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Trung Giang Ký Sự – kỳ 61 

Hành Vân 

Như vậy, sách Trung Giang Ký Sự đã cập nhật ba bài viết về mảng Giới 
luật của nhà Khất Sĩ. Trong đó, Giới Luật Khất Sĩ là bài đại cương, thêm các bài 
Y Bát Khất Sĩ và Tịnh Xá là hai bài chi tiết. Đến đây, bài 61 sẽ cập nhật tiếp một 
bài chi tiết nữa, vì xét thấy sự quan trọng và cần thiết của nó, cho mọi người 
thấy rõ Khất Sĩ là như thế nào, chứ không đơn giản như họ đã tưởng. 

Năm 2016, tham gia viết bài cho khóa Bồi dưỡng Trụ trì của Hệ phái, tác 
giả đã viết bài Vấn Đề Trụ Trì Trong Giáo Pháp Khất Sĩ. Thuyết minh đề tài, 
trong bài này đã có một đoạn: 

“Theo quy chế đã lập, các vị khất sĩ phải du phương hành đạo mỗi 
ngày, mỗi lúc phải diệt trừ sạch tham sân si trong tâm, chỉ có mấy sư già 
bịnh mới ở lại tịnh xá nghỉ và coi giữ cơ sở. Cụ thể hơn: Đối với cơ sở 
tịnh xá là tài sản của giáo hội, thì do giáo hội quản lý và điều hành, bằng 
cách phân công chư Tăng, Ni luân phiên về trông coi hành đạo, 3 tháng 
hoặc 6 tháng đổi một lần. Gặp lúc không có hàng xuất gia ở, thì tịnh xá sẽ 
do Phật tử địa phương trông coi. Như thế, Giáo pháp Khất sĩ không có 
quy chế trụ trì, một chức sắc tôn giáo. Đạo là Vô trụ, khi biến tướng 
thành tôn giáo mới có vấn đề trụ trì. (Nếu muốn nói đến Chánh kiến 
Trụ trì thì phải nêu được điều này, chứ nói chung chung “Chánh kiến là 
biết rõ Khổ, biết rõ Khổ tập…” thì không ăn nhập gì cả.)” 

Đến sau khi tham gia khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2020, bài Tịnh Xá lại 
được viết, cũng để đăng lên Ánh Nhiên Đăng, trong đó có mục 5b là “Tịnh xá 
có phải là một cơ sở Phật giáo không?”. Như vậy, hai bài viết của cùng tác 
giả, cách nhau bốn năm, đều thuyết minh về mảng tổ chức đời sống tu học của 
nhà Khất Sĩ, có bị mâu thuẫn không? Tại sao bài thì nói cơ sở tịnh xá là tài sản 
của giáo hội, bài lại nói làm sao lại đặt ra vấn đề tịnh xá là một cơ sở hay chỉ là 
một tài sản của giáo hội Phật giáo? 

Bây giờ, viết bài Trung Giang Ký Sự 61 tác giả mới chú ý xem lại, và đã 
thấy hai bài không có mâu thuẫn. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Có phải ở chỗ “cùng 
một thể chế” và “đi lùi lại chăng” hay không?... 

Bài 61 này đã cập nhật hai bài đầu của bài Vấn Đề Trụ Trì Trong Giáo 
Pháp Khất Sĩ, có chỉnh sửa, làm thành I và II, kết hợp với bài Bồ-tát Trụ Xứ đưa 
vào mục III. Mời mọi người xem.  

 

VẤN ĐỀ TRỤ TRÌ TRONG GIÁO PHÁP KHẤT SĨ 
I. VẤN ĐỀ TRỤ TRÌ TRONG GIÁO PHÁP KHẤT SĨ: 

Khóa Bồi dưỡng trụ trì đầu mùa An cư năm 2016 của Hệ phái Khất Sĩ, chủ đề 
được chọn và thông báo cho chư Tăng, Ni chuẩn bị tham luận là “Trụ trì với pháp học 
và pháp hành trong Chơn Lý đức Tổ sư Minh Đăng Quang”. Là những thành viên 
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trong Tăng-già, là con nhà Khất Sĩ, là những người đã sinh ra và lớn lên từ Giáo pháp 
Khất sĩ, chúng ta sẽ tham gia tìm hiểu chủ đề này. 

Như mọi người đều biết, Giáo pháp Khất sĩ là hệ thống Phật pháp của Sư 
trưởng Minh Đăng Quang, người sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Giáo pháp 
Khất sĩ được Sư trưởng Minh Đăng Quang trình bày trong bộ Chơn Lý, gồm 69 bài 
Chơn lý. Với đạo nhãn siêu việt của một đức cổ Phật, Sư trưởng Minh Đăng Quang đã 
viết những bài Chơn lý chỉ dạy cho môn đồ đệ tử và hậu thế. Do tính cách là những 
bài Chơn lý, đã nói hết về vũ trụ, chúng sanh trong vũ trụ và các pháp của chúng sanh, 
mà chúng đã định hình thành một hệ thống Phật pháp. 

