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Laù thö Toøa soaïn
Vu Lan saép trôû veà trong giôùi Phaät giaùo. Ngaøy Töï töù cuûa Chö taêng ni Phaät giaùo Baéc 

truyeàn. Ngaøy nhöõng ngöôøi Phaät töû vui möøng saém y phuïc, hoa quaû ñeán ngoâi giaø lam nhaát taâm 
cuùng döôøng ñaïi chuùng Taêng giaø vôùi taùc yù caàu an cho gia ñaïo vaø caàu sieâu cho cöûu huyeàn thaát toå 
ñaõ quaù vaõng. Phaät giaùo Nam toâng, ngaøy naøy cuõng toå chöùc leã ñaët baùt hoäi ñeán ñaïi chuùng giaø 
lam, nhaèm taïo duyeân laønh cho Phaät töû cuùng döôøng gieo duyeân laønh giaûi thoaùt.

Vu lan - Muøa baùo hieáu laø ngaøy ngöôøi Phaät töû quan taâm, chuù yù, thöông yeâu cha meï cuûa 
mình nhieàu hôn nhöõng ngaøy khaùc. Tình thöông vaø söï hieáu thaûo cuûa con daønh cho cha meï theå 
hieän qua vaät chaát vaø tinh thaàn. Veà phöông dieän vaät chaát, ngöôøi con mua quaø, taëng phaåm 
daâng cha meï trong dòp leã Vu Lan. Veà phöông dieän tinh thaàn, neáu cha meï taïi tieàn, ngöôøi con 
laøm phöôùc boá thí caàu an cho cha meï soáng baùch nieân tröôøng thoï; neáu cha meï quaù vaõng caàu sieâu 
ñoä cho vong linh song thaân an vui nôi nhaøn caûnh.

Trong cuoäc soáng, ai cuõng coù cha vaø meï. Hình aûnh song thaân ñoái vôùi chuùng ta quaû thaät 
thieâng lieâng vaø caûm ñoäng. Thieâng lieâng laø ôû choã, duø ñöùa con bao lôùn cha meï vaãn xem con 
nhö thuôû naøo. Coøn caûm ñoäng, caùc  con caøng khoân lôùn bao nhieâu thì tuoåi ñôøi cha meï luïi taøn 
theo ngaøy thaùng baáy nhieâu. Nhö caâu thô: Nöôùc bieån meânh moâng khoâng ñong ñaày tình meï, 
maây trôøi loàng loïng khoâng phuû kín coâng cha. Theá neân, phaän laøm con, chuùng ta laáy hieáu haïnh 
laøm ñaàu.

Trong kinh Haïnh phuùc - Mangalasutta, Ñöùc Phaät daïy: Nuoâi döôõng cha meï giaø laø vaän 
may toái thöôïng; Trong kinh Suttanipaøta, thôø meï cha ñuùng phaùp, sau khi maïng chung sanh 
nhaøn caûnh. Ngöôïc laïi, nhöõng ai baát hieáu vôùi cha meï seõ bò quaû baùo nhaõn tieàn, khi thaân hoaïi 
maïng chung seõ sa ñoïa aùc ñaïo.

Muøa Vu Lan laø ñeå nhaéc nhôû chuùng ta hieáu thaûo cha meï nhieàu hôn. Neáu ai ñoù coù nhöõng 
haønh ñoäng vaø tö töôûng khoâng toát vôùi ñaáng sinh thaønh, xin quyù vò haõy nhanh choùng thay ñoåi 
vaø höôùng thieän.

Nhaân dòp Vu lan - Muøa baùo hieáu, Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân thuûy xin kính chuùc Chö 
toân ñöùc giaùo phaåm, Quyù vò khaùch quyù vaø toaøn theå Phaät töû höôûng muøa Vu lan an vui, thònh 
vöôïng trong Phaät Phaùp.
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Phaät giaùo Vöông quoác Campuchia thaêm Vieät Nam

Nhận lời mời của 
Trung ương GHPGVN, 
chiều 10/7/2012, đoàn 
Phật giáo Vương quốc                    
Campuchia gồm 15 
thành viên do Đại Tăng 
thống Hòa thượng Tep 
Vong làm Trưởng đoàn 
đã có chuyến thăm 
chính thức Việt Nam.

Đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Hòa thượng (HT) Thích 
Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Gia Quang, 
Phó Tổng Thư ký HĐTS; ĐĐ. Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư ký HĐTS, 
Phó Văn phòng I TƯGH; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo 
cùng các chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ. 

Sáng 11-7, đoàn tới thăm chùa Quán Sứ, Trụ sở TW GHPGVN. Đại 
lão HT. Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn đức 
HĐTS TƯGH đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Tại buổi tiếp xúc thân mật, 
ngài Đại Tăng thống HT. Tep Vong bày tỏ hoan hỷ trước mối quan hệ 
đoàn kết gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia ngày càng 
phát triển cùng những thành tựu Phật sự to lớn, ghi đậm dấu ấn trong 
cộng đồng Phật giáo thế giới của Phật giáo hai nước.

Trong lời đáp từ, Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN trân trọng chúc 
ngài Đại Tăng thống và các thành viên trong đoàn an lạc, cát tường, 
chúc đoàn có chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp.

Dịp này, đoàn cũng đã tới tham quan trụ sở Ban Truyền thông    
GHPGVN, cư sĩ Từ Vân Phạm Nhật Vũ thay mặt Ban Truyền thông, giới 
thiệu với đoàn về quá trình xây dựng hệ thống truyền hình An Viên của 
GHPGVN.

Chiều cùng ngày, đoàn tới chào xã giao Ban Tôn giáo Chính phủ. 
Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính 
phủ cùng các vị lãnh đạo và chuyên viên Vụ Phật giáo đã thân mật đón 
tiếp đoàn. Tại buổi gặp gỡ, ngài Đại Tăng thống đã giới thiệu về tổ 

HT. Tép Vong tại chùa Quán Sứ

Ngài Đại Tăng thống và phái đoàn lễ Phật

Đức Pháp chủ thân mật tiếp HT tại trụ sở GHPGVN

Ngaøi Ñaïi Taêng thoáng 
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chức Phật giáo Campuchia, theo đó được Hiến pháp nước này công nhận và 
bảo vệ. Các hoạt động Phật sự  theo hệ thống quản lý hành chính của Bộ Lễ 
nghi và Tôn giáo xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Sau đó, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
thân mật tiếp ngài Đại Tăng thống HT. Tep Vong và đoàn tới thăm. Tại đây, 
ngài Đại Tăng thống đã báo cáo sơ bộ hiện tình Phật giáo Campuchia, đồng 
thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ 
Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, làm nên chiến thắng lịch sử 
ngày 7-1-1979 cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện 
nay. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Phật giáo Vương quốc Campuchia, ngài Đại Tăng 
thống Tep Vong chân thành cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, thân tình và trọng 
thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã 
dành cho đoàn. Hòa thượng Tăng thống Tep Vong hy vọng tình hữu nghị bền 
vững giữa nhân dân và Phật giáo hai nước sẽ ngày càng phát triển thuận lợi, 
vì hòa bình, độc lập và phát triển của hai dân tộc anh em.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn ngài Đại Tăng thống đã đến 
thăm và cầu chúc tình hữu nghị Việt Nam, Campuchia cũng như Phật giáo hai 
nước ngày càng tăng trưởng, góp phần vào việc ổn định hòa bình, an ninh 
khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian ở thăm Hà Nội, đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tham quan danh lam thắng cảnh thủ đô và Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Sóc Sơn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

tiếp HT Tep Vong

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM gắn huy hiệu TP 
lên Pháp y của HT. Tep Vong

HT. Tep Vong thăm Văn phòng II Trung ương 
Giáo hội và Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 14-7, đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do Hòa thượng Đại 
Tăng thống Tep Vong dẫn đầu đã đến thăm Văn phòng II TƯGH (thiền 
viện Quảng Đức, TP. HCM) và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM 
(thiền viện Vạn Hạnh).

Đón tiếp ngài Đại Tăng thống và phái đoàn tại thiền viện Quảng Đức 
có HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Từ 
Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; HT. Thích Thiện Nhơn, 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn giáo phẩm, 
cư sĩ Thường trực HĐTS, lãnh đạo Văn phòng II.

Thay mặt GHPGVN, HT. Thích Đức Nghiệp phát biểu chào mừng ngài 
Đại Tăng thống và các thành viên phái đoàn Phật giáo, Bộ Lễ nghi và 
Tôn giáo Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị đất nước và Phật 
giáo Việt Nam, trong tinh thần củng cố mối bang giao giữa Vương quốc     
Campuchia và CHXHCN Việt Nam cũng như Phật giáo giữa hai nước ngày 
càng tiến triển tốt đẹp.

Ngài Đại Tăng thống đã bày tỏ niềm vinh dự được GHPGVN dành cho 
đoàn sự đón tiếp rất nồng hậu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 
với đất nước và Phật giáo Việt Nam, cụ thể là quân tình nguyện Việt Nam 
đã không quản ngại hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp Campuchia 
thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước ngày 7-1-1979; 
nhờ đó, Phật giáo Campuchia được phục hồi, chùa chiền được xây dựng, 
trường Phật học được mở mang ngày càng nhiều, thành quả ngày nay là 

HT. Tep Vong thăm Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Sóc Sơn – Hà Nội

HT.Thích Đức Nghiệp tặng quà lưu niệm
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lớp tu sĩ đang lãnh đạo Phật giáo Campuchia, mà một số vị tiêu biểu có mặt 
trong phái đoàn đến Việt Nam lần này.

Ngài Đại Tăng thống cũng đã gởi lời thăm hữu nghị của các vị lãnh đạo 
cao nhất đất nước Campuchia đến lãnh đạo GHPGVN. “Sự hòa hợp, tình hữu 
nghị giữa hai quốc gia và Phật giáo hai nước là điều kiện quan trọng đem 
lại sự an lạc chung cho nhân dân Campuchia và Việt Nam” ngài Đại Tăng 
thống nhấn mạnh.

Tại trụ sở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, HT. Thích Trí Quảng, 
Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯGH, Viện trưởng Học 
viện đã thân mật tiếp đón ngài Đại Tăng thống và phái đoàn.

Phát biểu chào mừng, HT. Thích Trí Quảng đã bày tỏ niềm vui khi được 
đón tiếp ngài Đại Tăng thống và đặc biệt hơn, được nhìn thấy sắc diện tốt 
đẹp của ngài, mặc dù ngài tuổi đã cao và có chuyến hành trình dài đến 
thăm Hà Nội, TP. HCM, và sắp đến là một số tỉnh, thành phố thuộc đồng 
bằng sông Cửu Long, nơi có nhiều ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo 
Nam tông Khmer. 

