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Nếu nói về việc học, việc tu của chư Tăng Ni Phật Giáo thì tự ngàn xưa Đức Phật
đã là một bậc Thầy vĩ đại đảm trách làm một Hướng đạo sư cho mọi người quy về.
Trên từ những vị xuất gia, dưới đến vua, quan và thứ dân, ai ai cũng một lòng quy
ngưỡng về giáo lý thậm thâm vi diệu ấy. Mục đích chính của việc tu tập là thoát ly
khỏi cảnh giới khổ đau nầy, để trở về với bản lai diện mục thanh tịnh, giải thoát
của mỗi người. Đức Phật cũng đã từng nói rằng: “Ta chỉ là một Đạo Sư”, nghĩa là
một kẻ dẫn đường. Kẻ dẫn đường ấy chính là Thầy của chúng ta và bất cứ ai trong
đời nầy dẫn được ta đi vào Đời hay vào Đạo đều là Thầy của chúng ta cả.
Đầu tiên chúng ta cũng nên phân tích thế nào là giáo dục và thế nào là sư phạm?
Hai từ nầy có giống nhau hay khác nhau ở điểm nào, để từ đó chúng ta có một cái
nhìn thiết thực hơn về con đường hoằng pháp cũng như việc giáo dục của Phật
Giáo như thế nào mới đúng với khế lý và khế cơ của mọi người, để có thể tiêu thụ
và xay nhuyễn lại những gì đã tu và đã học nhằm thăng hoa đời sống tâm linh của
mình. Đấy chính là chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn của mỗi chúng ta. Chữ giáo
có nghĩa là dạy, chỉ bày; chữ dục có nghĩa là nuôi, dưỡng, mong muốn được
trưởng thành. Nếu định nghĩa chung lại cả hai chữ giáo dục trong cương vị của
một người Thầy có nghĩa là: Dạy dỗ, mong muốn (người học trò) trở thành (người
hữu dụng) qua sự chỉ bày, dạy dỗ của mình. Là một người Thầy, chúng ta phải có
những bổn phận ấy, nếu không là vậy thì sẽ như người xưa thường nói: “Giáo bất
nghiêm, sư chi đọa” Nghĩa là việc dạy dỗ không nghiêm khắc thì vị Thầy ấy đã
hỏng rồi. Làm Thầy mà hỏng thì học trò sao nên được. Do vậy người Thầy xuất gia
hay vị giáo sư ngoài đời cũng không khác nhau mấy về chủ đích nầy.
Sư phạm nghĩa là một người Thầy mô phạm, đi dạy có giáo trình và làm đúng với
lương tâm nghề nghiệp của mình. Dạy học trò không vì đồng lương kiếm được mà
dạy học là thể hiện tinh thần mô phạm của một con người ở trường học cũng như
ở trong chùa. Có nhiều vị Thầy giảng rất hay, nhưng Phật tử sau khi nghe thời

giảng ấy rồi, họ bảo với nhau rằng: “Vị Thầy đó không có sư phạm”. Vậy sư phạm
cũng có nghĩa là mình giảng làm sao cho người khác nghe hiểu điều của mình nói,
chứ không phải giảng điều của mình hiểu. Điều mình hiểu và điều học trò hiểu hai
việc nầy không giống nhau. Điều ấy có nghĩa là: Vị Thầy quá say sưa giảng về tánh
Không, trong khi đó thì Phật tử cũng nghe với tâm không. Đó là không hiểu gì hết.
Như vậy việc thuyết pháp hay dạy dỗ ấy liệu có ích lợi gì cho người nghe và người
học? Cũng có nhiều vị giảng sư khi vào đề rất hay, nhưng cái kết của buổi giảng thì
đi lạc đề mất. Chính vị giảng sư đó cũng không biết là mình đã giảng những gì, thì
làm sao học viên có thể nắm bắt được điều của mình đã giảng. Đây là vấn đề then
chốt của sư phạm.