Nói về “Trụ trì”, có nghĩa là “Ở giữ”, là tên gọi nhà sư quản lý trông coi một cơ 
sở của đạo Phật. Khi thế gian pháp, gồm có phòng và sở Nội vụ, phòng và sở Công 
an, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện và tỉnh, cùng hàng lãnh đạo tông môn 
pháp phái của ngôi chùa đó, áp chế lên Trụ trì, thì nó trở thành một chức danh lãnh 
đạo. Bấy giờ, Trụ trì là người chịu mọi trách nhiệm trước giáo hội và pháp luật về 
ngôi chùa của vị đó. Từ đây Trụ trì không còn đơn giản là mấy người trông coi chùa 
nữa. 

Trong bộ Chơn Lý của Sư trưởng Minh Đăng Quang, ta dùng lệnh Ctrl + H tìm 
từ “trụ trì” trong văn bản Chơn Lý toàn tập, máy tính chỉ tìm ra được một từ! Tức là 
trong hơn 394.000 chữ của bộ Chơn Lý chỉ có một từ "trụ trì", hai chữ. Đây, trong bài 
Chơn lý số 63 – Đạo Phật Khất Sĩ có bảy mục, từ này nằm trong mục thứ ba, chỗ bôi 
đậm: 

“VIỆT NAM ĐẠO PHẬT KHÔNG CÓ PHÂN THỪA 

Xưa kia sau Phật tịch, Ưu-ba-ly tỳ-kheo khất sĩ (trước kia là thợ cạo 
kém học) truyền bá giới luật xuống miền Nam Ấn Độ, đến Tích Lan, Xiêm La, 
Cao Miên, Lào và đến Việt Nam như ngày nay. Giáo lý ấy rất đúng theo xưa, 
nhưng quá bảo thủ, thành ra cạn hẹp cho người trí huệ, và không dùng cho xứ 
Việt Nam được, bởi lẽ ăn dùng tam tịnh nhục, vì đạo giáo là do trình độ của 
chúng sanh dân tộc! Kìa như ngài Jésus Christ dạy đạo thiện nơi phía Tây, vì 
dân tộc còn đang ăn thịt sống, chẳng biết luộc rau nấu trái, thế nên ngài cũng 
phải tạm ăn dùng tam tịnh nhục, là miếng thịt tự chết thúi, để sống mà dạy đạo, 
cho có đạo để lại ngày sau thiên hạ tập lấy theo. Đức Thích-ca và chư Bồ-tát 
khất sĩ xưa, tuy dạy cấm sát sanh phải ăn chay, nhưng khi đến cụm rừng gặp 
bọn thợ săn, cũng phải tạm dùng tam tịnh nhục chớ biết làm sao, vì không lẽ 
chịu đói lâu ngày chết mất, bỏ đạo cho chúng sanh. Ấy cũng vì dân tộc Ấn Độ 
xưa có chỗ còn chưa biết dùng rau trái, lại như dân tộc Xiêm La, Cao Miên, 
Lào, cũng là dân tộc ăn thịt sống, nên giáo lý phải chưa trọn thiện. Chớ như xứ 
Việt Nam do phong hóa Tàu, biết ăn chay rau trái, theo Lão Tử thiện hơn, thì 
sao lại còn tập ác ăn thịt trở lại mà làm chi. Có phải chăng cái thiện là đừng 
giết người, thiện hơn là chẳng giết đến thú, thiện hơn nữa là chớ giết cỏ cây. 
Cái thiện phải tiến lên cho hoàn toàn trong sạch, từ bi, công bình, với tất cả 
chúng sanh muôn loại, mới không còn chiến tranh giặc loạn. 

Vậy thì giáo lý ấy nếu đựơc tu sửa thêm, ăn chay theo trình độ dân tộc 
Việt Nam thiện lành hơn, ắt là đúng hay tốt đẹp lắm. 