Hòa thượng đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm hữu 
nghị, gặp gỡ và hội đàm với ngài Đại Tăng thống tại Phnom Penh mà Hòa 
thượng làm trưởng đoàn giáo phẩm cao cấp GHPGVN vào trung tuần tháng 
6 vừa qua. “Campuchia là đất nước thuần Phật giáo. Từ năm 1979, với 6 tu 
sĩ còn lại, đến nay đã phát triển hơn 50.000 tu sĩ - đó là con số ấn tượng đối 
với chúng tôi. Ở đất nước Việt Nam có hơn 10.000 tu sĩ theo truyền thống 
Phật giáo Nam tông Khmer, điều đó có nghĩa là Phật giáo Campuchia đã có 
ảnh hưởng, phát triển không chỉ ở trên đất nước mình mà lan rộng cả khu 
vực, có ảnh hưởng nhiều nước trên thế giới” - Hòa thượng phát biểu.

Hòa thượng Viện trưởng cũng thông báo đến ngài Đại Tăng thống và 
phái đoàn về lịch sử hình thành của Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM cũng 
như dự án về cơ sở đào tạo diện tích 24ha đã được chính quyền TP. HCM 
cấp. Hòa thượng cũng hy vọng sau khi cơ sở này được xây dựng hoàn tất, 
việc trao đổi Tăng sinh giữa Phật giáo hai nước sẽ được thúc đẩy ngày càng 
nhiều hơn.

Sau lời chào mừng đầy đạo tình và khiêm tốn, ngài Đại Tăng thống đã 
nhắc lại những ân tình sâu nặng của đất nước và Phật giáo Campuchia đối 
với đất nước và Phật giáo Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại.

Khi đến TP. HCM Ngài bày tỏ niềm vui, được thấy sự hiện diện cùng phát 
triển của nhiều truyền thống Phật giáo ở đây, khác với ở Hà Nội chỉ thấy 
truyền thống Bắc tông. “Tuy có những khác biệt giữa các truyền thống Phật 
giáo, nhưng chúng ta có thể học hỏi nhau trên những điểm khác biệt đó, 
để cùng xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy 
cũng vì một mục đích chung là loại bỏ tham, sân, si, hướng đến đời sống 
giải thoát, an lạc” - ngài nói. 

“Nơi nào có tham, sân, si thì nơi đó có sự mất đoàn kết, bất hòa” - ngài 
Đại Tăng thống nhấn mạnh. 

Ngài Đại Tăng thống cũng bày tỏ mong muốn Học viện Phật giáo VN tại 
TP. HCM sẽ tiếp nhận các Tăng sinh Campuchia trong tương lai, như lời Hòa 
thượng Viện trưởng đã ngỏ ý.

Hai bên đã trao những món quà kỷ niệm mang dấu ấn văn hóa tâm linh 
của hai đất nước láng giềng trong đạo tình của những người tu và học theo 
Phật.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và chào xã giao Ủy ban Nhân dân, 
Ủy ban MTTQVN và Ban Tôn giáo TP. HCM.

Quang cảnh buổi tiếp đón tại Văn phòng II TƯGH

TTTS. Bửu Chánh tặng hoa chúc mừng HT. Tép Vong

Đoàn đến thăm Học viện PGVN 
tại TP HCM - Thiền viện Vạn Hạnh 

Tiếp đón đoàn tại tòa Viện Trưởng

Chụp hình lưu niệm tại Học viện PGVN

 6     Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 22 (tháng 08)



Ngài Đại Tăng thống Phật giáo Vương quốc Campuchia 
và phái đoàn thăm chùa Phổ Minh - Gò Vấp

Trong chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam từ chiều 10-07-2012 
theo lời mời của Trung ương GHPGVN, Đoàn Phật giáo Vương quốc 
Campuchia gồm 15 thành viên do Đại Tăng thống HT. Tep Vong, vua 
sải làm trưởng đoàn đã đến Hà Nội tham quan và thăm viếng Trụ sở 
TƯGHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, một số chùa ở miền Bắc cùng 
viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều 
13-7, phái đoàn Phật giáo đất nước chùa Tháp đã đến TP. HCM. Sau 
lễ cung đón, Ngài Đại Tăng thống đã thăm viếng và làm việc với các 
cơ quan Phật giáo thuộc Văn Phòng 2 TƯ GHPGVN, và chính quyền 
thành phố TP. HCM. 

Sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012 (27/5 Nhâm Thìn) lúc 
10 giờ 45 phút, Phái đoàn đã đến thăm hữu nghị chùa Phổ Minh 
- Gò Vấp. Đón tiếp phái đoàn có HT. Thiện Tâm, Ủy viên Thường 
trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam                       
Campuchia, Trụ trì chùa Phổ Minh; TTTS. Bửu Chánh UV. HĐTS, Phó 
ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, Đồng 
Nai, một số chư tăng các tự viện tại TP. HCM, cùng đông đảo Phật 
tử. 

Ngài Đại Tăng thống HT. Tep Vong bày tỏ hoan hỷ trước sự tiếp 
đón ân cần và nồng nhiệt của chư Tăng và phật tử chùa Phổ Minh. 
HT. Thiện Tâm trao hoa chúc mừng HT. Tep Vong và ông Phó Quốc 
Vụ Khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia – Phái đoàn 
vân tập trên chánh điện lễ Phật cùng đọc kinh chúc phúc cho Phật tử 
tham dự. HT. Thiện Tâm đại diện chư Tăng tham dự rải nước chúc 
thọ Ngài Đại Tăng Thống, chúc bình an cho phái đoàn và trao quà lưu 
niệm cho các thành viên trong đoàn. HT. Thiện Tâm thỉnh mời phái 
đoàn thọ trai và sau đó, đoàn sẽ tiếp tục lên đường đi TP. Cần Thơ, 
Trà Vinh và Sóc Trăng vào chiều chủ nhật theo lịch. 

Phái đoàn Phật giáo Campuchia 
thăm tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh

Ngày 17-7, phái đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do ngài 
Đại Tăng thống Tep Vong dẫn đầu đã rời TP. Cần Thơ đi Sóc Trăng, 
thăm Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ tại TP.Sóc Trăng.

Tiếp ngài Đại Tăng thống và phái đoàn có HT. Dương Nhơn, Phó 
Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự 
THPG Sóc Trăng, đồng thời là Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi Yêu nước 
tỉnh, Hiệu trưởng danh dự, cùng các vị đại diện BTS THPG, Ban Giám 
hiệu và đông đảo giáo viên, học viên.

Sau bữa cơm trưa thân mật tại trường, đoàn đã rời Sóc Trăng đi 
Trà Vinh.

Tại Trà Vinh, sáng 18-7, ngài Đại Tăng thống và phái đoàn đã đến 
thăm Ban Trị sự THPG, văn phòng đóng tại chùa Lưỡng Xuyên (xem 
tiếp trang 16) 

Phái đoàn lễ Phật tại chùa Phổ Minh - Gò Vấp

HT. Tep Vong và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm với  
HT. Danh Nhưỡng và chư Tăng tại chùa Chantarangsay

Phái đoàn Tại trụ sở UBND TP. Cần Thơ

Buổi đón tiếp tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
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HT. Thích Thiện Tâm
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị VN - CPC TP. HCM

V ào ngày 12/6/2012, phái đoàn cấp 
cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do 
Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó chủ 

tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố 
Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã sang thăm hữu nghị Phật 
giáo Campuchia. Đặc biệt là nhân dịp này, đoàn 
đã đến thăm nhị vị Đại tăng thống của Phật giáo           
Campuchia: Hòa thượng Tep Vong và Hòa thượng 
Bour Kry của hai hệ phái Thammayut Nikaya và 
Maha Nikaya.

Hai bên Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau ôn 
lại những dấu ấn lịch sử trong mối thâm giao giữa 
Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là Phật giáo của 
hai nước từ nhiều năm qua cũng như hiện nay.

Hòa thượng trưởng đoàn Phật giáo Việt Nam đã 
phát biểu: “Đầu thế kỷ XX, nhiều vị cao tăng Phật 

giáo Việt Nam như quý Hòa thượng Hộ Tông, Bửu 
Chơn, Giới Nghiêm, Siêu Việt… đã sang Campuchia 
tu học, sau đó trở về truyền bá Phật giáo Nam Tông 
tại Việt Nam; ngược lại, cũng có những vị tăng 
Việt Nam sang truyền bá Phật giáo Bắc Tông tại                               
Campuchia. Hiện nay, tại Campuchia có rất nhiều 
người Việt sinh sống và cũng có nhiều vị sư Nam 
Tông Khmer đang tu học tại Campuchia.

Chuyến thăm Phật giáo Campuchia lần này nhằm 
góp phần tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết 
truyền thống hữu nghị giữa Phật giáo và nhân dân 
hai nước, vì mục tiêu chung là xây dựng nền hòa 
bình, vì sự an lạc cho hai nước chúng ta”.

Hai đoàn đã thông tin tóm tắt cho nhau về tình 
hình hoạt động của Phật giáo mỗi nước.

Cụ thể như hiện nay, Việt Nam có khoảng 10.000 
vị sư Nam Tông Khmer. Trong các ngôi chùa Khmer 
đều có Đại tạng kinh tiếng Campuchia.

Bày tỏ niềm tri ân đối với đất nước và Phật giáo 
Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia vượt qua những 
khó khăn trong quá khứ và tiếp tục hỗ trợ trong 
hiện tại. Hòa thượng - Đại tăng Tep Vông thay mặt 
cho nhân dân và Phật giáo Campuchia, phát biểu:

“Chúng tôi ủng hộ con đường trung đạo mà Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã đi trong lịch sử, qua việc 
đấu tranh bảo vệ Chánh pháp năm 1963, trong việc 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, 
cũng như đang đi hiện nay. Bản thân tôi đã chứng 
kiến những khổ đau do chiến tranh, những thiệt 
hại trầm trọng do các chính sách cực đoan gây ra 
cho đất nước và người dân, trong đó có Phật giáo 
chúng tôi. Là đệ tử đức Phật, chúng ta cần tham gia 
xây dựng xứ sở theo con đường trung đạo, tránh xa 
các cực đoan, nhằm xây dựng sự hòa hợp, lợi lạc 
cho số đông”.

Trong dịp này, đoàn đã đến thăm Hòa thượng 
Bour Kry, Đại tăng thống phái Thammayut Nikya 
tại văn phòng trường Đại học Phật giáo Preah              
Sihamoniraja (Phnom Penh).

Hòa thượng Bour Kry nhiệt liệt chào mừng đoàn 
Phật giáo Việt Nam. Sau khóa kinh cầu nguyện 
ngắn cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - 
Campuchia luôn phát triển bền vững, ngài đã thông 
báo cho đoàn sơ nét về tình hình hoạt động của 
Phật giáo Campuchia, đặc biệt là về lĩnh vực giáo 
dục Phật giáo.

Ngài mong muốn trong tương lai sẽ có các hoạt 
động trao đổi, giao lưu giáo sư, tăng sinh viên giữa 
các Học viện Phật giáo Việt Nam với Đại học Phật 
giáo Campuchia. Hòa thượng còn cho biết: Tại 

Phaät giaùo Vieät Nam - Campuchia 
ngaøy caøng ñoaøn keát vaø hôïp taùc
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Đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia vào Lăng viếng Bác
Campuchia, Phật giáo được Hiến pháp công nhận 
và bảo vệ. Các hoạt động Phật sự được điều hành 
theo hệ thống quản lý hành chính của Bộ Lễ nghi và 
Tôn giáo từ cấp trung ương đến địa phương. Tất cả 
việc bổ nhiệm nhân sự thuộc Phật giáo đều có sự 
đồng thuận của hai vị Tăng thống của hai hệ phái 
Maha Nikaya và Thammayut Nikaya mới được chính 
thức công nhận và hợp pháp.

