng chứng 
thuyết minh bản chất của Phật giáo là do Đức Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật giáo dục chúng sinh sống một 
cuộc sống chân thật, lời dạy của ngài tương ứng với 
cuộc đời và hạnh nghiệp của Đức Khổng Phu Tử, 
Khổng Phu Tử chu du liệt quốc bao nhiêu năm đều 
hoàn toàn sử dụng trên công tác giáo dục, Đức Thế Tôn 
xả bỏ vinh hoa phú quý, vợ đẹp con ngoan đi tìm con 
đường giải thoát cho nhân loại, sau khi thành đạo dấu 
chân ngài lưu khắp các nước lân cận, 49 năm ròng rã 
thuyết pháp, giảng kinh hơn 300 hội, chưa từng có 
ngừng nghỉ cũng chỉ vì mục đích giáo hóa chúng sinh. 

Đạo Phật từ hình thức mà ta thấy được, đấy là giáo dục. 
Chúng ta xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bổn Sư. 
Bổn sư là thầy căn bản, nền gốc chỉ dạy cho chúng ta. 
Chúng ta xưng với Phật là đệ tử, con em, quan hệ giữa 
thầy và trò, cho nên nếu nói là tôn giáo thì không thể có 
cách xưng hô như thế được. 

Đức Thế Tôn diệt độ một ngàn năm sau, chánh quyền 
đương thời biệt phái đặc sứ đến Tây Vực cung thỉnh 
pháp sư đến Trung Quốc tuyên thuyết Phật pháp. 

Đương kim chế độ triều đại nhà Hán tiếp đãi pháp sư cư 
trú trong cơ quan ngoại giao. Thời đó chủ quản cơ quan 
bộ ngoại giao không gọi là bộ ngoại giao, mà gọi là 
Hồng Lô Tự. Tự là nơi làm việc của cơ quan nhà nước 
Tự khác với miếu. Thời xưa Hồng Lô Tự tương đương 
với chức vụ bộ trưởng bộ ngoại giao bây giờ. 

Hai vị Pháp sư Ma Đằng, Chúc Pháp Lan được mời ở 
lại Trung Quốc để tiếp tay phát huy công tác giáo dục. 
Hồng Lô Tự chỉ dùng làm nơi tạm thời tiếp đãi thượng 
khách ngoại bang, thế nên nhà vua liền sắc chỉ cho 
thành lập chín cái Tự viện, đặc biệt thêm một Tự gọi là 
Bạch Mã Tự, những kinh sách, Phật tượng thời đó đều 
do con ngựa trắng từ miền xa xôi vạn dậm mang đến 
Trung Quốc, vì ân nghĩa đó nhân dân trong nước 
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thương tưởng nhớ công lao khổ nhọc của con bạch mã 
nên đặt tên Bạch Mã Tự là vậy. 

Từ những tiến trình đó chúng ta thấy cơ quan giáo dục 
gọi là Tự, Tự còn là nơi cơ cấu làm việc của chánh phủ. 
Bây giờ là thời đại dân chủ, từ xã hội nông nghiệp tiến 
bộ đến xã hội công nghiệp, chế độ chính trị đều được 
đổi mới, đạo tràng Phật giáo của chúng ta còn được duy 
trì chữ Tự viện cho đến ngày nay, nếu chúng ta không 
học qua lịch sử, không biết được chân tướng sự thật, 
chúng ta dễ bị ngộ nhận Tự tức là miếu đấy, hiểu lầm 
trong đó là cúng tế là mê tín, dễ phát sinh sự chướng 
ngại trong sự giáo dục và truyền bá rộng rãi của Đạo 
Phật, cho nên đệ tử tứ chúng của Phật ngày nay, mang 
sứ mệnh quan trọng nhứt là đem Phật pháp quay về nơi 
giáo dục. 

Quý vị thấy Tự viện ngày xưa là một đại học đường, sự 
tổ chức không khác với nhà trường ngày nay, nó chỉ 
khác biệt nhau nơi danh xưng mà thôi; chủ quản của cơ 
cấu giáo dục, chúng ta gọi là Hiệu trưởng, trong nhà 
Phật gọi là Trụ trì hoặc là phương trượng, trụ trì hay là 
phương trượng trên thực tế tức là hiệu trưởng, là người 
phụ trách chủ trì giáo dục hành chánh, kế hoạch thiết thi 
sự giáo dục v.v… Kế đó có ba cương lĩnh chức sự, nói 
theo tiếng thời đại này thì là tổng vụ, giáo vụ và huấn 
đạo sư. Trong Phật môn ba cương lĩnh đó là Hòa thượng 
quản giáo vụ, tức là chủ nhiệm giáo dục. Duy na là chủ 
nhiệm huấn đạo, giám viện là người chủ nhiệm tổng vụ, 
quý vị thấy có phải không? Cương lĩnh chức sự của tự 
viện có khác gì với nhà trường không? Chỉ khác biệt 
trên văn tự mà thôi, thế nên Phật giáo lúc nào cũng phải 
ở nơi tột đỉnh của thời đại, luôn luôn lãnh đạo ở thời đại 
đó, mà hiện nay Phật pháp thối lùi, lui sụt sau thời đại, 
không theo kịp thời đại nữa, không có đứng trên tột đỉnh 
của thời đại như thời xưa nữa. Vì sao? Như đã nói trên 
phải làm thế nào cải hoán cho phù hợp với xã hội thực tế 
hiện tại này, danh xưng, chức sự, xưng hô đều hiện đại 
hóa, thuận theo lý tùy duyên mà bất biến. Phật pháp nếu 
không làm được theo hiện đại hóa, bản thổ hóa, thì 
không thể nào triển khai lợi lạc đến toàn thế giới, đây là 
điều chúng ta cần nên biết, cho nên trong thời kỳ kháng 
chiến (Nhựt bản) lão cư sĩ Hạ Liên đã thấy được điều 
này, nên ông đề xướng hai chữ Tự viện thành là “Học 
viện”, sự suy tưởng đó rất hay, đạo tràng của chúng ta 
không dùng Tự viện, hoán cải lại là Học Hội, để nhắc 
nhở rằng đây là nơi tụ hội lại để học, hành Phật pháp. 