Trái lại là có người riêng nào lại tự xưng Đại thừa, mà Đại thừa là pháp 
lý, hay trình độ tâm trí của mỗi người, cùng là kẻ khác biết cho mình, chớ 
chẳng có tự mình xưng, hay nêu cao bảng hiệu. Kìa như khi xưa ngài Ca-diếp 
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đức hạnh cao, trí huệ lớn, nối ngôi Tổ vị, truyền đến Đạt-ma Tổ sư thứ 28, đều 
là bậc học hạnh đi đôi, giáo lý đi lên miền Bắc Ấn Độ và sang Tây Tạng, đến 
Tàu. Đến xứ Tàu gặp phải Nho giáo thạnh hành chính trị, Nho giáo xuất thế ít 
có, Nho giáo nhập thế đương quyền, ấy là cư sĩ vua quan, vì chưa hiểu biết đạo 
Phật, vì quyền lợi cá nhân mà cấm ngăn đạo Phật, mượn cớ sợ mất nước Tàu, 
nên không cho sãi Ấn Độ đến sang, lại cũng chẳng cho dân Tàu đi tu học Đạo. 
Về sau bởi không ngăn cản nổi lòng người, nên kinh sách Phật len lỏi rất nhiều, 
và đến đời Lương Võ Đế mới biết trọng kinh sách, lập ra Hồng Lô Tự, là chỗ 
để dịch nghĩa chữ kinh Ấn Độ ra chữ Tàu, từ đó mới có chùa. Chùa là nhà thờ 
dịch kinh chứa sách, chỗ mở mang pháp học mà chẳng có thật hành, pháp hành 
phải bị cấm ngăn, của Ấn Độ trả về Ấn Độ. Vì lẽ quan vua Nho giáo chịu 
nhượng sách kinh pháp học, chớ đối với giới luật y bát khất sĩ không không 
trong sạch, chẳng lợi danh cao thượng kia, thì các ngài rất hổ thẹn. Do đó mà 
những ai muốn tu là phải vào rừng thiền định, kêu gọi là Thiền lâm! Thiền lâm 
là thiền định trong rừng, chớ không phải tại chùa thờ dịch sách, hay thiền lâm 
tông giáo. Thế là đạo Phật xưa ở Tàu bị nạn, có học mà chẳng có hành, có 
thông minh mà không giới luật, có Phật pháp, học Phật, mà không đạo Phật. 

Vì thế mà rất ít ai đắc định huệ, bởi không có giới y bát khất sĩ như Phật 
Tăng. Nên ở chùa, các vị học Phật ấy, như cư sĩ học sinh ở chùa, chớ không đi 
tu du hành đâu được, và tham sân si chấp ngã khó dứt trừ, chỉ được làm chư 
thiên trụ trì ủng hộ pháp kinh cho đạo Phật. Các vị ấy phải sống theo nhà 
Nho vua quan có đủ lễ nhạc quần áo, mão, hia, chuông mõ, trống kèn, sớ điệp 
như triều đình, âm thinh sắc tướng để sanh nhai cho qua ngày tháng, ấy cũng 
nghề lành, đặng nương theo chùa chiền kinh kệ, tập lần tu học. 

Ở nơi đó các vị chỉ biết kệ kinh chớ ít hay xét ra đạo Phật, pháp hành 
của Phật Tăng xưa là sao cả! Các vị tu thì tu Nho, mà học thì học Phật, lại lầm 
nhận tưởng mình là đạo Phật canh tân mới mẻ, mà quên rằng: là chúng sanh 
bao giờ cũng vẫn tham sân si ngã mạn không mới cũ! Trái với đạo Phật là: thâu 
nhận tín đồ bổn đạo, xưng hô đệ tử thầy trò, lập ra tông giáo, chùa riêng, bỏ 
mất danh từ của đạo. Chấp có nhỏ, mà quên không là lớn, không lớp trên ít, lại 
lập lớp dưới thâu nhiều, kẻ không dạy mà lại xưng thầy, người không học mà 
lại gọi trò, thâu góp cho đông, lấn giành công dân xã hội, tranh đua tông giáo, 
không còn phải đạo là võ trụ chúng sanh chung nữa. Phật không còn phải là 
Phật của cả chúng sanh, hay cả chúng sanh không còn phải là của Phật. Chùa là 
chỗ thờ Tôi, chớ không phải là nơi Phật Pháp Tăng đạo tràng an trụ giáo hóa. 

Và cũng vì bận rộn mãi những công việc hữu vi Nho giáo bạc tiền chức 
phận, thâu thập dân đông, bà con bạn lữ, nên xưng gọi là Đại thừa, to lớn xe 
đầy, có học chưa tu, chỉ cần lo dạy, tuy được thiện chay nhưng lại nhuốc nhơ vì 
tham sân si bản ngã. Cũng có ít kẻ lại hợm mình, xưng Phật, quên tu, vì say 
học, mà gàn bướng cho giáo pháp y bát khất sĩ giới luật của Phật xưa là Tiểu 
thừa, như Phật xưa trọn đời y bát khất thực cũng là Tiểu thừa nữa, hay như 
Phật ấy là tự độ, độ tha, chớ chưa hẳn quên sự tu của mình như các vị. 