Việc hoằng pháp của chư Tăng Ni hải ngoại hay trong nước ngày nay đòi hỏi vị
giảng sư phải thông thạo nhiều ngoại ngữ và đặc biệt là pháp hành quan trọng
hơn cả pháp học nữa. Nếu vị giảng sư ấy chỉ thao thao bất tuyệt về một đề tài nào
đó, nhưng xét ra việc hành trì vị nầy thiếu, thì kết quả sẽ không được hiệu nghiệm
nhiều, nếu có chăng đi nữa, nó chỉ như là một vị giáo sư ở trường đời, chứ không
phải là một vị giảng sư của Phật giáo.
Như vậy giữa giáo dục và sư phạm có nhiều điểm giống nhau mà cũng có nhiều
điểm khác nhau. Ở ngoại quốc như nước Đức nầy, tại Đại học người ta hay chia ra
nhiều loại giáo dục khác nhau như: Giáo dục thiếu niên, giáo dục người lớn, giáo
dục đặc biệt v.v… rồi từ đó họ chia ra ngành cũng như nhiều phạm vi chuyên môn
khác. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta trong thời gian trước đây, tất cả học sinh
đều dồn chung vào một trường, hay một lớp, không có những trường đặc biệt
dành cho người có năng khiếu hay trường đặc biệt dành cho những người học
nghề hay những trẻ khuyết tật. Ở tại Đức, ngay từ tiểu học, nhà trường đã định
hình là đứa trẻ đó sẽ hướng đến sự học chữ hay học nghề. Từ đó người học trò,
rồi sinh viên sau nầy ai ai cũng dễ tự làm chủ cho con đường học vấn của mình.
Còn ở nước ta, ngay trong hiện tại hành trình về sự giáo dục của Phật giáo và ngay
cả thế học cũng chưa định hình rõ về phương diện nầy, nên khó biết được khả
năng của từng người học trò mà ngành giáo dục phải biết tiên liệu cho tương lai
của những học viên ấy. Đa phần lớp người xuất gia cũng như lớp học ở đời đều

xếp chung vào một lớp, ai giỏi thì tự vươn mình đi lên, ai dở thì chịu chết, ngụp
lặn trong biển của chữ nghĩa hay phương trình toán học v.v…
Có nhiều vị Thầy có bằng cấp Đại học, nhưng sở học và sở tu chưa đi đến đâu, thế
mà đã vội kết luận là: Đức Phật đã nói cái nầy, Đức Phật không nói cái kia v.v… nói
như thế để chứng minh mình là người có học, nhưng cuối cùng điều ấy đã chứng
minh cho thấy rằng vị ấy đã chẳng đọc hết qua Tam Tạng Kinh Điển của Đại Thừa
lẫn Tạng Kinh Nam Truyền, thì làm sao có thể nói là đúng được, dầu cho vị Thầy ấy
có bằng cấp nào đi chăng nữa. Nếu vị Thầy ấy nói rằng: Theo tôi nghĩ là như vậy,
như vầy… thì được chứ không nên gán cho Đức Phật hay các vị Tổ nói như thế.
Phật không nói như vậy, Tổ không bày như thế, chỉ có vị Giảng Sư ấy nói như vậy
mà thôi. Ở đây chưa có vị nào đọc hay nghe hết 25.000 trang kinh của Nam
Truyền gồm: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kính, Tăng Chi Bộ
Kinh và Tiểu Bộ Kinh với 13 tập thì làm sao dám kết luận như vậy được. Còn Đại
Thừa ư! Nó mênh mông vô tận. 250.000 trang kinh được dịch ra tiếng Việt từ Đại
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh với 203 tập, mỗi tập trên dưới cả 1.000 trang như:
Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm và những bộ kinh
khác như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Rồi nào là luật nầy, luận kia
nữa v.v… Do vậy người có văn hóa, có sư phạm, có sự đào tạo qua việc giáo dục
thì không có ai có thể dám quả quyết được rằng mình đã hiểu hết lời Phật dạy
trong từng hằng trăm ngàn trang kinh như thế, chứ chưa nói đến việc nhớ nghĩ và
hành trì nữa. Quả là một điều khó khăn vô cùng.
Ngày xưa trong các chùa viện ở Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản đều nương vào chữ
Hán để giáo dục cho Tăng, Ni sinh khi vào chùa tu học và chính từ cái vốn Hán học
nầy mà đã có rất nhiều những vị Thầy xuất thân từ nông dân hay giai cấp thấp
hơn trong xã hội trở thành những vị Tổ Sư đã nổi tiếng ở nhiều thời. Như vậy chữ
Hán nó không có tội, nếu có chăng do người xử dụng ngôn ngữ nầy để làm gì mà
thôi. Có nhiều người lại cho rằng: Việt Nam chúng ta cần phải dùng mẫu tự La Mã
tuyệt đối thì xã hội mới tiến bộ. Điều nầy đúng hay sai, sau 400 năm chữ quốc ngữ,
chúng ta có thể trả lời được việc ấy rồi. Trong khi đó Nhật Bản và Hàn Quốc, họ
vẫn dùng chữ Hán đọc theo âm Nhật và âm Hàn, ngoài ra họ còn sáng tạo thêm
nhiều âm vận cũng như cách viết cách tân từ chữ Hán để được Nhật hóa và Hàn
hóa, mà ngày nay hai nước nầy họ tiến còn xa hơn những nước kỹ nghệ Tây

