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Thö Toøa Soaïn

Tạp chí PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
                 Tổng Biên tập
           HT. Thích Thiện Tâm

Kính thưa Quý độc giả,

Thắm thoát năm 2010 đã trôi qua, một năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước và Giáo 
hội: Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức thành công; sinh hoạt chính trị của toàn 
Đảng toàn dân góp ý cho văn kiện đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XI; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất và 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam. Đối với Phật giáo, các hàng giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội và tăng 
ni Phật tử trên cả nước đã tinh tấn tham gia và hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng. Điển hình 
một số hoạt động nổi bật như: Tổ chức thành công hội thảo Hoằng pháp tại Kiên Giang; tổ chức hội 
thảo Nghi lễ Toàn quốc tại Khánh Hòa; tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần 
IV tại Kiên Giang; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer kết thúc khóa I và chuẩn bị chiêu sinh khóa 
II; phái đoàn cấp cao của Giáo hội thăm hữu nghị Phật giáo Myanmar và Ấn Độ; đại diện Giáo hội 
dự lễ khánh thành trường Đại học Mahchulalongkorn tại Thái Lan; đoàn Phật giáo Nam tông Kinh dự 
lễ đọc tụng Tam tạng tại Ấn Độ; thiền viện Phước Sơn và thiền viện Nguyên Thủy tổ chức các khóa 
thiền Vipassanā; đại diện Hoàng gia Thái Lan dâng y Kathina tại chùa Tam Bảo - Đà Nẵng; Phật giáo 
Lào hiến cúng tượng Phật vào chùa Quảng Nghiêm tỉnh Đồng Nai; lễ Bổ nhiệm Ban quản Trị Thích Ca 
Phật Đài TP. Vũng Tàu… Ngoài ra, nhiều Phật sự lợi đạo ích đời khác được tăng ni Phật tử cả nước 
nhiệt tình tham gia và đạt được nhiều thành quả rất đáng hoan hỉ.

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 01 năm 2011, Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị Thường niên để 
tổng kết hoạt động Phật sự năm 2010 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự năm 2011. Tăng 
ni Phật tử cả nước rất hoan hỉ và tin tưởng năm mới Giáo hội sẽ thành tựu nhiều công đức hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì an lạc và hạnh phúc của nhân dân. 

Ngày 28-5-2010, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy (PGNT) đã được Bộ TT-TT cấp phép hoạt động và 
đến nay đã phát hành được 3 số, được đông đảo Tăng Ni Phật tử xa gần bày tỏ sự hoan hỉ và nhiệt 
tình ủng hộ. Bên cạnh đó, Ban biên tập đã nhận được những góp ý xây dựng rất quí báu của độc giả 
dành cho Tạp chí về hình thức và nội dung.  

Ban biên tập Tạp chí PGNT xin chân thành bày tỏ lòng tri ân đến các cấp lãnh đạo Đảng - Chính 
quyền và Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các mạnh thường quân, quý độc giả, Phật tử gần xa trong 
thời gian qua đã nhiệt tình quan tâm giúp đở, ủng hộ, phát tâm đăng ký cúng dường Tạp chí (pháp 
thí), ủng hộ đến các chùa vùng sâu vùng xa, đăng ký mua báo dài hạn. Ban biên tập rất mong tiếp 
tục nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của quý độc giả để cho Tạp chí PGNT tồn tại và phục vụ ngày 
càng tốt hơn.

Nhân dịp mừng xuân 2011, xin kính chúc Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, quý vị lãnh đạo 
Đảng, Chính quyền và Ban ngành đoàn thể các cấp, Chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả 
gần xa một năm mới Vạn sự an lành, Kiết từng như ý.
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Theo như lời hẹn từ 02 năm trước tại 
Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam 
tông Khmer lần thứ III năm 2008 tổ 

chức ở tỉnh Bạc Liêu giữa Ban Tôn giáo chính 
phủ và GHPGVN, hôm nay trong không khí 
dư âm cả nước mừng thắng lợi của Đại lễ kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tại Kiên 
Giang - mảnh đất cực nam của Tổ quốc tươi 
đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và mến 
khách, chúng tôi lại hân hạnh được gặp các vị 
cao tăng, thạc đức trong Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông 
Khmer nói riêng cùng với đông đảo quý vị đại 
biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể từ 
Trung ương (TW) tới địa phương trong khuôn 
khổ Hội nghị chuyên đề về Phật giáo Nam tông 
Khmer, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và 
đoàn công tác của cơ quan đang có mặt tại 
Hội nghị, tôi xin chân thành gửi tới quý vị lãnh 
đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban 
Trị sự và Phật giáo Nam tông Khmer các địa 
phương cùng Quý vị đại biểu, khách quý lời 
chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương 
châm hoạt động  “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ 
nghĩa Xã hội”, trong thời gian gần 30 năm qua 
là nơi quy tụ, tập hợp tăng ni, phật tử trong 
và ngoài nước cùng nhau đoàn kết, thực hiện 
lời Đức Phật dạy "Phật pháp bất ly thế gian 
pháp", dùng sức mạnh của tình thương, sự sẻ 
chia, với tinh thần Từ - Bi - Hỷ - Xả, vô ngã vị 
tha, tăng đoàn của Đức Như Lai cùng với đồng 
bào Phật tử Phật giáo Việt Nam đã và đang 
cống hiến công sức, tài vật cho Giáo hội, cho 
đất nước để xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam vững mạnh, đất nước trường tồn, cùng 
với đồng bào cả nước phấn đấu vì mục tiêu 
"Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh".

Trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, sư sãi, tín đồ hệ phái Phật giáo Nam 
tông Khmer cùng với tăng ni, Phật tử cả nước 
đã có nhiều hoạt động nhằm ổn định sinh hoạt 
Phật giáo, phát huy truyền thống yêu nước gắn 
bó và đồng hành cùng dân tộc, đồng thời tiếp 
tục khẳng định vai trò của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam trong xây dựng cuộc sống mới, tham 
gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu 
nước, các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, 
các vị sư Khmer đã gương mẫu vận động nhân 
dân, bà con tín đồ Phật tử giữ gìn nếp sống 
văn hóa trong khu dân cư, nêu cao tinh thần 
tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng 
đồng góp phần xóa đói, giảm nghèo, bài trừ 
các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, đấu tranh 
loại bỏ những điều không phù hợp với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc, tích cực xây dựng 
quê hương giàu đẹp, cùng nhau thực hiện tốt 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước. Những việc làm nêu trên đã thể 
hiện rõ tinh thần nhập thế của Phật giáo, tăng 
cường sự gắn kết giữa đạo với đời, khẳng định 
vị thế của một Tôn giáo có truyền thống yêu 
nước, có bề dày lịch sử và luôn gắn bó đồng 
hành cùng dân tộc.

Đánh giá cao đóng góp của Phật giáo đối với 
đất nước, trong gần 30 năm qua, Đảng và Nhà 

Ông Phạm Huy Thơ  - Phó ban Tôn giáo Chính phủ 
phát biểu tại hội nghị

PHAÄT GIAÙO NAM TOÂNG 
Ngaøy caøng khôûi saéc (*)
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nước ta luôn quan tâm tới hoạt động của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. Sự quan tâm không 
chỉ thể hiện ở chính sách tự do tín ngưỡng Tôn 
giáo, chính sách đoàn kết toàn dân tộc, đoàn 
kết Tôn giáo mà còn thể hiện ở nhiều việc làm 
cụ thể giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
có điều kiện hoạt động phụng sự đạo pháp và 
dân tộc như: Cho phép và hỗ trợ việc thành lập 
các Học viện Phật giáo để đào tạo tăng tài; xây 
dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; xuất bản kinh 
sách phục vụ cho việc tu học và nghiên cứu, 
tìm hiểu; hỗ trợ, tạo điều kiện để Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tham gia các hoạt động Phật 
giáo quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con 
người và Phật giáo Việt Nam, đồng thời cho tổ 
chức các hoạt động hoằng dương Phật pháp 
v.v... tạo nên sự gắn bó giữa đạo với đời theo 
đường hướng hành đạo mà Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đã khẳng định.

Đối với Phật giáo Nam tông Khmer nói 
riêng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, trong 6 năm qua (2004 - 2010) với sự chủ 
động của Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam (Văn phòng II), sự phấn khởi đón nhận 
của sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông, sự giúp 
đỡ có trách nhiệm cao của các cấp, các ngành 
ở Trung ương và địa phương, một số nội dung 
hỗ trợ cho Phật giáo Nam tông Khmer đã được 
thực hiện tốt như: Việc khắc dấu chùa Khmer 
theo mẫu thống nhất và đã đưa vào sử dụng; 
hàng vạn quyển kinh sách bằng chữ Khmer đã 
được in và phát hành tới các chùa cho sư sãi 
tín đồ tu học; việc hỗ trợ lớp học trong chùa, 
bổ nhiệm sư trụ trì, cấp chứng điệp v.v... đã 
được triển khai tương đối hiệu quả. Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer đã khai giảng và 
sắp tốt nghiệp khóa I vào năm 2011; việc xây 
dựng Học viện cũng đã được khởi động v.v... 
Những việc làm đó đã góp phần tạo nên sự 
tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước 
đối với Dân tộc và Tôn giáo, tỏ rõ sự đoàn kết 
trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị này là cơ hội để chúng ta cùng nhìn 
nhận, đánh giá và khẳng định những đóng góp 
tích cực của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, của các Ban Trị sự và toàn thể tăng 
ni, Phật tử vào thành quả chung của đất nước 

và của Phật giáo Việt Nam, đồng thời là dịp 
bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm mà Đảng, 
Nhà nước luôn dành cho chức sắc và tín đồ 
đạo Phật, trong đó có các chư tăng và tín đồ 
Phật giáo Nam tông Khmer. Chúng ta cũng ghi 
nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của các cơ 
quan, ban, ngành và chính quyền địa phương 
các cấp, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của 
sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer trong 
thời gian qua đã ủng hộ và thực hiện nghiêm 
túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp 
phần thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước 
trong vùng Tây Nam bộ nói chung và trong 
đồng bào Khmer nói riêng. Việc làm ấy đã giúp 
cho đồng bào có tín ngưỡng Phật giáo thực 
hiện phương châm hành đạo của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa 
xã hội", góp phần tạo nên sự ổn định và phát 
triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
sự ổn định và phát triển của đất nước.

Chúng ta cũng nhận thức rằng trong thời 
gian qua chúng ta đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, song vẫn chưa đáp ứng hết 
được yêu cầu của công việc và lòng mong mỏi 
của mỗi chúng ta, một số nội dung cần phải rút 
kinh nghiệm, có sự điều chỉnh để việc triển khai 
có hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng của quý sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam 
tông Khmer. Tại Hội nghị này (theo chương 
trình đã gửi trước), trên cơ sở báo cáo của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi mong 
muốn quý vị đại biểu từ trách nhiệm và tình 
cảm của mình tiếp tục có những ý kiến đóng 
góp thiết thực để cùng nhau tìm ra những giải 
pháp tốt nhất, thực hiện có hiệu quả những nội 
dung đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Trong lời phát biểu đầu tiên này, chúng tôi 
xin trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở 
Nội vụ, Ban Tôn giáo và các cơ quan hữu quan 
của tỉnh Kiên Giang đã giúp đỡ cho công tác 
tổ chức Hội nghị lần này. Cám ơn các đồng chí 
lãnh đạo, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Kiên 
Giang và cơ quan thông tin, báo chí đã nhiệt 
tình giúp đỡ và đưa tin về Hội nghị này.

(*) Trích tham luận của ông Phạm Huy Thơ đọc tại Hội 
nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer (tựa đề do 
BBT đặt).



Tỳ khưu Siêu Minh (dịch) *

Trong Trung Boä Kinh
TRÌNH TÖÏ  TU TAÄP

Trong Trung Bộ kinh, Đức Phật thường 
xuyên diễn giải việc tu tập chánh 
đạo như là một cách tu luyện dần 

dần (anupubbasikkha). Việc tu luyện này bộc 
lộ ra trong nhiều giai đoạn từ bước đầu tiên 
đến mục tiêu cuối cùng. Công việc tu luyện 
dần dần này là cách phân chia theo Bát chánh 
đạo, đó là giới định tuệ. Lúc nào cũng vậy 
trong tu tập dần dần được chứng tỏ bằng cách 
bắt đầu với việc xuất gia, gia nhập cuộc sống 
vô gia cư và  chấp nhận cách sống của chư vị 
tỳ khưu, tức là tu sĩ Phật giáo. Điều này lập 
tức chúng ta chú ý đến tính chất quan trọng 
của cuộc sống “Sa môn” trong hệ thống giáo 
pháp của Đức Phật. Trên nguyên tắc chung, 
việc tu luyện bát chánh đạo cũng được mở ra 
cho những người dân thường thuộc bất kỳ kiểu 
sống nào, sa môn hay đời thường. Đức Phật đã 
quả quyết rằng, nhiều trong số những người 
đời thường, tức là thiện nam, tín nữ, đệ tử đã 
chu tất được giáo Pháp và đã chứng ba thánh 
quả đầu tiên trong bốn giai đoạn siêu thế (MN 
68.18-23; MN 73.9-22. Lập trường của Phật 
giáo Nguyên thuỷ là người tại gia cũng có thể 

chứng bốn giai đoạn tu luyện đó, và chứng A 
la hán, nhưng sau khi chứng đắc như vậy họ 
phải lập tức tìm kiếm hướng để xuất gia hay 
niết bàn. Tuy nhiên thực tế là cuộc sống gia 
đình chắc chắn hạn chế nhất tâm để được giải 
thoát vì bận rộn, cố chấp và dính mắc. Chính 
vì thế, Đức Phật cũng đã xuất gia như là bước 
đầu tiên thực hiện việc tìm kiếm này, và sau 
khi giác ngộ ngài đã thiết lập Tăng Đoàn. Đó là 
tăng chúng chư vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đó là 
trú xứ dành cho những ai muốn tự cống hiến 
đời mình một cách trọn vẹn trong việc tu luyện 
giáo pháp của Ngài mà không bị cuộc sống gia 
đình ảnh hưởng.

Mô hình chính của việc tu luyện dần dần 
này được tìm thấy trong Trung Bộ kinh, được  
vạch ra trong bài kinh số (MN 27 và MN 51)  
các phiên bản khác cũng được tìm thấy trong 
MN 38, MN 39 MN 53 MN 107 và MN 125 và 
một  số thay đổi quan trọng cũng sẽ được giải 
thích ngắn gọn. Chương trình này mở ra với 
diện mạo của một vị Như Lai sống trên trần 
gian này và việc chú giải giáo Pháp của Ngài. 
Lắng nghe giới luật, chấp nhận đức tin và đi 
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theo Đức Phật tham gia cuộc sống vô gia cư. 
Sau khi đã xuất gia vị đó thực hiện và nắm 
giữ những qui định giới luật nhằm tu luyện 
phẩm hạnh và cuộc sống. Ba bước tiếp theo 
hài lòng, kiềm chế các căn, chánh niệm và tỉnh 
giác được nhắm tới để tiếp thu qui trình thanh 
tịnh và từ đó bắc cầu để tiến tới thời kỳ từ giới 
đức đến chánh định. Các phiên bản khác (MN 
39, MN 53, MN 107, MN125) lại chèn thêm tỉnh 
giác vào qui trình này.

Việc tu luyện trực tiếp chánh định xuất hiện 
nổi bật trong giai đoạn từ bỏ năm chướng 
ngại, năm chướng ngại đó là: tham dục, ác 
tâm, thụy miên - hôn trầm, trạo cử, và nghi 
ngờ thực chất là những trở ngại để phát triển 
nhập thiền và việc loại bỏ chúng, chính vì vậy 
là thiết yếu cho tâm được chứng an tịnh và 
hiệp nhất. Trong qui trình tập luyện dần dần  
việc vượt thắng những trở ngại chỉ được thực 
hiện một cách có hệ thống. Những phần khác 
trong Kinh cũng đưa ra nhiều lời dạy thực tiễn. 
Nhấn mạnh trong các tập chú giải. Giai đoạn 
trở ngại được vinh dự trong MN 39 bằng hàng 
loạt những ẩn dụ giải thích sự đối chọi giữa 
một bên là cảnh tù túng do những trở ngại áp 
đặt và niềm hoan hỷ do được giải thoát đạt 
được khi ta loại bỏ những trở ngại này.

Giai đoạn tiếp theo trong qui trình diễn tiến 
đó, mô tả thành tích của việc nhập tầng thiền 
(jhanas) là những trạng thái nhập thiền định, 
trong đó tâm trở nên hoàn toàn chăm chú vào 
đối tượng. Đức Phật đã liệt kê bốn loại nhập 
tầng thiền. Mỗi đợt được hoàn thiện hơn và 
nâng cao hơn vị trí trước đó. Các tầng thiền, 
nhập thiền luôn được mô tả bằng những công 
thức giống nhau, trong nhiều Kinh (MN 39 MN 
77, MN 119) được gia tăng thêm bằng những 
ẩn dụ rất đẹp. Cho dù theo truyền thống 
Nguyên thuỷ tầng thiền, nhập tầng thiền không 
được coi như là điều cần thiết để chứng giác 
ngộ.  Đức Phật lúc nào cũng vậy, Ngài đều gộp 
chúng vào trong việc tu luyện dần dần vì sự 
cống hiến chúng đem lại cho việc hoàn thiện 
nội tại trong chánh đạo, và vì nhập định chúng 
đem lại cho ta căn bản vững chắc cho việc tu 
luyện thiền quán. Trong khi người phàm tục 
các tầng thiền chính là “những vết chân của vị 
Như Lai” (MN 27.19-22) và là những điềm báo 

trước niềm vui níp bàn bất tận đang hiện diện 
ở cuối công việc tu luyện.

Kể từ đệ tứ thiền, ba đường lối khác của 
việc tu luyện trở thành hiện thực. Trong một 
số đoạn bên ngoài việc tu luyện dần dần này 
(Trung Bộ kinh MN 8, MN 25, MN 26, MN 66 
v.v…) Đức Phật đã đề cập đến bốn hiện trạng 
nhập thiền tiếp tục việc nối kết tâm đã an trú 
nhờ nhập thiền. Các hiện trạng này, được mô 
tả như là “giải thoát chính là an tịnh và vô 
sắc giới” giống như nhập thiền vô sắc, chính 
vì thế cũng mang đặc tính thế gian. Phân biệt 
nhập tầng thiền siêu thế, chính là đối tượng vô 
tham. Nền tảng không vô biên xứ, nền tảng 
thức vô biên xứ và nền tảng phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Trong Kinh Pāli những hiện trạng 
này được gọi là những tầng thiền vô sắc vậy 
(arupajjhana).

Đường hướng thứ hai trong việc tu luyện, 
các Kinh đề cập giai đoạn chứng đắc thắng trí 
siêu thế. Đức Phật thường xuyên nói về sáu 
loại thắng trí trực tiếp (chaābhiñña) thắng trí 
cuối cùng, đó là thắng trí triệt phá các lậu hoặc, 



Nàng Sujata dâng sữa đến Đức Phật

    8         Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 04 (tháng 01)        

thắng trí siêu thế và như vậy thực sự thuộc về 
giai đoạn thứ ba của việc tu luyện. Nhưng toàn 
bộ năm tuệ giác khác chỉ thuộc thắng trí phàm 
tục mà thôi, là mức độ sức mạnh phi thường 
của thiền định được chứng trong thiền tứ; là 
những sức mạnh thần thông, thiên nhĩ và thiên 
nhãn (MN 6. MN 73, MN 108).

 Các tầng thiền và các loại thắng trí trực 
tiếp thế gian, tự bản chất chúng không tạo ra 
sự giác ngộ và giải thoát, không vĩ đại và an 
tịnh giống như những chứng đắc, chúng chỉ 
có thể loại trừ được lậu hoặc tạm thời, duy trì 
trong vòng luân hồi tái sanh nhưng không thể 
loại bỏ chúng hoàn toàn được. Để nhổ sạch rễ 
các lậu hoặc ở một mức độ căn bản, và từ đó 
tạo ra kết quả chính là giác ngộ và giải thoát, 
quy trình hành thiền phải tái định hướng theo 
đường hướng thứ ba. Một đường hướng không 
nhất thiết cần đến hai đường hướng trước đó. 
Đây chính là cách nhập thiền “tuệ giác” kết quả 
đem lại là những tuệ giác cao vào bản chất 
hiện hữu và đạt mục đích cuối cùng, đó chính 
là chứng đắc thánh quả A la hán 

Đường hướng tu luyện này chính là đường 
hướng Đức Phật đã theo đuổi trong quá trình 
tu luyện dần dần. Cho dù Ngài đã thực hiện 
trước đường hướng này bằng cách mô tả hai 
loại thắng trí, đó là nhớ lại tiền kiếp và thiên 
nhãn. Cả ba giai đoạn, được thể hiện chủ yếu 
nơi chính sự giác ngộ của Ngài (MN 4.27-
30) được gọi chung là tam minh đích thực                       
(tevijja). Tuy nhiên hai đường hướng trước 
trong đó không nhất thiết đưa đến thánh quả  
A la hán.  Chúng ta có thể suy ra rằng, Đức 
Phật đã gộp cả hai vào đây vì chúng hé mở 

ra chân trời đích thực và sâu rộng về đau khổ 
trong vòng luân hồi tái sanh và từ đó sửa soạn 
tâm để thấu triệt tứ diệu đế. Trong đó đau khổ 
được chuẩn đoán và khắc phục.