Thật ra chớ chi mà các vị ấy có thì giờ giải thoát, biết xét thấy mình 
chưa tu, và nạn chiến tranh đang tìm phá chùa chiền, các ngài đừng lo quyên 
tởi cất chùa thêm, mà phải lo chỉnh đốn giới luật lại, trong phút chót của thời 
kỳ tự do này, ngay như trong xứ này, mà đừng tưởng rằng là còn đang bị Nho 
giáo áp chế, đạo Phật bị nạn tai như thầy Tổ xưa kia nữa. Ắt là các ngài chỉnh 
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đốn y bát, thật hành giới luật, khất thực du hành, ăn chay trọn thiện, chắc là 
trong sạch giống y Phật Tăng ngày xưa lắm. Và mai kia, còn nhỏ, phải bị ăn 
năn hối hận, bởi hối tiếc chùa chiền, tông giáo bị cấm ngăn, sa thải vì chiến 
tranh, là do nhờ con đường đi đã roi dấu, và lẽ chánh đã phải y đạo hợp đời, 
nên đạo cứu đời, thì đời mới quý trọng quy theo, trở nên đời là đạo, đạo đức 
mới đời đời, là cõi đời. 

Đúng lý như thế, xứ Việt Nam ngày nay đã cụng đầu hai giáo pháp “Ăn 
thịt” lại với “Chứa tiền”, chớ chi mà ai nấy thảy ăn chay và đi xin, theo giới 
luật y bát khất sĩ không không như Phật Tăng xưa, thì quý báu biết bao nhiêu! 
Chắc đạo của xứ Việt Nam này có phần trỗi hơn Ấn Độ xưa, bởi do trình độ 
của dân tộc đã biết thiện lành và trong sạch. Vả lại Tăng mà không tà, không 
ác, thì đạo Phật ắt sẽ hiệp hòa. Vì có hòa mới có đạo, hòa là đạo mới là quý 
báu, mới gọi là có đạo cho kẻ thế gian, và họ sùng bái cúng dường mới không 
phải là mê tín và tội lỗi, vì đã vô tình, ví như nuôi kẻ “sát nhân và trộm cắp”. 

Có hiểu biết như thế, tức là ai ai cũng đều chỉ biết lo tu, mà không có 
phân thừa chi. 

Mô Phật.” 

Trong bài trên, Sư trưởng Minh Đăng Quang đã mô tả nghề trụ trì: 

– Các vị ấy phải sống theo nhà Nho vua quan có đủ lễ nhạc quần áo, mão, hia, 
chuông mõ, trống kèn, sớ điệp như triều đình, âm thinh sắc tướng để sanh nhai cho 
qua ngày tháng, ấy cũng nghề lành, đặng nương theo chùa chiền kinh kệ, tập lần tu 
học. 

– Thâu góp cho đông, lấn giành công dân xã hội, tranh đua tông giáo, không 
còn phải đạo là võ trụ chúng sanh chung nữa. 

– Thâu nhận tín đồ bổn đạo, xưng hô đệ tử thầy trò, lập ra tông giáo, chùa 
riêng, bỏ mất danh từ của đạo. 

– Có học chưa tu, chỉ cần lo dạy, tuy được thiện chay nhưng lại nhuốc nhơ vì 
tham sân si bản ngã. 

– Kết luận: Chùa là chỗ thờ Tôi, chớ không phải là nơi Phật Pháp Tăng đạo 
trường an trụ giáo hóa. 

Sư trưởng Minh Đăng Quang thật tế nhị và sâu sắc, chỉ một lần nhắc đến từ 
“Trụ trì” trong tác phẩm lưu truyền hậu thế của mình, và đã nói hết những thông điệp 
cần thiết cho người sau. Xem tình hình ngày nay ta thấy những điều ngài đã mô tả và 
kết luận trong bài Chơn lý 63 thật rất chính xác. 

Từ những chánh kiến đã nêu, Giáo pháp Khất sĩ thiết lập một quy chế hành đạo 
và giữ chùa như sau, theo trong Chơn lý 11 Luật Khất Sĩ: 

“Giáo hội Tăng-già: Luôn luôn đi du hành, chớ không ở một chỗ quá ba 
tháng. Khi đi, đi bộ cả Tăng đoàn, để cho được sự học hành khắp xứ, đủ hạng 
người, và quý nhất là sự giải thoát chỗ ở một nơi, để dứt bỏ tham sân si ái dục 
dễ dàng. Vì chính nguyên nhân của sự giải đãi, mất đức và phạm giới là bởi ở 
một chỗ vậy. Trừ ra những kẻ già bịnh mới ở lại nghỉ dưỡng nơi tịnh xá và giữ 
chừng cho giáo hội sau này có chỗ trở lại. Vị sư ở một chỗ có bổn phận phải 
dạy dỗ cư gia, kêu là Bồ-tát trụ xứ. 
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…Tại chùa: Các sư còn có phận sự phải dạy học chữ quốc ngữ (Hán 
Việt và Nôm Việt cho tập sự kém chữ), hoặc dịch sách in kinh cho giáo hội 
Tăng-già đi du hành, và dạy cho bá tánh sự tu tập.” 

