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Bộ Giáo Dục dưới quyền Tể Tướng là Bộ Lễ, sắp theo thứ tự thuận, Bộ 
Lễ đứng đầu, đây là quy chế do Tổ Tiên Trung Quốc truyền lại. Bất luận 
là gia đình hay Quốc Gia, đều xếp giáo dục lên đầu. Kiến Quốc, quân 
dân, giáo học vi tiên xây dựng đất nước, cai trị nhân dân, giáo dục làm 
đầu.

Quý vị thành lập một chính quyền, quân là người lãnh đạo, lãnh đạo 
nhân dân, coi điều gì là bậc nhất?

Giáo đục bậc nhất. Vì thế, Bộ Lễ là bộ thứ nhất. Khi Tể Tướng có việc 
chẳng thể coi sóc chính sự, Thượng Thư Bộ Lễ sẽ thay mặt, quý vị thấy 
địa vị của ông ta rất cao. 

Nhìn vào chế độ thời cổ của Trung Quốc, bất luận là gia đình hay Quốc 
Gia, đều xếp giáo dục vào bậc nhất. Nói cách khác, hết thảy đều nhằm 
phục vụ giáo dục. Do vậy, Quốc Gia mấy ngàn năm ổn định, đạo lý ở 
chỗ này.

Dạy những gì?

Giáo dục vun bồi căn bản, giáo dục cơ sở trong ba năm đầu. Trẻ nhỏ từ 
lúc sanh ra cho đến ba tuổi là giáo dục vun bồi căn bản, do mẹ dạy.

Vai trò người thầy đầu tiên của đứa trẻ do mẹ nó đảm nhận, dạy gì?

Nay tôi nói với mọi người: Đấy chính là Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy chẳng 
phải là dạy trẻ nhỏ đọc, mà là cha mẹ làm gương cho con thấy. Trẻ nhỏ 
vừa sanh ra, mở mắt ra nó có thể thấy, tai nó có thể nghe, nó đã đang 



học tập.

Quý Vị thấy từ lúc sanh ra cho đến ba tuổi, nó học một ngàn ngày. 
Trong một ngàn ngày ấy, trong sự giáo dục trước đây, điều được hết sức 
coi trọng là hết thảy những thứ phản diện chẳng để cho trẻ nhỏ thấy, 
nghe, hay tiếp xúc, hết thảy những gì nó được tiếp xúc đều là chính 
diện. Cha mẹ trước mặt con luôn lịch sự, từ tốn.

Do vậy, cổ ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Tam tuế khán bát thập, ý nói 
ba tuổi vun bồi căn bản, tám mươi tuổi sẽ chẳng biến đổi. Sự giáo dục 
này nhằm vun bồi cội sâu rễ vững.

Sách Đại Học có câu: Cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, bồi dưỡng 
lúc nào?

Bồi dưỡng trong ba năm một ngàn ngày ấy, vun bồi cội rễ thật tốt. Sau 
này, nó đi học, thầy giáo là sự tiếp tục của gia giáo, kéo dài gia giáo.

Thầy Giáo phải nêu gương cho học trò thấy, thầy thay thế bậc trưởng 
thượng trong gia đình. Bậc trưởng thượng làm như thế, thầy cũng làm 
như thế, lòng tin của trẻ đã được đặt vững rồi. Vì thế, trước kia, giáo 
dục của Trung Quốc thành công như thế đó.

Kiểu giáo dục ấy đến khi nào chẳng còn nữa?

Sau khi Dân Quốc thành lập, quan niệm giáo dục ấy còn được kéo dài 
hai mươi năm, sau năm Dân Quốc thứ hai mươi, 1931 bèn chẳng còn 
nữa. Nó bị triệt để tiêu diệt sau thời chiến tranh Trung Nhật, sau tám 
năm kháng chiến, hoàn toàn chẳng còn nữa.

Do vậy, tôi thường nói: Chúng ta và Nhật Bản đánh nhau tám năm, 
người bị tử thương, tổn thất sanh mạng, tài sản là chuyện nhỏ, bé nhỏ 
không đáng kể. Tổn thất lớn nhất gia đình truyền thống và nền gia giáo 



truyền thống bị mất đi, tổn thất quá lớn.

Đối với sự tổn thất này, nếu chúng ta không có tâm cảnh giác cao độ để 
khôi phục ngay lập tức, dân tộc sẽ bị diệt vong. Trong bốn nền văn minh 
cổ trên Thế Giới, ba nền văn minh khác không có điều này gia đình 
truyền thống và nền gia giáo truyền thống, chỉ riêng Trung Quốc có.

Nếu Trung Quốc vứt bỏ truyền thống này, cổ văn minh của Trung Quốc 
sẽ tiêu mất. Tôi tin rằng chưa đầy ba mươi năm, Trung Quốc sẽ chẳng 
còn gì hết. Nền giáo dục ấy bị mất đi là chuyện đáng buồn nhất của 
nhân loại trên toàn Thế Giới, không riêng gì Trung Quốc bị tổn thất mà 
cả Thế Giới đều bị tổn thất.