Tu theo Tịnh Độ gọi là Tịnh Tông học hội, tu Thiền gọi 
là Thiền học hội, Hoa Nghiêm Tông gọi là Hoa Nghiêm 
học hội, dùng hai từ Học hội, khi người nhìn vào không 
đến nỗi ngộ nhận đây là miếu, là mê tín, những nơi đào 
luyện quý sư gọi là Tịnh Tông học viện, Thiền học viện, 

Hoa Nghiêm học viện, Thiên Thai học viện. 

Cho nên trên thực tại đạo tràng mà nói, thuở xưa đã là 
trường đại học chuyên khoa, trong đó đã là một cung 
điện của nghệ thuật, dùng từ ngữ hiện đại mà nói đấy 
đích thực là trường học và viện bảo tàng tổng hợp thành 
một thể, nơi đó là một cơ cấu của nghệ thuật dùng để 
giảng dạy Phật học. 

Thời đại ngày nay người ta thường thích nói nghệ thuật 
hóa.Trên hai ngàn năm về trước Đức Phật đã đề xướng 
dạy học bằng cách nghệ thuật hóa rồi, nếu chư liệt vị đi 
sâu vào và liễu giải được nghĩa lý Phật pháp rồi, thì chư 
liệt vị sẽ khâm phục và thành kính năm vóc gieo xuống 
một cách an nhiên và hỷ lạc. 

Trích dịch trong quyển Tịnh Nghiệp Tam Phước của 
Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Đài Loan. 

 

 Ba moùn tö löông cuûa Tònh Ñoä laø TÍN, NGUYEÄN, 
THÖÏC HAØNH, trong ñoù NGUYEÄN laø chuû yeáu. Duø coù 
TIN maø Khoâng NGUYEÄN thì söï TIN aáy trôû thaønh 
KHOÂNG TÖÔÛNG, THÖÏC HAØNH maø Khoâng 
NGUYEÄN thì vieäc THÖÏC HAØNH aáy cuõng UOÅNG 
COÂNG. TIN maø PHAÙT NGUYEÄN goïi laø Thöïc Tin lôøi 
Phaät, THÖÏC HAØNH maø Y Theo Nguyeän laøm cho coâng 
khoûi phí, ñieàu ñoù caàn neân chuù yù. THÖÏC HAØNH maø 
KHOÂNG COÙ NGUYEÄN duø Coù Nieäm Ñeán Nhaát Taâm 
cuõng Khoâng Ñöôïc Vaõng Sanh. THÖÏC HAØNH maø Coù 
NGUYEÄN Chaéc Chaén Ñöôïc Sanh Leân Thöôïng Phaåm, 
duø ngöôøi Taùn Taâm Nieäm Phaät cuõng Nhôø Vaøo Nguyeän 
maø Ñöôïc Vaõng Sanh, Baát Quaù Phaåm Vò Khoâng Cao 
maø thoâi. Ngaãu Ích Ñaïi Sö daïy: Ñöôïc vaõng sanh hay 
khoâng hoaøn toaøn do TIN NGUYEÄN. Phaåm vò coù cao 
thaáp ñeàu do TRÌ DANH coù caïn saâu, chính laø yù naøy. 
Nguyeän vaø Thöïc haønh coù quan heä maät thieát nhö 
Thuyeàn vaø Laùi. Thuyeàn khoâng coù laùi khoâng theå ñi 
thaúng doøng, khoâng theå sang ñöôïc bôø kia. Ngöôøi Tu neáu 
Khoâng Nguyeän seõ bò luaân chuyeån trong saùu ñöôøng, 
khoù coù theå sanh veà Taây Phöông Cöïc Laïc. Coõi Cöïc Laïc 
tuy roäng, ñaïi Nguyeän Phaät A Di Ñaø voâ bôø, cuõng khoâng 
theå ñem ngöôøi khoâng coù nguyeän veà Taây Phöông ñöôïc. 

Nguyeän laø ñoäng löïc cuûa Tín vaø Thöïc haønh. Vì sao? Vì 
loøng coù ao öôùc khaån thieát caàu sanh veà Taây Phöông thì 
vieäc thöïc haønh nieäm Phaät môùi duõng maõnh. Nieäm Phaät 
duõng maõnh chính laø mình y theo giaùo phaùp vaâng laøm, 
phaùt loøng Boà Ñeà. 
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