Qui trình nhập thiền, nhờ đó các vị hành 
thiền lại không được chỉ ra một cách rõ ràng, 
như vậy trong qui trình tu luyện dần dần. Nó 
chỉ hàm chứa bằng cách đưa ra kết quả, ở 
đây ta gọi là thắng trí triệt phá các lậu hoặc        
(Asavas). Các nhà chú giải nhận được từ này 
từ gốc su có nghĩa là “chảy” các học giả phân 
biệt được dòng chảy này có được ám chỉ bằng 
tiếp đầu ngữ a là bên trong hay bên ngoài; 
chính vì thế một số đã dịch là “dòng chảy vào” 
hay “những ảnh hưởng” các từ khác là “chảy 
ra” “các chất gây ô nhiễm” hay “chảy ra”. Đoạn 
gốc trong Kinh cho thấy ý nghĩa thực sự của 
từ này có nghĩa độc lập với nguyên từ, khi từ 
này mô tả asavas có nghĩa là các hiện trạng 
“Làm vẩn đục, đem lại đổi mới, đem lại rắc rối, 
dị thục trong đau khổ. Dẫn đến tái sanh trong 
tương lai, lão, và tử.” (MN 36, 47 v.v…Như vậy 
các dịch giả khác, theo nghĩa đen, đã dịch là 
ảnh hưởng “đồi trụy, gây ô nhiễm, ”hoặc là  
các vết nhơ bẩn” ý nghĩa sau cùng này là cách 
lựa chọn của Ñaṇamoli ba vết bẩn nói tới ở 
trên trong kinh hầu như cùng đồng nghĩa với 
nhau là ái dục, hữu ái và vô minh xuất hiện ở 
đầu của công thức về thuyết nhân quả. Khi 
tâm của vị xuất gia đã được giải thoát khỏi vết 
nhơ bằng cách hoàn tất thánh đạo dẫn đến 
thánh quả A la hán, vị đó thấy cảnh giải thoát 
và rống lên tiếng rống sư tử: “Sanh đã bị triệt 
phá, đời sống giới đức đã thành tựu. Điều gì 
phải làm đã được thực hiện, chẳng còn phải tái 
sanh nơi cõi hữu sanh nào nữa.

(*) Biên dịch phỏng theo tài liệu của Ngài Bodhi.
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Nguyên tác:  Dr. S. C. Banerji 
Dịch Việt:  Tỳ khưu Giác Nguyên 

Tìm Hieåu

dung của Pātimokkha bao gồm những điều răn 
cấm mà sa môn Phật giáo phải luôn chấp trì để 
ngăn tránh các lỗi lầm tương ứng nhằm sửa mình 
cho ngày một tốt hơn. Nội dung Pātimokkha bao 
gồm tám phần giới án. Trong bài kinh số 108 của 
Trung Bộ, Tôn giả Ānanda đã từng xác nhận ý 
nghĩa quan trọng của giới bổn trong cuộc sống 
tu tập của chư Tăng mà Đức Phật đã nhiều lần 
nhấn mạnh. 

Nguyên lai, có thể Pātimokkha chỉ gồm có 
152 học giới để rồi sau đó dần dần, con số này 
được tăng lên 227 đó là nói theo một vài kết quả 
nghiên cứu. Còn trong Luật tạng nguyên thủy 
của Thượng tọa bộ thì ta vẫn cứ bắt gặp đủ số 
lượng 227 học giới này. Mặc dù, theo nhiều dị 
bản thì dù có kể đủ số 227 học giới nhưng nó 
vẫn không được xem là một con số nguyên thủy, 
trong khi đó, theo Suttavibhanga thì con số 227 
hoàn toàn có thể được tin cậy về mặt sử học. 

Pātimokkha có một ý nghĩa rất lớn trong đời 
sống tu học của chư Tăng Phật giáo. Theo Luật 
tạng quy định thì mỗi nửa tháng Tăng chúng phải 
họp mặt nhau lại một lần để tự sám hối các lỗi 
lầm và nghe tụng Pātimokkha, vẫn thường được 
trùng tụng thành tiếng cho mọi người nghe trước 
khi cùng ngồi lại để nghe đọc Pātimokkha, mọi 
cá nhân Tăng chúng phải tự làm trong sạch mình 
bằng cách sám hối. 

Đối với giáo hội Ni chúng, nội dung và ý nghĩa 

Tạng này bao gồm những học giới 
và luật nghi nhằm áp dụng vào đời 
sống thường nhật của cả Tăng, Ni 

trong hội chúng xuất gia. Từ trước tới giờ, tất cả 
Phật giáo đồ đều một mực tin tưởng rằng, toàn bộ 
Luật tạng là do chính Đức Phật ban hành, và chỉ 
có riêng Ngài mới đủ tư cách ban hành Luật Tạng 
mà thôi. Xưa nay, theo truyền thống Phật giáo thì 
Luật tạng luôn được đặt lên vị trí quan trọng nhất 
trong ba tạng. Quan điểm này được kế thừa từ 
thế hệ này sang thế hệ khác ở các dòng Phật giáo 
Thượng tọa bộ được xem là nguyên thủy nhất, 
đặc biệt là Phật giáo Miến Điện và Phật giáo Tích 
Lan. Từ vị trí quan trọng như vậy, trong Phật giáo 
Thượng tọa bộ đã theo thời gian mà hình thành 
một hệ thống Luật học hết sức phong phú, đồng 
thời cũng kéo theo đó những quan điểm Luật học 
tương khắc. Mọi sự có lẽ được bắt đầu rõ ràng 
nhất từ thế kỷ thứ XI để rồi mãi đến hôm nay, 
Phật giáo Miến Điện vẫn tiếp tục giữ lại một số 
quan điểm Luật học riêng tư của mình. 

Luật tạng, về đại thể gồm có 4 phần:   
Pātimokkha, Suttavibhanga, Khandhaka, 
Parivāra. 

A. Pātimokkha

Nội dung cốt lõi của Luật tạng chính là 
Pātimokkha ta có thể xem đây là một án lệ hành 
đạo căn bản cho tất cả chúng Tăng. Bởi chư Tăng 
Phật giáo đều phải luôn có một đời sống thu thúc 
bản thân y cứ trên các học giới Pātimokkha. Nội 



quan trọng của Pātimokkha cũng tương   tự như 
bên Tăng chúng

B. Suttavibhanga 

Nội dung cũng vẫn là các vấn đề Phật học. Có 
điều là ở đây các Ngài nêu ra những trường hợp 
duyên sự mà từ đó Đức Phật đã cấm chế các học 
giới. Đồng thời, Suttavibhanga còn giải thích cặn 
kẽ từng khía cạnh ngữ nghĩa của từ vựng Luật 
học, phân tích tỉ mỉ mỗi vấn đề có liên quan đến 
cách giải quyết Luật nghi. Chính nội dung này của                                                                   
Suttavibhanga đã cung cấp cho chúng ta những 
chi tiết hết sức quan trọng về sử học nói chung và 
Giáo hội Phật giáo đương thời nói riêng. Điều đó 
ta có thể bắt gặp ở phần giải về các đại giới như 
Bất cộng trụ chẳng hạn. 

Nói một cách ngắn gọn thì nội dung của Sut-
tavibhanga chính là các học giới  Pātimokkha được 
trình bày và giải thích theo văn phong Kinh tạng. 

Suttavibhanga bao gồm hai phần: Mahāvibhanga 
và Bhikkhunīvibhanga. Mahāvibhanga giải thích 
về 8 trường hợp phạm tội của Luật tạng và 
Bhikkhunīvibhanga là phần giải thích về các học 
giới Pātimokkha của tỳ khưu Ni. 

Trong Luật tạng có nêu ra 8 cách phạt tội và 
trong đó có hai hình thức được xem là phổ cập và 
cụ thể nhất. Đó là cách phạt tội trong hai trường 
hợp Bất cộng trụ (đương sự bị trục xuất ra khỏi 
Tăng chúng) và trường hợp Ưng đối trị (đương 
sự phạm tội phải nhận lỗi trước Tăng chúng để 
sám hối). 

Sau đây là 8 trường hợp tội án của Luật 
tạng: 

1. Tội bất cộng trụ (Pārajika) 

Gồm có bốn trường hợp: Vị tỳ khưu cố ý giao 
cấu với người hoặc thú, vị tỳ khưu cố ý chiếm 
hữu một thứ vật chất nào đó khi chưa được chủ 
nhân cho phép, vị tỳ khưu cố ý giết người hoặc 
tác động cho người khác giết người hay tự tử, vị 
tỳ khưu cố ý tự nhận một quả vị thiền định hay 
Thánh trí nào đó mà mình thật ra chưa hề chứng 
đạt. 

2. Tội tăng tàn (Sanghasesa) 

Bao gồm các điều cấm như cố ý làm xuất tinh, 
cố ý xúc chạm thân thể phụ nữ, cố ý trêu chọc 

hoặc tán tỉnh phụ nữ bằng những lời lẽ khêu gợi 
tục tằn, cố ý lên tiếng đòi hỏi xác thịt, làm mai 
mối cho nam nữ, xây dựng liêu cốc cho mình mà 
không trình báo với Tăng chúng hoặc làm sai quy 
cách, vô cớ vu cáo tội Bất cộng trụ đối với một 
tỳ khưu khác, cố ý viện một cớ nhỏ để tố gian vị 
khác phạm tội Bất cộng trụ, cố ý chia rẽ nội bộ 
Tăng chúng, xu hướng theo vị tỳ khưu chia rẽ 
tăng chúng, bướng bỉnh chống lại Tăng lịnh chính 
đáng của tập thể, có hành vi bất xứng trong quan 
hệ với hàng tục gia. 

3. Tội Bất định (Aniyata) 

Cùng nằm hay ngồi ở một chỗ kín khuất với 
người phụ nữ, nơi có thể dễ dàng vi phạm học 
giới Bất cộng trụ hoặc Tăng tàn (phép giải tội khá 
rắc rối). 

4. Tội Ưng xả đối trị (Nissaggiya      pacit-
taya) 

Tội được thành lập khi cất giữ không đúng 
phép hoặc quá hạn các vật dụng bị cấm như thức 
ăn hay vàng bạc v.v... Tội chỉ được tịnh giải sau 
khi vị tỳ khưu vứt bỏ chúng đi, rồi sám hối trước 
Tăng chúng. 

5. Tội Ưng đối trị (Pacittiya) 

Gồm đến 92 điều sau khi phạm vào một trong 
các tội này, vị tỳ khưu chỉ việc trình lại với một vị 
khác rồi sám hối. 

6. Ưng phát lộ 
(Patidesaniyadhamma) 

Gồm bốn vấn đề sai trái trong khi thọ dụng 
thực phẩm. Đương sự vi phạm phải đến trước 
Tăng chúng để trình tội. 

7. Ưng học Pháp                                        

(Sekhiyadhamma) 

Gồm các tiểu giới thuộc về nghi hạnh trong 
sinh hoạt thường nhật của một Tăng sĩ. nội dung 
xoay quanh các cách ăn mặc, đi đứng, hành xử 
v.v... 

    8. Tịnh tránh Pháp                                           

(Adhikaranasamatha) 

Gồm các sai phạm nằm ngoài các học giới đã 
kể và ở đây Đức Phật đã đưa ra bảy phương thức 
giải quyết để Tăng chúng theo đó mà dàn xếp sự 
vụ (còn tiếp). 
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Tỳ khưu Khánh Hỷ (dịch)

BẢY NGÀY ĐẮC ĐẠO

Ajahn Chah kể lại rằng Đức Phật đã khích lệ 
Chư Tăng khi Ngài xác quyết: Người nào kiên 
trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng 
bảy ngày. Nếu bảy ngày không thành thì sẽ 
thành đạo trong vòng bảy tháng hay bảy năm. 
Một nhà sư trẻ tuổi Hoa Kỳ nghe vậy hỏi Ajahn 
Chah điều đó có thật hay không? Ajahn Chah 
nói chắc rằng nếu thầy chánh niệm liên tục 
trong vòng bảy ngày thì thầy sẽ thành đạo.

Đầy hứng khởi, nhà sư trẻ bắt đầu bảy ngày 
của mình. Nhưng chỉ trong vòng mười phút sau 
thầy đã bị phóng tâm. Thầy bắt đầu bảy ngày 
trở lại, lần này cũng bị thất niệm vì suy nghĩ 
có lẽ là suy nghĩ đến chuyện phải làm gì sau 
khi đắc đạo! Thầy lại tiếp tục bắt đầu bảy ngày 
khác, nhưng chánh niệm lại bị gián đoạn nữa. 
Một tuần sau, mặc dầu chưa đắc đạo nhưng 
thầy đã có một mức tỉnh giác rất cao, đã chế 
ngự được phần nào con tâm quái dị có khuynh 
hướng hay phóng đi nơi khác này. Đây là một 
phương cách hiệu nghiệm để khởi đầu việc 
huấn luyện tâm mình trên đường đi đến giác 
ngộ.

Đừng kỳ vọng phải đạt được kết quả thật 
nhanh. Thiền sinh với đức tin rắn chắc phải có 
ý chí cương quyết và lòng kiên trì cũng như 
người bán hàng phải luôn miệng rao hàng mà 
không làm biếng!

HỌC TỤNG KINH

Chủ yếu trong việc dạy thiền của Ajahn Chah 
là giúp thiền sinh làm mọi việc cần thiết để duy 
trì sự quân bình tâm trí hầu thoát khỏi mọi dính 

mắc. Một nhà tâm lý Tây phương, xuất gia làm 
một nhà sư đã học được bài học này. Nhà tâm 
lý học xin ở lại Wat Pah Pong trong ba tháng hạ 
với kỳ vọng được ở gần thiền sư đủ khả năng 
giúp mình hành thiền chóng đạt kết quả tốt. 
Vài hôm sau, Ajahn Chah thông báo cho tất 
cả chư tăng biết chương trình tụng kinh hàng 
ngày là từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 40 sáng, và từ 5 
giờ đến 6 giờ chiều.

Đó là chương trình mà thiền sinh phải tuân 
theo trong kỳ hạ này. Nhà sư mới xuất gia 
giơ tay xin phát biểu ý kiến và bắt đầu tranh 
luận lớn tiếng rằng ông ta đến đây là để hành 
thiền, không phải để phí thì giờ tụng kinh. Việc      
tranh  cãi  với  thầy  giữa  đám  đông  theo 
lối phương Tây này làm nhiều người bất bình. 
Ajahn Chah từ tốn giải thích rằng hành thiền 
thực sự là phải giác tỉnh trong mọi hoạt động 
của mình chớ không phải chỉ tìm sự bình an 
tĩnh lặng trong lúc ngồi tại sơn am. Ajahn Chah 
đi đến chỗ khẳng định nhà tâm lý học phải 
chấp hành đúng đắn tụng kinh hàng ngày nếu 
ông ta muốn ở lại Wat Pah Pong. Nhà tâm lý 
học đã ở lại và học tụng kinh tốt đẹp, đàng 
hoàng.

QUÊN THỜI GIAN ĐI

Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho 
việc hành thiền trở nên phức tạp và rối rắm. 
Chẳng hạn, khi ngồi xuống chúng ta quyết 
định, "Lần này phải thành công mới được." Đó 
không phải là một việc làm đúng, vì không gì 
có thể hoàn tất một cách vội vã được. Đó là 
một dính mắc mà các thiền sinh mới thường 
gặp phải.

        THIEÀN GIÖÕA 
        ÑÔØI THÖÔØNG 
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Nhiều đêm khi bắt đầu ngồi thiền ta thường 
có ý nghĩ, "Tối nay nhất định không ngủ trước 
một giờ sáng." Nhưng chẳng bao lâu sau đó, 
tâm ta bắt đầu phản kháng và dấy loạn cho 
đến lúc ta có cảm tưởng rằng mình sắp chết 
đến nơi.

Khi ngồi thiền đúng thì không cần đo lường 
hay thúc buộc gì cả. Không có đích, không có 
mục tiêu để đạt tới. Dầu bạn có ngồi từ sáng 
sớm đến bảy tám giờ tối cũng không thành vấn 
đề. Chỉ cần ngồi mà không để ý đến thời gian. 
Đừng tự thúc bách mình. Đừng ép buộc mình. 
Đừng đòi hỏi tâm mình phải làm một điều gì 
có tính cách chắc chắn cố định. Hãy để tâm 
thoải mái, để hơi thở tự nhiên bình thường, 
đừng ép hơi thở dài hay ngắn theo ý mình. 
Hãy để cơ thể thoải mái. Thực tập đều đặn liên 
tục, lòng tham muốn sẽ hỏi bạn, "Ta sẽ ngồi 
đến lúc nào đây? Ta sẽ ngồi bao lâu đây?" Hãy 
quát lại nó (thầm thôi nhé!), "Này, đừng quấy 
rầy ta!" Phải đàn áp nó vì nó là phiền não đến 
quấy rầy bạn. Hãy nói, "Ta muốn ngồi bao lâu 
thì ta ngồi; ta muốn ngưng ngồi thiền lúc nào 
thì ngưng, chẳng có gì sai lầm cả. Nếu ta ngồi 
suốt đêm, ta làm hại ai đây? Tại sao ngươi đến 
quấy rầy ta?" Hãy cắt đứt lòng ham muốn và 
tiếp tục ngồi theo ý bạn. Để tâm thoải mái tự 
nhiên bạn sẽ đạt được bình an tĩnh lặng, thoát 
khỏi sức mạnh của tham ái.

Có một thiền sinh ngồi trước lư hương và 
nguyện đến lúc cây nhang tàn mới đứng dậy. 

Thế là anh ta cứ nhấp 
nhỏm theo dõi xem 
hương đã tàn đến đâu. 
"Tàn hết chưa? Mới 
có nửa cây à?" anh 
ta nghĩ. Có khi anh ta 
nguyện sẽ ngồi cho 
đến lúc hương tàn dầu 
có chết cũng không 
đứng dậy. Anh ta sẽ 
cảm thấy tội lỗi khủng 
khiếp nếu phải đứng 
dậy khi chưa hết giờ 
qui định. Ngồi thiền 
như thế là đã bị tham 
ái kiểm soát.

Đừng để ý đến thời 
gian. Hãy duy trì việc 

thực hành của mình một cách đều đặn và 
để sự tiến bộ đến dần với bạn. Khỏi cần phải 
nguyện hay thề gì cả, chỉ cần kiên trì cố gắng 
thực hành, để tâm tự nó bình an tĩnh lặng lấy. 
Cuối cùng bạn sẽ thấy mình có thể ngồi lâu 
một cách thoải mái, đó là bạn đã hành thiền 
đúng cách. Lúc đau nơi chân, bạn chỉ cần quan 
sát và biết sự đau. Bạn sẽ thấy cơn đau tự biến 
mất mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn.

Thực hành theo cách này, bạn sẽ thấy có 
nhiều thay đổi diễn ra trong bạn. Khi đi ngủ 
bạn có thể tập cho tâm mình tĩnh lặng trước 
khi ngủ. Nếu trước đây bạn hay ngáy, hay mơ, 
nghiến răng, trăn trở, v. v... một khi tâm được 
huấn luyện thì mọi tật xấu trên sẽ biến mất. 
Dầu cho bạn có ngủ say đến đâu, lúc thức giấc 
bạn cũng tỉnh táo, không bần thần uể oải. Cơ 
thể an nghỉ nhưng tâm tỉnh thức suốt ngày 
đêm, đó là Phật, là kẻ hiểu biết, tỉnh thức, 
hạnh phúc sáng suốt. Phật không bao giờ 
ngủ, nhưng không bao giờ cảm thấy uể oải, 
thẫn thờ. Nếu bạn làm cho tâm trí mình kiên 
định như thế trong lúc hành thiền, bạn có thể 
thức liền hai ba hôm, và khi buồn ngủ vẫn có 
thể nhập định trong vòng năm mười phút là 
tỉnh dậy một cách tươi tắn như người đã ngủ 
trọn đêm. Ở mức độ này, bạn không cần phải 
nghĩ đến thân thể mình nữa, mặc dầu với tình 
thương và sự hiểu biết, bạn vẫn còn thấy thân 
thể này cần thiết.



               PHAÙP HYÛ 
TRONG ÑÔØI SOÁNG

Đại đức Thiện Minh

Pháp hỷ (Pīti), được dịch là sự nhiệt 
tình, điều say mê hay là trạng thái 
mê ly, là một sở hữu trong sáu “sở 

hữu biệt cảnh” xuất hiện với các tâm thuộc 
bốn chủng loại nhưng hỷ lại không xuất hiện 
với tất cả các tâm. Hỷ có thể là hỷ thiện, hỷ 
bất thiện, hỷ dị thục hay quả báo (Vipaka)  
hay hỷ tố (Kiriya).

Khi liên tưởng đến hỷ, chúng ta cho hỷ 
luôn là điều thiện. Chúng ta khen ngợi những 
người có hỷ. Tuy nhiên, khi nghiên cứu Vi 
Diệu Pháp chúng ta thấy hỷ không luôn là 
điều thiện, hỷ cũng xuất hiện kèm với tâm bất 
thiện. Trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều 
tâm bất thiện và như vậy, khi hỷ xuất hiện 
thường thì có nhiều điều bất thiện hơn là điều 
thiện xảy ra. Chúng ta đã chẳng thấy nhiều 
điều thiện mà thực chất chỉ là điều bất thiện 
đó sao? Qua nghiên cứu Vi Diệu Pháp chúng 
ta sẽ hiểu rõ hơn về điều thiện điều bất thiện 
và những điều kiện khác nhau khiến chúng có 
thể xuất hiện.

Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimag-
ga chương IV. Trang. 94) cho chúng ta một 
định nghĩa về hỷ (piti) như sau:

... Nó (hỷ) khiến ta sảng khoái (Pinayati, 
nghĩa là làm vui lòng, làm thỏa mãn), như vậy 
đó chính là hạnh phúc (Titi) [1] hoan hỷ lại có 
trạng thái làm sảng khoái (Sampiyayana) [2]. 
Hỷ có phận sự là làm sảng khoái thân xác và  
tâm hồn; hay phận sự của nó là thâm nhập 
khắp (xúc động vì trạng thái đê mê). Hỷ được 
thành tựu như là sự phấn chấn v.v... 

Tác phẩm chú giải Bộ Pháp Tụ (Atthasālinī 
I, phần IV chương. 1, 115) cũng đưa ra cùng 
một định nghĩa tương tự về hỷ như thế [3].

Hỷ rất ảnh hưởng đến đối tượng tâm nhận 
ra hay xác định được và cũng được cảm nhận 
do những sở hữu đi kèm. Hỷ khiến cho ta hài 
lòng, sung sướng với đối tượng và khiến tâm 
và các sở hữu đi kèm “sảng khoái”.