Khi đến thăm Bộ Tôn giáo và Lễ nghi, tại đây 
ngài Bộ trưởng Minh - khin và các quan chức đã 
nồng nhiệt tiếp đoàn và cho biết: Mặc dù Hiến pháp 
công nhận đạo Phật là quốc giáo, với 95% dân số là 
tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên, không hề có những hạn 
chế, phân biệt đối xử nào đối với các tôn giáo khác, 
như: Ki-tô giáo có khoảng 2%, Hồi giáo khoảng 
1% dân số… tất nhiên, ảnh hưởng các tôn giáo này 
trong xã hội là không đáng kể.

Kết thúc chuyến thăm viếng, Hòa thượng Thích 
Trí Quảng đã thay mặt Phật giáo Việt Nam cảm 
ơn lãnh đạo Phật giáo và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo 
Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn trong 
chuyến viếng thăm hữu nghị này.

Hòa thượng đã phát biểu: “Trước sự phục hồi 
kỳ diệu của đất nước và Phật giáo Vương quốc      
Campuchia, qua những con số, thông tin mà ngài 
Bộ trưởng và các vị quan chức thuộc Bộ đã cung 
cấp, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Phật giáo nói 
riêng và đất nước Campuchia nói chung sẽ tiếp tục 
phát triển bền vững”.

Theo tin từ Ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, sắp tới vào khoảng trung tuần tháng 
6 âm lịch, nhận lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, đoàn lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo 
Campuchia, do Hòa thượng - Đại tăng thống Tep 
Vong dẫn đầu, sẽ chính thức sang thăm hữu nghị 
nhân dân và Phật giáo Việt Nam; trong chương trình 
thăm viếng, có thể đoàn sẽ thăm Phật giáo Thành 
phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam.

Tôi vô cùng hoan hỉ nhận thấy sự hồi sinh và 
phát triển nhanh chóng của đất nước Campuchia, 

sau hơn ba thập niên xây dựng; đặc biệt đối với 
Phật giáo Campuchia, buổi đầu chỉ có 7 vị sư được 
thọ cụ túc năm 1979, ấy  thế mà đến nay cả nước 
đã có trên 60.000 vị. Chùa chiền được kiến thiết, 
trùng tu, xây dựng khang trang tốt đẹp. Mọi hoạt 
động lễ nghi, tu học được phát triển đáp ứng yêu 
cầu tín ngưỡng của nhân dân; đặc biệt là trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo tăng tài cho tương lai. Giáo 
hội Phật giáo Campuchia đã xây dựng 3 trường Đại 
học Phật giáo và hàng chục trường cao đẳng và 
trung cấp Phật học trên cả nước, trong khi dân số 
cả nước chỉ có trên 13 triệu người. Về đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội của nhân dân khá ổn định và 
mức tăng trưởng kinh tế tăng nhanh. Quan hệ hữu 
nghị hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới 
ngày càng mở rộng và rất có uy tín.

Đặc biệt, trong quan hệ hữu nghị và hợp tác 
truyền thống với Việt Nam đang ngày càng được 
mở rộng và phát huy hiệu quả toàn diện; hai bên 
luôn tin cậy, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau để cùng 
phát triển tốt đẹp. Nhờ thấm nhuần truyền thống 
đạo lý dân tộc “thương người như thể thương thân” 
và giáo lý “vô ngã vị tha - từ bi cứu khổ” của đạo 
Phật, nên nhân dân và phật tử hai nước bao giờ 
cũng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau trong mọi 
tình huống thăng trầm của đất nước, xem nhau như 
anh em một nhà, hy sinh vì sự sinh tồn trước mọi 
an nguy của đất nước trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam - Campuchia. Nhân dân và phật tử hai nước 
luôn thực hiện tinh thần “đồng cam cộng khổ, vui 
buồn có nhau”, thực hiện khẩu hiệu “giúp bạn là 
giúp chính mình”.

Mong rằng, nhân dân và phật tử Thành phố Hồ 
Chí Minh - nhân dân và phật tử thủ đô Phnôm Pênh 
nói riêng và nói chung là nhân dân và phật tử hai 
nước Việt Nam - Campuchia chúng ta sẽ tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc và Phật 
giáo hai nước hơn nữa, để bảo vệ và xây dựng 
tổ quốc của chúng ta ngày càng phồn vinh, thịnh 
vượng, thực hiện lý tưởng phục vụ vì hạnh phúc của 
nhân dân và hòa bình của khu vực và nhân loại.

Phái đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia tại Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Neùn taâm höông 
Hoøa thöôïng Hoä Toâng
      (1893- 1981)

Hằng năm vào ngày 26 tháng 7 Âl, Tăng Tín đồ Phật giáo Nam Tông Việt Nam long trọng cử 
hành lễ tưởng niệm Cố Đại lão Hòa thượng Hộ Tông bậc danh Tăng khai sơn Phật giáo Nguyên 
Thủy Việt Nam, Vị Tăng thống đầu tiên của Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Để tỏ lòng 
tôn kính công đức của Cố đại lão Hòa thượng Hộ Tông, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy xin giới 
thiệu đôi dòng Tiểu sử Hòa thượng

Hòa thượng Hộ Tông thế danh là Lê Văn 
Giảng, sinh năm 1893 tại làng Tân An, quận 
Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài xuất thân 

trong một gia đình trung lưu trí thức, thân phụ là 
ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Đinh Thị Giêng. 
Thuở nhỏ Ngài theo học chữ Hán và chữ Việt tại làng 
Tân An. Đến năm 20 tuổi Ngài sang Phnômpênh học 
chương trình Pháp văn tại trường Collège Sisavatt. 
Ngài thi đậu bằng Diplôme. Sau đó Ngài về học 
ngành Thú y tại trường Cao Đẳng ở Hà Nội, đậu 
bằng bác sĩ thú y, và làm việc tại Campuchia.

Mặc dù thành công mỹ mãn trên đường đời, có 
địa vị trong xã hội, nhưng men danh lợi không làm 
say lòng Ngài. Năm 34 tuổi, Ngài phát tâm bắt đầu từ 
bỏ thế tục, hướng về nghiên cứu con đường tu hành, 
thoát khỏi mùi danh bả lợi. Ngài tìm đọc nhiều kinh 
sách khác nhau và thực hành khổ hạnh, tuyệt dục. 
Cuối cùng Ngài gặp được đức Phó Vua sãi tại chùa  
Unalom Phnômpênh Campuchia. Ngài được Đức Phó 
Vua sãi giảng dạy bát chánh đạo và bảo Ngài hãy 
đến Pháp Bảo viện đọc quyển Bát Chánh Đạo bằng 
tiếng Pháp. Từ đó, Ngài có duyên lành với Phật giáo 
Nam Tông tại xứ chùa Tháp Campuchia. Ngài cùng 
với ông Nguyễn Văn Hiểu và các cư sĩ người Việt 
khác hội họp lúc thì tại Sài Gòn, lúc tại Phnômpênh 
để đàm đạo về Phật pháp. Ngài lập một ngôi chùa tại 
Phnômpênh là chùa Sùng Phước để hướng dẫn Việt 
kiều tu học theo Phật giáo Nam Tông. Mọi người gọi 
Ngài là A-Cha Giảng với lòng tôn kính. Vào ngày rằm 
tháng 10 năm Canh Thìn (1940), Ngài được đức Phó 
Vua sãi Campuchia truyền giới xuất gia tại chùa Sùng 
Phước Phnômpênh.

Cũng trong năm 1940, Ngài về Việt Nam xây 
dựng Tổ đình Bửu Quang tại ấp Gò Dưa, xã Tam 
Bình, huyện Thủ Đức, Sài Gòn. Đây là ngôi chùa đầu 

tiên của Phật giáo Nam Tông người Việt. Từ đây, 
nhiều ngôi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy được 
thành lập và Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu được 
truyền bá ở Việt Nam.

Năm 1944, Ngài trở lại Phnômpênh. Tại xứ chùa 
Tháp, Ngài chu du khắp nơi, Ngài vào rừng để 
thực hành thiền định Vipassanā theo hạnh Đầu Đà     
(Dhutanga).

Năm 1949, Ngài trở về Việt Nam cùng với cư sĩ 
Nguyễn Văn Hiểu và các thiện tín ban đầu của Phật 
giáo Nguyên Thủy lập chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ, quận 
3, Sài Gòn. Ở đây, Ngài thường xuyên thuyết pháp 
về kinh điển Pāli cho cư sĩ tín đồ tu học theo giáo lý 
Nguyên Thủy.

Từ lúc thấm nhuần chánh Pháp, Ngài luôn luôn 
tinh tấn hành đạo và hoằng pháp lợi sanh.

Năm 1954, Ngài cùng với Hòa thượng Bửu Chơn 
đã tham dự hội nghị kết tập Tam Tạng Pāli lần thứ 6 
tại Rangoon - Miến Điện. Ngài đã đọc diễn văn trong 
ngày bế mạc hội nghị.

Ngài đến Ấn Độ chiêm bái bốn Thánh tích trung 
tâm: Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, vườn Lâm Tỳ 
Ni và nơi Phật nhập Niết Bàn. Ngài cũng xuất ngoại 
sang Thái Lan và Tích Lan để nghiên cứu Tam Tạng 
Pāli và thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ (còn tiếp).

Cố HT. Hộ Tông
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Coá Tröôûng laõo Hoøa thöôïng 
THÍCH THANH TÖÙ
              (1927 – 2011)
 Troïn ñôøi taän tuïy phuïng söï 
  Ñaïo phaùp vaø Daân toäc

*Đối với di tích Trúc Lâm Yên Tử, từ ba chục năm 
trước đây, đã được Hòa Thượng Thích Thanh Tứ đặc 
biệt quan tâm. Ngài đã nhiệt thành ủng hộ và hoan 
hỉ làm Cố Vấn hội đồng khoa học “Trung tâm Unes-
co nghiên cứu ứng dụng Phật học Việt Nam” trong 
Chương trình vận động Trùng tu, tôn tạo các di tích 
Trúc Lâm Yên Tử từ những năm 90. Ngài đã tham dự 
và có bài phát biểu chỉ dẫn sâu sắc ở tất cả các cuộc 
Hội thảo khoa học về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 
các Danh Tăng, Cổ tự và các Hội nghị của Bộ Văn 
hóa, Giáo hội, Ban tôn giáo và Tỉnh Quảng Ninh Tổ 
chức bàn về Trùng tu tôn tạo các di tích để xây dựng 
Yên Tử trở thành khu Phật tích để đề nghị Unesco 
công nhận là Di sản Văn hóa của nhân loại.