Theo quy chế đã lập, các vị khất sĩ phải du phương hành đạo mỗi ngày, mỗi lúc 
phải diệt trừ sạch tham sân si trong tâm, chỉ có mấy sư già bịnh mới ở lại tịnh xá nghỉ 
và coi giữ cơ sở. Cụ thể hơn: Đối với cơ sở tịnh xá là tài sản của giáo hội, thì do giáo 
hội quản lý và điều hành, bằng cách phân công chư Tăng, Ni luân phiên về trông coi 
hành đạo, 3 tháng hoặc 6 tháng đổi một lần. Gặp lúc không có hàng xuất gia ở, thì tịnh 
xá sẽ do Phật tử địa phương trông coi. Như thế, Giáo pháp Khất sĩ không có quy chế 
trụ trì, một chức sắc tôn giáo. Đạo là Vô trụ, khi biến tướng thành tôn giáo mới có 
vấn đề trụ trì. (Nếu muốn nói đến Chánh kiến Trụ trì thì phải nêu được điều này, chứ 
nói chung chung “Chánh kiến là biết rõ Khổ, biết rõ Khổ tập…” thì không ăn nhập gì 
cả.) 

Còn như nhiều người nói, “Trụ trì” là “Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng.”, 
thì nhà của đức Pháp vương không phải là một ngôi chùa, và kho của đức Như Lai 
không phải là kinh sách, của cải trong chùa. Nhà Pháp vương ở đâu? Kho Như Lai là 
gì? Dĩ nhiên phải biết được thì mới dám nhận mình là người trụ trì chứ, theo cách định 
nghĩa trên! 

Đến đây bài viết này sẽ được tạm kết bằng thông điệp của cố trưởng lão Giác 
Cẩm ở Huế: “Khất Sĩ không có trụ trì. Như tôi đã xin từ chức trụ trì mấy lần mà chưa 
được.”. Vậy tuy Khất Sĩ không có trụ trì mà vẫn phải trụ trì, thì ta làm xuề xòa đại 
khái cho qua giai đoạn tai nạn này thôi, đừng có bị biến chất như Tổ sư phê phán. 

 
II. CÔNG VIỆC TRỤ TRÌ MỘT CƠ SỞ TÔN GIÁO: 

Trong mục I, vấn đề Trụ trì trong Giáo pháp Khất sĩ đã được xác định. Vấn đề 
trụ trì đã không có trong bộ Chơn Lý thì bàn chi đến Trụ trì với pháp học và pháp 
hành trong bộ sách đó? Nhưng qua mục II chúng ta sẽ tìm hiểu về Công việc trụ trì 
một cơ sở tôn giáo. Tính chất của công việc này đã được mục I xác định là hữu vi và 
của hàng chư thiên, hàng cư sĩ hộ pháp, không phải là việc của nhà sư giải thoát. Từ 
đó mục I đã nêu lên hướng giải quyết, là nếu phải trụ trì thì ta làm xuề xòa đại khái 
thôi… Bây giờ ta sẽ tìm hiểu tiếp. 

Khi bị thế gian pháp áp chế, trụ trì trở thành người chịu mọi trách nhiệm trước 
giáo hội và pháp luật về ngôi chùa của vị đó, tức là thành một thủ trưởng cơ quan. Với 
vai trò xã hội và tôn giáo này, trụ trì có một vị trí xã hội và tôn giáo đặc biệt. Vai trò 
và vị trí đưa trụ trì lên đỉnh cao quyền uy, danh vọng và lợi lộc. Từ đây trụ trì được 
mời mọc nhiều hơn, được quà cáp nhiều hơn; được nể trọng hơn, tới mức phi lý là khi 
đến chùa phải “Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích-ca.”; và trụ trì có những quyền như là 
“vua một cõi”, (nhất là đối với các tín đồ mê tín). Còn cách tổ chức và điều hành đúng 
đắn của nhà Phật thì chùa do giáo hội Tăng-già quản lý chứ không giao riêng cho ai 
cả. 

Một cơ sở tôn giáo như chùa, tịnh xá, thiền viện, học viện, tu viện… có những 
công việc như xây dựng chùa, đào tạo tu sĩ, tổ chức đời sống và sinh hoạt tôn giáo 
trong chùa, điều hành quản lý cơ sở và cả nhóm tín đồ bổn đạo, thiết lập những mối 
quan hệ tốt giữa chùa với trong đạo, ngoài đời; thêm mấy việc trong giáo hội, chính 
quyền v.v… Như vậy một cơ sở tôn giáo có phạm vi công việc rộng, tính chất công 
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việc đa dạng, khối lượng công việc lớn, sự tiếp xúc và va chạm của nó rất nhiều. Nên 
điều hành quản lý được một cơ sở tôn giáo thật không đơn giản chút nào. (Mấy cơ sở 
nhỏ thì không kể.) 