Trong trường hợp tâm dục giới (Kamavacara 
citta) (các tâm thuộc lãnh vực giác quan), hỷ 
xuất hiện với các tâm thường có câu hành 
hỷ (Somanassa) tức là cảm giác sảng khoái 
đi kèm. Như vậy, bất kỳ lúc nào có câu hành 
hỷ hay cảm giác sảng khoái thì cũng có hỷ 
xuất hiện. Hỷ không phải là thọ hỷ, trạng 
thái và phận sự của hỷ hoàn toàn khác nhau. 
Hỷ không phải là thọ, tức thọ uẩn nhưng là 
hành uẩn, ngũ uẩn bao gồm tất cả các sở hữu 
ngoại trừ thọ và tưởng.

Thọ hỷ cảm nhận được hương vị của đối 
tượng, nhiệm vụ của nó chính là khai thác 
bằng cách này hay cách khác khía cạnh khêu 
gợi của đối tượng (Visuddhimagga  XVI, 128). 
Hỷ không thể cảm thọ, trạng thái của nó như 
chúng ta đã thấy, chính là sự mãn nguyện 
và phận sự của nó chính là làm cho ta sảng 
khoái tỉnh táo hoặc tăng thêm hăng hái cả 
thân lẫn tâm, hoặc tràn ngập cả hai với trạng 
thái đê mê sảng khoái. Hỷ còn ảnh hưởng 
đến đối tượng và vui mừng sảng khoái trước 
đối tượng đó. Hỷ lại có phận sự hết sức đặc 
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biệt đang khi hỗ trợ cho tâm; phận sự của nó 
lại rất khác so với cảm giác.

Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga IV, 
100) giải thích: trong giai đoạn hành thiền 
bước một sự khác biệt giữa thọ lạc, tức là lạc 
(Sukha) được dịch sang tiếng Anh là “bliss” 
có nghĩa là niềm hạnh phúc vô tận, còn hỷ 
được dịch sang tiếng Anh chỉ đơn giản là 
“Happiness” mà thôi (nghĩa  là hạnh phúc) 
cả hai đều là các chi thiền. Chúng ta đọc thấy 
như sau:

Bất cứ khi nào cả hai điều trên tương ứng 
với nhau thì hỷ chính là sự hài lòng khi chiếm 
đoạt được đối tượng hằng mong ước và lạc 
chính là cảm nhận thực sự đối tượng khi ta 
đã chiếm được. Khi đã có hỷ dứt khoát cũng 
sẽ có lạc; nhưng khi đã có lạc thì không nhất 
thiết đã có hỷ [4]. Hỷ bao gồm trong hành 
uẩn (Sankharakkhandha), lạc bao gồm trong 
thọ uẩn (Vedanakkhandha). Nếu một người bị 
kiệt sức trong sa mạc nhìn thấy hoặc nói đến 
“cây cẩu” ở cuối cánh rừng, người này sẽ có 
hỷ; nếu người đó bước đi vào trong bóng mát 
rừng rậm và được tận hưởng luồng nước mát 
mẻ, hắn sẽ có được lạc.

Có nhiều từ khác nhau được dùng để mô 
tả thọ hỷ và hỷ, như vậy sự so sánh vừa đề 
cập đến ở trên giúp chúng ta có được hiểu 
biết lý thuyết về hai thực tại này. Nếu ta niệm 
được những thực tại khi chúng vừa xuất hiện 
thì ta có thể phát triển được hiểu biết chính 
xác hơn những trạng thái của hai thực tại 
này. Tuy nhiên, chúng ta không nên tìm cách 
“hiểu” những thực tại đặc thù này. Nó hoàn 
toàn lệ thuộc vào những điều kiện nhờ đó mà 
pháp niệm được nhận ra.

Như chúng ta đã biết, trong trường hợp 
tâm dục giới, hỷ xuất hiện với các tâm đi kèm 
thọ hỷ. Bất kể khi nào ta quan tâm đến đối 
tượng và thích thú điều đó, chắc chắn chúng 
ta sẽ có thọ hỷ; trong những trường hợp như 
vậy không thể có thọ xả hay thọ ưu.

Trong trường hợp tâm bất thiện, hỷ xuất 
hiện với những tâm tham căn đi kèm với thọ 
hỷ [5], khi thọ hỷ đi kèm với tâm tham căn 
nó trở nên mãnh liệt hơn khi đi kèm với thọ 

xả. Hỷ xuất hiện chung với tâm tham căn lại 
kèm với thọ hỷ có dính dáng tới cảm giác 
khêu gợi, ta thấy thật thú vị, xúc động vì đối 
tượng đó. Thí dụ, khi chúng ta hoàn toàn 
thích thú thưởng thức một đoạn nhạc hay, 
chúng ta có thể vỗ tay tán thưởng rất nhiệt 
tình. Khi chúng ta cảm phục một nhạc sĩ, một 
họa sĩ  hay một vận động viên thể thao nổi 
tiếng, tâm tham căn có thể xuất hiện trong 
nhiều sát na chung với hỷ. Khi chúng ta gắn 
bó với một đối tượng với thọ lạc, hỷ cũng 
xuất hiện. Đối tượng có thể là một cảnh sắc 
đẹp, một âm thanh hay, một mùi thơm ngát, 
một vị ngọt ngào, cảnh xúc lạc hoặc một cảnh 
pháp hay được cảm nghiệm qua ý môn. Có 
rất nhiều sát na hỷ bất thiện xuất hiện chúng 
ta không thể nhận ra được.

Hỷ không thể xuất hiện với tâm sân. Khi 
tâm sân xuất hiện, thì tâm không thích cảnh 
và rồi hỷ không thể xuất hiện cùng một lúc 
với tâm sân được. Hỷ không thể xuất hiện với 
tâm si; khi tâm si xuất hiện thì không thể hỷ 
được.

Trường hợp tâm vô nhân (Ahetuka citta) 
[6]. Chỉ có hai loại đi kèm với thọ hỷ xuất 
hiện với hỷ mà thôi: Một loại là tâm quan sát 
(Santirana citta), tức là dị thục hay quả thiện 
xuất hiện và đều nghiên một cảnh [7] và tiếu 
sanh tâm (Hasituppada citta), tức là tâm tạo 
ra nụ cười của vị A-la-hán [8].

Khi thấy xuất hiện, do chỉ là một trong ngũ 
song thức, tức là các nhận thức giác quan, 
nên khi thấy ta không có thọ hỷ hay hỷ với 
cảnh sắc đó, thấy chỉ đơn thuần là nhìn thấy 
đối tượng mà thôi, nếu như cảnh sắc được 
nhận ra đó là cảnh thật tốt, thì tâm quan sát 
trong qui trình đó sẽ đều nghiên đối tượng đi 
kèm với thọ hỷ và hỷ. Các tâm đổng lực trong 
qui trình đó có thể hoặc không đi kèm với hỷ. 
Nếu các tâm này đi kèm theo với thọ hỷ thì 
chúng cùng đi kèm với hỷ.

Đối với tâm dục giới tịnh hảo, chỉ có những 
loại đi kèm với thọ hỷ xuất hiện với hỷ mà 
thôi. Khi chúng ta giúp đỡ một người nào đó 
với tấm lòng đại lượng và đầy hoan hỷ, thì cả 
tâm thiện đi kèm với thọ hỷ đó cùng với hỷ 



sẽ tiếp sinh lực cho thân và 
tâm. Ngay cả khi mệt mỏi đã 
xảy ra trước đó, thì mệt mỏi 
đó cũng biến mất và chúng ta 
được sảng khoái. Khi chúng 
ta tụng kinh cảm giác sảng 
khoái đó cũng có thể xảy ra 
với tâm thiện đi kèm theo hân 
hoan và hỷ. Ở những sát na 
như vậy chúng ta không còn 
cảm thấy nhàm chán hay mệt 
mỏi gì nữa. Đó là lúc hỷ xuất 
hiện và tạo ra mối quan tâm 
thích thú nơi đối tượng.

Có đôi khi chúng ta cảm 
thấy hân hoan và hỷ tràn trề 
khi giúp đỡ người khác, khi 
chúng ta loại bỏ được điều gì 
đó hoặc giả khi chúng ta đang 
thực hiện những điều thiện 
khác, nhưng chúng ta không 
luôn luôn có được niềm vui và 
hỷ ở những hoàn cảnh như 
vậy. Cũng có đôi lúc tâm thiện 
đi kèm với thọ xả, với xả, trong 
những trường hợp như vậy 
chúng ta không thấy hỷ xuất 
hiện. Điều này còn tuỳ thuộc 
vào những điều kiện hỷ có 
xuất hiện hay không nữa. Khi 
chúng ta đặt tin vững mạnh 
vào điều thiện và nhận ra điểm lợi của điều 
thiện đó lúc ấy có những điều kiện để cho 
hân hoan và hỷ xuất hiện đang khi chúng ta 
chuyên tâm vào điều thiện đó. Khi tâm thiện 
xuất hiện với thọ hỷ đi kèm thì hỷ tăng thêm 
sinh lực cho tâm và các sở hữu khác. Thí dụ 
như cần cũng được hỷ tăng cường thêm sức 
mạnh. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều 
này khi hân hoan và hỷ với điều thiện xuất 
hiện, chúng ta cũng có thêm nghị lực để thực 
hiện điều thiện đó (còn tiếp).

_______________________________

[1] Pinayati chính là nguyên nhân của pineti có 
nghĩa là làm vui lòng, làm khoan khoái, làm thoả 
mãn hay là tăng thêm hăng hái.

[2] Bản dịch tiếng Anh ở đây dùng chữ               

endearment có nghĩa là được qúy chuộng.

[3] Hãy xem thêm tác phẩm Pháp tụ              
(Dhammasangani).

[4] Trong trường hợp có tâm sắc giới                     
(Rupavacara citta) trong giai đoạn thiền thứ tư 
(trong hệ thống thiền 5 bậc) đi kèm theo với các 
thọ lạc, lạc, nhưng không phải là pháp hỷ.

[5] Xem tác phẩm Vi Diệu Pháp trong cuộc 
sống đời thường (Adhidhamma in the daily life) 
chương 4.

[6] Xem tác phẩm Vi Diệu Pháp trong cuộc 
sống đời thường chương 8 và 9.

[7] Xem tác phẩm Vi Diệu Pháp trong cuộc 
sống đời thường chương 13. 

[8] Xem tác phẩm Vi Diệu Pháp trong cuộc 
sống đời thường, ch. 9.
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Coù nhieàu ñònh nghóa veà

“GIAØU”
Hoa Lan

Tôi định nghĩa “giàu” có nghĩa là chúng ta “giàu” 
thời gian, sức khỏe để có thể đi đây đó, để học 
thêm, kinh nghiệm thêm về cuộc đời và tận hưởng 
cuộc sống hiện tại. Chứ không phải “giàu” là cứ ra 
khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và trở về nhà lúc 10 giờ 
tối lương tháng vài chục nghìn USD nhưng cứ phải 
quay cuồng trong con vụ cơm áo gạo tiền. Đến một 
lúc nào đó mệt mỏi, xuôi tay mới nhận ra sao mình 
quá “nghèo” như vậy.

Tôi định nghĩa “giàu” là cả khi không có nhiều 
tiền, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng đến với người 
khác bằng cả tấm lòng giàu tình thương. Sẵn sàng 
giúp người khác trong khả năng mà mình có thể. Và 
biết tận hưởng cái “giàu”ngay cả trong cuộc sống 
khốn cùng. Địa ngục ở đây, và Niết Bàn cũng chính 
ở đây. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Địa ngục 
hay Niết Bàn cũng do chính ta mà ra cả.

Tôi vẫn gọi đó là “giàu sang".

Giàu sang có nghĩa là bạn giàu nhưng khi chết 
đi, bạn phải sang nhượng lại toàn bộ những gì bạn 
có cho người khác, và chẳng mang được theo mình 
bất kỳ cái gì cho một cuộc sống mới. Nhiều người 
rất giàu, có rất nhiều tiền. Họ có cái may mắn có 
nhiều cơ hội để  “làm giàu” hơn người khác, nhưng 
tiếc thay họ chỉ biết chiếm đoạt, ôm giữ mà không 
biết chia sẻ cho bất kỳ ai điều may mắn đó.

Giàu có có nghĩa là khi chết đi, bạn vẫn còn có 
cái để mang theo v.v... Sau ngần ấy năm quần quật, 
tôi sẽ để lại cho người và cho cả chính mình những 
cái mà sẽ không mất đi khi tôi chết. Cái mà nhà 
Phật hay gọi là: “Công đức, phước báu“…

Tôi gọi đó là “giàu có".

Của nào bằng của làm lành 
Cho đi có nghĩa để dành bấy nhiêu. 

Định nghĩa nào cũng đúng, tùy theo tâm 
tư, suy nghĩ, ước mơ, hoài bão của mỗi 
người.

Mười năm trước đây, tôi định nghĩa “Giàu” không 
phải là có nhiều tiền mà là có… rất nhiều tiền. Nhiều 
tiền có nghĩa là có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có 
máy bay, có du thuyền, có v.v... Nói chung là có mọi 
thứ. Tôi thần tượng Bill Gates và ước ao một ngày 
nào đó tôi cũng như ông ta, dù không trở thành 
người giàu nhất hành tinh thì cũng là một người 
giàu sang quyền quý. Tôi sẽ cố gắng trở thành một 
nhân viên giỏi nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất, có 
được mức lương cao nhất.

Cái “Giàu” đó, bây giờ tôi gọi là “Giàu sang”.

Năm năm sau, khi đọc cuốn sách “Cha giàu – 
Cha nghèo” (Rich dad – poor dad), trong tôi hình 
thành một khái niệm mới về việc đi làm công cho 
người hoặc làm công cho bản thân mình. Lúc đó 
hoài bão về việc lập một business riêng để tự làm 
giàu cho chính mình cao như đỉnh Thái Sơn vời vợi. 
Tôi sẽ là một người thành đạt bằng chính đôi tay, 
trí óc của mình. Sau ngần ấy năm đi làm, tôi sẽ xây 
dựng được một cái gì đó để lại sau này, chứ không 
phải chỉ là một người đi làm thuê quần quật suốt 
ngày.

Cái “Giàu” này, tôi cũng chỉ gọi là “Giàu sang”.

Giờ đây, tôi lại có một định nghĩa khác về cái 
“Giàu“.

Tôi vẫn còn đó mơ ước sẽ có cái nhà không phải 
nhà cao cửa rộng kiểu villa biệt thự, mà đơn giản 
chỉ là một cái nhà nhỏ, xinh đẹp, có được mảnh 
sân vườn phía trước trồng một vài hoa lá. Thật ra, 
ở nhà to để làm gì? Chúng ta cũng chỉ “ở trọ” thôi 
mà, có ai ăn đời ở kiếp sống mãi đâu. 

“Tôi đi ở trọ trần gian” đã ở trọ thì một lúc nào 
đó cũng phải “chuyển” đi nơi khác.

Tôi cũng còn đó mơ ước có nhiều tiền, nhưng 
không phải cho bản thân mình. Mà cho người thân, 
cho gia đình, và cho nhiều người đang có mơ ước 
muốn “giàu” lên như tôi 10 năm về trước. Tiền 
nhiều rồi cũng thế. Có cố ăn thì cũng ăn no đến cổ 
rồi cũng ngừng. Ăn có ngon kiểu sơn hào hải vị, gan 
hùm lưỡi phượng rồi cũng có “giữ” được gì đâu… có 
chăng là giữ được thêm tý Cholesterol trong máu!



Giao löu 
vôùi 
Ngheä só 
öu tuù 

THANH
KIM
HUEÄ

Chơn Minh thực hiện

PV. Xin chị giới thiệu về bản thân 
mình 

Thanh Kim Huệ: Tôi tên thật là Bùi Thị 
Huệ, sinh trưởng tại Sài Gòn trong một gia 
đình lao động nghèo, tôi học đến trung học 
phổ thông. Chồng tôi là nghệ sĩ Thanh Điền, 
và chúng tôi có một con trai đang là nhiếp 
ảnh gia nghệ thuật.    

PV. Hoạt động nghệ thuật Cải lương 
của chị như thế nào?

Thanh Kim Huệ: Tôi bắt đầu đi hát từ 
năm lên 10 tuổi, và khi học hết cấp 3 thì theo 
nghề cho đến bây giờ (khoảng thập niên 
1970). Tôi đã từng cộng tác với các đoàn 
hát như: Thanh Minh Thanh Nga, đoàn Kim 
Chung và sau 1975 thì cộng tác với các đoàn 
Sài Gòn 1, 2, 3, đoàn Văn công TP. Hồ Chí 
Minh. Tôi đã diễn qua rất nhiều vở cải lương, 
và diễn qua rất nhiều thể loại vai, nhưng vai 
diễn mà tôi tâm đắc nhất là vai Lan trong vở 
Lan và Điệp, vai Thị Hến trong vở Nghêu, Sò, 
Ốc, Hến. Hay các vai diễn trong vở Yêu và 
Ghen, Em ơi đừng khóc nữa v.v... 

PV. Được biết chị vừa là soạn giả của 
một số vở cải lương và tác giả của cuốn 
sách truyện “Chuyện hàng ngày” mang 
chủ đề Phật giáo, xin chị cho biết cảm 
tưởng của mình về lĩnh vực này?

Thanh Kim Huệ: Tham gia với vai trò 
soạn giả, tác giả và là diễn viên trong những 

vở cải lương mang chủ đề Phật giáo như vở 
Tiền thân Đức Phật A Di Đà; Quan Âm xây 
cầu; Liên hoa sắc v.v..., tôi muốn dùng lời ca 
tiếng hát của mình để làm một nhịp cầu nối 
Đạo với Đời đưa khán giả đến với Phật pháp, 
có cái nhìn sâu sắc, thấm nhuần Phật pháp 
qua nhân vật mà mình thể hiện, vì tôi thấy nó 
hợp với bản chất nhân hậu của người Việt ta, 
mà đó cũng là ước nguyện tôi muốn phục vụ 
Phật pháp qua nghề nghiệp của mình; không 
những thế với tác phẩm “Chuyện hàng ngày” 
do tôi biên soạn, qua 40 câu chuyện kèm lời 
bình tôi đã nhận được sự ủng hộ từ phía độc 
giả cho biết đây là một cuốn sách truyện đã 
thể nhập giáo lý Đức Phật vào cuộc sống thực 
tế đời thường để chúng ta có thể soi rọi lại 
chính mình khi quan niệm về cuộc sống và 
hiểu biết đôi chút về Đức Phật, một Bậc đã 
giác ngộ hoàn toàn.     

PV. Khi đến với Phật giáo chị rút ra 
được điều gì tâm đắc cho mình?

Thanh Kim Huệ: Nhờ hiểu biết Phật pháp, 
tôi biết tránh được việc tạo nhiều nghiệp bất 
thiện, gọi nôm na là tội, biết sống hợp lẽ đạo 
trong đối nhân xử thế, thanh lọc tâm ý để 
ngày càng hoàn thiện mình hơn. Lời dạy của 
Đức Phật được xem như phao cứu sinh giúp 
cho tôi vượt qua những sóng gió cuộc đời. Tôi 
cảm nhận Phật giáo là một nếp sống hơn là 
một Tôn giáo đã giúp tôi phấn đấu rèn luyện 
trở thành một nghệ sĩ sống có đạo đức, giữ 
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vững uy tín mình, biết sống chan hòa với đồng 
nghiệp và phát triển lòng vị tha đối với mọi 
người, nhất là khán giả và độc giả mến mộ.   

PV. Xin chị cho biết những thành đạt 
của mình trong lĩnh vực nghệ thuật cải 
lương?

Thanh Kim Huệ:  Tôi được phong tặng 
danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đạt nhiều huy 
chương vàng qua các kỳ tham gia hội diễn 
Nghệ thuật Cải lương.  

PV.  Đối với giới trẻ học Phật ngày nay 
chị có chia sẻ điều gì?

Thanh Kim Huệ: Giới trẻ ngày nay cần 
nên học Phật pháp thường xuyên hơn để có 
được một nếp sống đạo đức tốt trong gia đình 
cũng như ngoài xã hội, biết đúng sai; biết 
sống có trách nhiệm; biết tự kiềm chế mình 
tránh sa đà trước mọi cám dỗ của nền văn 
minh vật chất. Hãy 
xem giáo lý Phật giáo 
như kim chỉ nam cho 
cuộc sống để đừng 
đánh mất mình và 
nhất là để hiểu được 
bản chất của sự vật 
trong cuộc sống là 
vô thường, khổ và vô 
ngã. 

PV: Xin cám ơn chị 
về buổi trò chuyện 
hôm nay. Chúc anh 
chị thành công trên 
con đường nghệ 
thuật của mình. 

Nghệ thuật Phật giáo có vai trò hết 
sức quan trọng trong văn hoá nhân 
loại, nó không chỉ đơn thuần là sự 

phác hoạ lại hình ảnh kim thân Đức Phật, mà 
thông qua đó các khái niệm Phật giáo được phản 
ánh đưới nhiều hình thức nghệ thuật như: điệu 
khắc, kiến trúc, hội họa v.v... trải qua gần 25 thế 
kỷ có thể nói sự phát triển của hệ thống nghệ 
thuật kiến trúc Phật giáo khá đa dạng và phức 
tạp, đặc biệt là trong hệ thống nghệ thuật Phật 
giáo phát triển. Đến nay vai trò của nghệ thuật 
Phật giáo vượt ngoài tính nguyên sơ của nó, như 
phản ánh hình ảnh Đức Bổn Sư, phác hoạ lại 
cuộc đời của Ngài, phản ánh các khái niệm v.v... 
Trong các lĩnh vực nghệ thuật Phật giáo, hình 
tượng Đức Phật luôn có một vai trò hết sức quan 
trọng, khi một người Phật tử, du khách đến thăm 
các ngôi tự viện; việc đầu tiên là phải đến để lễ 
bái kim thân Đức Bổn Sư, nhưng một điều mà 
hầu hết chúng ta đã bỏ qua đó, chính là hình 
- tượng của Đức Phật đã có tự bao giờ, những 
trường phái nghệ thuật nào đã đặt nền móng 
cho sự phát triển hình - tượng kim thân Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, sự khác biệt của những quan 
điểm về vấn đề khắc hoạ hình tượng Đức Bổn Sư 
như thế nào v.v…

Cách đây hơn 2500 năm, khi Đức Phật tổ Cồ  
Đàm (Gotama) còn tại thế, hình tượng Đức Phật 
hầu như chưa xuất hiện và việc tạc tượng cũng 
không được ủng hộ bởi chính Ngài. Trong thời kỳ 
đó các hàng đệ tử Phật lo ngại mỗi khi ngài vắng 
mặt thì làm sao các hàng thiện tín có thể lễ bái, 
cúng dường Ngài; thế là họ đã dùng hình tượng 
cây Bồ Đề, dấu chân Đức Phật, bánh xe Pháp 
v.v… làm biểu tượng thờ cúng.

