
 

ðạo Phật 
 

Khánh Tông 

Người Việt mình khi ñược hỏi là theo ñạo 
nào thì ña số trả lời theo ñạo Phật. Nhưng khi 
ñược hỏi ñạo Phật có phải là tôn giáo hay 
không, tu theo ñạo Phật có ý nghĩa như thế nào, 
tu theo ñạo Phật có chứng, có ñắc hay không, 
thì một số người lại lúng túng không biết trả lời 
sao cho ngắn gọn, dễ hiểu. 

Bài viết này có mục ñích gợi ý ñể có thể trả 
lời các câu hỏi nói trên mà không phải ngỡ 
ngàng, bối rối. Ngoài ra ñể tránh ngộ nhận, 
người viết xin ñược nói rõ mình không phải là 
cư sĩ tu tại gia. Hiện tại người viết không ăn 
chay, nhà không có bàn 
thờ Phật nên không tụng 
kinh, niệm Phật hằng 
ngày, một năm ñi chùa, 
lễ Phật, cúng dường 
Tam Bảo chỉ có 2 lần 
vào dịp Lễ Phật ðản và 
Lễ Vu Lan. Tuy nhiên 
nói rằng người viết 
không tu cũng không 
ñúng, bởi vì những gì 
học hỏi ñược, hoặc do 
ñến chùa nghe quý Thầy 
giảng dậy khi nhà còn ở 
gần chùa hoặc tự học ở 
nhà như hiện nay, người viết vẫn cố gắng ñem 
áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Bây giờ xin 
vào ñề tài chính. 
 
ðạo Phật có phải là tôn giáo hay không? 

ðức Phật tùy bệnh mà cho thuốc, tùy căn 
cơ của người nghe mà nói pháp. Tương tự như 
vậy, tùy căn cơ của người hỏi mà câu hỏi ñạo 
Phật có phải là tôn giáo hay không có thể trả lời 
bằng 2 cách khác nhau. 

Cách thứ nhất:  

ðạo Phật không những là một tôn giáo mà 
còn là một tôn giáo lớn, ñứng vào hàng thứ 4 
trên thế giới với trên 300 triệu tín ñồ. Giáo chủ 
của ñạo Phật là ðức Phật Thích Ca. 

Như vậy ñạo Phật cũng giống như những 
ñạo khác, thí dụ ñạo Công Giáo La Mã (Roman 
Catholic) với giáo chủ là ðức Chúa Trời. 

Giải thích ñạo Phật như trên thì giản dị, dễ 
hiểu, nhất là trong trường hợp người hỏi lại 
theo ñạo khác. 

Cách thứ hai: 

ðức Phật Thích Ca trong suốt 45 năm hành 
ñạo, thuyết pháp luôn luôn nói rằng mình chỉ là 
một bậc ðạo Sư, một người Thầy chỉ ñường, 
chứ không phải là giáo chủ sáng lập ra ñạo 
Phật. Như vậy ñạo Phật không có giáo chủ, 
không có người sáng lập ñể tôn thờ, ñể nghe lời 

giáo huấn. ðạo Phật vừa 
không tôn, không có 
người ñể tôn thờ, vừa 
không giáo, không có 
người ñể nghe lời giáo 
huấn. Như vậy ñạo Phật 
không phải là tôn giáo.  

Ngoài ra ðức Phật 
Thích Ca khi giảng ñạo, 
thuyết pháp còn nói rằng 
tất cả chúng sanh ñều có 
Phật tánh. Chỉ cần phá 
bỏ ñược vô minh, si mê 
ñể kiến tánh thì thành 
Phật. Mà Phật là Vô 

Thượng Chánh ðẳng Chánh Giác, nên không 
có vị Phật nào trên vị Phật nào, thì làm gì có vị 
Phật nào là giáo chủ. 

Chính những ñiều này làm ñạo Phật khác 
hẳn với các ñạo khác.  
 

Tu theo ñạo Phật có ý nghĩa ra sao? 

Tương tự như trên, tùy căn cơ của mỗi 
người, mà câu hỏi tu theo ñạo Phật có ý nghĩa 
ra sao có thể giải nghĩa bằng 2 cách khác nhau. 
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Cách thứ nhất: 

Tu là ăn chay; tụng kinh, niệm Phật hằng 
ngày; siêng năng ñi chùa, lễ Phật, cúng dường 
Tam Bảo. 

ðạo là tôn giáo. 
Phật là ðức Phật Thích Ca. 
Như vậy tu theo ñạo Phật có nghĩa là ăn 

chay, tụng kinh, niệm Phật, ñi chùa lễ Phật, 
cúng dường Tam Bảo và theo tôn giáo mà giáo 
chủ là ðức Phật Thích Ca. 