Lại nữa, công việc của vị trụ trì cơ sở tôn giáo có hai tính chất: một mặt là thế 
tục, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ… và một mặt lại là “bề trên” của học trò, 
của tín đồ; hoặc một mặt là đời trần tục và một mặt là đạo thanh cao. Với tính chất 
công việc đó thì trụ trì là người hai mặt chăng? Dù ở đây chưa có câu trả lời xác 
định, nhưng ta sẽ xếp việc trụ trì một cơ sở tôn giáo vào dạng việc phức tạp, có thể bị 
giằng xé nội tâm. 

Những thông điệp được rao giảng trong các khóa bồi dưỡng trụ trì: “Trụ trì 
phải có chánh tri kiến của bậc Thánh”, “Mỗi trụ trì là một bậc Đạo sư”… ắt làm cho 
hàng trụ trì thêm nặng lòng. Giáo hội đưa Tăng, Ni ra trụ trì cũng như đưa chiến sĩ ra 
tiền tuyến. Trước danh lợi, quyền thế, tiền bạc, tình cảm, món ngon, vật quý… của đời 
lôi cuốn; và giặc tham, sân, si ẩn núp trong lòng, thì giáo hội sẽ trợ giúp gì cho những 
chiến sĩ của mình? – Giáo hội vẫn kêu gọi đóng tiền này kia, giáo hội vẫn gợi ý sửa 
sang, trùng tu, giáo hội vẫn tán thán những kỷ lục chùa tháp, giáo hội vẫn đánh bóng 
nhãn hiệu “Trụ trì” bằng những khóa bồi dưỡng và những bằng cấp có con dấu đỏ 
quyền lực… Chỉ có Sư trưởng Minh Đăng Quang là kêu gọi buông bỏ! 

Dù xây chín tầng phù-đồ 
Không bằng làm phước cứu cho một người. 

Người được cứu ở đây là Tăng, Ni của giáo hội đấy! Tạo môi trường hành đạo 
diệt tham sân cho Tăng, Ni hơn là xây chùa tháp nguy nga. Có vậy thì người của mình 
mới sống được, mới không bị chết chìm giữa trần thế, (chết mà xác vẫn còn biết ăn 
ngủ, đi lại…) 

Đa phần trụ trì biết thỏa hiệp nên chẳng có giằng xé. Từ đó người ta yên tâm 
sanh nhai trong một cơ sở tôn giáo, kệ kinh vẫn được tuyên dương, Phật pháp vẫn 
được rao giảng, tu phải qua vô lượng kiếp chứ có ai thành Phật được liền mà lo… Sự 
bận rộn tôn giáo, hữu vi, “sư, sư… con, con…” làm ngày tháng trôi qua. Cả hệ thống 
bị biến tướng, đạo suy thoái thành tôn giáo, nhà sư giải thoát thành người trụ trì giỏi, 
mục đích Diệt tham sân si được tráo thành Xây cất chùa to Phật lớn, vẻ Lục căn thanh 
tịnh được thay bằng nét Khôn ngoan lịch sự… Đánh giá khách quan: Giáo hội đã 
thành công lớn về mặt tượng pháp, hình thức; chùa tháp, pháp hội, từ thiện... ăn đứt 
thời chánh pháp của Phật, của Tổ! 

Đúng chánh pháp chân truyền của Phật, mọi việc trong Tăng được Tăng-già 
đồng giải quyết, lấy đức trị, nên cõi Tăng-già là cõi bình đẳng vô trị, là cõi Tây 
phương giải thoát. Nơi Phật xứ đạo tràng làm gì có chuyện “Tiên bái Trụ trì, hậu bái 
Thích-ca.”. Thời Phật có vị tri sự sắp xếp việc trong Tăng, phát nguyện làm công 
cho Tăng, chứ không có vị trụ trì lãnh đạo Tăng. Thời nay người ta nhận thấy: Nếu 
không có thầy trụ trì khéo sắp xếp, sửa sang, tu bổ, lo lắng cho thì mấy thầy kia có 
được hưởng thanh nhàn không? Người ta không thấy rằng: Người tu chân chánh là 
không lo tìm chỗ để hưởng thanh nhàn. Vả lại, khi chùa hữu sự thì Tăng chúng cũng 
chấp tác lao công, chứ có riêng ai cực nhọc mà kể. 