Tại cuộc “Hội thảo khoa học: Trần Nhân Tông 
và Di sản Văn hóa Yên Tử” lần thứ II - năm 2001, 
tại Quảng Ninh, trong bài tham luận “Nhất tâm hồi 
hướng công đức trùng tu Thánh địa Yên Tử”, Hòa 
thượng Thích Thanh Tứ đã nhấn mạnh:

"Nhà nước ta, đặc biệt là chính quyền và ngành 
Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Ninh, trong nhiều năm 
qua đã làm hết sức mình để giữ gìn, tôn tạo và cả tôn 
vinh Thánh địa Yên Tử. Điều đó nhân dân cả nước 
đều biết, giới Tăng ni Phật tử đều biết. Cảm động 
nhất là nước ta tuy còn rất nghèo, nhưng của nổi là 
thảm thực vật rừng Yên Tử, của chìm là hàng chục 
triệu tấn than nằm sâu trong lòng Yên Tử, nhưng 
Nhà nước vì kiên quyết bảo tồn Thánh địa Trúc Lâm 
nên đã nghiêm cấm việc khai thác rừng và than trên 
bề mặt và trong lòng núi Yên Tử. Tôi được biết trong 

Tuệ Khương 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 

(tiếp theo & hết)

Hội thảo Yên Tử lần II này, ngoài nội dung tôn vinh 
công đức và sự nghiệp của đức Trần Nhân Tông và 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, quý vị còn bàn cả việc 
tu bổ, tôn tạo và xây dựng lại phần lớn các di tích 
xưa thuộc khu vực Yên Tử, mà ngày nay hầu hết đã 
trở thành phế tích.Thay mặt cho Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam cùng hàng triệu Phật tử trong cả nước, 
Chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình làm cho tốt 
đời đẹp đạo như xưa kia đức Điều Ngự Giác Hoàng 
Trần Nhân Tông đã làm và ngày nay Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tiếp nối”.

“Nhất tâm hồi hướng” đó của Hòa thượng và 
Trung ương Giáo hội đã nhận được sự hưởng ứng 
rộng rãi, nhiệt thành của đông đảo các giới đồng 
bào, Phật tử, các nhà hảo tâm ở cả trong và ngoài 
nước, cộng với sự ủng hộ tích cực của chính quyền, 
ban ngành các cấp; với tinh thần “Nhà nước và Nhân 
dân cùng làm”, từ đầu thiên niên kỷ III đến nay đã 
dấy lên ở các tỉnh miền Bắc và trong cả nước một 
trào lưu thi đua tôn tạo, phục hồi, xây dựng các Di 
tích Lịch sử - Văn hóa - Phật giáo, Du lịch Văn hóa 
tâm linh; đã tạo cho khung cảnh đất nước những 
nét phong phú, tươi sáng mới và một đời sống văn 
hóa đạo đức xã hội đậm chất nhân văn, thuần thành 
hơn. Riêng với các di tích tại Thánh địa Yên Tử, hơn 
chục năm trước đây những người đã có cơ duyên 
đến đây đều không khỏi xót xa trước cảnh hầu hết 
đã là phế tích; Đường lên vô cùng hiểm trở, hoang 
vu bởi đèo cao suối sâu tự nhiên và bởi cả hậu quả 
do nạn lâm tặc, khai thác than “thổ phỉ” gây ra. Đến 
nay, có dịp được hành hương về Yên Tử, mới cảm 
nhận hết được ý nghĩa sâu sắc về công đức khởi 
xướng của Hòa Thượng và công lao đóng góp to lớn 
của Nhà nước - Nhân dân và đông đảo Tăng ni Phật 
tử gần xa.

Điểm đáng ghi nhận sâu sắc ở Bậc Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Thanh Tứ là tinh thần Hòa hợp - Đồng 
hành giữa các truyền thống Phật giáo của ba miền 
Bắc - Trung - Nam. Xem lại những thước phim ghi lại 
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những chuyến hành hương về các Di tích chốn tổ 
Yên Tử Trúc Lâm của Hòa Thượng Thích Thanh Tứ 
những năm chín mươi, tôi luôn được thấy lại hình 
ảnh hai bậc Trưởng lão của Phật giáo ở hai đầu 
đất nước, thân thiết chân thành trong tình huynh 
đệ, thăm viếng nhau, tham vấn đàm đạo về những 
điều cùng quan tâm trăn trở: Phải sớm khôi phục 
xây dựng lại các Di tích Trúc lâm Yên Tử. Đúng là 
những ý tưởng lớn tốt lành thường gặp nhau. Từ 
những điểm tâm đắc tương đồng ấy mà các thủ tục 
về đất đai, xin giấy phép xây dựng v.v... với các cơ 
quan chức năng được giải quyết thuận lợi. Kết quả 
là các ngôi Thiền viện do Hòa thượng Thích Thanh 
Từ phát tâm xây dựng, Hòa thượng Thích Thanh 
Tứ nhiệt thành hỗ trợ, đã lần lượt được xây dựng ở 
các tỉnh miền Bắc. Đó là chùa Lân - Thiền viện Trúc 
Lâm Yên Tử; Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên – Vĩnh 
Phúc, Thiền viện Sùng Phúc - Hà Nội; Thiền viện 
Ni tại Vân Đồn và nhiều Thiền viện khác đang và 
chuẩn bị xây dựng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng 
Yên. Thật đúng như tinh thần lời Phật dạy: Người 
có Bắc Nam, nhưng Phật Pháp Tăng không phân 
chia Nam Bắc.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ tiêu 
biểu cho tinh thần “Tăng ni và Phật tử cả nước phải 
Đoàn kết - Hòa hợp, cùng nhau chung sức chung 
lòng để xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam càng 
ngày càng lớn mạnh và vững chãi như lời Ngài đã 
trả lời phỏng vấn trước Đại hội Phật giáo toàn quốc 
lần thứ VI (T/C NCPH số 6/2007).

* Sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài để Tăng 
ni sinh có đủ phẩm hạnh và trí tuệ, năng lực, kế tục 
xứng đáng sự nghiệp Hoằng dương Phật pháp của 
Phật Tổ tiền bối, là Phật sự được Hòa thượng đặc 
biệt quan tâm. Với ý nguyện nung nấu là phải phấn 
đấu để miền Bắc xây dựng được một Học viện Phật 
giáo xứng tầm với nơi cội nguồn, chốn Tổ của Phật 
giáo Việt Nam; hơn ba mươi năm qua, từ lớp Cao 
đẳng Phật học đầu tiên, phát triển thành Trường 
cao cấp Phật học tại Tổ đình Quán sứ rồi trở thành 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Để có được 
cơ ngơi bề thế, khang trang như ngày nay là quá 
trình cố gắng của Giáo hội, và nhờ vào tâm huyết, 
trí tuệ, sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ngài. 
Sau hai mươi năm tìm kiếm cả địa thế và cả sự ủng 
hộ, tài trợ của Nhà nước cùng các ngành các cấp và 
đông đảo đồng bào Phật tử gần xa, Ngài đã chọn 
được nơi đắc địa tại Phù Linh - Sóc Sơn, rồi tiến 
hành xây dựng khẩn trương và từ năm 2006 Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã khánh thành 
giai đoạn 1, được đưa ngay vào sử dụng, có Giảng 
đường, có Khu nội trú trong khuôn viên thanh tịnh, 
với các phương tiện thiết bị cần thiết cho Tăng Ni 

sinh yên tâm tu học tinh tấn.

- Tạp chí “Khuông Việt” do Hòa thượng Thích 
Thanh Tứ sáng lập và trực tiếp làm Tổng Biên Tập. 
Trong lời “Khuông Việt thưa cùng quý độc giả” trên 
trang nhất số đầu tiên - Số 1 tháng 12/2007 đã nhấn 
mạnh:

 “Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là cơ sở 
đào tạo nghiên cứu Phật giáo thuộc Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, có mối trao đổi học thuật với nhiều 
trường Đại học, cơ quan nghiên cứu trong nước và 
quốc tế. Tạp chí Khuông Việt của Học viện ra đời với 
tôn chỉ, mục đích là nghiên cứu, giới thiệu tri thức 
Phật học và những giá trị Văn hóa Phật giáo, theo 
phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 
Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.

Để thực hiện tôn chỉ mục đích trên, tinh thần 
“Lục hòa cộng trụ”, “Như  thị Tri kiến”, “Khế lý khế 
cơ” (thân ái hòa hợp, phản ánh trung thực khách 
quan, vận dụng sáng tạo giáo lý) là nguyên tắc nhất 
quán của Tạp chí Khuông Việt.

- “Về học tập của Tăng ni tôi nghĩ chỉ có thuận 
lợi vì đúng hướng, đây là trọng tâm công tác Hoằng 
pháp của GHPG Việt Nam. Trong Phật giáo đức Phật 
đã dạy cần phải lấy trí tuệ làm đầu. Cho nên, đào 
tạo các vị Tăng ni trẻ trở thành những người có tài 
có đức để phục vụ cho đạo pháp và dân tộc là điều 
quan trọng, chứ nếu muốn cho đạo pháp hưng thịnh 
lên mà những Tăng ni trẻ không có tài có đức thì 
không làm được gì. Nhà nước ta cũng vậy, muốn 
giàu mạnh lên cũng cần những người có tài có đức 
thì mới xây dựng được đất nước hùng cường” (Tạp 
chí NCPH số 6/2007). 

Suốt cuộc đời hy sinh cho Dân tộc, cống hiến 
cho Đạo pháp; Đảm trách nhiều chức danh lãnh 
đạo cao cấp trong Đạo ngoài Đời. Dù ở cương vị 
nào Hòa thượng Thích Thanh Tứ cũng một lòng vì 
nước vì dân, luôn luôn tận tụy phụng sự lý tưởng 
Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” và Ngài 
cũng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt 
của các cấp Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, 
cùng đông đảo đồng bào ta ở trong và ngoài nước. 
Đảng, Nhà nước ta đã tôn vinh, trao tặng Ngài nhiều 
Huân chương cao quý, tiêu biểu là huân chương 
Hồ Chí Minh, huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 
huân chương Độc lập, huân chương Đại Đoàn kết 
Dân tộc, bằng tuyên dương công đức của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam cùng nhiều Huân Huy chương, 
Kỷ niệm chương danh dự của các Bộ ngành, tổ chức 
xã hội khác. 

Từ giữa mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2554 – Năm 
Canh Dần, 2010 Hòa thượng đã bước sang tuổi 84, 
sức khỏe của Ngài có phần suy (xem tiếp trang 48).
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KINH MAÄT HOAØN
HT. Thích Minh Châu

Daṇḍapāni hỏi đức Phật đã thuyết những 
gì, đã nói những gì. Đức Phật trả lời, lời 
Ngài thuyết không đem lại một luận nào 

ở đời, và các tưởng không ám ảnh vị Bà-la-môn 
(đã đoạn lậu hoặc) sống không bị dục triền phược, 
với nghi ngờ đoạn diệt, với hối quá trừ diệt, không 
tham ái hữu và phi hữu.

Câu trả lời này làm Daṇḍapāni lắc đầu bỏ đi. 
Và được các Tỷ kheo yêu cầu, đức Phật giải thích 
thêm. Do nhân duyên gì, các lý luận vọng tưởng 
(papancasannna) ám ảnh một người, nếu không có 
gì đáng hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ thời như vậy 
là sự đoạn tận bảy tùy miên (tham, sân, kiến, nghi, 
mạn, hữu ái, vô minh), sự đoạn tận chấp trượng, 
chấp kiến, tranh luận, sự tiêu diệt các ác bất thiện 
pháp.

