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TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
ĐẠO PHẬT

NGỌC CHƠN

Đạo Phật có mặt trong cuộc đời 
không chỉ được biểu hiện bằng 
những ngôn từ và hình thức, 
nghi lễ tôn giáo, mà chính là 
bản chất của đạo Phật cần được 
thấm nhuần trong mọi sinh 
hoạt của cuộc sống như một 
thực tại có sinh khí. 

Khi suy xét kỹ, ta sẽ 
thấy đạo Phật trong 
tinh thần nguyên 
thủy của nó có hai 

phần: (1) Hướng dẫn cuộc đời và 
làm đẹp cuộc đời, (2) Bản chất của 
đạo Phật là Từ bi –Trí tuệ. 

Hai tinh thần nguyên thủy này 
có mối liên hệ mật thiết với nhau. 
Một là nâng cao giá trị, bồi dưỡng 
năng lực giác ngộ, đưa đường, chỉ 
lối cho cuộc đời. Mặt khác, khảo sát 
về thực trạng cuộc đời để thực hiện 
công cuộc hành đạo, đem đạo Phật 
vào đời. Tuy nói thế, không phải là 
thế tục hóa đạo Phật, mà cần phát 
huy, duy trì làm cho đạo Phật phát 
triển, lưu lộ và thấm nhuần vào mọi 
hình thái của cuộc sống. Cần phát 
huy tiềm lực của đạo Phật trong 
mọi lĩnh vực, trong mọi tầng lớp, 
từ người nông dân chất phác đến 
trí thức, doanh nhân; người cao 
tuổi, thanh niên thành thị đến trẻ 
em vùng cao - vùng sâu. Được vậy 
thì vườn hoa Phật giáo sẽ xum xuê, 
tươi tốt và đẹp hơn. Trên bình diện 
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sinh hoạt hiện nay, tuy có nhiều sáng tạo nhưng theo 
thiển ý của người viết, vẫn chưa làm sống dậy được một 
luồng sinh khí mới, chưa sáng tạo được hình thức đưa 
giới trẻ vào gần hơn với đạo Phật hoặc đã có ý tưởng 
nhưng vì lý do nào đó, không thực hiện được. Trong khi 
lớp người trẻ đang hoang mang trước chuyển biến phức 
tạp của xã hội, trước tệ nạn ngày càng gia tăng, thì đạo 
Phật phải là con đường giúp giới trẻ tìm về truyền thống 
bất di bất dịch là Đạo đức – Từ bi – Trí tuệ, nhằm giúp lớp 
trẻ tìm ra lý tưởng, làm người phụng sự cho quốc gia, cho 
xã hội, hay thiết thực nhất là cho chính bản thân mình.

Giới trí thức, văn - nghệ sĩ và lớp thanh niên đang khao 
khát cống hiến sức mình xây dựng đạo Phật, xây dựng 
đất nước trên mọi lĩnh vực văn hóa - xã hội, mong xã hội 
ra khỏi tình trạng suy đồi đạo đức, thì rất cần người có 
thẩm quyền, có trách nhiệm nắm tay dìu dắt, tạo niềm 
tin, cổ động sự nhiệt tình của họ. Hãy xây dựng đạo Phật, 
không phải như xây dựng một cơ sở, một thế lực tôn giáo 
mà xây dựng một lực lượng cải tạo xã hội, bên cạnh các 
lực lượng văn hóa và tôn giáo khác.

Muốn vậy, ta phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào thực 
trạng xã hội với cặp mắt tư duy khoa học, tìm hiểu, phân 
tích cho thấu đáo những nguyên nhân, ngọn ngành một 
cách khách quan, rồi từ đó đề ra và thực hiện những hoạt 
động thiết thực. Trên cơ sở đó rút tỉa những kinh nghiệm, 
tinh hoa và sáng tạo tích cực giữa hai thời đại cũ và mới. 
Cần có lòng hy sinh, có thiện chí, có lý lẽ rốt ráo thì mới 
mong đạo Phật trong thời kỳ đổi mới vừa thực hiện tốt 
đẹp những giá trị tinh thần truyền thống, vừa phù hợp 
thực trạng tâm lý xã hội lớp trẻ ngày nay, đặc biệt là tầng 
lớp trí thức.

Ngược lại, người trí thức, người nghệ sĩ và thanh niên 
của thời đại cần nhận thức tìm đến đạo Phật là đi tìm cái 
chân – thiện – mỹ, là đóng góp chung cho xã hội, chứ 
không phải tìm chỗ đứng trong đạo Phật để nói tiếng 
nói riêng của mình, như thoả mãn tri thức hay chạy trốn 
những phiền toái của cuộc sống đời thường. Mong rằng 
trong công cuộc đổi mới, giới trí thức, văn nghệ sĩ, thanh 
niên hãy coi mình là mạch sống của đạo Phật đến với 
đạo bằng cả khối óc và trái tim để Phật sự được thực hiện 
dưới ánh sáng của từ bi - trí tuệ, chứ không phải chỉ bằng 
động lực của tình cảm. Đó là điểm khác biệt của đạo Phật 
với những tôn giáo khác.