Với định hướng từ đầu của bài viết, những công việc đa đoan, phong phú của 
trụ trì một cơ sở tôn giáo không được nêu ra đây, để nội dung được gọn, dễ nắm bắt 
hơn. Trong Phật pháp có những vị trụ trì đạo tràng, phải là chư Phật chư Thánh, 
như đức Tỳ-lô-giá-na trụ trì đạo tràng Hoa Nghiêm, đức Thích-ca trụ trì đạo tràng 
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Diệu Pháp Liên Hoa, đức Quán Âm đại sĩ trụ trì đạo tràng Đại Bi, đức Văn-thù trụ trì 
đạo tràng Ma-ha Bát-nhã, đức Minh Đăng Quang trụ trì đạo tràng Khất Sĩ, đức Di-lặc 
trụ trì đạo tràng Đâu Suất nội viện… Trụ trì đạo tràng cũng như ông hiệu trưởng của 
trường đạo đức, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền tầm thường nhỏ nhoi. 

Tóm lại: Trụ trì một cơ sở tôn giáo là công việc quản trị tôn giáo, là việc phát 
sinh vào thời sau chứ ở thời Chánh pháp không có. Trên quan điểm của thế gian thì 
quản trị có những cách thức của nó, nếu được đào tạo thì người ta có thể làm tốt việc 
quản trị. Còn trên quan điểm của nhà đạo thì trụ trì là biến tướng của tôn giáo, do thế 
gian pháp áp chế mà thành. Dù trụ trì có được làm tốt cách mấy thì vẫn xếp hạng vào 
việc của cư sĩ hộ pháp, việc của chư thiên. Chính Sư trưởng Minh Đăng Quang cũng 
không bảo chư Tăng, Ni khất sĩ dấn bước vào nẻo này, thì sao ngày nay các nhà khất 
sĩ lại giảng về “Đạo của Trụ trì”? Thật khó hiểu… 

 

III. BỒ-TÁT TRỤ XỨ: 

Đã bàn đến vấn đề Trụ trì thì phải nhắc đến Bồ-tát trụ xứ. 

Khi thành lập Đạo Khất Sĩ, ngài Minh Đăng Quang đã viết nhiều bài Chơn lý 
để thuyết minh về dòng đạo này. Ngài đã nói rằng, hàng Tăng sĩ trong Giáo hội Tăng-
già Khất sĩ đều đồng là khất sĩ. Tuy đồng là khất sĩ mà có ba bậc là khất sĩ Thinh văn, 
khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát. Khất sĩ Thinh văn là Tăng đang học, khất sĩ 
Duyên giác là Tăng đang tu, còn khất sĩ Bồ-tát là Tăng đang dạy. Cả ba bậc đang học, 
đang tu và đang dạy đều đồng phận là Tăng, bậc xuất gia giải thoát, mà có làm Tăng 
thì mới làm Phật được. 

Ngoài ra, trong số khất sĩ có các vị “Bồ-tát trụ xứ”, chỉ được nhắc đến một lần, 
trong Chơn lý Luật Khất Sĩ: “Vị sư ở một chỗ có bổn phận phải dạy dỗ cư gia, kêu là 
Bồ-tát trụ xứ.” 

Đọc đoạn văn trên ta không khỏi suy nghĩ: Bồ-tát phải là vô trụ xứ, không chỗ 
ở, cớ sao lại có Bồ-tát trụ xứ? – Đúng “vô trụ xứ” là “không chỗ ở”, nhưng đó là nói 
về tâm Bồ-tát, còn thân các ngài vẫn phải có chỗ ở chứ? – Tuy thân có chỗ ở mà tâm 
không chấp nên ở đâu cũng được, thế thì vẫn là không chỗ ở. 

Bồ-tát trụ xứ là những sư già bịnh không theo Tăng đoàn du phương hành đạo 
được, phải ở lại tịnh xá. Vì ở lại tịnh xá nên các vị ấy lãnh trách nhiệm giữ tịnh xá và 
dạy dỗ cư gia. Mọi việc chỉ có vậy, chứ các vị ấy không có toàn quyền với một tịnh 
xá. Đây là quan điểm rõ ràng và là quy định cụ thể của Sư trưởng Minh Đăng Quang. 