Theo huyền sử vào hạ thứ bảy (năm -583), 
trong thời gian ẩn cư trong vùng núi   Samkassa, 
Đức Phật lên cung trời Ðao Lợi (Tavatimsa) thuyết 
Vi diệu pháp (Abhidhamma) cho thiên chúng và 
thân mẫu Maha Maya nghe. Vì vắng mặt Phật 
quá lâu nên các hàng đệ tử đã tạc hình tượng 
Đức Phật để lễ bái, cúng dường. Nếu dữ kiện này 
có thật thì có lẽ hình – tượng Đức Phật đầu tiên 
đã xuất hiện với dạng tả thực dưới hình dạng con 
người, không còn là những biểu tượng của bánh 
xe pháp, cội cây Bồ Đề v.v… Nếu căn cứ theo lịch 
sử thì hình tượng Đức Phật xuất hiện khá muộn, 
sau khi Ngài nhập diệt, các hàng đệ tử chỉ dùng 
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NGUOÀN GOÁC 
HÌNH - TÖÔÏNG 
ÑÖÙC PHAÄT

Ths. Hoài Lan

những hình tượng biểu trưng như bánh xe Pháp, 
hình ảnh Thái tử rời bỏ hoàng cung, cội cây Bồ Đề 
v.v… để lễ bái, xem như đã tỏ lòng tôn kính Đức 
Phật. Những nguyên nhân sâu xa trong việc dùng 
hình tượng, vật tượng trưng để thay thế kim thân 
Ngài dưới dạng hình người vì những lý do:

- Đức phật tuyên bố sau khi Ngài nhập diệt, các 
hàng đệ tử hãy lấy giáo Pháp làm thầy.

- Những người theo Phật giáo Nguyên thủy tin 
rằng sau khi Đức Phật nhập diệt thì thân ngũ uẩn 
của Ngài không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại Xá Lợi 
mà thôi.

- Đức Phật không khuyến khích các hàng đệ tử 
chỉ chú trọng vào việc lễ bái hình tượng của Ngài.

Trong suốt mấy trăm năm đầu sau khi Đức Phật 
nhập diệt, việc khắc họa Đức Phật dưới dạng hình 
người xem như là một sự mô tả không tôn kính, vì 
lẽ Đức Thế Tôn là Đấng toàn tri, diệu giác. Trong 
thời kỳ này những nghệ nhân đã lấy những biểu 
tượng như: vườn Lâm Tỳ Ni, cội Bồ Đề, bánh xe 
Pháp, Tháp v.v… Những nghệ nhân đã khắc họa 
toàn cảnh vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Maya vịn 
cành cây Sala hạ sinh Bồ tát Sĩ Đạt Ta; hoặc cảnh 
đức Bồ tát vượt sông Anoma để tầm đạo; toàn bộ 
khung cảnh Đức Phật chuyển pháp luân(1) .

Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc và sự 
hình thành hình – tượng Đức Phật, nhưng cho đến 
nay cả nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng thời 
kỳ Thánh tượng được bắt đầu vào khoảng thế kỷ 
thứ I TCN, mở màn cho trào lưu Thánh tượng này 

(1). Những hình tượng này chúng ta có thể khảo sát 
tại ngôi tháp cổ Sanchi, Bharhut tọa lạc tại Madhya 
Pradesh. 

là trường phái nghệ thuật Gandhara (Càn đà la) và 
Madhura (Ma thâu la)(2). Tiếp theo sau đó chính là 
thời kỳ phát triển của nhiều trường phái nghệ thuật 
hình – tượng Đức Phật mà nổi trội nhất là trong 
hệ thống nghệ thuật Phật giáo phát triển. Cho đến 
ngày nay, hình tượng Đức Phật đã phát triển và 
biến tấu rất khác xa so với thời kỳ nguyên sơ, chỉ 
có thể tìm thấy một sự tương đối đồng nhất trong 
hệ thống nghệ thuật Phật giáo Nguyên thủy, không 
khác xa lắm so với thời kỳ Gandhara và Madhura, 
nhưng sự biến tấu cũng diễn ra ở những hoa văn, 
họa tiết, nét mặt v.v… ở những nước khác nhau như 
Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia. Như vậy, sự 
phát triển của nghệ thuật hình – tượng Đức Phật đã 
phát triển qua hai thời kỳ chính:

- Thời kỳ Phi thánh tượng khoảng thế kỷ thứ 
V-I TCN.

- Thời kỳ Thánh tượng thế kỷ I- ngày nay.

Thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của nghệ thuật 
hình – tượng Đức Phật là thời kỳ Thánh tượng, đặc 
biệt là hệ thống nghệ thuật Phật giáo phát triển đã 
làm nên sự bứt phá ngoạn mục trong nghệ thuật 
Phật giáo, đáng chú ý là những hình – tượng Đức 
Phật được khắc trong chùa hang Ajanta và Ellora, 
khu vực động Đôn Hoàng (Trung Hoa) và khu vực 
Đông Nam Á. Nghệ thuật hình tượng Đức Phật đã 
trở thành một bản sắc văn hóa cho những xứ sở 
Chùa – Tháp, cho nghệ thuật Phật giáo, và là tinh 
hoa nghệ thuật của văn hóa nhân loại.

(2). Hai trường phái nghệ thuật Gandhara và Madhura 
được các học giả lấy tên địa danh để gọi và được xem 
như trường phái nghệ thuật sớm nhất và đặt nền móng 
cho hình - tượng Đức Phật. 
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Nhöõng Con Meøo 
Kyø Laï Nhaát Theá Giôùi

Song Kiều
(Theo National Enquier)

M èo là loài động vật được con 
người nuôi trong nhà khá phổ 
biến trên thế giới, Chỉ tính ở Mỹ 

cũng đã có hơn 60 triệu gia đình nuôi mèo 
và chăm sóc chúng rất chu đáo. Người Mỹ 
không chỉ nuôi mèo phổ biến như các gia 
đình nông dân ở ta. Họ còn kỳ công hơn, 
bằng cách tuyển chọn nhiều giống mèo kỳ 
lạ nhất thế giới để nuôi cho thiên hạ xem. 
Vicky Marsktein - một chuyên gia người Mỹ 
nổi tiếng nghiên cứu về mèo, cũng là người 
thích nuôi mèo kỳ lạ nhất, ông còn là một 
nhà đạo diễn của một chương trình biểu diễn 
các giống mèo lạ, độc đáo nhất nước Mỹ. 
Đây là chương trình độc đáo đã đem đến 
cho người xem sự sửng sốt cao độ khi trình 
diễn 7 giống mèo kỳ lạ nhất thế giới :

1. MÈO SƯ TỬ ĐẦU NGƯỜI

Con mèo này được đặt tên là Sphunx 
(tượng đá Ai Cập có thân mình giống con 
sư tử, đầu người). Sở dĩ nó được đặt tên 
như vậy, vì hình dáng kỳ lạ hiếm thấy với bộ 
da nhăn nheo và gần như trụi lông, có đôi 
tai cực lớn như tai lừa, hai mắt to như mắt 
nai, và đặc biệt con mèo nầy có hình dáng 
giống như Yoda trong bộ phim khoa học viễn 
tưởng Star Wars của Mỹ (chiến tranh các vì 
sao). Con mèo có những móng vuốt giống 
như loài gấu trúc ở Mỹ.

2. MÈO CHÓ - CHỒN 

 Người ta gọi giống mèo này là mèo chó 
- chồn. Chúng có thân mình dài, đôi chân lại 
ngắn bất thường. Đây là kết quả của sự biến 
đổi gen di truyền. Khi một con mèo sinh con 

có hình dáng biến đổi bất thường, người ta 
đã dùng phương pháp biến đổi gen để tạo ra 
giống mèo kỳ lạ nầy.

3. MÈO  VUA SƯ TỬ (LION KING)

Là giống mèo xuất xứ từ IRAN. Chúng được 
gọi là vua sư tử (Lion king), rất được những 
người nuôi mèo trên thế giới yêu quý, vì dáng 
vẻ lạ mắt của nó. Con mèo có bộ lông ngắn tự 
nhiên ôm sát thân, thoạt trông ai cũng nghĩ nó 
được cắt tỉa bởi bàn tay của con người, chúng 

còn được đặt cái tên là “sư tử trọc”. Kiểu lông 
trụi này gợi nhớ phong trào cắt lông mèo của 
dân Paris (Pháp) cách đây 150 năm. Người 
nuôi con mèo này đã làm tăng dáng vẻ lịch 
thiệp của nó bằng một chuỗi xương cá nạm bạc, 
đeo quanh cổ con vật cưng của mình.

4. MÈO ANH QUỐC

Đây là giống mèo CORNISH REX, có hộ khẩu 
thường trú tại vùng Cornwall, nước Anh, chúng 
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có một bộ lông gợn sóng và mềm như nhung. 
Con mèo có chiếc đuôi dài, bụng thon, đặc biệt 

bốn chân mảnh khảnh cao kều, và đôi tai to, 
mềm như tai thỏ. Trông chú mèo  như một con 
chó gầy, chạy nhanh, chuyên đi săn mồi.

5. MÈO NHẬT 
Loài mèo nầy có bộ lông dài, đuôi ngắn, 

nguyên quán ở xứ sở Mặt trời mọc (Nhật). Con 
mèo nầy có cái đuôi đặc biệt ngắn với chòm 
lông xoắn ngộ nghĩnh, toàn thân có bộ lông 
màu trắng, điểm những đốm vàng sáng, và 
rất mịn.

6. MÈO TAI CÚP

Con mèo này có đôi tai cong ngược về phía 
sau, tạo thành một vầng hào quang phản chiếu 
quanh đầu. Đây là giống mèo lông dài xoắn 

của Mỹ, và chính nhờ bộ lông sặc sỡ mềm 
mại nầy nên chúng rất được ưa thích.

7. MÈO RỪNG NAM MỸ

Người ta thường gọi nó là Ocicat có 
nghĩa là mèo rừng Nam Mỹ, vì nó có bộ 
lông vàng rực, có điểm những chấm tròn, 
trông như loại mèo Bobcat (mèo lông ngắn) 
hay linh miêu rừng (lynx). Đây là một giống 
lai tạo do con người lai từ các giống mèo                                  
Abyssinian, mèo Thái Lan và mèo lông ngắn 
của Mỹ. Tuy hình dáng của nó khá bình 
thường so với những con mèo khác, nhưng 
lại là giống mèo cực quý hiếm, được gọi là 
đại vô địch của các loài mèo.   
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PHAÄT PHAÙP 
NHIEÄM MAÀU

HT. Thích Giác Toàn

Kính daâng Tam baûo nhieäm maàu
Möøng nay Phaät Phaùp noái caàu nhaân gian
Hoäi Taêng giaø aùnh ñaïo vaøng
Nghò baøn thieän söï thôm lan ñaïo ñôøi
Chuyeân taâm toûa saùng nieàm vui
Ñeà hoà phaùp söï raïng ngôøi hoaèng döông
Phaät Ñaø vi dieäu muoân phöông
Giaùo truyeàn chôn lyù roäng ñöôøng ñoä sanh

Nam phöông Ñoâng AÙ ñaát laønh
Toâng phong giôùi ñònh töôi caønh ngaøn naêm
Nguyeân uyeân chaùnh phaùp traêng raèm
Thuûy löu voâ taän maïch ngaàm thöôïng duyeân
Laàn hoài phuùc quaû hieän tieàn
Boán muøa nhuaàn ñöôïm röøng thieàn troå hoa
Kieân chí phaùt trieån Taêng giaø
Giang sôn baùt ngaùt moät toøa uy nghieâm.

Kính taëng 
quyù Toân ñöùc vaø ñaïi bieåu 

tham döï Hoäi nghò Chuyeân ñeà 
Phaät giaùo Nam toâng taïi Kieân Giang

VÌ SAO TOÂI 
HAÏNH PHUÙC?

Sư cô Hiền Giới

Toâi bieát roõ vì sao toâi haïnh phuùc
Vì sao taâm bình laëng giöõa möa gioâng
Vì sao luoân töôi maùt giöõa vöôøn loøng
Vì toâi ñaõ soáng baèng pheùp maàu bieån Phaùp.

Trong taâm thöùc lôøi Theá Toân eâm maùt
Maø Taêng giaø truøng tuïng khaép muoân nôi
Toâi höõu duyeân ñöôïc höôûng chuùt höông trôøi
Neân töï taïi giöõa muoân ngaøn ñieân ñaûo.

Toâi an laïc khoâng ñeå taâm phieàn naõo
Khoâng saân si laøm meät moûi kieáp ngöôøi
Toâi hoøa mình trong caùc Phaùp rong chôi
Khoâng phaân bieät phaùp moân mình vaø baïn.

Moãi baøi phaùp ñeàu cho toâi chuùt saùng
Ñeå thong dong töøng böôùc theá gian naøy
Ñeå hoøa mình trong vuõ truï trôøi maây
Ñeå thanh thaûn nghe loøng mình thô thôùi.

Ñöôøng Phaät quaû duø khoù khaên böôùc tôùi
Cuõng coá ñi cho tôùi möùc cuoái cuøng
Ñeán bao giôø ra khoûi khoå traàm luaân
Chaøo vónh bieät con ñöôøng daøi sanh töû.
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VOÂ DUYEÂN
Song Minh

Chaúng ñau khoå laáy chi laøm chaát lieäu
Chaúng buoàn vui sao hieåu chuyeän nhaân gian
Chaúng ngheøo khoù sao bieát phaän cô haøn
Chaúng giaøu sang sao bieát haïng quyeàn quyù.

Chöa xuaát gia sao bieát muøi ñaïo vò
Chöa ôû chuøa sao hieåu vò traàm höông
Chöa yeâu thöông sao bieát sôïi tô vöông
Chöa thieàn ñònh sao bieát thöông baûn ngaõ.

Khoâng cha meï môùi hieåu phaàn coâi cuùt
Khoâng taøi saûn môùi thöông chuùt phaän ngheøo
Khoâng baèng höõu môùi bieát söï cheo leo
Khoâng trí tueä luaân hoài theo ta maõi.
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Thaày Toâi
Tâm Uyên

Ngöôøi ta tu coác tu am.
Thaày toâi tu chôï neân kham vieäc ñôøi .
Kinh khoâng neân chaúng coù lôøi .
Chöõ töø bi tuïng moät ñôøi chöa xong.
                       ***
Thieàn sö tay beá tay boàng.
Chaúng sanh sao laïi con ñoâng theá naøy .
Quan AÂm ngaøn maét , ngaøn tay .
Thaày toâi ñôn chieác nuoâi baày con ñoâng.
                       ***
Uy nghi giôùi ñöùc thong dong.
Ñaïo ñôøi hai veá cöù loàng vaøo nhau .
Göông soi ñeä töû daäp ñaàu.
Hieän haønh nghieäp lôùn noùi caâu khieâm nhöôøng.
                      ***
Gia taøi chæ moät chöõ “ Thöông”
Thaày toâi con khaép möôøi phöông gôûi chuøa 
Ai rao ngheøo baùn cuõng mua.
Soâng Thöông cöù lôû nhöng chöa laàn boài .
                      ***

Caâu kinh ñaép laïi tình ngöôøi .
Tuïng cho laønh nhöõng maûnh ñôøi raùch töa.
Chuoâng chieàu hoøa vôùi gioït möa .
Thaày toâi laøm meï , cuõng vöøa laøm cha.
                      ***
Troùt ñem soùng ñeå laøm nhaø .
Qua côn bó cöïc ñaõ laø cô may .
Ai ñem boùng toái phuû ñaày .
Duyeân hay laø nghieäp maø Thaày cöu mang.
                      ***
Cöûa loøng boán caùnh môû toang .
Coøn thaân, coøn phaûi ña ñoan kieáp ngöôøi
Thöông con cha nôï moät ñôøi .
Ba y moät baùt töø thôøi sôn moân .
                   ***
Ngöôøi ta tu choán nuùi non .
Thaày toâi quaûy gaùnh caøn khoân xuoáng traàn. 
Toïa thieàn an truù trong thaân .
Chæ nghe theá giôùi muoân phaàn khoå ñau 
                   ***
Doøng ñôøi cöù daãm leân nhau .
Luaân hoài keû tröôùc, ngöôøi sau ñi veà .
Ba ngaøn theá giôùi coù nghe?
Tieáng kinh caàu giöõa boán beà nhaân gian 
                   ***
Ngöôøi ta quaåy tröôïng leân ngaøn .
Thaày toâi baän bòu vôùi ñaøn treû thô .
Taâm khoâng chaúng truï beán bôø .
Thieàn sö ñaâu theå thôø ô vôùi ñôøi .
                   ***
Thuyeàn töø ngöôïc nöôùc ra khôi .
Vöôït qua beå khoå ai ngöôøi cöùu cho.
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BAÂNG KHUAÂNG
Ái Minh

Ai veà queùt laù Boà Ñeà
Cho toâi kính hoûi: ñöôøng veà Phaät Taâm?
Ai veà ñoát neùn höông traàm
Cho toâi kính gôûi ñoâi doøng nhôù thöông:
Cuoäc ñôøi daâu beå tang thöông
Haõy tìm AÙnh Ñaïo maø nöông loái veà
Ai veà nhaët laù Boà Ñeà
Giuùp toâi ruõ saïch aùi meâ cuoäc ñôøi.

 ÔN MEÏ

Coù ai ñaõ bieát raèng
Meï khoùc trong thaàm laëng
Nöôùc maét meï maõi rôi
Rôi trong maøn ñeâm toái

Chæ taïi con baát hieáu
Laøm meï khoùc ñeâm ngaøy
Con höùa seõ ñoåi thay
Ñeàn ñaùp coâng ôn meï

Nuoâi naáng con töø beù
Lôùn khoân ñeán baây giôø
Chaéc meï maõi mong chôø
Con lôùn ngoan töøng phuùt

Con yeâu meï maõi maõi
Tình caûm khoâng heà phai
Coâng ôn naøy cuûa meï
Roäng hôn beå trôøi cao

Bé Thụy Minh 10 tuổi



Vì sao neân 
AÊN NGOï?

Thúy Cao (Theo Sina)

TÁC HẠI CỦA ĂN TỐI MUỘN

Ăn tối muộn có thể dẫn đến hàng loạt các 
bệnh như béo phì, tiểu đường, ung thư ruột 
kết, sỏi tiết niệu…   

1. Béo phì

Ăn muộn khiến nồng độ của các axit amin, 
axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên. Lúc 
này nếu bạn ít vận động, nhiệt năng ít tiêu 
hao sẽ khiến các chất béo được tích lũy và 
dần dần làm cho cơ thể béo lên. 

2. Tăng huyết áp 

Ăn thịt nhiều không chỉ làm tăng “gánh 
nặng” cho dạ dày mà còn dễ gây tăng huyết 
áp. 

Nếu ăn chất xong rồi ngủ luôn sẽ khiến 
sự lưu thông máu chậm lại, rất nhiều máu sẽ 
được “gửi vào” các thành mạch, gây xơ vữa 
động mạch. 

3. Tiểu đường 

Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ 
giảm lượng insulin sinh ra.

Bình thường, đường trong máu được kiểm 
soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm 
đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ 
sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu 
đường.

4. Sỏi tiết niệu

 Nghiên cứu y học cho thấy, ăn tối muộn là 
một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ở 
đường tiết niệu. 

Canxi trong thức ăn không được hấp thụ 

hết trong ruột, khoảng 70-80% sẽ bị đào thải 
qua đường bài tiết. Ăn tối quá muộn, không 
vận động mà lập tức đi ngủ luôn, nước tiểu sẽ 
tích lũy trong bàng quang, hàm lượng canxi 
trong nước tiểu không ngừng tăng lên, về lâu 
về dài sẽ hình thành sỏi tiết niệu.

5. Ung thư ruột kết

Sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến 
cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ thức ăn 
“bám lại” lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ 
mắc ung thư ruột kết. 

6. Đột tử

Ăn muộn kết hợp với uống nhiều rượu rất 
dễ gây viêm tụy cấp, gây “sốc” trong giấc 
ngủ, dẫn đến đột tử.

7. Suy nhược thần kinh

Ăn muộn quá no gây áp lực lên các cơ quan 
xung quanh. Dạ dày, ruột, gan, túi mật, tuyến 
tuỵ sẽ truyền “thông tin” đến não, khiến các 
tế bào não hoạt động trở lại. Một khi “làn 
sóng phấn khích” lan ra các phần khác của 
võ não thì sẽ dẫn tới ác mộng. Tình trạng kéo 
dài có thể gây suy nhược thần kinh.  