Tóm lại, trong cuộc sống hiện tại, đạo Phật cần hướng 
các giá trị nghệ thuật, xã hội, khoa học về chân – thiện – 
mỹ. Nhưng ai là người có thể làm nên việc đó? Ai là người 
hướng dẫn, ai là người có tâm huyết mong phát triển 
đạo Phật phù hợp với thời kỳ hội nhập?

Kể từ khi ánh sáng giác ngộ từ trí tuệ siêu việt của Đức 
Phật bừng lên dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2.500 năm cho 
đến nay, nó vẫn tiếp tục tỏa sáng. Phật giáo ở Việt Nam 
được xem là quốc giáo dưới sự trị vì sáng suốt của các các 
đời vua Đinh – Lê – Lý – Trần. Những bậc Thiền sư, những 
áng văn chương đã trở thành bất tử trước dòng thời gian. 
Những ngôi chùa, những Phật tích mà ngàn năm trước 
đến ngàn năm sau vẫn làm cho lòng người Việt Nam dù 
sinh sống nơi đâu khi hướng về vẫn bồi hồi, rung động. 
Hoặc như trong thời buổi điên đảo nhất, vào thập niên 60 
– 70, đạo Phật dưới sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình 
Diệm thì ngọn lửa thiêng Bồ-tát Thích Quảng Đức với trái 
tim bất diệt đã đi vào lịch sử dân tộc.

Còn hôm nay, trước thời đại văn minh, đứng trước cuộc 
sống thực dụng, mọi giá trị tinh thần, mọi tiêu chuẩn đạo 
lý, nhân phẩm dường như đã quy thành vật chất, thì ánh 
sáng trí tuệ ấy lại càng cần thiết hơn cho xã hội, cho dân 
tộc và cho toàn nhân loại. Để những người con Phật, để 
nhân loại cảm nhận và đặt niềm tin nơi đạo Phật. Vậy ai 
là người hội đủ tâm lực, trí lực, pháp lực mà hoằng dương 
Chánh pháp? Đó chính là những vị Tu sĩ trẻ trong thời hội 
nhập. Họ đã tốt nghiệp, họ đang du học, đang thầm lặng 
lao động bằng trí tuệ hay bằng chính sức lao động với đôi 
tay xẻ đá, san rừng. Có vị học tại Ấn Độ, Trung Quốc hoặc 
ở Miến Điện… Sau khi tốt nghiệp, có vị ở lại Ấn Độ hoặc 
nơi trú học thuở còn là Tăng sinh để lo Phật sự, một vài vị 
là giảng sư các trường Trung cấp, Cao đẳng, Học viện Phật 
Giáo, v.v… Có vị về trú xứ trụ trì một ngôi chùa, tịnh xá 
hay tịnh thất nơi vùng cao nguyên xa xôi. Nhưng sâu thẳm 
trong tâm, các vị đều mong mỏi đưa đạo Phật phát triển 
hòa nhập trong thời kỳ đổi mới, mong đạo Phật mang 
trên mình một sinh khí dồi dào ánh sáng trí tuệ.

Họ chưa để lại cho đời những bài kệ, những bài thi kệ 
khai thị mang đầy ánh sáng trí tuệ cũng như giá trị văn 
học như chư vị Thiền sư thời Lý -Trần, nhưng với bổn hoài 
mong chấn hưng Phật giáo, mong ánh sáng Từ bi – Trí tuệ 
của đạo Phật lan tỏa khắp thế gian. Hơn 10 năm qua họ 
đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc đưa giới trẻ tìm 
về đạo pháp, thể hiện là những lễ hội mùa Phật Đản Liên 
Hiệp Quốc 2008 tại Hà Nội, hàng ngàn tình nguyện viên 
là giới sinh viên, học sinh tham gia các hội trại do Câu lạc 
bộ Hoằng pháp trẻ tổ chức; hoặc những lễ hội của Hệ 
phái, như Mùa Vu Lan Bồn – Tự Tứ Tăng 2009 tại Tịnh xá 
Ngọc Đà, Đà Lạt dù mưa dầm gió lạnh, các em vẫn miệt 
mài với bao việc không tên, nhưng trên môi vẫn nở nụ 
cười tươi thắm; hoặc gần đây nhất là trại hè Lý Công Uẩn 
được tổ chức tại Đại Nam vào tháng 6 năm 2010. Vì sao? 
Vì các em đã được những vị tu sĩ trẻ thắp lửa trong tim, 
ngọn lửa mà khi ai đó cho ta lý tưởng, cho ta niềm tin sẽ 
làm nên tất cả. Ngoài những tình nguyện viên là học sinh, 