Câu giải thích vắn tắt này chưa làm các Tỷ kheo 
thỏa mãn, nên sau đó được Tôn giả Mahakaccāna 
giải thích thêm: Do nhân con mắt và sắc pháp, nhãn 
thức khởi lên; sự gặp gỡ của ba pháp là xúc; do xúc 
nên có cảm thọ, có tưởng, có suy tư, có hý luận, và 

do vậy có các hý luận vọng tưởng hiện hành đối với 
các sắc pháp do con mắt nhận thức thuộc quá khứ, 
tương lai, hiện tại. Cũng vậy, đối với năm căn, năm 
trần còn lại. Có mắt, có sắc, có nhãn thức, thời có 
sự thi thiết của xúc; có thi thiết của xúc thời có thi 
thiết của thọ; có thi thiết của thọ thời có thi thiết 
của tưởng; có thi thiết của tưởng thời có thi thiết 
của suy tư; có thi thiết của suy tư thời có thi thiết 
của sự ám ảnh một số hý luận vọng tưởng. Cũng 
vậy, đối với năm căn, năm trần còn lại. Khi nào 
không có mắt, không có sắc, không có nhãn thức 
thời không có sự thi thiết của xúc… không có sự thi 
thiết của thọ… không có sự thi thiết của tưởng… 
không có sự thi thiết của suy tư… không có sự thi 
thiết của hý luận vọng tưởng ám ảnh. 

Lời giải thích của Mahākaccāna là bậc đại tuệ, 
đã trả lời đúng đắn. Cuối cùng đức Phật đặt tên 
kinh này là Pháp môn Bánh Mật, vì vị Tỷ kheo tri 
thức, cứ mỗi lần suy tư đến pháp môn này được 
thưởng thức sự hoan hỷ, sự thoải mái tâm trí.
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Luaät Giôùi Boån
Đức Hòa (dịch)
        (tiếp theo)

NHỮNG LỖI PHẠM (OFFENSES)

 Trong việc phân tích các lỗi phạm nhằm mục tiêu 
ngăn cản các hình phạt, tập Phân tích (Vibhaṅga) đã 
phân chia một hành vi thành năm yếu tố như sau: 
đối tượng lỗi phạm, nhận thức về lỗi phạm, ý định 
phạm phải lỗi phạm đó, cố gắng phạm phải lỗi phạm 
đó và kết quả lỗi phạm đó đem lại. Trong một số 
khoản luật cả năm yếu tố này giữ vai trò xác định 
được điều đó là một lỗi phạm thực sự hay không. 
Trong các tác phẩm khác chỉ hai ba hay bốn yếu tố 
đóng vai trò đó mà thôi. Thí dụ như  theo khoản luật 
Parajika cấm sát sanh, cả năm yếu tố phải có mặt để 
có được một lỗi phạm đầy đủ: Đối tượng phải là một 
con người, vị tỳ khưu phải nhận ra con người đó, 
như là một sanh vật, vị đó phải có ý định sát sanh, vị 
đó phải cố gắng làm cho người đó chết và con người 
đó phải chết.

Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào trong số đó, hình 
phạt sẽ thay đổi, thí dụ như đối tượng: Nếu vị tỳ 
khưu giết một con chó, hình phạt chỉ là một tội Ưng 
đối trị (pacittya) mà thôi. Nhận thức: Nếu vị tỳ khưu 
đó hỏa táng một người bạn, nghĩ rằng người bạn đó 
đã chết, sau đó, ngay cả nếu người bạn đó thực sự 
vẫn còn sống nhưng lại bị hôn mê một cách nghiêm 
trọng, vị tỳ khưu đó không phải gánh chịu hành phạt 
nào. Ý định: Nếu vị tỳ khưu đó tình cờ ném một hòn 
đá vào một người đang đứng ở phía dưới, tỳ khưu 
sẽ không phải gánh chịu bất kỳ hình phạt nào nếu 
người đó chết. Cố gắng: Nếu vị tỳ khưu nhìn thấy 
một người ngã xuống sông, nhưng lại không cố gắng 
cứu người đó, vị tỳ khưu không phải gánh chịu hình 
phạt nào ngay cả người đó có chết đuối. Kết quả: 
Nếu vị tỳ khưu đó có giết một người, nhưng chỉ mới 
có làm cho người đó bị thương mà thôi, vị đó phải 
gánh chịu một Thullacaya (trọng tội).

Có một số khoản luật mặc dù có các yếu tố ý 
định, nhận thức và kết quả trong đó lại chẳng có 
khác biệt nào để xác định những lỗi phạm cả, thí dụ 
như, nếu một vị tỳ khưu đang nằm ngủ một mình 
trong căn phòng và có một phụ nữ đi vào phòng rồi 

nằm ngủ trong đó với ngài, vị tỳ khưu đó phải gánh 
chịu hình phạt Ưng đối trị (pacittya) vì đã nằm trong 
cùng một trú xứ với một người phụ nữ ngay cả ý 
định của ngài là nằm ngủ một mình và không ý thức 
được sự hiện diện của người phụ nữ này. Vị tỳ khưu 
uống phải một ly rượu, nghĩ rằng ly rượu đó chỉ là 
ly nước ép trái nho, vị này phải gánh chịu hình phạt 
Ưng đối trị (pacittya) vì đã sử dụng những chất gây 
nghiện cùng một lúc. Một vị tỳ khưu dọa dẫm một 
vị tỳ khưu khác phải gánh chịu hình phạt ưng đối trị 
(pacittya) bất kể vị kia thực sự có bị hoảng sợ hay 
không.

Một khác biệt nữa là trong các khoản luật đó, 
vị tỳ khưu có  thể đóng vai trò thụ động trong khi 
phạm phải một hành vi có thể chu tất được yếu tố 
cố gắng, yếu tố ý định được biến đổi thành ưng 
thuận:  sự ưng thuận trong thâm tâm liên quan đến 
hành vi được phối hợp với cách diễn tả thể chất hay 
lời nói sự ưng thuận  đó. Với một số khoản luật như 
thế khoản luật chống lại giao cấu dâm dục chỉ đơn 
giản để cho hành vi đó tự động diễn ra cũng được 
coi như là ưng thuận thể chất ngay cả nếu ta nằm 
hoàn toàn bất động, và câu hỏi khởi lên ở  đây là liệu 
ta có phải gánh chịu một hình phạt hay không tùy 
thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của ta. Lại có một số 
khoản luật khác, bao gồm những tình huống chống 
lại cuộc gặp gỡ dâm dật với một phụ nữ, bao gồm 
cả những tình huống người phụ nữ là tác nhân thực 
hiện cuộc gặp gỡ đó – đơn giản nằm yên bất động 
không đủ để coi là dấu hiệu thể chất ưng thuận và 
ngay cả nếu ta đồng ý trong thâm tâm, giả dụ như, 
với sự vuốt ve của người đàn bà đó, thời ta phải 
gánh chịu hình phạt chỉ khi nào ta nói lên điều gì đó 
hay đáp lại cử động thể chất với điều người phụ nữ 
đang làm. Yếu tố cố gắng là cơ bản cho mọi khoản 
luật và cũng được sử dụng để xác định các lỗi phạm 
trong những tình huống vị tỳ khưu có ý định vi phạm 
một khoản luật nhưng lại không hoàn thành hành vi 
của mình. Thí dụ như trong tình huống lấy của người 
khác, những cố gắng liên quan được nói đến để bắt 
đầu khi hành động với một ý định lấy cắp, vị tỳ khưu 
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đó mặc đồ và bắt đầu bước gần tới đối tượng. Khi 
từng mỗi cố gắng ban đầu này – nói toạc ra, với 
từng bước đi – vị đó phải gánh chịu một dukkata 
(lỗi phạm liên quan đến hành vi tác ác). Ngay từ 
lúc đầu, điều này xem ra có vẻ hơi cực đoan, nhưng 
khi chúng ta nhìn kỹ vào tâm trạng như là một sự 
quan trọng tột đỉnh, thời hệ thống gán ghép các hình 
phạt này thật là thích hợp. Trong những tình huống 
giống như vậy, nếu vị tỳ khưu hoàn tất được hành vi, 
những hình phạt vị đó phải gánh chịu trong cố gắng 
lúc ban đầu coi như được vô hiệu hóa và vị đó được 
bỏ mặc với chỉ một hình phạt duy nhất do khoản luật 
đó áp đặt mà thôi.

Như vậy, đây là điều rất quan trọng, khi giải thích 
từng khoản luật học giới, là phải chú ý đến năm 
yếu tố này thủ vai trò gì trong việc xác định các 
lỗi phạm liên quan đến khoản luật. Và đương nhiên 
điều quan trọng đối với từng vị tỳ khưu là chú ý tới 
cả năm yếu tố này trong toàn bộ các hành vi để có 
thể chắc chắn rằng vị đó không rơi vào bất kỳ thời 
điểm nào của một lỗi phạm. Đây chính là việc tu 
luyện giới luật trở thành một phần công việc luyện 
tâm dẫn đến Chánh Đẳng Giác. Vị tỳ khưu nào tỉnh 
giác phân tích các hành vi của mình liên quan đến 
năm yếu tố này, tỉnh giác trước năm yếu tố đó, khi 
khởi lên, và hành xử một cách nhất quán để có thể 
tránh không phạm phải bất kỳ lỗi phạm nào chính là 
vị đó đang tu tập ba phẩm chất tỉnh giác vậy; một 
thái độ phân tích những hiện tượng trong suy nghĩ, 
lời nói và hành động và việc kiên định trong việc loại 
bỏ những phẩm chất bất thiện và tu luyện những 
phẩm chất thiện ngay trong chính mình. Đây chính là 
ba yếu tố có trong thất giác chi tạo thành cơ sở cho 
bốn yếu tố còn lại đó là lạc, an, định và xả. 

Trong khi duyệt lại năm yếu tố của tập Phân tích 
(Vibhaṅga) để phân tích các lỗi phạm tập Phụ Tùy 
(Parivara) (VI.4) sáng tạo ra một số các phạm trù để 
phân loại các lỗi phạm, phạm trù quan trọng nhất 
chính là phân biệt được giữa các khoản luật mang 
theo một hình phạt chỉ khi nào cố ý phá vỡ các khoản 
luật đó thông qua nhận thức chính xác (sacittaka) và 
các phạm trù mang theo một hình phạt ngay cả khi 
không có ý phá vỡ  hay thông qua nhận thức sai lệch 
(acittaka).