Do vậy, không thể lấy lý do vì công việc 
bận rộn mà tạo cho mình thói quen ăn sáng 
vội vàng, ăn trưa cẩu thả hay ăn tối quá 
muộn. Tốt nhất bạn nên thiết lập cho mình 
một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, chú ý 
đến tỷ lệ hợp lý giữa 3 bữa sáng, trưa và tối 
(30%, 40%, 30%). Bằng cách này, bạn có 
thể phòng ngừa những cơn đói cồn cào đến 
bất chợt và có thể bảo đảm mình sẽ không ăn 
quá nhiều vào buổi tối.
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Ts. Thái Văn Chải
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Pháp tưởng vọng (Sārānīya) là yếu 
tố khiến hình thành sự nhớ nhung 
giao thoa lẫn nhau, song song với 

sự tưởng thiện, còn có nghĩa khuyến khích 
nhau làm việc thiện. Pháp bảo của Đức Phật 
thuộc triết lý thâm sâu, người phàm cần thận 
trọng tránh bàn tán bừa bãi một cách vô tâm. 
Người Phật tử chơn chánh luôn biết mình là 
kẻ phàm phu dẫy đầy lòng tham lam ít kỹ. Khi 
ta bàn bạc một sự việc có tính cách thiêng 
liêng về giáo lý từ bi, cần bám lấy văn bản 
chủ yếu từ Tam Tạng Pāli làm nền tảng để 
giảng giải. Điều tối kỵ là chớ nên tự tiện bịa 
đặt ra những điều đối kháng lời kim ngôn của 
Đức Phật hoặc suy tưởng đề xướng ra một lối 
hành đạo sai lệch lời Phật dạy, cá biệt là xa lìa 
luật tạng sẽ tai hại cho tiền đồ Phật giáo. Từ 
đó mất đi lòng tự tin, suy tìm linh thần cứu 
độ cho mình và môn đồ, trở nên thành viên 
của Đa Thần giáo. Tam qui đã diệt, ly phản 
nguồn cội chính thống, khẩu niệm thần linh, 
tâm mong thiên nhân độ mệnh, mất nẻo về 
lộ đồ giải thoát, niết bàn trở nên huyền ảo.

Bởi thế, để hiểu rõ câu Phật ngôn trên 
ta phải thấu đáo định nghĩa của “sự tưởng 
vọng nhớ nhung” tức là sự tưởng nhớ lẫn 
nhau giữa tình gia quyến, tình bạn bè, tình 
quốc gia dân tộc, giữa tín ngưỡng phật giáo. 
Mục đích sự nhớ nhung mang tính hướng 
thiện. Mọi người chăm sóc lẫn nhau luôn 
hành động lành mạnh, động viên nhau phải 

có cuộc sống lợi mình ích người, xả thân cho 
nhau khi gặp việc bất trắc xảy ra. Chúng ta 
tưởng nhớ nhau, mong có sự đoàn kết tốt để 
thực hiện những công việc có lợi ích hiện tại 
và lợi ích tương lai, ngăn chặn nhau, tránh 
gây ra những điều không hợp lẽ đạo. Ở bất 
cứ nơi đâu cũng vậy, khi thiếu sự đoàn kết 
đồng tình, không có sự thông cảm xoá bỏ 
sự sai sót, độc đoán tranh luận, cãi vã giành 
giật phần phải, bất chấp thủ đoạn nơi đó 
chắc chắn sẽ không có sự yên vui thịnh lợi. 
Ngược lại, nơi nào con người có kiến thức, 
sống có sự hiểu biết, chan hoà lẫn nhau, có 
sự hoà thuận đồng lòng, hiếu hạnh với nhau, 
nơi đó hằng có sự yên bình. Con người sinh 
sống nơi đó sẽ có sự an vui thịnh vượng. 
Mọi người sinh ra trên trần gian này bất luận 
thuộc địa vị nào trong xã hội, nam hay nữ, 
ai cũng chán ghét, sợ hãi sự khốn khổ, yêu 
thích sự an vui, mong muốn sự sướng ích 
như nhau. Những nơi yên ổn như vậy sẽ ảnh 
hưởng tốt đến các loài cầm thú, chúng đều 
thấy cùng cảnh ngộ, sợ khốn khổ ham muốn 
được sự an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, có một 
số không ít người đều có cùng một tâm trạng 
ghen ghét, mong mỏi được sự yên vui, song 
trái lại làm những điều tội ác thất đức, đơn 
sơ nhất là giết hại các loài vật để cung phụng 
nhục thể cho là vật dưỡng nhân, nguy khốn 
hơn là học thói độc ác vô nhân đạo như giết 
người cướp của, hoặc sát hại kẻ khác tạo 

Phaùp laøm cho 
thöông meán laãn nhau
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sự hùng mạnh để tiến tới những sự tội lỗi 
khủng khiếp cho đồng loại mà không hề có 
một chút hối hận ăn năn, tức là kẻ đã chủ 
trương chóng lại xã hội, khiến cho bản thân 
nhận lấy hậu quả sân si, cuồng tín. Những 
sự độc ác và những tội lỗi này một phần là vì 
sự dể duôi khinh thường ác đạo, đồng thời vì 
sự ngu muội, lầm lẫn vô đạo đức. Đức Phật 
có lòng đại từ bi quảng đại, Ngài thương xót 
tất cả chúng sinh, không phân biệt. Khi Ngài 
hiểu rõ lòng mong ước của chúng sanh như 
thế, nên Ngài đã giáo hoá phương pháp tầm 
cầu sự an vui, hạnh phúc, để chư Phật tử 
thực hành theo hầu nhận được quả báo an 
vui thịnh vượng. Đức Phật dạy phương pháp 
thực hành đó là để tầm  sự an vui hạnh phúc 
trong kinh tạng có tên là sārānīyadhamma, 
nghĩa là Pháp làm thu hút con người, nhớ 
thương lẫn nhau, có sự đoàn kết đồng tâm 
hiệp lực, có lòng từ bi giúp đỡ, không gây gổ 
tìm cách hãm hại nhau. Một khi sự đoàn kết 
phát sinh rồi sự an vui hạnh phúc và thịnh 
vượng cũng sẽ phát sinh.

Pháp Sārānīya có 6 phần là:

1) Thể hiện ngăn chặn nghiệp thân, có 
lòng từ bi đối với các bậc phạm hạnh, tiết 
chế dục vọng, thể hiện lòng từ bi giúp ích 
mọi người, bằng sự chiếu cố thật tâm, chăm 
sóc bảo vệ lẫn nhau trước mặt cũng như sau 
lưng.

2) Thể hiện ngăn chặn nghiệp khẩu, luôn 
có lòng bác ái, luôn có sự giáo dục các thành 
viên trong gia đình, trong cùng xóm làng với 
nhau để hiểu được giáo lý, biết được luật 
lệ. Thấu rõ được tội phước, đúng sai, các 
bậc phạm hạnh luôn giảng giải cho Phật tử 
hiểu rõ ràng, đây là việc xấu xa sẽ trả quả 
bất hảo, nghĩa là nó sẽ đem lại sự đau khổ, 
phiền não, diệt vong mọi thứ ở kiếp này và 
kiếp sau. Do đó, nó sẽ đem lại quả lành, sự 
an vui, sự thịnh vượng đến cho người. Người 
giúp giáo dục kẻ khác, biết được các điều 
xấu xa, chỉ làm những điều tốt  đẹp, đó là 
phước thiện khiến cho phát sinh quả an vui 
hạnh phúc.

3) Thể hiện ngăn chặn nghiệp ý, có lòng 
tâm từ bi bác ái, thương xót đến những 

người đang sống trong gia đình hay ngoài 
gia đình. Những người tập trung lòng từ bi, 
nhớ nhung, suy tưởng đến đối phương nào 
đó, dù họ là bạn bè, kẻ thù đều mong họ 
luôn gặp sự an vui hạnh phúc, phát triển, có 
tiếng tâm đồn đãi tốt, thanh danh cao cả, 
không có oan trái lẫn nhau, không hãm hại 
lẫn nhau, không bao giờ là người gây nên 
sự khổ, sợ hãi, hãm hại người để bị khốn 
khổ thân tâm. Lòng từ bi cho kẻ khác được 
an vui hạnh phúc, phát đạt đến mọi người, 
mong mọi thành phần trong xã hội được 
phát sinh hỷ lạc, yên bình, không phân biệt 
dù sống ở trước mặt hay sau lưng.

4) Phân chia lợi lộc đồng điều. San sẻ cho 
nhau nếu mình giàu có đầy đủ y phục, thực 
phẩm, thuốc men, gia thất. Của cải có được 
không phải do trộm cắp, lường gạt kẻ khác, 
nên chia đến những người cùng chung sống 
với nhau tiêu dùng, hầu có được sự yên vui 
hạnh phúc, tránh khỏi sự khốn khó, vì nỗi 
thiếu thốn, ban tặng bằng sự thể hiện tâm 
tình trợ giúp nhau, để có sự an vui phấn 
khởi, vượt qua cơn khủng hoảng khó khăn 
trước mắt và lâu dài.

5) Giữ giới hạnh trong sạch để bảo toàn 
đức hạnh. Sự thực hành thân khẩu được 
hoàn hảo nghiêm trang, vượt khỏi bợn nhơ, 
nghĩa là không giết hại sinh mạng cầm thú, 
hủy diệt nguồn sống con người. Sự đánh 
đập hành hạ chúng sanh, loài cầm thú, con 
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người, tránh xa những điều tà dâm, đó là 
nguyên nhân khiến cho con người lâm vào 
sự khốn đốn, không được thơ thới yên bình. 
Điều tránh xa nói dối với kẻ khác, xa lánh 
rượu chè say sưa và các chất nghiện ngập, 
đó là nguyên nhân khiến cho con người bấn 
loạn tâm tính cuồng dại, loạn đảng, dám làm 
những việc xấu xa đồi bại v.v... là nguyên cớ 
vi phạm những điều luật khác. Đặc biệt, là 
Phật tử phải giữ gìn bát quan trai hay thập 
giới được trong sạch chín chắn đồng dạng 
như nhau không nên dễ dãi để bị lũng đoạn 
nham nhỡ, thể hiện tâm tính tập trung tư 
tưởng tự kiểm soát gắt gao cả nơi công cộng 
lẫn ở những nơi vắng vẻ. Tư cách như vậy là 
hành động có thể xoá được sự va chạm, buồn 
phiền không để phát sanh trong tập thể.

6) Đồng quan niệm, có sự nhận thức đúng, 
hợp theo lẽ đạo, gọi là chánh kiến (Sammāditthi). 
Với am hiểu rằng, những sự sinh tồn dù có 
sự sống (upādinakasamkhāra) hay sự sống 
không hiện hữu (anupādinakasamkhāra). 
Mặt dù diện mạo dị biệt nhau như thế nào đi 
nữa, cũng có sự thể hiện trùng khớp, vì cả ba 
tướng đều tương đồng: Āniccatā trạng thái là 
vô thường, dukkhatā trạng thái là khổ não, 
anattatā trạng thái vô ngã. Đồng thời có sự 
hiểu biết rất sâu sắc. Tức là sự hiểu rõ rằng, 
đây là nguyên nhân phát sanh khổ, đó là sự 
dập tắt khổ, đó là con đường  thực hành để 
dập tắt sự khổ. Do đó hiểu đúng hằng làm 
cho những người cùng sống chung có sự 

thương mến tin tưởng lẫn nhau, không ganh 
ghét, chỉ có sự đồng tâm hiệp lực.

Chư quí thiện nam tín nữ cầu nguyện 
sự an vui phát đạt phải siêng năng học tập 
Pháp Sārāniya và vun bồi được phát triển 
trong tâm thường xuyên, một khi trong tâm 
có pháp Sàràniya sự đoàn kết đồng lòng với 
nhau, sự thương yêu lo lắng cho nhau, sự 
thông cảm cho nhau cũng đồng thời phát 
sanh. Chư Phật tử cũng chỉ gặp gỡ với sự 
yên bình thịnh lợi, vừa với công sức, được 
thực hiện 6 Pháp căn bản, có ý nghĩa như 
đã trình bày.

Trong thâm sâu của giáo lý, Đức Phật đã 
giáo huấn đến chúng sinh về mọi khía cạnh 
cuộc đời, từ cách sống cho bản thân, cho xã 
hội, gia đình, tập thể, đều có cuộc sống tốt 
đẹp, như những yếu tố thân, khẩu, ý, chủ 
yếu cho sự công bằng, giới đức và trí tuệ, ý 
niệm hoà đồng như 6 pháp trên. Đối với cầm 
thú thì con người phải có lòng từ bi thương 
xót không hành hạ, giết hại chúng. Đối với 
người thân, những đồng bào đồng chủng, 
người có pháp Sārāniya cũng có tâm từ bi 
thương yêu cứu giúp lẫn nhau. Tuỳ trường 
hợp, tuỳ khả năng đền đáp, công ơn thầy 
tổ, nâng đỡ tinh thần vật chất. Cần có sự 
giao hòa với mọi người, hướng mọi người 
thực hiện lòng từ bi bác ái, có sự hoà thuận, 
hiểu rõ hơn mọi sự việc mang tính đạo đức, 
xây dựng mọi người có nền tảng giới hạnh, 
sống theo con đường bát chánh đạo. Có tư 

duy chơn chính, tu giới, định, 
huệ. Nhờ có chánh kiến, ta sẽ 
có nhận định đúng theo chánh 
pháp và dẫn dắt mọi người 
tu hành chín chắn. Ta tu theo 
Phật Thích Ca sao lại thờ Thần 
Tài, Thổ địa. Cầu nguyện tiên 
thánh cứu độ, tin tưởng thần 
linh, và thờ đa thần giáo, mong 
được hộ trì và xóa bỏ lỗi lầm để 
được siêu sinh tịnh độ. Trái lại 
tu theo Phật Thích Ca ta phải 
thực hành giới định tuệ, thành 
tựu chánh trí giải thoát, đó là 
mục tiêu của người phật tử 
chơn chánh.



Pháp tưởng vọng Sārānīya ý 
hướng trình minh sự tưởng nhớ 
hay Pháp là yếu tố khiến hình 

thành sự nhớ nhung giao thoa lẫn nhau, song 
song với sự tưởng thiện, tức cùng khuyến 
khích nhau làm việc thiện. Pháp bảo giáo 
lý từ bi Đức Phật đôi khi thuộc triết thuyết 
thâm sâu thế nhân cần thận trọng tránh bàn 
tán bừa bãi một cách vô tâm. Người Phật Tử 
chơn chính luôn biết mình là kẻ phàm phu 
dẫy đầy lòng tham lam ít kỹ. Khi ta bàn bạc 
một sự việc có tính cách thiêng liêng về giáo 
lý từ bi, cần bám lấy văn bản cốt yếu từ Tam 
Tạng Pāli làm nền tảng để giảng giải. Điều tối 
kỵ là chớ nên tự tiện bịa đặt ra những điều 
đối kháng lại lời kim ngôn của Đức Phật hoặc 
suy tưởng đề xướng ra một lối hành đạo sai 
lệch lời Phật dạy, cá biệt là xa lìa luật tạng 
trọng tâm vô cùng tai hại cho tiền đồ Phật 
đạo. Từ đó mất đi lòng tự tin suy tìm linh 
thần cứu độ cho mình và môn đồ, trở nên 
thành viên của Đa Thần giáo. Tam qui đã diệt 

Giữa khu rừng rậm mênh mông của 
những kiếp sinh tồn trong vòng luân 
hồi, giữa cảnh đôn đáo chạy tới 

chạy lui để tìm con đường thoát ra khỏi 
những hiểm nguy rùng rợn của khu 
rừng ấy, Đức Phật đã gia công trong 
hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm 
ngàn, hàng triệu, nhiều triệu kiếp 
sống để vạch ra con đường. Và 
trong kiếp cuối cùng, khi đã đến 
mức tận cùng của Con Đường, 
chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Chánh 
Biến Tri, Ngài không quản ngại 
gian lao, đi từ làng này đến làng 
khác, từ tỉnh nọ đến tỉnh kia, đi 
trên những con đường lớn và các 
nẻo nhỏ, cùng khắp miền Bắc xứ 
Ấn Độ, để truyền bá bức thông điệp 
từ bi và trí tuệ, đem sự an lành đến 
toàn thể chúng sanh. 

Trong những năm đầu tiên sau khi thành 
đạo, Ngài gởi sáu mươi vị đệ tử A La Hán đi 
hoằng Pháp với những lời nhắn nhủ như sau:

"... Hãy ra đi, các tỳ khưu, đem lại sự tốt 
đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho 
nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt 
đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên và 
nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi 
các tỳ khưu, hãy hoằng dương giáo Pháp, toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn 
hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo ở cả hai, tinh 
thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng 
liêng cao thượng, vừa toàn thiện vừa thanh 
tịnh".

"Có những chúng sanh vướng ít nhiều cát bụi 
trong mắt và nếu không nghe được giáo Pháp 
ắt sẽ sa đọa. Cũng sẽ có người am hiểu..."

"Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí. 
Hãy truyền dạy giáo Pháp cao siêu. Hãy mang 
lại sự tốt đẹp cho người khác..." (Mahavagga, 
Trang 19, 20).

Như vậy, chức vụ căn bản của chư vị A La 
Hán, những người đã thành tựu mục tiêu giải 
thoát, là nâng đỡ đời sống đạo đức của người 

khác bằng cách nêu gương lành trong sạch và 
truyền dạy giáo Pháp.

Đức Bổn Sư là người khám phá và soi sáng 
Con Đường. Giáo Pháp, những lời dạy của Ngài, 
là Con Đường. Con đường vẫn còn đó, nhưng 
nếu không có người đi, lâu ngày chồi cây sẽ 
mọc lên trở lại và sẽ lấp mất. Lại nữa, tuy có 
con đường nhưng nếu không có ai chỉ dẫn, ắt 
chúng ta sẽ lạc nẻo. Chư tăng là những vị đã 
noi theo bước chân của Đức Bổn Sư đi trên con 
đường và đúng theo tôn chỉ tự giác, giác tha 
của Phật giáo các Ngài sẵn sàng và hoan hỷ 
dẫn dắt những ai vui lòng theo chân mình. 

Câu kinh đọc tụng để tán dương Tăng bảo 
có ý nghĩa như sau:

"Giáo hội chư thinh văn đệ tử của Đức Thế 
Tôn có phẩm hạnh toàn hảo, có phẩm hạnh 
chân chính, có phẩm hạnh của bậc trí tuệ, có 
phẩm hạnh của bậc đã hoàn tất nhiệm vụ. 
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Giáo hội chư thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn 
-- nếu tính đôi thì có bốn và nếu tính riêng rẽ 
thì có tám -- là những vị xứng đáng thọ lãnh lễ 
vật, xứng đáng thọ lãnh sự tiếp đãi nồng hậu, 
xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường, xứng 
đáng thọ lãnh lễ bái, là phúc điền vô thượng 
trên thế gian".

1) Giáo Hội Chư Thinh Văn Đệ Tử Của 
Đức Thế Tôn Có Phẩm Hạnh Toàn Hảo                           
(Supatipanno bhagavato savakasangho).      
"Savaka" là người nghe, những vị chăm chú 
lắng nghe lời chỉ dạy của Đức Bổn Sư, là những 
vị Thinh Văn đệ tử của Ngài. "Sangho", âm là 
Tăng già, là đoàn thể một nhóm đông người 
đồng chí hướng, hợp lại sống chung trong 
một hệ thống kỷ cương. Ở đây là những vị 
tự nguyện đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Đức Phật, tự nguyện khép mình vào khuôn khổ 
đức hạnh của giới luật và ngồi chung lại dưới 
chân Đức Thế Tôn (bhagava), chăm chú nghe      
(savaka) giáo Pháp. Do đó, savaka sangho là 
Giáo hội chư Thinh Văn đệ tử của Đức Thế 
Tôn. 

Các vị này có phẩm hạnh toàn hảo                    
(supatipanno, đi vào con đường toàn hảo) vì 
các ngài đi vào con đường chân chánh, con 
đường thẳng tiến không trở đi trở lại, con 
đường thích ứng với chân lý, con đường hợp 
với giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy 
một cách toàn hảo. 

2) Giáo Hội Chư Thinh Văn Đệ Tử Của 
Đức Thế Tôn Có Phẩm Hạnh Chân Chính              
(Ujupatipanno bhagavato savakasangho). 
Vì các Ngài đi vào con đường ngay thẳng, 
không quanh co, không xiên vẹo, con đường 
chánh đáng, đúng thật là con đường.

Con đường của các Ngài là ngay thẳng vì đi ở 
khoảng giữa (trung đạo), lánh xa hai cực đoan 
lợi dưỡng và khổ hạnh, lánh xa những quanh 
co xiên vẹo của thân, khẩu, ý. Con đường ấy là 
chánh đáng vì đó là con đường của chư vị A La 
Hán. Đó đúng thật là con đường vì đường ấy 
dẫn đến giải thoát, niết bàn.

3) Giáo Hội Chư Thinh Văn Đệ Tử Của 
Đức Thế Tôn Có Phẩm Hạnh Của Bậc 
Trí Tuệ   (Nayapatipanno bhagavato                 

savakasangho). 
Vì các Ngài tận lực đi suốt ba giai đoạn Giới, 
Định, Tuệ của con đường.

4) Giáo Hội ... Nếu Tính Đôi thì Có 
Bốn Và Nếu Tính Riêng Rẽ Thì Có Tám              
(Yadidam cattari purisa yugani atthapuri-
sapuggala esa bhagavato savakasangho). 
Có bốn đạo: Tu đà huờn đạo, Tư đà hàm đạo, 
A na hàm đạo và A la hán đạo và có bốn quả: 
Tu đà huờn quả, Tư đà hàm quả, A na hàm quả 
và A la hán quả. 

Nếu tính đôi: Tu đà huờn đạo và quả, Tư đà 
hàm đạo và quả, A na hàm đạo và quả, A la 
hán đạo và quả thì có bốn đôi. 

Bây giờ, nếu tính riêng rẽ: Tu đà huờn đạo, 
Tu đà huờn quả, Tu đà hàm đạo, Tư đà hàm 
quả, A na hàm đạo, A na hàm quả, A la hán 
đạo, A la hán quả thì có tám. 

5) Giáo Hội ... Đáng Thọ Lãnh Lễ Vật 
(Ahuneyyo). 
Những lễ vật được đề cập ở đây là bốn vật 
dụng cần thiết trong đời sống: vật thực, y phục, 
thuốc men và chỗ ở. Chư Tăng là những vị giới 
đức trong sạch, xứng đáng thọ lãnh những lễ 
vật mà người dâng có thể đi từ phương xa đến 
hoặc đã dày công tạo nên, và dâng cúng một 
cách thành kính.