VĂN HÓA PHẬT GIÁO
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sinh viên họ còn thu hút được nhiều tầng lớp trong 
xã hội là những doanh nhân, tầng lớp trí thức, giới 
văn - nghệ sĩ. Họ đã mang hết tâm lực và sở học của 
mình, đem ánh sáng Phật pháp đến những buôn 
làng xa xôi, họ chăm chỉ học từng con chữ vùng cao 
rồi dịch ra kinh Tam Bảo với bổn nguyện mong bà 
con học được lời kinh, tiếng kệ, những lời dạy mà 
Phật - Tổ - Thầy truyền trao lại. Có những vị hoằng 
pháp không phải ở chùa, ở trong các lễ hội mà ngay 
cả trong các trại tù giam. Rồi có những vị Tăng Ni trẻ, 
mong nối tiếp sự nghiệp “truyền đăng”. Không chỉ 
là chuyến đò canh ba mà Tổ Hoằng Nhẫn đưa Lục 
Tổ Huệ Năng đi tiếp con đường truyền thừa chánh 
Pháp, mà họ đã tiếp cận thời đại mở những khóa tu 
Thiền dành cho doanh nhân, nhằm giúp họ gội rửa 
tinh thần sau những giờ căng thẳng với công việc 
bộn bề, những ngày Thiền an lạc cho lớp trẻ có giờ 
phút tìm lại chính mình. Sâu hơn là những khóa tu 
7 ngày, 10 ngày nơi vùng cao nguyên xa xôi, giúp 
Phật tử tinh tấn thực hành giáo Pháp của Phật - Tổ 
xưa, nhằm thoát khỏi những ô trược tinh thần còn 
cắm rễ quá sâu trong tâm thức. 

Hay những Sư cô chỉ với lời kinh, tiếng kệ, với tiếng 
chuông, tiếng mõ đồng vọng vang lên trong đêm 
tối như một sức mạnh tâm linh, bàng bạc trong 
lòng người dân Việt, đã thu hút bà con nơi vùng 
sâu tìm về với đạo pháp ngày thêm đông đảo.

Rồi thì những nhà Sư thầm lặng, với chính đôi tay 
cần mẫn, với tâm đạo độ tha rộng lớn, ngày ngày 
chẻ đá, san rừng tạo nên cảnh tượng giữa bạt ngàn 
xanh thẳm là Phật ngự bốn phương, làm níu chân 
ai một lần đến với chốn này. Những nhà dưỡng lão, 
những Tuệ Tĩnh đường, những nhà trẻ mồ côi dần 
mọc lên cũng là khi bàn tay các nhà Sư chai sạn, 
chiếc lưng như oằn xuống vì tâm đạo độ tha.

Và tha thiết hơn là những tu sĩ trẻ còn ngồi trên ghế 
nhà trường, họ đã lấy sự nghiệp phục vụ chúng 
sinh làm lý tưởng, làm niềm vui; lấy sứ mạng độ 
sinh để duy trì mạng mạch Phật Pháp, lấy lý tưởng 
thành Phật để nâng cao ngọn đuốc trí tuệ và từ bi. 
Như vậy thì Phật giáo Việt Nam nhất định mạnh mẽ, 
tiếp tục vững bước, có vị trí ảnh hưởng rất lớn trong 
lòng xã hội. Giữ vững đạo tâm trong lòng dân tộc 
mà từ ngàn xưa chư vị Tổ sư đã dày công bồi đắp. 
Một lần nữa, họ thêm khẳng định dân tộc là cái gốc 
muôn thuở để đạo Phật tồn tại và song hành.                                                 

Lãnh đạo trẻ phải đủ đầy bản lĩnh 

Phải khéo, khôn, đức hạnh, có tài năng. 

Dốc nguồn tâm cho đạo pháp, nhân sinh, 

Không vị kỷ, người lợi căn, thông đạt. 

Luôn sáng suốt, có tầm nhìn sâu sắc 

Thâm nhập giáo môn nhiệm mật huyền vi.

Khai pháp thân, trương dũng lực từ bi, 

Trăng tuệ giác rạng ngời soi lối bước. 

Mạch sống rạt rào, xanh tươi cội phước 

Nếp nhu hòa, phong độ, bước khoan thai.

Đức khiêm cung chuyển hóa cõi trần ai,

Tánh chân thật hiện bày gương tự tại.

TỐ LIÊN