Mặc dù không dễ dàng gì để áp đặc những hình 
phạt đối với những hành vi không cố ý, chúng ta 
phải suy nghĩ lại tâm trạng dẫn đến những hành vi 
như vậy. Đương nhiên, trong một số hành động, ý 
định sẽ khiến cho tất cả sự việc đều khác đi giữa 
phạm lỗi và vô tội. Thí dụ như, xem thử một món 
đồ với ý định sẽ trả lại món đồ đó là điều hoàn toàn 
khác so với coi món đồ với ý định đánh cắp. Tuy 
nhiên có những hành vi khác với những hậu quả gây 
hại mà khi được thực hiện một cách vô ý thức, lại để 

lộ tính bất cẩn và thiếu thận trọng trong những lãnh 
vực một người có thể phải lãnh trách nhiệm về hành 
vi đó một cách hợp lý. Có nhiều khoản luật xử lý rất 
cẩn thận về tài sản chung và những điều cần thiết 
cơ bản của chúng ta lại rơi vào phạm trù này. Ngoại 
trừ một tình huống rất có thể sẽ không xảy ra, mặc 
dù chẳng có khoản luật hệ trọng nào mang theo một 
hình phạt nếu ta phá vỡ khoản luật đó một cách vô ý 
thức, trong khi đó các khoản luật nhỏ lại mang theo 
những hình phạt như vậy rất có thể được coi như là 
những bài học bổ ích trong chánh niệm.

Tập Phụ Tùy (Parivara) (IV.7.4) cũng liệt kê sáu 
cách ta có thể phạm phải các lỗi phạm như sau:

1) Vô ý thức, có nghĩa là biết rõ hành vi đó đi 
ngược lại với các khoản luật, nhưng vẫn tiếp tục vi 
phạm bằng bất kỳ cách nào;

2) Không hay biết gì cả, có nghĩa là không nhận 
ra hành vi đó đi ngược lại các khoản luật;

3) Đãng trí;
4) Thừa nhận điều không thích hợp là thích hợp, 

thí dụ, như uống một ly rượu vang lại cứ tưởng đó 
là ly nước táo ép;

5) Thừa nhận điều thích hợp là không thích hợp, 
thí dụ, như coi một ly nước táo ép mà cứ tưởng là ly 
rượu vang và rồi dù sao cũng uống ly rượu đó; và

6) Hành động mà không chắc chắn, thí dụ như 
không biết chắc nếu hành vi đó là thích hợp, nhưng 
vẫn tiến hành làm bằng bất cứ giá nào. Trong trường 
hợp này, nếu hành vi đó không thích hợp, ta bị xử lý 
theo khoản luật liên quan. Nếu hành vi đó hợp lý ta 
phải gánh chịu một hình phạt lỗi phạm liên quan đến 
hành vi sai trái trong bất kỳ biến cố nào vì đã hành 
động một cách tắc trách như vậy.    

Còn có một hệ thống để phân biệt các lỗi phạm 
khác nữa được giới thiệu trong các tập Chú giải cổ 
xưa chính là sự phân biệt giữa các khoản luật chỉ 
bị người đời phê phán (loka-vagga) và những lỗi 
phạm chỉ các khoản luật phê phán (pannati-vagga) 
mà thôi. Tập Chú giải định nghĩa cách phân biệt 
này bằng cách nói rằng các lỗi phạm loka-vagga do 
người có tâm trạng bất thiện mắc phải (có nghĩa 
là do tham, sân hay si ảnh hưởng) ngược lại các 
lỗi phạm  pannati-vajja có thể lỗi phạm do những 
người có tâm trạng thiện. Những khái niệm này có 
thể được phát triển chủ yếu để xử lý những tình 
huống hết sức đặc biệt trong đó vị tỳ khưu có thể 
do suy tính trưởng thành rồi mà phá vỡ một khoản 
luật – thí dụ như khi cuộc sống của một người khác 
có thể gặp lâm nguy. Trong những tình huống như 
vậy, đa số người đời không công kích gì kẻ lỗi phạm 
về hành vi của người đó, mặc dù các khoản luật có 
thể áp đặt một hình phạt nào đó.

Vì các khái niệm này cuối  cùng được hình thành 
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trong các tập Chú giải cổ xưa mặc dù đã trở thành 
một cách phân loại các khoản luật. Hình như các vị 
biên soạn cảm thấy một số các khoản luật nghiêm 
cấm những hành vi nhất thiết được thúc đẩy do tâm 
trạng bất thiện, ngược lại các khoản khác lại nghiêm 
cấm các hành vi có thể bị thúc đẩy do tâm trạng 
thiện. Đưa ra cách sử dụng cách phân loại này, tập 
Vinaya Mukkha tái định nghĩa các thuật ngữ này như 
sau đây:

“Một số lỗi phạm chỉ là phạm lỗi bao lâu có liên 
quan đến người đời là những điều sai trái và gây hại 
do những người bình thường không phải là tỳ khưu 
– những ví dụ có thể là ăn cắp, ăn trộm và sát sanh, 
cũng như những lỗi phạm nhỏ hơn như tấn công và 
nói những lời xúc phạm. Những lỗi phạm thuộc loại 
này được định nghĩa là loka vajja. Cũng có những 
lỗi phạm chỉ là phạm lỗi bao lâu có liên quan đến 
những qui định của Đức Phật mà thôi chẳng sai mà 
cũng chẳng gây hại gì cho ai nếu do những người 
đời phạm phải; và chỉ là điều sai trái khi do chư vị tỳ 
khưu phạm phải mà thôi. Dựa trên cơ sở chư vị đó đi 
ngược lại với những chỉ thị của  Đức Phật. Những lỗi 
phạm loại này được gọi là pannati-vajja.”     

Ngay cả chỉ nhìn lướt qua các khoản giới luật sẽ 
chứng tỏ cho thấy rằng rất nhiều khoản luật đó xử lý 
với loại lỗi phạm vừa đề cập đến ở trên, và những lỗi 
phạm như vậy tương đối chỉ liên quan đến các vấn 
đề nhỏ mà thôi. Vấn đề thường xuyên được nêu lên: 
Tại sao chỉ liên quan đến những chi tiết nhỏ mọn? 
Câu trả lời đó là: Các khoản luật này xử lý các mối 
tương quan xã hội giữa chư vị tỳ khưu với nhau và 
giữa chư vị tỳ khưu với các đạo hữu người đời – và 
các mối tương quan xã hội này có vẻ như được định 
nghĩa bằng những điểm nhỏ mọn mà thôi.

Thí dụ như, có khoản luật qui định vị tỳ khưu 
không được dùng thức ăn nếu không phải là thứ thức 
ăn được chuyển cho Ngài hay cho vị tỳ khưu đồng 
lưu do người đời không được thụ phong chuyển cho 
trong ngày đó. Khoản luật này có những phân nhánh 
thuộc phạm vi rất rộng. Trong số những điều khác 
khoản luật này có nghĩa là một vị tỳ khưu không từ 
bỏ xã hội loài người để sống cô lập trong một tu 
viện dành cho các vị ẩn sĩ đi tìm kiếm thực phẩm 
cho chính mình. Vị đó phải thường xuyên liên lạc 
với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, ở mức độ tối thiểu 
và trong mối tương quan như vậy vị đó thực hiện 
công việc phục vụ tha nhân, ngay cả chỉ đơn giản 
cho ngài có cơ hội thực hiện một ví dụ tốt về cách 
cư xử, và đem lại cho ngài cơ hội tu luyện giới đức. 
Có nhiều khoản luật khác hầu như mang tính chất 
tầm thường như thể việc cấm không được đào đất 
và làm hại cuộc sống cây cối, khi suy nghĩ kỹ càng 
sẽ bộc lộ những ý nghĩa một mục đích tương tự như 
vậy (còn tiếp).

(tiếp theo trang 7)

tiếp đoàn có HT. Thạch Sok Xane, UV Thường 
trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG; HT. Thích 
Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
HĐTS GHPGVN cùng chư vị Thường trực BTS 
THPG, đại diện các cơ quan chức năng về Tôn 
giáo của tỉnh.

Cũng trong buổi sáng này, HT. Thích Thiện 
Nhơn đã hướng dẫn ngài đại Tăng thống và đoàn 
sang thăm Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh, tại 
chùa cổ Bodhisalaraja-Kompong (chùa Ông Mẹt). 
HT. Diệp Tươi, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh 
Trà Vinh và các vị giáo phẩm cao cấp của Phật 
giáo Nam tông Khmer sở tại cùng hơn 200 sư sãi, 
bà con Khmer đã đón tiếp ngài Đại Tăng thống 
và phái đoàn trong đạo tình thân thiết.

Chiều 18-7, ngài Đại Tăng thống và phái đoàn 
Phật giáo Vương quốc Campuchia trở về TP. HCM, 
và ngày 19-7, sau khi tham quan một số thắng 
tích tại TP. HCM, Bình Dương, đoàn lên đường 
về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị 
Việt Nam theo lời mời của GHPGVN trong thời 
gian 10 ngày, từ Bắc vào Nam, trải dài từ TP. 
HCM đến các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng 
và Trà Vinh.
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Việc luyện tập thiền định có mang lại nguy 
cơ khiến chúng ta tự giam mình vào với chúng 
ta hay không?

Thực thi thiền định lắm khi cũng giống như là 
một cách tự khép mình và tự tách rời mình với thế 
giới và mọi người chung quanh mình. Vậy có phải 
đấy là cách chỉ biết "Nhìn vào cái rốn của mình" và 
không cần đếm xỉa gì đến muôn ngàn chuyện khác 
đang xảy ra trong thế gian này hay không? 

Sự thắc mắc đó cho thấy một sự mù tịt về ý 
nghĩa của con đường thiền quán. Sở dĩ sự thắc mắc 
ấy xảy ra là vì nền triết học phương Tây chủ trương 
một sự đối nghịch giữa hai thể dạng năng động và 
bất động - sự năng động luôn được xem trọng và 
ngược lại thì sự bất động lại bị khinh thường.

Sự nhận định sai lầm đó sở dĩ xảy ra là vì cách 
phân biệt giữa năng động và bất động không được 
dựa vào các kinh nghiệm cảm nhận của từng cá 
thể trong cuộc sống (chỉ tìm cách phân biệt hai thể 
dạng năng động và bất động trên mặt lý thuyết và 
không nghĩ đến là sự "bất động" cũng biểu trưng 
cho một nghị lực thật lớn, thí dụ như thái độ "bất 
bạo động" đòi hỏi phải có một sức mạnh nội tâm 
thật lớn vượt lên trên sự thúc đẩy của các phản 
ứng bạo động). Giữ sự yên lặng thường cần đến rất 
nhiều nghị lực, nhiều hơn là cách nói ra bằng lời. 
Buông thả theo sự chi phối của các thứ xung năng 
luôn dễ dàng hơn là phải đương đầu với chúng (nên 
ghi nhớ là thiền định không mang tính cách thụ 
động mà đòi hỏi một nghị lực rất lớn).

Thiền định giúp chúng ta phát huy thể dạng sẵn 
sàng để tiếp nhận. Người hành thiền nào có phải là 
một nhà tu khổ hạnh chỉ biết tìm cách rút lui khỏi 
sự sống. Thiền định mang lại cho chúng ta một sự 
cởi mở, và hơn thế nữa còn giúp chúng ta ứng xử 
một cách thích đáng nhất trước mọi cảnh huống 
xảy ra. 

Thieàn ñònh laø gì?
Hoàng Phong chuyển ngữ
              (tiếp theo & hết)

Vậy chúng ta có thể tự luyện tập thiền 
định một mình bằng cách học hỏi từ sách vở 
hay không?