6) Giáo Hội ... Đáng Thọ Lãnh Sự Tiếp 
Đãi Nồng Hậu (Pahuneyyo). 
Sự tiếp đãi nồng hậu mà người thí chủ thường 
dành để đón mừng những khách quý hay thân 
bằng quyến thuộc từ những nơi xa xôi đến, 
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chư Tăng là những vị xứng đáng thọ lãnh sự 
tiếp đón nồng hậu ấy.

Được sanh làm người là hy hữu. Được sanh 
làm người trong thời kỳ có giáo Pháp của một 
vị Phật đang lưu truyền lại càng hy hữu hơn 
nữa. Vậy, được sanh làm người trong thời kỳ 
có giáo Pháp lưu truyền, lại còn được cung 
thỉnh đón mừng những vị "Như Lai sứ giả" thì 
quả thật là cơ hội ngàn vàng. Chư Tăng những 
hội viên của Giáo hội chư Thinh văn đệ tử mà 
nếu tính đôi v.v..., tức hội viên của Giáo hội chư 
Thánh Tăng là những vị xứng đáng thọ nhận 
sự tiếp đãi nồng hậu ấy.

7) Giáo Hội ... Đáng Thọ Lãnh Những 
Lễ Vật Cúng Dường (Dakkhineyyo). 
Trong ý nghĩa là các Ngài giúp cho các lễ vật 
cúng dường ấy trở nên trong sạch và có khả 
năng tạo nhiều quả phúc. 

8) Giáo Hội ... Đáng Thọ Lãnh Lễ Bái 
(Anjalikaraniyo). 
Vì các Ngài có nhiều đức hạnh thanh cao trong 
sạch. 

9) Giáo Hội ... Là Phúc Điền Vô Thượng 
Trên Thế Gian (Anuttaram punnakkhenttam 
lokassa'ti). 
Là ruộng phước đệ nhất phì nhiêu trong thiên 
hạ. 

Con đường, tức giáo Pháp, đã được Đức 
Thế Tôn khám phá và rọi sáng. Chư Tăng là 
những vị có niềm tin nơi Đức Phật, chăm chú 
lắng nghe lời Phật giảng dạy và noi theo con 
đường. Từ ngày ấy, nhiều vị đã thành công rực 
rỡ, chứng đắc Đạo Quả Cao Thượng. Những 
vị khác những vị còn là phàm Tăng nhưng là 
hội viên của Giáo hội của chư Thánh Tăng tuy 
chưa đến tuyệt đỉnh vinh quang nhưng các 
Ngài đang tận lực tiến bước.
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I. Khái niệm tổng quát

Các nhà y học từ cổ xưa đến nay đều rất 
coi trọng phương pháp này. Trong sách “Nội 
Kinh” có những lý luận về “Ngũ sắc sinh”, “Ngũ 
sắc bệnh”, “Ngũ sắc tử”. Trong sách “Kim quỹ 
yếu lược” đã đề cập đến sắc mặt tửu đản (mắt 
xanh, mặt đen); sắc mặt hoàn đản (mặt và mắt 
toàn màu vàng ệch). 48 điểm nguyên văn trong 
“Thương Hàn Luận” đều bàn về sắc mặt. Trong 
sách “Vọng chẩn tuân kinh”, đề cập nhiều đến 
phương pháp chẩn đoán bệnh qua sắc mặt như 
“Ngũ sắc phản ứng với ngũ tạng”, “Tương ứng 
với ngũ sắc”, “Bệnh chính qua ngũ sắc”, “Bệnh 
chính của sắc mặt” v.v...

 Trong chẩn đoán học của Tây y, sắc mặt 
cũng chiếm một địa vị nhất định như trong 
bệnh hẹp van hai lá (Heart disease); bệnh lao                  
(Tuberculosis); bệnh sơ gan (Cirrhosis); bệnh 
mất ngủ (Insomnia)v.v…  

II. Nguyên lý của chẩn đoán

Mặt là sự thể hiện bên ngoài của tạng phủ 
và khí huyết và đồng thời là chỗ hội tụ của kinh 
mạch trong cơ thể.

- Sách “Linh Khu” thiên “Tà khí tạng phủ 
bệnh hình” có nói 12 kinh mạch và 365 lạc, tất 
cả khí huyết của chúng đều đưa lên mặt và ra 
các khiếu.

- Sách “Tố vấn” trong ngũ tạng sinh thành 
có viết “Tâm chi hợp mạch giả, ký vinh sắc giả” 
ý nói kinh tâm có quan hệ rất lớn đến sắc trạch 
của mặt cũng như kinh Túc Dương Minh vị vậy.

- Trên mặt có nhiều kinh mạch, mà da mặt lại 
mỏng nên sự thịnh suy của khí huyết, tinh, tân 
dịch của tạng phủ cùng sự nhiễu loạn của tà khí 
đối với cơ thể con người đều được thể hiện rõ 
trên mặt.

III. Phương pháp khám kiểm tra

Khi lâm chứng ta cần chú ý nhìn sắc trạch của 
người bệnh như “xanh, đỏ, vàng, trắng, đen”. 
Thế nào là sắc tốt? và thế nào là sắc bệnh? 

Sắc tươi nhuận? Hay hôn ám?. Do vậy người 
thầy thuốc cần phải nắm vững “Vị trí bộ vị cuả 
tạng phủ ở trên mặt” mới có thể đưa ra phán 
đoán chính xác được bệnh tật.

IV. Ngũ sắc bệnh trên mặt

1. Sắc xanh: Ứng với gan là bản sắc của kinh 
Túc quyết âm Can chủ về hàn chứng, đau nhức 
cố định, khí trệ, huyết ứ, kinh phong.

* Nguyên nhân của sắc xanh:
- Do vận hành khí huyết không thông thoát, 



     Lương y  Lê Khắc Chiếu
Nguyên Trưởng phòng khám bệnh 
Nhân Đạo chùa Linh Quang Q.4

Phöông phaùp
chaån ñoaùn nguõ saéc 
beänh treân maët

kinh mạch ứ trệ gây ra 
- Do dưỡng khí không đủ nên khí huyết vận 

hành chậm chạp 
- Can âm suy kém và công năng sinh lý của gan 

bị suy giảm 
- Can hư hàn (sắc mặt xanh đen)
- Can thực phong (dễ cáu gắt, đau hông sườn)
- Can hỏa vọng (mặt xanh, mắt đỏ)
- Âm hàn, nội nhiệt (đau tức vùng ngực bụng)
- Bệnh ở tỳ gây chứng đàm 

2. Sắc đỏ: Ứng với tâm, bản sắc của Thủ thiếu 
âm tâm kinh, chủ nhiệt chứng. Đỏ sẫm là thực 
nhiệt, đỏ vừa là hư nhiệt. Bệnh thuộc thể nhiệt. 

* Nguyên nhân của sắc đỏ:

- Do can dương vượng vì âm hư (do hành thiền 
thở không đúng quy cách, điều khí dịch chuyển lệch 
ở 2 mạch Nhậm và mạch Đốc  ) 

- Chứng âm thịnh, cách dương (hai má ửng đỏ, 
mồ hôi chân tay lạnh)

- Chứng đới dương (âm ở dưới suy lao nên 
dương khí dềnh lên)

- Hư dương phù nhiệt (chứng thực hàn giả 
nhiệt).

3. Sắc vàng: Ứng với tỳ, bản sắc của Kinh Túc 
thái âm tỳ, chủ hư chứng, thấp chứng, chức năng 
vận hóa của tỳ bị đình trệ, thủy thấp, uất kết ở tỳ vị, 
dịch mật ứ tích ở gan mật, tỳ vị khí hư nhược, thấp 
tà bên trong gây nên chứng hoàn đản, chứng âm 
hoàn hoặc dương hoàn, cấp hoàn hay ôn hoàn.  

* Nguyên nhân của sắc vàng:

- Do chức năng vận hóa của tỳ vị bị rối loạn 
- Do thủy thấp
- Do dịch mật ứ tích ở gan mật 
- Do nhiễm phải dịch độc 
- Do Tỳ vị khí hư nhược 
- Các chứng hoàn đản do tỳ, vị, gan, mật bị thấp 

tà ách tắc  
- Do huyết ứ lâu ngày 

- Do tỳ dương hư suy, ứ trệ lâu ngày gây ra. 

4. Sắc trắng: Ứng với phổi, bản sắc của thủ thái 
âm phế kinh, chủ hư chứng, hàn chúng thoát huyết, 
đoản khí biểu hiện của máu không đủ.  

* Nguyên nhân của sắc trắng:

- Do khí huyết lưỡng hư, dương khí hư suy
- Do mất máu, hao khí (bạo thổ, bạo hạ)
- Do dương khí bạo thoát 
- Do ngoại hàn tà tấn công nên kinh mạch thu 

dãn (co duỗi)
- Chứng thực nhiệt mà giả hàn.    

5. Sắc đen: Tương ứng với thận, bản sắc của túc 
Thiếu âm thận kinh, chủ thận hư, chủ hàn chứng, 
hư lao 

* Nguyên nhân của sắc đen:

- Do dương hư, thủy ẩm bất hóa nên kết lại 
thành đờm 

- Do tinh dịch hao tổn 
- Do âm hàn nội thịnh, huyệt mất ôn dưỡng 
- Do âm hỏa nội thương 
- Do huyết ứ, ngưng ở trong lâu ngày
- Do bị chứng huyết trắng dai dẳng không dứt 

(ở phụ nữ). 

V. Kết luận

Vọng chẩn là một trong những phép chẩn đoán 
tuyệt vời của Đông y, được hình thành, được tích 
lũy kinh nghiệm và được vận dụng từ hàng ngàn 
năm nay. Đông y càng cổ càng tinh “Thiết nghĩ thầy 
thuốc YHCT cần phải xem đó là thế mạnh của Đông 
y nói chung và của mình nói riêng trên lâm sàng 
chẩn đoán bệnh trước khi thiết chẩn, nhằm tránh 
những sai sót đáng tiếc, và nhanh chóng định vị 
được bệnh. Sách có câu “Bậc Thượng công trị vị 
bệnh (bệnh còn tiềm ẩn), còn hạ công thì trị dĩ 
bệnh (khi bệnh đã hiện ra) lời nói của tiền nhân 
chẳng phải để cho ta suy ngẫm lắm ư? 
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Bhikkhu Suvijjo

A Nguyên nhân

Theo nhiều tài liệu, nhất là tài 
liệu Mahavamsa (Ðại sử), trong 

triều đại vua Asoka, Phật giáo được xem là 
quốc đạo, chư Tăng được nhiều sự ưu ái, các 
tu sĩ ngoại đạo cũng thừa lúc này xuất gia 
theo đạo Phật rất nhiều. Thế nhưng tổ chức 
tăng đoàn chưa chặt chẽ, nội bộ chư Tăng 
không đoàn kết, thường bất hòa, không tin 
tưởng nhau. Về mặt giới luật có phần lỏng 
lẻo, có nơi thậm chí trong bảy năm trời chư 
Tăng chưa hề họp mặt nhau một lần để làm 
lễ Bố tát (Uposattha). Chuyện này thấu đến 
tai vua, vua cử một vị đại thần đến nhắc nhở 
chư Tăng nhưng chư Tăng vẫn không vâng 
lệnh vua. Cho nên vị đại thần rất tức giận, ra 
lệnh sát hại nhiều tăng sĩ. Ngài Moggalliputta 
Tissa thấy vậy liền trực tiếp ngăn cản. Vị đại 
thần không dám giết Ngài và quay về báo 
cáo nhà vua. Vua nghe tin, rất lo sợ vì cho 
rằng mình đã tạo một trọng nghiệp, nhúng 
tay vào vụ thảm sát chư Tăng.

Nhà vua rất hoang mang về chuyện xảy ra 
trong hàng ngũ Tăng già và Ngài đem chuyện 
này hỏi các vị cao Tăng, nhưng mỗi người 
giải thích theo một cách, tất cả những vị này 
đều không đáp ứng thỏa mãn của nhà vua. 
Cuối cùng, đức vua tìm đến Ngài Thánh Tăng 
Moggalliputta Tissa. Vị này giải thích cho vua 
hiểu: "Này đại vương nếu chuyện đó Ngài 
không cố ý ra lệnh thì Ngài không có quả 

báo ác, còn như Ngài cố ý ra lệnh thì Ngài sẽ 
chịu quả báo ác. Vì Ðức Phật có dạy: Nghiệp 
là sự cố ý, chỉ có cố ý mới tạo nghiệp". Lời 
khuyên của Thánh Tăng Tissa có phần làm 
cho vua Asoka bớt lo âu về luật nhân quả. 
Nhân cơ hội này, Ngài giải thích cho vua hiểu 
thế nào là chánh pháp của Ðức Phật, thế nào 
là phi pháp luật, đồng thời Trưởng lão cũng 
giải thích những hoài nghi của nhà vua về 
chánh pháp. Ðức vua rất hoan hỷ về lời dạy 
của Trưởng lão, và nhà vua hứa sẽ hỗ trợ 
Ngài chỉnh đốn hàng ngũ Tăng già. Công việc 
này rất nhiêu khê, không thể dùng tăng lệnh 
mà phải dùng cả vương lệnh nữa. Ngoại đạo 
lúc này tu theo Phật giáo rất nhiều, họ có 
dụng ý thành lập một bộ phái mới chủ trương 
giới luật và tri kiến hoàn toàn khác biệt với 
tinh thần của đạo Phật. Chư Thánh Tăng biết 
được ý đồ của bọn ngoại đạo trà trộn vào Phật 
giáo nên chư vị kết hợp với nhà vua  Asoka 
thanh lọc hàng ngũ Tăng già. Qua sự trắc 
nghiệm của chư vị Thánh Tăng, nếu vị nào 
không phải là tu sĩ Phật giáo thật sự thì bị trục 
xuất ra khỏi giáo hội, và được cấp phát quần 
áo để trở lại đời sống thường dân. Theo tài 
liệu   Mahavamsa và Samantapāsādikā, trong 
cuộc thanh lọc này có khoảng 60.000 tu sĩ giả 
danh bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn.

Sau khi thanh lọc giáo hội xong, vua hứa 
với vị Thánh Tăng rằng nếu sau này có nhu 
cầu chi liên quan đến Phật pháp thì Ngài sẽ 
ủng hộ hết mình. Nhân lời tác ý của nhà vua, 

Chân dung vua Asoka

Kyø 3

Ñaïi Hoäi Keát Taäp Kinh Ñieån 
Laàn Thöù Ba
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Trưởng lão Moggalliputta-Tissa đề nghị nhà 
vua yểm trợ chư Tăng để kết tập Phật ngôn. 
Nhà vua hoan hỷ nhận lời.

B Niên đại, địa điểm, vị chủ tọa 
và người bảo trợ

Niên đại kết tập nếu tính theo 
Phật lịch thì có nơi nói là năm 218, có nơi nói 
là 234. Lại có tài liệu khác nói là vào năm 
287. Có lẽ tài liệu này nói đúng vì dựa vào 
thời gian trị quốc của các vị vua.

Chư Thánh Tăng chọn ngôi chùa 
Asokārāma ở kinh thành Pātaliputta phía nam 
hoàng cung của nhà vua làm địa điểm kết tập 
kinh điển lần thứ ba.

Ngài Thánh Tăng Moggalliputta Tissa được 
chư Tăng thỉnh cử làm vị chủ tọa kết tập Phật 
ngôn kỳ này.

Ngài Moggalliputta Tissa chọn 1000 vị kết 
tập Phật ngôn. Thời gian kéo dài 9 tháng. Các 
chi phí trong cuộc kết tập được vua Asoka 
hoàn toàn tài trợ cho chư Tăng.

C Phương pháp kết tập

Theo các vị Thánh Tăng ghi 
lại thì Trưởng lão Moggalliputta 

Tissa xuất thân là một vị Phạm Thiên do hai 
vị Thánh Tăng Siggava và Candavajji thỉnh 
cầu xuống cõi nhân loại để chấn hưng Phật 
giáo. Vì hai vị Thánh Tăng này không có mặt 

trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất nên 
chư Tăng giao nhiệm vụ trên cho nhị vị. Ngài 
Tissa giáng sinh xuống cõi nhân loại được 7 
tuổi thì Trưởng lão Giggava tế độ cho xuất gia 
sa di và dạy Phật pháp căn bản. Lúc hai mươi 
tuổi, Ngài Candavajji cho thọ cụ túc giới và 
dạy Tissa những giáo lý cao siêu. Không bao 
lâu Ngài am tường Tam tạng và đắc quả A 
la hán, với tuệ phân tích. Khi ngoại đạo lộng 
hành trong Phật giáo, Tăng già bất hòa nhau 
vì những vị chơn chánh không chịu làm lễ 
Bố tát với những tu sĩ ngoại đạo, vua Asoka 
phái nhiều phái đoàn thỉnh cầu Ngài ở núi            
Adhoganga ra chấn hưng Phật giáo và làm 
chủ tọa kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba.

Cách thức kết tập kinh điển kỳ này cũng 
giống như hai kỳ trước nhưng có một vài 
điểm khác nhau. Ngài chủ tọa cuộc kết tập 
nêu ra những quan điểm và tri kiến sai lầm 
của các bộ phái qua ba trăm vấn đề về giáo 
lý. Ngài dựa vào bộ phái gốc Theravāda để 
bác bỏ các luận cứ sai lạc đó, và cho kết tập 
vào bộ Kathāvatthu của tạng Vi Diệu Pháp Ab-
hidhamma.

Ðiều chúng ta nên lưu ý ở đây là trong hai 
kỳ kết tập Tam tạng đầu, chư vị A la hán chỉ 
ghi bằng ký ức và truyền miệng thôi, nhưng 
có giả thuyết cho rằng trong lần kết tập kỳ 
này, Tam tạng bắt đầu ghi chép bằng văn tự 
Pāli (theo W. Rahula, History of Buddhism in 
Ceylon). Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được 
đa số các nhà Phật học chấp nhận.
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Giôùi thieäu 
KINH PHAÙP CUÙ

T ôi đã giữ mãi trong tâm hồn của tôi 
hình ảnh Đức Phật Thích Ca, Ngài đã 
đản sanh vào rằm tháng tư, đầu mùa 

hạ năm 624 trước Tây lịch. 29 năm sống trong 
nhung lụa ngai vàng, vợ đẹp, con   ngoan; 6  năm  
khổ  hạnh  chốn  rừng  già      Uruvela; 35 tuổi 
thành đạo dưới cội cây Bồ đề tại Ấn Độ cổ đại; 45 
năm hoằng dương chánh pháp từ thành thị đến 
thôn quê, từ bãi cát nóng đến dòng sông lạnh, 
nơi nào cũng có dấu chân của Ngài; 80 tuổi đời, 
nghìn thu vĩnh biệt trần gian, nhập vào cõi vô dư 
Níp bàn để lại cho Chư thiên và Nhân loại một bài 
học tinh thần vô giá, một kho tàng giáo lý tuyệt 
diệu.

1. KHÁI QUÁT

Kinh Pháp Cú (Dhammapāda) gồm có 26 
chương, 423 câu kệ êm dịu mà Đức Phật Thích 
Ca thuyết giảng trong 300 trường hợp khác nhau 
trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sinh. Bản chú 
giải của Ngài Buddhaghosa đã tường thuật lại khá 
đầy đủ những trường hợp đó dưới hình thức câu 
chuyện kể với lối giải thích cổ truyền văn học Pāli 
mà chúng ta cần phải quan tâm và nghiên cứu.

Danh từ Dhammapāda rất khó dịch sang 
ngôn ngữ khác, bởi vì nó có rất nhiều ý nghĩa 
khác nhau, nhưng chúng ta phải hiểu theo ngữ 
cảnh, ở đây chữ dhammpāda - dhamma là lời dạy 

Long Hồ

của Đức Phật hay Phật ngôn; Pāda bao hàm ý 
nghĩa tiết mục, đoạn, phần, hay đường lối; vậy 
dhammapāda có thể được hiểu là “những đoạn, 
hay những phần của giáo pháp, đường lối của 
giáo pháp.

Hòa Thượng Narada người Tích Lan có nói: 
Kinh Pháp cú không phải là sách để đọc thoáng 
qua như  tiểu thuyết hoặc sách giải trí đọc rồi để 
qua một bên. Phải đọc đi, đọc lại nhiều lần và 
chúng ta xem nó như là người bạn tri âm, tri kỷ, 
luôn hiện diện bên chúng ta như dòng suối từ ái, 
hạnh phúc và chan hoà trong tình thương của 
con người. Kinh Pháp cú là một bộ kinh được dịch 
ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, vì mỗi câu 
Phật ngôn là một bài học luân lý, một câu châm 
ngôn không thể thiếu trong đời sống của người 
Phật tử.

Ngôn từ Đức Phật sử dụng trong kinh Pháp cú 
rất đa dạng. Chỉ cần đọc một bộ kinh Pháp cú, 
chúng ta thấy được một khung trời hoằng pháp 
của Đức Phật ngày xưa. 

2. NHỮNG ẨN DỤ

Những biểu tượng ví dụ, những câu chuyện 
ngụ ngôn, Đức Phật sử dụng rất giản dị, người 
lớn hoặc em bé đều hiểu được. Như Bánh xe lăn 
theo dấu chân con bò kéo xe, Bóng theo người, 
Mái nhà khéo lợp, Một làng đang say ngủ, Ao 
hồ sâu thẳm và trong veo, Hoa có hương thơm, 
Ong hút mật v.v…Trí tuệ của Đức Phật quả thật 
là tuyệt vời trình bày chân lý cao thâm với những 
danh từ thông thường, dễ hiểu, không rườm rà 
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phức tạp.

3. TẦM QUAN TRỌNG 

Kinh Pháp cú là một bộ kinh không thể thiếu 
đối với những vị giảng sư và pháp sư trong Phật 
giáo, vì mỗi câu phật ngôn là một đề tài thuyết 
giảng rất hay cho phật tử, vừa thực tế, vừa sống 
động, dễ nhớ và dễ hiểu.