 
Hiểu tu theo ñạo Phật là như trên và thực 

hành ñược tất cả các ñiều nói trên thì rất tốt, rất 
quý, rất ñáng làm. Bởi vì: 

Ăn chay thì giảm nghiệp sát sanh. 
Niệm Phật, lễ Phật là thực hành Sự Quy Y 

Phật tức trở về nương tựa nơi Phật ở bên ngoài. 
Tụng kinh là thực hành Sự Quy Y Pháp tức 

trở về nương tựa nơi chánh Pháp ở bên ngoài. 
Cúng dường Tam Bảo trong ñó có cúng 

dường chư Tăng là thực hành Sự Quy Y Tăng 
tức trở về nương tựa nơi Tăng già ở bên ngoài. 

Tất cả ñều là chánh Pháp. Do ñó nếu ñang 
thực hành những ñiều này thì càng nên cố gắng 
tiếp tục thực hành. 

Cách thứ hai: 

Tu là tiếng Hán Việt có nghĩa là sửa ñổi, 
sửa xấu thành tốt, sửa dở thành hay. Thí dụ tu 
thân là sửa ñổi bản thân cho tốt ñẹp hơn. 

ðạo cũng là tiếng Hán Việt có nghĩa là con 
ñường. Thí dụ phi ñạo là con ñường dùng ñể 
bay, ñược máy bay xử dụng trong việc cất cánh 
và hạ cánh. 

Phật là do người Việt nói gọn. Nói cho ñầy 
ñủ là Phật-ñà hay Bụt-ñà (Buddha), dịch âm từ 
tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ.  

Như vậy tu theo ñạo Phật có nghĩa là sửa 
ñổi ñể theo con ñường dẫn ñến Giác Ngộ.  

 

 
Sửa ñổi như thế nào thì tùy thuộc Tông phái 

mình theo, pháp môn mình tu. ðiều này nằm 
ngoài phạm vi bài viết ngắn gọn này, nên xin 
không bàn ñến. 

 

Tu theo ñạo Phật có chứng, có ñắc hay 

không? 

Tùy thuộc Tông phái mình theo, pháp môn 
mình tu mà tu theo ñạo Phật có chứng, có ñắc 
hay không. 

Xin kể ra một vài pháp môn chính. 
Tu theo pháp môn Tứ Diệu ðế ñến rốt ráo 

thì ñắc quả vị Thanh Văn Bồ ðề còn gọi là 
Tiểu Thừa. 

Tu theo pháp môn Thập Nhị Nhân Duyên 
ñến rốt ráo thì ñắc quả vị Duyên Giác Bồ ðề 
còn gọi là Trung Thừa. 
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Tu theo pháp môn Lục ðộ Ba La Mật ñến 
rốt ráo thì ñắc quả vị Bồ Tát Bồ ðề còn gọi là 
ðại Thừa. 

Tu theo pháp môn Thiền ñến rốt ráo thì 
không ñắc bất cứ quả vị nào. Bởi vì cứu cánh 
của Thiền không phải là Niết bàn, cũng không 
phải là quả vị Vô Thượng Bồ ðề, mà cứu cánh 
của Thiền là ngộ Không. 

Khi ngộ Không thì thấy ñược tánh Giác của 
mình, thấy ñược tâm Chân như của mình, thấy 
ñược Bản lai diện mục của mình, thấy ñược Trí 
huệ Bát nhã của mình. 

Khi ngộ Không thì thấy phàm tức là Phật, 
Phật tức là phàm. Khi ngộ Không thì thấy cõi 
Thế gian, cõi Cực lạc, cõi Niết bàn ñều là cõi 
Không. 

 

 
 

 
 

Tóm lại khi ngộ Không thì thân là thân 
phàm, ở cõi Thế gian, thân nầy vô thường, có 
sanh có diệt, còn tâm là tâm Phật, ở cõi Niết 
bàn, tâm nầy hằng có, không sanh không diệt. 

Cho nên tu theo pháp môn Thiền ñến rốt 
ráo thì tự bản thân người tu Thiền nhận thấy 
rằng mình không chứng, không ñắc gì hết. 
Nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy rằng họ 
chứng tất cả và ñắc tất cả. 

Nhân ñây, xin ñược nói sơ qua về cõi Cực 
lạc ñể cho trọn ý nghĩa của bài viết. 

Nếu dùng Trí huệ Bát nhã ñể soi hay dùng 
Thiền Tông ñể giải thích thì cõi Cực lạc là cõi: 

Không ăn, vì ở cõi Cực lạc không gạo, 
không khoai, không rau, không ñậu, không trái 
cây, không thịt cá. 

Không mặc, vì không vải, không quần, 
không áo. 

Không nhà, vì không gỗ, không gạch, 
không cát, không xi-măng, không ñá, không 
thép, không thầy, không thợ. 

Không hạ tầng cơ sở, vì không ñường xá, 
không cầu cống, không ñiện, không gas, không 
nước, không ñiện thoại, không internet, không 
trường học, không bệnh viện, không chợ búa. 

Tóm lại cõi Cực lạc là cõi Không. Chỉ 
những người ñã ngộ Không mới ở cõi này. 

Viết ñến ñây nhân duyên cũng vừa cạn. Xin 
ngưng bút tại ñây. 

Melbourne, tháng 6 năm 2014 

BPT: Hình ảnh minh họa lấy từ Internet. 
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