Còn vấn đề tín đồ bổn đạo bị nghiêm cấm, trong Giáo pháp Khất sĩ. Tức là các 
sư già thay mặt Tăng đoàn hướng dẫn cho cư gia, chứ không được nhận họ là đệ tử. 
“Nhà Tăng không ở một chỗ thâu nhận tín đồ bổn đạo riêng” là quy định của Giáo hội 
Tăng-già Khất sĩ, khác với mọi giáo hội Phật giáo khác. (CL.20) 

Danh phận Bồ-tát trụ xứ không phải là trụ trì tịnh xá. Trụ trì tịnh xá là người 
đứng đầu tịnh xá về mặt quản lý điều hành. Còn Bồ-tát trụ xứ là người trông coi tịnh 
xá và hướng dẫn cho cư gia, trong khi giáo hội không có ở đó. Khi giáo hội đến, thì vị 
Tri sự của giáo hội sẽ toàn quyền điều hành tịnh xá, mà sư tạm quản lý tịnh xá đó sẽ 
hỗ trợ, phụ giúp… 
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Nhưng tại sao không gọi đơn giản là “Sư trụ xứ” thôi, lại gọi là “Bồ-tát” làm 
chi? Có phải vì có tâm và có hạnh lo cho mọi người, cùng nhau tu giới định huệ, nên 
các sư ấy được trân trọng là Bồ-tát chăng? 

Bồ-tát trụ xứ không thật là Bồ-tát, chỉ dạy cư gia chứ không dạy được Tăng. 
Mà ngày nay, nhà sư giữ chùa và dạy dỗ cư gia được gọi là “trụ trì”. Ta hãy xét xem 
“Bồ-tát trụ xứ” và “trụ trì” từ nào đúng hơn. “Bồ-tát trụ xứ” là “Bồ-tát chỗ ở”, ý là 
“Bồ-tát giữ tịnh xá”. Còn “trụ trì” là “ở giữ”, nghĩa là “ở nhà Pháp vương, giữ kho 
Như lai” – “trụ Pháp vương gia, trì Như lai tạng”. 

Nhà Pháp vương không phải là một tịnh xá, và kho Như lai không phải là kho 
của cải trong tịnh xá. Nhà Pháp vương là tâm, kho Như lai là kho Pháp bảo, Như lai 
tạng là Pháp bảo tạng. Mỗi người tu hành đều phải giữ gìn tâm mình và làm chủ kho 
báu nhà mình, nghĩa là mỗi người tu hành đều có trách nhiệm trụ trì vậy. Còn trông 
coi đạo trường và dạy dỗ cư gia không phải là việc đơn giản, thích hợp với những 
người từng trải hơn là tuổi trẻ nên để mấy sư lớn tuổi làm, và để lưu ý tính chất vị tha 
cùng công việc không đơn giản nên gọi các vị ấy là Bồ-tát. Tuy gọi là Bồ-tát mà các 
sư già ấy chưa thật là Bồ-tát đi riêng lập đạo gì cả, nên mới gọi là Bồ-tát trụ xứ. 

Bồ-tát trụ xứ là danh từ được dùng trong bộ Chơn Lý của Sư trưởng Minh 
Đăng Quang, chỉ cho mấy sư già-bịnh không đi hành đạo với Tăng đoàn được, ở lại 
trông coi tịnh xá và hướng dẫn cho cư gia. 

– Khi mấy sư già-bịnh được gọi là Bồ-tát, thì mấy sư già-mạnh sẽ được gọi là 
gì? 

– Các sư già-mạnh cũng như các sư trẻ-mạnh, đồng là khất sĩ chứ không có 
danh phận nào hơn. Nơi địa vị khất sĩ, họ đang cố gắng phấn đấu để thành Vô thượng 
sĩ trong một ngày mai. Họ đứng vào địa vị Tăng để vươn tới địa vị Phật. 

– Vậy còn mấy sư trẻ-bịnh thì sao? 

– Chắc tuổi trẻ mau hết bịnh, thì dưỡng cho hết bịnh rồi lại đi hành đạo. 

– Mà đi hành đạo là đi đâu? 

– Đi hành đạo là hành đạo trong điều kiện đi lại, chứ không phải là đi đâu. Chủ 
yếu là hành đạo: thật hành Phật pháp để chuyển hóa tâm ý, tập sửa bản năng, rèn 
luyện ý chí. 

– Vậy nếu không đi lại mà vẫn hành đạo được thì sao? 

– Thì khỏi mất công đi đâu! 

– Thế thì gọi tên khác làm chi? 

– Bởi ít ai không bị chấp mắc vào chỗ ở nên Tổ sư làm thế để cảnh tỉnh, để 
khuyến khích, để giúp giải nghiệp. Ngài có tầm nhìn hơn chúng ta chứ. 

Xét ra, từ “Bồ-tát trụ xứ” hợp lý hơn từ “trụ trì”. Vậy bây giờ chúng ta gọi các 
sư trụ trì tịnh xá là Bồ-tát trụ xứ được không? Hễ gọi vậy thì không còn là trụ trì nữa 
đó. Nói chớ từ “Bồ-tát trụ xứ” có tính thời đại, cao cấp và sang chảnh hơn! 

Phần này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của 
ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì 
tạm ổn, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, 
biết làm sao hơn! 

----------------------------------------------- 