Những nước Phật giáo Nguyên thuỷ  Nam tông 
như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campu-
chia v.v… những  người mới nhập môn xuất gia 
đều bắt phải học thuộc lòng 423 câu kinh Pháp 
cú. Truyền thống đó ngày nay vẫn còn duy trì và 
gìn giữ. 

4. NHỮNG BẢN DỊCH KINH PHÁP CÚ

Ở Việt Nam có rất nhiều người dịch kinh Pháp 
cú: Hoà Thượng Minh Châu, Hoà thượng Thiện 
Siêu, Hoà thượng Pháp Minh, sư cô Trí Hải, cư 
sĩ Tịnh Minh, cư sĩ Phạm Kim Khánh v.v... Đặc 
biệt nhất là Hoà thượng Pháp Minh đã dịch trọn 
bộ chú giải kinh Pháp cú mà còn tóm tắt các tích 
chuyện với dạng bài thơ cẩn đề giúp cho độc  giả 
hiểu tường tận kinh Pháp cú. Về Phần thi hoá 
kinh Pháp cú dưới hình thức kệ, văn xuôi, thơ 
lục bát, chúng ta thấy có: Thượng tọa Giới Đức, 
Thượng tọa Hộ Chơn,  Đại đức Tâm Cao v.v… 

5. NỘI DUNG KINH PHÁP CÚ

Đây là một bộ kinh rất quý giá, nội dung tư 
tưởng hay, có tính giáo dục cao, người lớn tuổi 
hay nhỏ tuổi đọc cảm thấy chuyển hóa cao. Có 
tổng cộng 423 câu kệ, 26 phẩm. 26 phẩm gồm 
có:

1. Phẩm Song yếu - Yamakavagga: có 20 câu 
kệ và 14 tích chuyện

2. Phẩm Chuyên niệm - Appamadavagga: có 
12 câu kệ và 9 tích chuyện

3. Phẩm Tâm - Cittavagga: có 11 câu kệ và 8 
tích chuyện

4. Phẩm hoa - Pupphavagga: có 16 câu kệ và 
12 tích chuyện

5. Phẩm Cuồng dại - Balavagga: có 16 câu 
kệ và 13 tích chuyện

6. Phẩm Thiện trí - Panditavagga: có 14 câu 
kệ và 11 tích chuyện

7. Phẩm La Hán - Arahantavagga: có 10 câu 
kệ và 10 tích chuyện

8. Phẩm Ngàn - Sahassavagga: có 16 câu kệ 
và 13 tích chuyện

9. Phẩm Ác - Papavagga: có 13 câu kệ và 12 
tích chuyện

10. Phẩm Gậy gộc, Hình phạt - Dandavagga: 
có 17 câu kệ và 10 tích chuyện

11. Phẩm Tuổi già - Jaravagga: có 11 câu kệ 
và 9 tích chuyện

12. Phẩm Tự ngã - Attavagga: có 10 câu kệ 
và 10 tích chuyện

13. Phẩm Thế gian - Lokavagga: có 12 câu kệ 
và 10 tích chuyện

14. Phẩm Phật - Buddhavagga: có 18 câu kệ 
và 9 tích chuyện

15. Phẩm Hạnh phúc - Sukhavagga: có 12 câu 
kệ và 8 tích chuyện

16. Phẩm Thân ái - Piyavagga: có 12 câu kệ 
và 9 tích chuyện

17. Phẩm Sân hận - Kodhavagga: có 14 câu 
kệ và 7 tích chuyện

18. Phẩm Ô nhiễm - Malavagga: có 21 câu kệ 
và 11 tích chuyện

19. Phẩm Công bằng - Dhammatthavagga: có 
17 câu kệ và 10 tích chuyện

20. Phẩm Con đường - Maggavagga: có 17 
câu kệ và 11 tích chuyện

21. Phẩm Tạp lục - Pakinnakavagga: có 16 
câu kệ và 9 tích chuyện

22. Phẩm Cảnh khổ - Nirayavagga: có 14 câu 
kệ và 9 tích chuyện

23. Phẩm Voi - Nagavagga: có 14 câu kệ và 
8 tích chuyện

24. Phẩm Ái dục - tanhavagga: có 26 câu kệ 
và 12 tích chuyện

25. Phẩm Tỳ khưu - Bhikkhuvagga: có 23 câu 
kệ và 12 tích chuyện

26. Phẩm Bà La Môn - Brahmanavagga: có 41 
câu kệ và 39 tích chuyện.
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Ngọc Bích (phỏng dịch)

Toâ mì 
cuûa 
ngöôøi laï

Caâu 
chuyeän naøy toâi nhaän 

ñöôïc töø moät ngöôøi baïn ôû Malaysia 
göûi qua email. Chuyeän cuõng bình thöôøng 
thoâi nhöng toâi chôït xuùc ñoäng vì ñaõ coù luùc 
toâi cö xöû gioáng nhö coâ beù trong truyeän. Toâi 
cuõng mong caâu chuyeän raát thöôøng naøy ñöôïc 

ñaêng ñeå may ra coâ con gaùi lôùn cuûa toâi, 
ngöôøi hay boû nhaø ñi sau khi bò toâi 

maéng, coù theå ñoïc ñöôïc". 

T ối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, 
rồi không mang gì theo, cô đùng 
đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang 

lang thang trên đường phố, cô mới nhớ ra rằng 
mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí 
không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà. 

Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi 
thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy 
đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm 
nhưng lại không có tiền! 

Người bán mì thấy cô 
đứng tần ngần trước 
quầy hàng bèn hỏi: 
"Này cô bé, cô có 
muốn ăn một tô 
không?" 

" N h ư n g . . . 
nhưng cháu không 
mang theo tiền..." cô 
thẹn thùng trả lời. 

"Được rồi, tôi sẽ đãi cô” 
người bán nói: Vào đây, tôi nấu 
cho cô một tô mì". 

Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô 
một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, 
Sue lại bật khóc. 

"Có chuyện gì vậy?" ông ta hỏi. 

"Không có gì. Tại cháu cảm động quá!" Sue 
vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt. 

"Thậm chí một người không quen ngoài 
đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, 
sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. 
Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến 
cháu, còn mẹ cháu... bả ác độc quá!" cô bé nói 
với người bán mì. 

Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: "Này 
cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, 
tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm 
động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô 
còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn 
dám cãi lời mẹ nữa?" 

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó. 

"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô 
mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, 
còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua 

mà thậm chí mình chưa 
bao giờ tỏ ra quan tâm 
đến mẹ dù chỉ một chút. 
Mà chỉ vì một chuyện 
nhỏ mình lại cự cãi với 
mẹ". 

Trên đường về cô thầm 
nghĩ trong đầu những điều cô 

sẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi. 
Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha 

thứ cho con v.v..." 

Khi bước lên thềm cửa, cô thấy mẹ đang 
mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. 
Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói: "Sue, vào nhà đi con. 
Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm 
nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay 
cho nóng." 

Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc 
trong tay mẹ. 

"Trong cuoäc soáng, ñoâi khi chuùng ta deã caûm 
kích nhöõng haønh ñoäng nhoû maø moät soá ngöôøi chung 
quanh laøm cho chuùng ta, nhöng ñoái vôùi nhöõng 
ngöôøi thaân thuoäc, nhaát laø cha meï, chuùng ta laïi 
xem söï hy sinh cuûa hoï laø söï ñöông nhieân." 

Tình yeâu vaø söï quan taâm lo laéng cuûa cha meï laø 
moùn quaø quyù giaù nhaát maø chuùng ta ñöôïc taëng töø 
khi môùi chaøo ñôøi. 

Cha meï khoâng bao giôø mong ñôïi chuùng ta traû 
coâng nuoâi döôõng, nhöng ...

Lieäu coù bao giôø chuùng ta bieát quyù troïng söï 
hy sinh voâ ñieàu kieän naøy cuûa cha meï chuùng ta 
khoâng?          (Thanh Vu - San Jose, California)

   38        Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 04 (tháng 01)        



HT. Đào Như

C húng tôi hết sức hoan hỉ được sự 
quan tâm của Ban Tôn giáo Chính 
phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam (GHPGVN) tạo điều kiện thuận lợi 
giúp tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo 
Nam tông Khmer, 2 năm một lần. Năm 2004 
tại Sóc Trăng, năm 2006 tại Thành phố Cần 
Thơ, năm 2008 tại Bạc Liêu, năm nay 2010 tại 
tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông 
Khmer là một trong những chủ đề chính về 
công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đi sâu nhằm giúp đỡ cho hoạt động của 
hệ phái Phật giáo Nam tông là người dân tộc 
Khmer trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trong ba lần Hội nghị chuyên đề trước, 
chúng ta đã viết tham luận nói về đặc điểm 
tình hình, những công tác Phật sự của từng 
ngành, những đóng góp của quý vị Tôn túc 
tiền bối trong thời chiến cũng như trong xây 
dựng đất nước, những lễ hội, lễ nghi, phong 
tục tập quán của Dân tộc và Phật giáo Nam 
tông Khmer, những kiến nghị và mong được 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và quý ngành Trung ương và địa phương quan 
tâm giúp đỡ những việc làm được và chưa được 
hoặc là những điều còn khiếm khuyết như in 
ấn kinh sách Phật giáo Nam tông Khmer v.v... 
quý Ngài đã am tường.

Tại Hội nghị diễn đàn này, với góc độ bản 

thân là Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam (HĐTS. GHPGVN) tôi xin 
kiến nghị: Hội nghị chúng ta cần tập trung 7 
điểm trong đề dẫn của Hội nghị những kỳ 1, 2, 
3 đề ra và có những giải pháp cụ thể cho từng 
vị Tôn túc được cơ cấu trong từng Ban, Viện 
của Trung ương (TW) GHPGVN đã chuẩn y.

Cụ thể như:
- Ban Tăng sự TW: Đã chuẩn y Hòa thượng 

Thạch Sok Xane Ủy viên Thường trực HĐTS. 
GHPGVN, là Phó ban Tăng sự Trung ương vậy 
đề nghị Ban Thường trực HĐTS tạo điều kiện 
giúp Hòa thượng, nghĩa là có ý kiến chỉ đạo 
đến các tỉnh, thành có chư Tăng Phật giáo Nam 
tông Khmer để có nhân sự và ra mắt ngành 
Tăng sự để hoạt động đúng theo nội qui ban 
Tăng sự Trung ương GHPGVN.

- Ban Giáo dục Tăng Ni TW: Hòa thượng 
Tăng Nô - Ủy viên HĐTS. GHPGVN là Phó ban, 
đề nghị có thêm nhân sự để ra mắt và đi sâu 
vào lĩnh vực giáo dục chư Tăng Phật giáo Nam 
tông Khmer như: Chương trình giảng dạy Pāli, 
Dhammavini, từ sơ cấp trung cấp Học viện 
Phật giáo Nam tông - Khmer.

- Ban Hoằng pháp TW: Hòa thượng Thạch 
Huônl - Ủy viên HĐTS. GHPGVN là Phó ban, đề 
nghị có thêm nhân sự để ra mắt và đi sâu vào 
lĩnh vực hoằng pháp độ sanh, xem xét những vị 
có trình độ Phật học đủ khả năng hoằng dương 
Phật pháp trong đồng bào dân tộc Khmer, đề 

PHAÄT GIAÙO NAM 
TOÂNG KHMER        
Thaønh vieân 
GIAÙO HOÄI PHAÄT 
GIAÙO VIEÄT NAM(*)

HT. Đào Như  - Ủy viên thư ký  HĐTS.GHPGVN, Trưởng ban 
Trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ phát biểu tại hội nghị 
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nghị bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn tùy khả 
năng, sau đó phân công thuyết giảng các lễ 
hoặc sinh hoạt khóa tu trong hạ các trường 
giáo lý Phật giáo đã có.

- Ban Văn hóa TW: Thượng tọa Danh Lung 
- Phó Trưởng ban, đề nghị có thêm nhân sự 
để ra mắt đi sâu vào lĩnh vực văn hóa Phật 
giáo Nam tông Khmer, những chùa có công 
trong thời kháng chiến, cũng như xây dựng 
đất nước, quí Ngài là cố Hòa thượng có công, 
thành tích cống hiến cho tổ quốc, Phật giáo, để 
đưa vào Danh Tăng Phật giáo Việt Nam, xem 
xét những kinh sách phục vụ cho dạy và học 
Phật giáo Nam tông Khmer.

- Ban Hướng dẫn Phật tử TW: Hòa thượng 
Diệp Tươi, Hòa thượng Châu Ty Phó Trưởng 
ban, Hòa thượng Lý Sa Muoth Ủy viên.

- Ban Nghi lễ Trung ương: Hòa thượng Thạch 
Huônl - Phó Trưởng ban, Thượng tọa Thạch 
Oai, Thượng tọa Châu Sơn Hy là Ủy viên.

- Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương: 
Thượng tọa Châu Sơn Hy, Thượng tọa Thạch 
Hà là Ủy viên.

- Ban Từ thiện Xã hội Trung ương: Hòa 
thượng Dương Nhơn - Chứng minh, Thượng 
tọa Danh Thiệp Phó ban, Thượng tọa Danh 
Lân Ủy viên.

- Ban Phật giáo Quốc tế: Thượng tọa 
Danh Lung - Ủy viên, Hòa thượng Danh 
Dỉnh Ủy viên.

- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: 
Hòa thượng Đào Như - Ủy viên Thư ký 
HĐTS. GHPGVN Phó Viện trưởng, Thượng 

tọa Danh Lung - Ủy viên, 
có nhân sự để ra mắt và 
hoạt động.

Học viện Phật giáo Nam 
tông Khmer là Học viện 
thứ 4 của tổ chức Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Được 
ra mắt năm 2006 và khai 
giảng khóa 1 (2007-2011) 
ra đời đi vào hoạt động 
năm thứ 4. Chuẩn bị xin 
mở khóa 2 (2011-2015) để 
đào tạo Chư tăng Phật giáo 

Nam tông Khmer là hạnh phúc lớn (trong 38 
điều hạnh phúc Mangalasutta). Đề nghị Ban 
Tôn giáo Chính phủ Trung ương GHPGVN, và 
quí Tôn túc Trưởng lão Phật giáo Nam tông 
chăm sóc nuôi dưỡng.

Những đầu sách đã in vào năm 2008 vừa 
qua, có nhiều sai sót về kỹ thuật vi tính và 
chính tả là do trước khi đưa vào máy in chưa 
được kiển tra chặt chẽ, chúng tôi nhận thấy là 
điều đáng tiếc cho kinh phí của Nhà nước đã 
quan tâm hỗ trợ. Nhà xuất bản Tôn giáo, Văn 
phòng 2 GHPGVN và chúng tôi có kế hoạch in 
lại những đầu sách ấy nhưng số lượng giảm 
hơn trước do kinh phí còn hạn hẹp xin Hội nghị 
hoan hỉ cho.

Để hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer 
thông qua Hội nghị chuyên đề kỳ này. Chúng 
tôi kính mong Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung 
ương GHPGVN, đặc biệt quí Ngài Hòa thượng 
Tôn túc Trưởng lão và quí Hòa thượng, Thượng 
tọa là Phật giáo Nam tông nói chung, Phật giáo 
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Nam tông Khmer nói riêng luôn quan tâm trợ 
duyên và giúp đỡ lẫn nhau trong mối quan hệ 
hoạt động trong ngành được ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự GHPGVN suy cử xin giúp đỡ 
cho hoạt động Học viện Phật giáo Nam tông 
Khmer của chúng ta, giúp đưa ánh sáng Phật 
giáo đến Chư tăng Phật tử nhất là đồng bào 
Khmer ở vùng sâu vùng xa, nông thôn, còn 
nhiều khó khăn giúp tạo thành một khối đoàn 
kết hoạt động có bài bản trong ngôi nhà chung 
của GHPGVN.

- Đề nghị Trung ương GHPGVN giúp cho 
quí Hòa thượng, Thượng tọa là thành viên              
GHPGVN có cuộc họp trước 1 ngày tại Văn 

phòng 2 hoặc tại chùa Chanhtarensây để 
bàn bạc và có 1 bài phát biểu trong hội 
nghị thường niên GHPGVN hoặc Đại hội 
Phật giáo Việt Nam toàn quốc.

- Đề nghị chùa Chanhtarensây tạo 
điều kiện thuận lợi để các tỉnh tập trung 
lên Hội nghị thường niên có nơi bàn bạc 
công tác Phật sự Phật giáo Nam tông 
Khmer và giúp lo nơi ăn, nghỉ v.v...

- Đề nghị chùa Pôthisomrôn (Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer) tại TP. Cần 
Thơ lo nơi để quí Ngài Tôn túc phụ trách 
các ban trao đổi về công tác giáo dục, 
hoặc công tác nghiên cứu về mảng Phật 

giáo Nam tông. Sau nầy Học viện mới xây dựng 
sẽ đưa vào học viện.

Đây là những ý kiến tôi xin mạo muội kính 
trình Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương    
GHPGVN và Hội nghị hôm nay nghiên cứu giúp 
đỡ nếu có gì không đúng xin quí Ngài hoan hỉ 
bỏ qua.

Xin nguyện cầu tam bảo hộ trì đến quí Ngài; 
xin quí Ngài luôn hưởng được 4 pháp Ayu,   
Vanna, Sokkha, Pala.

                  

Quý quan khách tham dự hội nghị

Chư Tôn đức tăng cùng quý đại biểu chụp hình lưu niệm

(*) Trích tham luận của HT Đào Như - Ủy viên Thư ký 
HĐTS đọc tại Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông 
Khmer (tựa đề do BBT đặt).
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LEÃ TÖÔÛNG NIEÄM

(1898 - 1982)

Hoøa thöôïng AÅn Laâm 
(Arannavasi)

                                        - Nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam

                                        - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

                                        - Trụ trì chùa Kỳ Viên

Sáng ngày mùng 6 tháng 11 năm Canh Dần 2010, tại chùa Kỳ Viên  Q.3, Tp. HCM, Thượng 
tọa Tăng Định (Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế TW,Trụ trì Chùa Kỳ Viên kiêm Trưởng ban tổ 
chức lễ) cùng môn đồ Pháp quyến long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 28 ngày cố Hòa 
thượng Ẩn Lâm viên tịch. Sanh thời Hòa thượng là vị cao tăng thạc đức có nhiều đóng góp 
cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nguyên thủy nói riêng qua những chức vụ 
như Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Phó pháp chủ HĐCM. GHPGVN, 
Trụ trì chùa Kỳ Viên. 

Đến chứng minh và tham dự lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Ủy viên Thường trực 
HĐTS. GHPGVN, Phó ban Tăng sự TW, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. HCM), Hòa 
thượng Viên Minh (Trưởng ban Phật giáo Nam tông - Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam) 
Thượng tọa Bửu Chánh (Ủy viên HĐTS. GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp TW, Phó ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh Đồng Nai ), Thượng tọa Thiện Nhân (Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW, trụ trì Xá 
Lợi Phật Đài), Thượng tọa Thiện Pháp (Ủy viên Ban Từ thiện TW, Trụ trì chùa Thiền Quang, 
Long thành, Đồng Nai) v.v… đại diện hơn 50 vị Trụ trì các chùa Phật giáo Nam Tông và hơn 
250 Phật tử cùng tham dự.

Tin:  PV. PGNT

“ Lôøi noùi ñöôïc thaän troïng
Taâm tö kheùo hoä phoøng
Thaân chôù laøm ñieàu aùc
Haõy giöõ ba nghieäp tònh
Chöùng ñaïo Thaùnh nhaân daïy”

Phaùp cuù 281 HT. Thích Minh Chaâu  (dòch)
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Thiền Viện Nguyên Thủy do Thượng tọa Pháp Chất trụ trì, tọa lạc số 33 A, 
đường 10, Khu phố 1, phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM. ĐT: 08. 3742 0214,               
DĐ: 0902 533 086  0932 445 530  đã tổ chức khóa thiền Vipasanā Quốc tế “Tứ 

niệm xứ - Pa Auk” 3 tháng do thiền sư Tejinda và thiền sư Nanavamsa, quốc tịch Myanmar 
hướng dẫn. Bắt đầu từ ngày 08 – 10 - 2010 đến ngày 19 – 02 – 2011, gồm 06 khóa thiền, 
mỗi khóa thiền là 10 ngày:

Khóa 1: từ ngày 08 – 10 – 2010 đến ngày 17 – 10 – 2010

Khóa 2: từ ngày 21 – 11 – 2010 đến ngày 30 – 11 – 2010

Khóa 3: từ ngày 08 – 12 – 2010 đến ngày 17 – 12 – 2010

Khóa 4: từ ngày 25 – 12 – 2010 đến ngày 03 – 01 – 2011

Khóa 5: từ ngày 12 – 01 – 2011 đến ngày 21 – 01 – 2011

Khóa 6: từ ngày 10 – 02 – 2011 đến ngày 19 – 02 – 2011

Mỗi khóa thiền gần 100 hành giả, gồm Tăng ni và Phật tử thiền sinh tham dự. Hành giả 
đến đây hành thiền đã chuyển hóa rất lớn trong đời sống tu hành. Đề mục hành thiền rất 
phong phú và đa dạng do thiền sư hướng dẫn. Trú xứ thích hợp cho các hành giả đến đây 
tu thiền. Theo chương trình chỉ còn 2 khóa thiền cuối cùng, rất mong chư tăng, tu nữ và 
chư phật tử đến tham gia thực tập để gieo duyên lành trong chánh pháp.

THIEÀN VIEÄN NGUYEÂN THUÛY 
  Toå chöùc caùc khoùa thieàn Vipassana



Tin:  PV. PGNT

Hoäi nghò chuyeân ñeà 
Phaät giaùo Nam toâng Khmer 
laàn IV

Ngày 15 – 12 - 2010 tại Tp. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị 
Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IV. Đến chứng minh và tham dự có Hòa 
thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM - Phó Chủ tịch HĐTS.GHPGVN, Hòa thượng 

Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS.GHPGVN, Hòa thượng Thiện Pháp - Phó Tổng 
thư ký kiêm hánh Văn phòng 2 Trung ương 
GHPGVN, cùng chư tôn giáo phẩm ban Trị sự 
tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang. Về phía Chánh 
quyền, có đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 
Giang, các ban nghành đoàn thể, đại diện ban 
Tôn giáo các tỉnh thành có Phật giáo Nam 
Tông đồng về tham dự, đặc biệt có ông Phạm 
Huy Thơ - Phó ban Tôn giáo Chính phủ. 