Thập niên 70, ông Thang Ân Tỷ Arnold J. Toynbee thường nói, ông này 
là một nhà sử học người Anh, ông ta nói: Giải quyết vấn đề xã hội trong 
thế kỷ hai mươi mốt, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và 
Đại Thừa Phật Pháp. Điều này do người khác nói, chẳng phải do tôi nói, 
nói thật sự có lý.

Ngày nay, chúng ta khôi phục nền giáo dục của Đức Phật bằng cách 
nào?

Phật Giáo là giáo dục, chẳng phải là Tôn Giáo.

Làm thế nào để khôi phục truyền thống giáo dục Nho Gia và Đạo Gia T
rung Quốc?

Truyền thống Trung Quốc chắc chắn chẳng tách lìa Nho, Thích, Đạo. 
Nho, Thích, Đạo trên hình thức thì có, trên thực tế đã chẳng còn nhìn 
thấy nữa. Người học Nho cũng học Đạo và Phật, người học Phật cũng 
học Nho và học Đạo, môn nào cũng đều thông, thứ gì cũng đều hiểu. 
Đây là một nhận thức căn bản đối với văn hóa truyền thống mà chúng ta 



phải hiểu rõ, phải minh bạch.

Hiện thời, muốn khôi phục, chẳng cần phải dựng Chùa Miếu, đó là cách 
làm trong thời Đại Đế Vương trước kia, không cần tạo dựng hình thức 
ấy. Hiện thời, những Chùa Miếu ấy là cổ tích, là nơi để vãn cảnh du 
lịch, có đặc tính hấp dẫn lịch sử, chuyện ấy tốt lắm, nhưng chẳng thể 
dạy học.

Cần xây dựng trong hiện thời là trường học. Trước kia, tôi thường gặp 
cụ Triệu Phác Sơ, hầu như hàng năm tôi đều về thăm cụ.

Tôi đề nghị với cụ, hiện tại giao thông thuận tiện, truyền thông phát 
triển, Phật Giáo Trung Quốc là mười tông phái, mười tông phái đều 
khôi phục, mỗi tông phái thành lập một Đạo Tràng, giống như Viện Đại 
Học tại ngoại quốc, tìm một cuộc đất thuận lợi để xây dựng, thành lập 
Viện Đại Học, chia thành hai bộ phận: Một bộ phận là giải môn, bộ 
phân kia là Hành Môn. 

Về danh xưng, lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư đã từng đề nghị, đề nghị ấy hết 
sức hay. Bộ phận tu hành gọi là Học Hội, chúng ta là Tịnh Độ Tông thì 
Tịnh Tông Học Hội là bộ phận tu hành, còn bộ phận nghiên cứu lý luận 
và Kinh Điển được gọi là Tịnh Tông Học Viện.

Đối với Thiên Thai Tông thì là Thiên Thai Học Hội và Thiên Thai Học 
Viện. Đấy là danh xưng được hiện đại hóa, mọi người vừa nhìn vào liền 
liễu giải, đó là đúng. Hoa Nghiêm Học Viện, Hoa Nghiêm Học Hội, 
danh xưng ấy khiến cho người ta chẳng mê hoặc tí nào.

Đấy là một đề nghị hết sức hay. Nếu chúng ta thật sự hiểu, thật sự làm, 
có như vậy thì mới có thể phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc, 
tối thiểu Trung Quốc sẽ có một ngàn năm hưng thịnh xuất hiện, ngàn 



năm thịnh vượng và ổn định lâu dài.

Trung Quốc hưng thịnh, nhất định sẽ hướng dẫn Thế Giới tiến đến hòa 
bình, yên định, quý vị nói xem chuyện này có vĩ đại lắm hay không?

Rất có ý nghĩa. Trong thời kỳ Mạt Pháp, trong giáo pháp Đại Thừa, 
Kinh Vô Lượng Thọ thù thắng khôn sánh. Chúng tôi vừa nói đến đề 
Kinh, quý vị thấy cái tâm thanh tịnh và quả báo đạt được do tâm thanh 
tịnh, tâm thanh tịnh là nhân, quả là trang nghiêm, trang nghiêm là đẹp 
đẽ, tốt lành. Tâm bình đẳng là định, là tam muội, quả báo là vô lượng 
thọ, đó là đức. Sau đó là giác, giác chứ không mê, quả báo là Đại Thừa.

Đại Thừa là trí huệ, Kinh Hoa Nghiêm nói: Tự tánh vốn trọn đủ đức 
tướng bát nhã. Đức là vô lượng thọ, tướng là trang nghiêm, trí huệ bát 
nhã là Đại Thừa, những nhân và quả này đều được đặt trong tựa đề 
Kinh, tu nhân, chứng quả, đấy là Tông Thú của Kinh này.

***