phương như Anh, Pháp, Đức hay ngay cả Mỹ nữa. Như vậy ngôn ngữ nó không có
tội tình gì hết, nếu có chăng chỉ do người xử dụng nó mà thôi.
Trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam về cơ sở giáo dục của Phật giáo chúng ta
đã có những nơi như Ký nhi viện, Cô nhi viện, Vườn trẻ, trường Tiểu học, trường
Trung học Bồ Đề, Đại học Vạn Hạnh v.v… chỉ trong vòng hơn 20 năm thôi (19541975), Giáo Hội chúng ta đã đào tạo ra không biết bao nhiêu người Tăng sĩ cũng
như Cư sĩ giỏi giang để ra gánh vác việc đời việc đạo. Trong khi đó từ năm 1975
đến nay đã hơn 40 năm trôi qua như thế, riêng về Đại Học Phật Giáo hầu như
chúng ta chưa có một nơi nào đào tạo ra Tiến sĩ hay Cao học Phật Học. Thử hỏi
như thế thì con đường giáo dục cũng như hoằng pháp của Giáo Hội, của Phật giáo
sẽ đi về đâu? Năm 1972 khi tôi đến Nhật du học. Lúc ấy toàn cõi nước Nhật đã có
gần 1.000 Đại Học, mà Phật giáo đã chiếm gần 100 trường rồi, còn ngày nay thì vô
số kể. Nếu muốn nhìn sự tiến bộ của một dân tộc, một Đạo pháp thì phải nhìn
ngay vào sự giáo dục của đất nước ấy. Nếu nền giáo dục, đào tạo không phát triển
mà chỉ lo phát triển kinh tế và quốc phòng thì quốc gia ấy bao giờ mới có thể sánh
vai cùng với thế giới hiện đại bên ngoài ngày nay?
Để kết luận cho bài nầy, theo thiển ý của tôi về vấn đề hành trình cho con đường
giáo dục của Phật giáo kể cả ở trong lẫn ngoài nước, chúng ta phải có chương
trình giáo dục cụ thể, có hiệu quả và năng xuất ngay từ bây giờ, mà vấn đề giáo
dục phải đưa lên hàng đầu. Vì đầu tư cho sự giáo dục chúng ta cần nhiều thời gian
cũng như tiền bạc hơn bất cứ loại đầu tư nào, ngay cả đầu tư về vấn đề kinh tế. Vì
thế nhà Bác Học Albert Einstein cũng đã từng nói rằng: “Hãy đừng mong trở thành
một người thành công, mà hãy trở thành một người có giá trị”. Giá trị của chúng
ta là: Thực tu và thực học, chứ không phải giá trị ở bằng cấp hay chỗ đứng trong
xã hội. Do vậy tôi vẫn thường hay nói với những vị đệ tử có bằng cấp của tôi rằng:
“Sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, nhưng nếu muốn mở cánh
cửa giải thoát kia, không thể thiếu sự tu và sự học được”.

Phật giáo Việt Nam của chúng ta trong hiện tại ở trong cũng như ngoài nước cần
đến pháp hành nhiều hơn là pháp học. Nếu có học mà không có sự hành trì thì
con đường tu chứng dẫn đến sự giải thoát sanh tử luân hồi vẫn còn xa. Mong rằng

đây chỉ là một đóng góp ý kiến nhỏ nhoi của mình cho việc trọng đại giáo dục của
Phật giáo Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước và ngay cho bây giờ hay cả trong
tương lai ở nhiều năm tháng nữa.
Viết xong vào ngày 4 tháng 11 năm 2017 tại Chùa Kim Quang, Paris, Pháp Quốc.
Phật Tử Thanh Phi Úc Châu sửa lại lỗi chính tả.