Tại Hội nghị có đại biểu các đoàn Phật giáo 
Nam Tông của TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, 
Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, 
Trà Vinh, Cà Mau v.v..  Đoàn đại biểu Phật giáo 
Nam tông Kinh do Hòa thượng Thiện Tâm - Ủy 
viên Thường trực HĐTS.GHPGVN  làm Trưởng 
đoàn cùng Thượng tọa Bửu Chánh - Ủy viên 
HĐTS, Đại đức Thiện Minh - Ủy viên HĐTS. 

Hội nghị đã được nghe những tham luận, ý kiến đóng góp từ các đại biểu nhằm hướng tới xây 
dựng Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng tốt đẹp.

Phát biểu tổng hợp từ các ý kiến, kiến nghị tham luận, ông Phạm Huy Thơ - Phó ban Tôn giáo 
Chính phủ thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ 
hứa sẽ tiếp tục xem xét và có những hành 
động cụ thể nhằm hỗ trợ Phật giáo Nam tông 
Khmer ngày càng phát triển.

Đúc kết hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn - 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã thay 
mặt Trung ương Giáo hội ghi nhận những 
ý kiến phát biểu và sẽ đề xuất Trung ương 
Giáo hội nghiên cứu và có kế hoạch triển 
khai thực hiện từng vấn đề mà hội nghị đã 
đề ra để Phật giáo Nam tông Khmer - thành 
viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
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Tuệ Siêu (tường thuật từ Bồ Đề đạo tràng)

T ại thánh địa Bồ đề đạo tràng ở Bodhigaya, Ấn Độ, sáu năm qua hội Mahābodhi đã tổ 
chức sáu lần trùng tụng thánh điển Pāli (tam tạng Pāli) với sự tham dự của chư Tăng 
các nước Phật giáo Theravāda. Được gọi là lễ hội tụng Tam tạng Quốc tế (International 

Tipitaka Chanting Ceremony).

Phật giáo Theravāda - Nam tông Việt Nam được mời tham dự chỉ mới hai năm nay, 2009 và 
2010.

Năm vừa qua (2009) Phật giáo Theravāda Việt Nam lần đầu tiên được mời tham dự lễ hội trùng 
tụng tam Tạng chỉ do các vị sư Nam tông đang du học tại Ấn Độ tham dự, như Thượng tọa Chánh 
Thân, Đại đức Đức Hiền và vài vị khác ở Tích Lan và Pháp.

Năm nay lễ hội trùng tụng Tam tạng Quốc tế tại Bodhigaya Ấn Độ được tổ chức từ ngày 02 đến 
ngày 12 tháng 12 năm 2010. Ban tổ chức đã gởi thư mời Phật giáo Nam tông Việt Nam tham dự; 
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử đoàn đại biểu Phật giáo Nam 
tông gồm 03 vị:

1. Thượng tọa Giác Chánh, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Bửu Đức 
TP. Biên Hòa.

2. Thượng tọa Giác Giới, Phó ban Hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Phó trụ trì chùa 
Siêu Lý TP. Vĩnh Long.

3. Đại đức Pháp Đăng, Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa 
Từ Thiện - Định Quán.

Đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam đã đặt chân đến Bồ đề đạo tràng Bodhigaya vào trưa ngày 01 
tháng 12 dưới sự đón tiếp nồng hậu của Ban tổ chức Hội trùng tụng và được đưa đến một ngôi chùa 
Thái Lan ở gần Bồ đề đạo tràng để hợp mặt với 9 đoàn Tăng già Theravāda thuộc các nước: Miến 
Điện (Myanmar),Thái Lan (Thailand), Bangladesh, Tích Lan (Sirilaṅkā), Campuchia (Cambodia), Lào, 
Nepal, Ấn Độ (India), và đại diện Tăng già Châu Âu.

Như vậy lần trùng tụng tam Tạng năm nay được 10 nước tham dự. Trong đó, hai nước Lào và 
Bangladesh là nước đăng cai tổ chức lễ hội trùng tụng năm 2010.

Đoàn Việt Nam ngoài 03 vị đến từ Việt Nam còn có thêm Thượng tọa Chánh Thân và Thượng tọa 
Nandaratana đến từ Tích Lan, Đại đức Đức Hiền và 35 vị tăng ni Bắc tông đang du học tại New Delhi 
Ấn Độ cũng về Bồ đề đạo tràng để tham dự lễ Hội trùng Tụng tam Tạng. 

Ngày khai mạc lễ hội 02 tháng 12 thật hoành tráng và long trọng. Buổi sáng 9 giờ tất cả các đoàn 
đại biểu Tăng già của 10 nước tập trung tại chùa Bangladesh để cùng khởi hành đi đến quảng trường 
Kalachakra làm lễ khai mạc và dùng cơm trưa tại đó.

                   LEÃ HOÄI 
TRUØNG TUÏNG THAÙNH ÑIEÅN PALI

Thượng tọa Giác Chánh Trưởng đoàn 
Phật giáo Nam tông Việt Nam



Đến 14 giờ các đoàn diễn hành đến địa điểm chính là Bồ đề đạo tràng, (nơi sẽ diễn ra cuộc trùng 
tụng tam tạng trong 10 ngày), sau đó, 10 vị trưởng đoàn Tăng già của 10 nước (Trưởng đoàn Việt 
Nam là Thượng tọa Giác Chánh) được thỉnh an tọa trên những pháp tọa có lọng che, để toàn thể hội 
chúng diện kiến.

Sau diễn văn khai mạc của vị chủ tịch Hội Mahābodhi là lời phát biểu của vị Trưởng Ban tổ chức, 
cùng lời phát biểu của đại diện chính phủ ở tiểu bang Bihar.

Tiếp đến, Ngài Sitagu Sayadow (đại Trưởng lão 
Tăng Miến Điện) ban lời đạo từ.

Toàn thể chư tăng đã tụng bài kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakkasutta).

Cuối cùng là lời cảm tạ của Ban tổ chức, và các 
vị Trưởng đoàn thắp nến quanh cội Bồ đề thiêng 
liêng.

Mười ngày kế tiếp, từ mùng 3 đến ngày 12, mỗi 
ngày có thời khóa sinh hoạt giống nhau, như sau:

06 giờ - Điểm tâm (tại quảng trường Kalachakra)
07 giờ - Tụng kinh tạng
09 giờ - Giải lao
09 giờ 15 - Tụng kinh tạng
11 giờ - Dùng cơm trưa (tại quảng trường                                                

Kalachakra)
13 giờ 30 - Tụng kinh tạng
15 giờ 30 - Giải lao
15 giờ 45 - Tụng kinh tạng
17 giờ - Nghỉ ngơi
18 giờ - Thuyết pháp (do vị Trưởng lão đoàn)

Trưởng lão đoàn Việt Nam thuyết pháp vào tối ngày mùng 10, Thượng tọa Giác Chánh là vị pháp 
sư hôm đó, với sư Đức Hiền là vị phiên dịch Anh ngữ.

Đoàn Việt Nam được chư Tăng các nước quí trọng không những là tụng đọc kinh tạng bằng tiếng 
Pāli và thuyết pháp, mà còn có sự đóng góp với Ban tổ chức lễ hội một ngày cúng dường trai soạn 
(6.000 USD). Sự tích cực góp phần của đoàn Việt Nam đã tạo được cái nhìn thiện cảm và trân trọng 
của Phật giáo Quốc tế đối với Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt là chư Tăng Tích Lan và chư Tăng Lào.

Đoàn chư Tăng Tích Lan ngõ ý mời chư tăng Việt Nam tham dự Hội nghị Kết tập Tam tạng vào 
dịp Phật lịch 2600 năm.

Đoàn chư Tăng Lào thì mong muốn có một lần cùng Việt Nam đăng cai tổ chức lễ hội trùng tụng 
tam tạng trong tương lai.

Bà Wangmo Dixey là nhà tài trợ chính cho cuộc lễ này, bà cũng đặc biệt có mỹ cảm với đoàn Phật 
giáo Việt Nam...

Ngày 12 tháng 12 là ngày bế mạc lễ Hội trùng Tụng tam Tạng: Buổi sáng tụng kinh, chụp hình 
lưu niệm các đoàn Phật giáo thế giới tham dự lễ; buổi chiều những lời phát biểu cảm tưởng của mỗi 
đoàn, tụng kinh chúc phúc phước lành đến thí chủ, tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, lời cảm 
tạ của Ban tổ chức, hồi hướng và bế mạc lúc 17giờ.

Thật là một chuyến công du có ý nghĩa và lợi lạc.

TT. Giác Giới trong Lễ hội Trùng tụng 
tam Tạng Thánh điển
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Sáng ngày 30/12/2010 tại Thánh tích - Thích Ca Phật Đài, TP. Vũng Tàu đã diễn ra lễ Bổ 
nhiệm Ban quản trị. Quang lâm chứng minh có chư tôn giáo phẩm; HT. Thích Thiện Nhơn 
- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, HT. Thích Thiện Tâm - UV Thường trực HĐTS, HT. 

Thích Nguyên Trực - Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo Vũng Tàu, HT. Thích Giác Tùng - 
Chánh Ban đại diện Phật giáo Vũng Tàu, TT. Thích Bửu Chánh - UV HĐTS kiêm Phó ban Hoằng pháp 
Trung ương, TT. Hộ Chánh - UV HĐTS kiêm Phó ban Hướng dẫn Phật tử TW, ĐĐ. Thích Thiện Hạnh 
- UV HĐTS, ĐĐ.Thích Nhuận Trí - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đông đảo Tăng 
ni và Phật tử đã quang lâm chứng minh và tham dự.

Về phía quan khách có ông Nguyễn Văn Ngon, Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông 
Nguyễn Văn Trí, Phó phòng PA 38, ông Hồ Văn Hồng, ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, 
Phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu cùng Chính quyền các cấp tỉnh và địa phường P. 5  Tp. Vũng Tàu.

Danh sách ban Quản trị chùa Thiền Lâm - Thích Ca Phật Đài nhiệm kỳ 2010 - 2015 

- Trưởng ban: HT. Thích Thiện Tâm 
- Phó ban Thường trực : TT. Thích Bửu Chánh 
- Phó ban Kiểm soát : ĐĐ. Thích Nhuận Trí 
- Phó ban:  ĐĐ. Thích Chánh Nghiệp 
- Thư ký: ĐĐ. Thích Giác Trí
- Phó Thư ký: ĐĐ.Thích Chánh Minh 
- Thủ quỹ: ĐĐ. Quách Thành Sattha 
- Uỷ viên : ĐĐ. Thích Thiện Hạnh 
- Uỷ viên : ĐĐ. Thích Minh Hạnh 
- Uỷ viên: Cư sĩ Ngô Văn Ngợi.  

Hồng Trung

Leã boå nhieäm Ban quaûn trò 
Thích Ca Phaät Ñaøi

HT. Thiện Tâm Trưởng ban Quản trị phát biểu tại buổi lễ HT Trưởng ban nhận hoa chúc mừng



Phaät giaùo Laøo daâng töôïng 
Phaät ñeán chuøa Quaûng Nghieâm

Tin & ảnh: Đại đức Tuệ Quyền

Được sự cho phép của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
và bộ Ngoại giao CHDCND Lào, cũng như sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng 
Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2010 chùa Quảng Nghiêm TP. Biên Hòa long trọng 

cử hành lễ tiếp nhận kim thân Đức Phật tổ Thích Ca do lãnh sự quán CHDCND Lào, Phật 
giáo Lào và bà Nông Lặc Soukthavone dâng cúng.

Đến tham dự lễ có đại diện lãnh sự quán Lào và gần 100 thành viên gồm chư tăng và 
phật tử. Ngoài ra trong buổi lễ còn có sự chứng minh của các chư tôn đức trong Ban Trị 
sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông có Hòa thượng Viên 
Minh Trưởng ban Phật giáo Nam tông, viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ trì chùa tổ 
Bửu Long, Thượng tọa Giác Chánh - Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Thượng 
tọa Bửu Chánh - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, cùng chư tăng ni trụ trì các chùa 
thuộc tỉnh Đồng Nai, đại diện chánh quyền có ông Ngô Minh Đức Phó Giám đốc Công an 
tỉnh Đồng Nai, ông Trần Thanh Hùng Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện 
chính quyền TP. Biên Hòa và chính quyền xã Phước Tân, cùng đông đảo chư phật tử đến 
tham dự lễ.

Buổi lễ diễn ra trọng thể trang nghiêm và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo 
Việt Nam và Phật giáo Lào.
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NNgày 25 - 12 - 2010 (nhằm ngày 20 - 11 năm Canh Dần) Thiền viện Phước 
Sơn đã long trọng cử hành lễ khai mạc khóa thiền Vipassanā do Hòa thượng 
thiền sư Kim Triệu hướng dẫn. Về chứng minh và tham dự lễ khai mạc có HT. 

Thiền sư Kim Triệu Trụ trì Thích Ca Thiền Viện và chùa Kỳ Viên tại Hoa Kỳ; HT. Thiện 
Tâm – Uv Thường trực HĐTS. GHPGVN, Phó ban Phật giáo Quốc tế TW, trụ trì chùa Phổ 
Minh; HT. Viên Minh -Trưởng ban Phật giáo Nam tông (viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam), trụ trì chùa tổ Bửu Long; TT. Hộ Chánh - UV.HĐTS. GHPGVN Phó ban Hướng dẫn 
Phật tử TW; TT. Giác Chánh - Trưởng ban Văn hóa Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, 
trụ trì chùa Bửu Đức, TP. Biên Hòa; TT. Bửu Chánh - UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp 
TW. GHPGVN, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai; TT. Thiện Nhân UV. ban 
Hoằng Pháp TW. GHPGVN, trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài; TT. Tăng Định UV. ban Nghi lễ 
TW. GHPGVN, trụ trì chùa Kỳ Viên v.v… cùng chư Tăng trụ trì và đại diện các chùa hệ 
phái về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực                
UBMTTQ tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Phước Ninh - Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ông 
Ngô Minh Đức – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; bà Võ Thị Mộng Thu - Trưởng 
phòng Phật giáo ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, cùng quý đại diện ban ngành đoàn thể 
lãnh đạo và chánh quyền địa phương xã Phước Tân. Về phía quan khách có ông Lê 
Thành Ân - Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng phu nhân. Buổi lễ diễn ra trong 
không khí trang nghiêm với sự tham dự hơn 500 tăng ni, phật tử thiền sinh.

Thiện Phúc

x

Tổng lãnh sự Quán Hoa Kỳ (người có dấu x)
              đang thực tập thiền

Leã khai giaûng khoùa thieàn Vipassana 
taïi thieàn vieän Phöôùc Sôn



Ngày 26/12/2010 Đại đức 
Thiện Minh - Ủy viên HĐTS.            
GHPGVN, Phó ban Từ thiện 

TW đã cùng với Hội chữ Thập đỏ Q.1 do bà 
Đinh Thị Ngọc Châu Chủ tịch hội làm Trưởng 
đoàn đã đến xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long khám bệnh từ thiện và phát 
quà cho 300 người nghèo tại địa phương. 
Được biết trong đoàn khám bệnh có 6 Bác 
sĩ cùng các y sĩ, dược sĩ đã nhiệt tình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, 
ngoài các y bác sĩ của Hội chữ Thập đỏ Q.1 còn có sự tham dự của Thượng tọa Thiện Pháp 
trụ trì chùa Thiền Quang I và chư tăng, phật tử Tổ đình Bửu Quang. Sau khi khám bệnh và 
nhận thuốc xong, mỗi bệnh nhân còn được nhận một phần quà là 2 chai nước ngọt và bao 
thơ trị giá 50.000 đồng. Cuối buổi khám bệnh từ thiện ông Chủ tịch UBND xã đã có lời cảm 
ơn chân thành và tặng quà lưu niệm đến đoàn. Tổng kinh phí hơn 50.000.000 đồng.

Danh sách phật tử ủng hộ:

1. Hội chữ Thập đỏ Q. 1: ủng hộ toàn bộ thuốc; 2. Gđ cô Nguyễn Thị Cúc: 5.000.000 
đồng, Gđ Hồ Phúc Nguyên và chị Tiến: 5.000.000 đồng; Gđ Mai Loan: 3.000.000 đồng; 
Gđ Trúc Như: 3.000.000 đồng, Gđ Ngọc Nghiêm: 3.000.000 đồng; Nguyễn Tiến Đức: 
1.000.000 đồng.   

Khaùm beänh vaø 
phaùt quaø töø thieän 
taïi tænh Vónh Long

Tin & ảnh:  Quán Như
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Chuøm aûnh sinh hoaït 
Phaät söï thaùng 12

3

4

2

ảnh 1,2,3,4: Hội nghị Phật giáo Nam tông Khmer 
tổ chức tại Kiên Giang

5 5

ảnh: Lê Hà

1



ảnh 5,6,7,8: Lễ khai mạc khóa thiền mùa đông tại 
Thiền viện Phước Sơn

9

10

ảnh 9,10,11: Lễ tiếp nhận kim thân Phật của phái đoàn 
Phật giáo Lào hiến cúng cho chùa Quảng Nghiêm

6

7

8

11



14

15

ảnh 14,15: HT. Tổng biên tập dự lễ khánh thành 
chùa Thanh Lương - Hà Tĩnh

12

13

ảnh 12,13: HT Tổng biên tập dự lễ kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam

16

17



ảnh 19,20,21: Lễ bổ nhiện BQT Thích Ca Phật Đài
19

20

21

ảnh 16,17,18: Đoàn khám bệnh và phát quà từ thiện 
cho bà con tại tỉnh Vĩnh Long

18

MÔØI ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TREÂN 
TAÏP CHÍ PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY

                   * Bìa bốn: 200 x 280mm = 8.000.000 đồng
                   * Bìa hai: 200 x 280mm = 7.000.000 đồng
                   * Bìa ba: 200 x 280mm = 6.500.000 đồng

                   * Trang quảng cáo

                     - 1/2 trang = 2.500.000 đồng
                     - 1/4 trang = 1.500.000 đồng
                     - 1/8 trang = 800.000 đồng

(Giá cho một lần đăng)

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy



DANH SAÙCH UÛNG HOÄ TAÏP CHÍ PGNT SOÁ 4
01

Hồ Kim Ngọc
Văng Phi Nga
Hà Thế Hưng

133 quyển

02 GĐ cô Hiền Khánh 133 quyển

03 Nguyễn Thị Cúc (Thái Bình Shoes) 66 quyển

04 Thân mẫu ĐĐ Thiện Mẫn (chùa Pháp Quang) 33 quyển

05 GĐ Thiện Trí - Như Hạnh 30 quyển

06 Nguyễn Thị Diễm 20 quyển

07 Minh Đức 20 quyển

08 Đặng Kim Liên 13 quyển

09 Như Đức 13 quyển

10 GĐ Phạm Minh Hùng 13 quyển

11 Tố Ngọc 6 quyển

12 GĐ Lê Thị Đua 6 quyển

13 GĐ Nguyễn Minh Nhơn 6 quyển

14 GĐ Lê Thị Tuyết Nga 6 quyển

15 TN Diệu Liên 3 quyển

16 TN Quang Mỹ 20 quyển

17 GĐ Tôn Thất Lập - chị Hương 133 quyển

18 Cháu chị Hương 6 quyển

19 ĐĐ Phước Định 40 quyển

20 Võ Thị Kim, PD Hạnh Ngọc 40 quyển

21 Phật tử Nguyên Đạt 133 quyển

22 Phật tử Võ Quang Cảnh, PD Nguyên Hạnh 100 quyển

23 Phật tử Nguyễn Diệu Thủy Liên, PD Quảng Hồng 100 quyển

24 Phật tử Phan Hòa Thuận, PD Trí Minh 
Nguyễn Thị Kim Ngân, PD Ngọc Hiền

133 quyển

                   * Bìa bốn: 200 x 280mm = 8.000.000 đồng
                   * Bìa hai: 200 x 280mm = 7.000.000 đồng
                   * Bìa ba: 200 x 280mm = 6.500.000 đồng

                   * Trang quảng cáo

                     - 1/2 trang = 2.500.000 đồng
                     - 1/4 trang = 1.500.000 đồng
                     - 1/8 trang = 800.000 đồng



                 PHIẾU ĐẶT MUA

Họ và tên: ......................................................

Địa chỉ: ..........................................................

......................................................................

Địa chỉ nhận báo: ...........................................

......................................................................

Điện thoại: .....................................................

Email: ............................................................

ĐĂNG KÝ MUA TẠP CHÍ

- Số tháng 

Từ tháng ......... đến tháng .......... năm 2011

- Số cuốn: ................... cuốn/tháng

- Đơn giá: 15.000 đồng/cuốn

- Thành tiền: ..................................... đồng

Số tài khoản: .................................................

(trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản)
         
          Ngày          tháng         năm  2011
                       Người đặt mua

        
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

    Thanh toán trực tiếp tại Tòa soạn báo

    Thanh toán một lần trọn phiếu mua hàng  

 theo dịch vụ chuyển tiền tại bưu cục gần nhất 

    Chuyển vào tài khoản: 

NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

  Tên: Lê Hiền Anh Tân

  Tài khoản số: 36917679

 (Trường hợp quý khách ngoại thành tính thêm   

 tiền cước phí gởi bưu điện cho từng cuốn)

25 Sư Giác Khoan (Pháp viện Thánh Sơn) 100 quyển

26 Bùi Nữ Thục Vy 60 quyển

27 Bùi Nữ Diễm Mi 60 quyển

28 Lê Ngọc Thiên An 50 quyển

29 Lê Thị Thùy Hương 50 quyển

30 Bùi Nữ Anh Thy 50 quyển

31 Bùi Nữ Phương Nghi 50 quyển

Giá: 15.000 đồng