Chúng ta có thể bắt đầu tập luyện ngay bằng 
cách dựa vào các lời chỉ dẫn trong một quyển sách 
đúng đắn, thế nhưng sau một thời gian thì cũng 
phải tìm một người khác giúp đỡ thêm cho mình 
(xin hiểu là tác giả tu tập theo Phật giáo Tây Tạng). 
Sự truyền giới là những gì thật hết sức đơn giản, 
cách xa hàng nghìn dặm với những thứ ảo tưởng 
mang tính cách thần bí. Thế nhưng, nếu không có 
sự truyền giới thì sẽ khó lòng có thể đáp ứng ước 
vọng chân thật của người xin thụ giới (nhân câu 
phát biểu này của tác giả cũng xin mạn phép nêu 
lên một gợi ý nhỏ là chữ "Mật Tông" - tiếng Hán là 
"Mi Zong" là một sáng chế sai lầm trong ngôn ngữ 
Trung Quốc nhằm chỉ định một học phái Phật giáo 
là Tantra Thừa hay Kim Cương thừa. Học phái này 
được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ V tại Ấn Độ 
và sau đó thì lan rộng sang hầu hết các quốc gia 
khác tại châu Á, do đó, học phái này không nhất 
thiết chỉ phát triển ở Tây Tạng để có thể đồng hóa 
với "Phật giáo Tây Tạng" hay là để gọi học phái ấy 
là "Mật Tông Tây Tạng". Truyền giới là một nghi 
thức tu tập khá đặc thù của toàn thể học phái này 
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và không có gì là bí mật cả, đấy chỉ là một cách 
giúp tăng cường sức mạnh và quyết tâm trong lòng 
người tu tập. Tóm lại, thiết nghĩ nên gọi học phái 
trên đây phát sinh từ Ấn Độ là "Tan-tra Thừa" hay 
"Kim Cương Thừa" thì có lẽ đúng hơn). 

Tiếc thay thời đại của chúng ta lại có khuynh 
hướng khinh thường phần nào tầm quan trọng và 
các nét tuyệt đẹp của nghi thức truyền giới, thế 
nhưng vào một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải 
cần đến sự tương kết giữa hai con người (giữa thầy 
và đệ tử), đấy là cả một nhu cầu (nhằm mang lại 
tính cách thiêng liêng trong việc tu tập). 

Sự truyền giới đó không phải là một sự trói buộc 
nhằm giam mình trong một mối tương giao hạn 
hẹp với một người khác, mà đúng hơn là để kết 
nối giữa người tu tập với một dòng truyền thụ tâm 
linh. Những gì được truyền thụ không thuộc của ai 
cả, cũng không phải là một sự sáng tạo của một 
người nào cả (thụ giới không có nghĩa là nô lệ cho 
một dòng truyền thừa, một nghi thức hay một con 
người nào cả).

Nhiều người đã sáng chế ra nhiều thứ kỹ thuật 
tập luyện thật hiệu quả giúp vào việc cải biến mang 
tính cách cá nhân. Thế nhưng, phải hiểu rằng thiền 
định không mang một mục đích như thế. Thiền định 
là cách giúp chúng ta đến gần với Đức Phật, với cội 
nguồn giáo lý của Ngài.

Hơn nữa, và cũng là một điều thật hệ trọng là 
dù cho sự luyện tập có vô cùng đơn giản đi nữa thì 
cũng thật hết sức cần thiết phải bàn luận với một 
người đã đạt được nhiều kinh nghiệm đích thực. 
Chúng ta cần phải được hướng dẫn trên con đường 
nhằm giúp mình có thể khám phá ra tất cả sự phong 
phú của nó (tức là thừa hưởng được kinh nghiệm 
của một người lão luyện, tiếc thay tìm được một vị 
thầy chân chính và đầy đủ khả năng để hướng dẫn 
mình thì quả thật là khó trong hoàn cảnh hiện nay. 
Do đó, nếu không tìm được một vị thầy như mong 
muốn thì tốt hơn tự mình phải cố gắng thật nhiều, 
và thật nhiều trước đã).

Tại sao thiền định lại cần thiết cho sự sống 
đến thế?

Thật sự ra trên một khía cạnh nào đó thì chẳng 
có gì có thể gọi là tuyệt đối cần thiết cả và mỗi 
người đều có thể chọn cho mình một cuộc sống 
riêng tư. Thế nhưng, cũng có nhiều người, trong 
số này có thể kể ra trường hợp của nhà điêu 

khắc Brancusi (một điêu khắc gia người Pháp gốc                         
Ru-ma-ni, 1876-1957, là một trong những nhà điêu 
khắc lừng danh nhất trong thế kỷ XX), những người 
này nhất quyết xem Phật giáo là lẽ sống của đời họ, 
dù rằng họ không hề tự nhận mình là một Phật tử 
trung kiên. 

Dù sao thì đối với phần đông chúng ta (tức là 
những người Phật giáo) nếu những ai không hề 
biết đến việc luyện tập thiền định là gì thì quả thật 
hết sức khó cho họ để có thể tìm thấy được hương 
vị trong những lời giáo huấn của Đức Phật (dù có 
hiểu được bằng lý thuyết thật đúng đắn giáo lý Phật 
giáo đi nữa thì cũng ví như chỉ nhìn thấy một đĩa 
thức ăn "thơm ngon" bằng tranh vẽ hay bằng hình 
chụp thế thôi. Chỉ khi nào biết tréo chân ngồi xuống 
để mở rộng sự cảm nhận của mình hầu giúp mình 
hòa nhập với hiện thực thì khi đó cái hương vị ngọt 
ngào và các ý nghĩa sâu sắc thoát ra từ những lời 
chỉ dạy của Đức Phật mới có thể tỏa rộng trong tâm 
hồn mình được). Thật thế, mỗi người trong chúng 
ta đều có những lúc có thể phát lộ được một sự 
chú tâm cao độ giúp mình chợt thấy một vài kinh 
nghiệm cảm nhận nào đó. Các kinh nghiệm ấy hiển 
hiện ra với mình và mang lại cho mình một chút 
thư giãn. Thí dụ như khi ta tắm với một vòi nước 
hoa sen chẳng hạn, ta chú tâm vào các tia nước đổ 
xuống và chảy dài trên thân thể mình. Thay vì nghĩ 
đến những gì sẽ phải làm trong ngày hôm ấy thì ta 
cứ để cho các tia nước mang lại sự thoải mái cho 
mình. Phép luyện tập thiền định thật ra thì cũng chỉ 
là một phương tiện giúp chúng ta làm hiển hiện ra 
cái thể dạng là như thế, một thể dạng giúp chúng 
ta hoàn toàn hòa nhập vào những gì mà chúng ta 
đang làm với một tâm thức thanh thản và một con 
tim mở rộng. Sự luyện tập ấy chẳng mang tặng cho 
chúng ta một thứ gì đặc biệt cả. Nó cũng chẳng gợi 
lên cho chúng ta một thể dạng kỳ thú nào cả.

Thế nhưng nếu không có nó thì quả là hết sức 
khó cho chúng ta bước đi một cách vững chắc trên 
con đường hướng về giác ngộ. Chúng ta sẽ cứ mãi 
bị chi phối bởi các cảnh huống đang xảy ra. Thiền 
định giúp chúng ta tiếp nhận trực tiếp được tất cả 
sự trong sáng hiển hiện ra một cách đột khởi từ sự 
chú tâm, nhằm giúp chúng ta biết tự trau dồi lấy 
mình và biến cải thể dạng mà chúng ta đang hiện 
có, cũng như giúp chúng ta đối đầu với bất cứ một 
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cảnh huống nào có thể xảy ra với mình.

Đấy là các lý do giải thích tại sao thiền định lại 
cần thiết đến thế. Nó giúp chúng ta hiểu được con 
đường của sự chú tâm là gì và cách biến sự chú tâm 
ấy thành một con đường.

Nên luyện tập thiền định một mình hay 
chung với một nhóm đông?

Việc luyện tập thiền định liên quan đến các cảm 
nhận mang tính cách cá nhân. Trên một khía cạnh 
nào đó thì đấy là những gì thật hết sức đơn giản, 
cũng chẳng khác gì tắm rửa vào buổi sáng khi thức 
dậy.

Đấy chẳng qua cũng tương tự như cất lời chào 
nhau vào buổi sáng và sẵn sàng đón chào sự sống 
trước mặt. Sự hòa nhập ấy thật đơn giản. Sau khi 
tắm mát xong thì cứ tréo chân lại và ngồi lên tọa cụ 
(cách luyện tập một mình). Cứ để cho sự tinh khiết 
chuyển động một cách tự nhiên chung quanh ta.

Dù sao thì cách luyện tập chung với một nhóm 
nhiều người vẫn có thể giúp mình đi xa hơn (nhờ 
vào sự trợ lực). Luyện tập chung thường giúp mình 
thiền định được lâu hơn so với những lúc luyện tập 
một mình. Thí dụ như trong trường hợp đang luyện 
tập chung với nhiều người khác và mình cảm thấy 
không thể tiếp tục lâu hơn được nữa và cứ muốn 
đứng lên, thế nhưng nếu trông thấy các người khác 
vẫn còn ngồi im thì mình cũng sẽ phải cố gắng 
ngồi lại. Đấy cũng là một cách nỗ lực tập thể nhằm 
giúp tất cả mọi người vượt xa hơn các giới hạn đã 
được định trước, tức có nghĩa là mọi người đều có 
thể ngồi được lâu hơn thời gian quy định mà mình 
không hề hay biết.

Thật thế, luyện tập thiền định không phải là chỉ 
luyện tập cho riêng mình và vì mình. Chúng ta hiến 
dâng sự luyện tập của mình cho người khác và đấy 
cũng là cách biến nó trở thành một viên bảo châu 
(không nên giữ những gì mà mình thực hiện được 
mà nên hồi hướng cho người khác). 

Nên kéo dài một buổi luyện tập trong bao 
lâu?

Còn tùy vào hoàn cảnh của từng người rảnh 
rỗi nhiều hay ít, hoặc có những lúc quá bận rộn vì 

nhiều việc xảy đến. Có lúc tôi luyện tập thật chuyên 
cần và đều đặn mỗi ngày, thế nhưng cũng có khi 
thì kém hơn.

Nếu thực lòng muốn luyện tập thì cũng nên 
thiền định ít nhất là hai mươi phút mỗi ngày. Tôi 
vẫn thường khuyên những người tu học với tôi nên 
luyện tập độ bốn mươi lăm phút mỗi lần. Giữ được 
như thế sẽ giúp cho thân xác, hơi thở và tâm thức 
của mình có đủ thời giờ để trở nên vững vàng hơn. 
Trong ngày hôm đó mọi sự xảy đến với mình sẽ 
diễn tiến khác hẳn đi (ta sẽ có nhiều khả năng hơn 
để chủ động các biến cố xảy ra và biến cải chúng 
trở thành tốt đẹp hơn, hay ít ra cũng không để cho 
chúng chỉ huy mình qua các phản ứng tự động và 
máy móc của mình). Nếu chúng ta luyện tập sự 
chú tâm thật đều đặn thì sự chú tâm cũng sẽ trung 
thành với mình và thường xuyên nhắc nhở mình. 

Trước khi khởi sự một buổi ngồi thiền thì cũng 
nên định trước là mình sẽ ngồi trong bao lâu. Sau 
đó thì phải cố gắng giữ đúng như thế, điều này thật 
quan trọng.

Tốt nhất là nên ngồi thiền vào buổi sáng khi 
vừa thức dậy, tức là trước khi bắt tay vào công việc 
thường nhật, đấy là lúc thuận lợi nhất. Nên tìm một 
chỗ yên tịnh không bị ai quấy rầy.

Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ nhanh hơn thì 
ngoài những buổi ngồi thiền hằng ngày ra thỉnh 
thoảng cũng nên tham dự các dịp ẩn cư kéo dài 
nhiều ngày và đặc biệt chỉ dành riêng cho việc tập 
luyện thiền định. Trong các dịp như thế chúng ta sẽ 
có cơ hội tìm trở lại dễ dàng hơn tâm trạng của một 
người hành thiền khi mới tập tành, tương tự như 
được uống một ngụm nước tuôn ra từ cội nguồn 
của một con suối mát. 

Sau khi hành thiền xong thì phải hành xử 
như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?

Hành thiền trong tư thế ngồi yên chỉ có thể 
hàm chứa một ý nghĩa đích thực khi nào nó có thể 
mang lại cho chúng ta một sự cảnh giác cao độ giúp 
chúng ta biến cải được những gì xảy ra trong cuộc 
sống hằng ngày. Nói cách khác, thiền định bằng 
cách ngồi yên phải đi đôi với thiền định bằng hành 
động. Đấy chính là cách làm phát sinh ra đạo đức 
Phật giáo (chuyển các kết quả thiền định mà mình 
gặt hái được thành những hành động mang lại sự 
thân thiện, lợi ích và an vui cho những người chung 
quanh) (xem tiếp trang 21)
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LOÄ TRÌNH SAÉC PHAÙP 

Tk. Pasādo (tiếp theo)

IV/ SỰ HIỆN HÀNH CỦA SẮC PHÁP BẮT 
ĐẦU KỂ TỪ “CAKKHAVĀDICATUKAKALĀPA 
– NHÃN THUYẾT ĐÁO TỨ TỔNG HỢP” KHỞI 
SANH (XEM TRONG BẢN CHÍNH PHƯƠNG 
THỨ 4).

1/ Sắc Nghiệp: trong bản chính phương thứ 3 
(là khoảng thời gian của sắc vật thực sanh khởi) hiện 
hữu 204 tổng hợp sắc nghiệp, cũng với số lượng này 
diễn tiến liên tục cho đến tuần lễ thứ 11 kể từ thời tái 
tục, thì khởi sanh 4 tổng hợp sắc được đề cập đến, 
là Nhãn v.v... (nhãn thuyết đáo tứ tổng hợp), tức là 
1 tổng hợp nhãn thập, 1 tổng hợp nhĩ thập, 1 tổng 
hợp tỷ thập, 1 tổng hợp thiệt thập. 

    Việc sanh khởi của tứ tổng hợp sắc nghiệp này 
thường nhất định sanh khởi trong tuần lễ thứ 11, tuy 
nhiên sẽ sanh khởi vào sát na nào của Tâm nào cũng 
được, luôn cả loại tổng hợp nào sẽ sanh khởi trước 
hoặc sau cũng được, nhưng có điều khẳng định là 
việc sanh khởi của cả tứ tổng hợp này không đồng 
cùng sanh chung với nhau trong cùng một sát na 
tâm. 

Trong bản chính phương thứ 4 này, sẽ trình bày 
giả thiết là cả tứ tổng hợp sắc nghiệp bắt đầu câu 
sanh vào sát na sanh của tâm hữu phần thứ 1 (trước 
tâm đổng lực), nếu theo thực tính thì quả thực không 
hiện hành được như thế, tuy nhiên việc trình bày sẽ 
làm cho việc ghi nhớ được dễ dàng và thuận tiện cho 
việc giải thích. 

Như đã được đề cập đến, việc sanh khởi của Sắc 
Nghiệp thường sanh khởi vào mỗi sát na Tâm, do 
đó, trong các sát na sanh, trụ, diệt của tâm hữu 
phần thứ 1 (trước tâm đổng lực) mới có sắc nghiệp 
tăng thêm lên, từ số lượng hiện hữu ban đầu là 204 
tổng hợp thành 208, 212, 216 theo thứ tự, và như 
thế tăng lên theo phương thức này một cách liên 
tục cho đến sát na diệt của tâm hữu phần thứ 1 
(sau tâm đổng lực) thì tổng hợp sắc đã có sanh khởi 
vào sát na sanh của tâm hữu phần thứ 1 (trước tâm 
đổng lực) bắt đầu diệt mất, tuy nhiên vào sát na 
diệt của tâm hữu phần thứ 1 này (sau tâm đổng lực) 
cũng vẫn phải tính sắc đang diệt này vào. 

Tiếp đến, vào sát na sanh của tâm hữu phần thứ 
2 (sau tâm đổng lực) mới hoàn toàn diệt mất, như 
thế tại sát na sanh của tâm hữu phần này có được 8 
tổng hợp sắc đang diệt, 392 tổng hợp sắc đang hiện 
diện và lại sanh mới 8 tổng hợp sắc, kết hợp lại có 
được 408 tổng hợp sắc (tức là từng mỗi tổng hợp sắc 
trong 8 tổng hợp có được 51 tổng hợp sắc (51 x 8= 
408) và 8 tổng hợp sắc là: Tổng hợp thân thập, tổng 
hợp tính thập, tổng hợp vật thập, tổng hợp mạng 
cửu, tổng hợp nhãn thập, tổng hợp nhĩ thập, tổng 
hợp tỷ thập, tổng hợp thiệt thập. 

Và cũng bấy nhiêu số lượng này sẽ diễn tiến hiện 
hữu liên tục như vậy cho đến khi lộ trình cận tử mới 
sẽ có việc thay đổi.

2/ Sắc quý tiết duyên nghiệp: trong bản 
chính phương thứ 3, hiện hữu 204 tổng hợp sắc quý 
tiết duyên nghiệp và trong bản chính phương thứ 4 
này, sẽ trình bày việc tăng thêm lên của tứ tổng hợp 
sắc nghiệp sanh khởi vào sát na sanh của tâm hữu 
phần thứ 1 (trước tâm đổng lực) và từ đó tăng lên 
vào mỗi sát na, như thế sắc quý tiết duyên nghiệp 
thường tăng số lượng kể từ sát na trụ của tâm hữu 
phần này trở đi một cách tương tự, do đó, trong các 
sát na sanh, trụ, diệt của tâm hữu phần thứ 1 này 
(trước tâm đổng lực) mới có 204, 208, 212 tổng hợp 
sắc quý tiết duyên nghiệp sanh khởi và hiện diện 
theo thứ tự. 

Và sẽ tăng thêm lên theo phương thức này một 
cách liên tục cho đến sát na sanh của tâm hữu phần 
thứ 2 (sau tâm đổng lực) thì sắc quý tiết duyên 
nghiệp đã sanh khởi vào sát na trụ của tâm hữu 
phần thứ 1 (trước tâm đổng lực) mới bắt đầu diệt 
mất, tuy nhiên tại sát na tâm này vẫn phải tính sắc 
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đang diệt này vào. 

Tiếp đến, vào sát na trụ của tâm hữu phần này 
thì tổng hợp sắc này hoàn toàn diệt mất, do đó, tại 
sát na trụ của tâm hữu phần thứ 2 này (sau tâm 
đổng lực), có 8 tổng hợp sắc quý tiết duyên nghiệp 
đang diệt, 392 tổng hợp sắc quý tiết duyên nghiệp 
đang diệt, và lại sanh mới 8 tổng hợp sắc nữa, kết 
hợp lại có được 408 tổng hợp sắc.                             

Và như thế với bấy nhiêu số lượng này sẽ diễn 
tiến liên tục như vậy cho đến khi sẽ có việc thay đổi 
thành chủng loại khác.

3/ Sắc quý tiết duyên quý tiết: Như đã có đề 
cập đến, là sắc được sanh ra do bởi cả ba loại sắc 
là sắc quý tiết duyên nghiệp, sắc quý tiết duyên vật 
thực, và sắc quý tiết duyên tâm làm duyên.

 Do đó, khi sắc quý tiết duyên nghiệp bắt đầu 
tăng lên từ sát na trụ của tâm hữu phần thứ 1 (trước 
tâm đổng lực) trở đi thì sắc quý tiết duyên quý tiết 
này thường tăng thêm lên vào sát na diệt cũng cùng 
một sát na tâm này trở đi một cách tương tự. Như 
thế, với số lượng 272 tổng hợp sắc đang hiện hữu ở 
trong bản chính phương thứ 3 thì vào sát na diệt của 
tâm hữu phần thứ 1 này (trước tâm đổng lực), sắc 
quý tiết duyên quý tiết mới tăng lên 276 tổng hợp 
sắc sanh khởi và hiện diện, và sẽ tăng lên liên tục 
vào từng mỗi sát na tâm cho đến sát na trụ của tâm 
hữu phần thứ 2 (sau tâm đổng lực) thì tổng hợp sắc 
đã có sanh khởi vào sát na diệt của tâm hữu phần 
thứ 1 (trước tâm đổng lực) bắt đầu diệt mất. Tuy 
nhiên, tại sát na trụ của tâm hữu phần này cũng vẫn 
phải tính tổng hợp sắc đang diệt này vào.

 Tiếp đến, vào sát na diệt thì hoàn toàn diệt mất, 
chính với phương thức này mà tại sát na diệt của 
tâm hữu phần thứ 2 này (sau tâm đổng lực) có 10 
tổng hợp sắc quý tiết duyên quý tiết đang diệt (là 
8 tổng hợp sắc được sanh từ sắc quý tiết duyên 
nghiệp, 1 tổng hợp sắc được sanh từ sắc quý tiết 
duyên tâm, 1 tổng hợp sắc được sanh từ sắc quý 
tiết duyên vật thực), 456 tổng hợp sắc đang hiện 
diện (là 392 tổng hợp sắc được sanh từ sắc quý tiết 
duyên nghiệp, 15 tổng hợp sắc được sanh từ sắc quý 
tiết duyên tâm, 49 tổng hợp sắc được sanh từ sắc 
quý tiết duyên vật thực), và lại sanh mới 10 tổng hợp 
sắc nữa, kết hợp lại có 476 tổng hợp và hiện hữu với 
bấy nhiêu số lượng này diễn tiến liên tục cho đến khi 
sẽ có việc thay đổi.

Trong bản chính phương thứ 4 này, các loại sắc 
tâm, sắc vật thực, sắc quý tiết duyên tâm, sắc quý 
tiết duyên vật thực sẽ hiện hữu vẫn theo số lượng 
cũ, không có việc thay đổi, và việc tập hợp các tổng 
hợp sắc cũng không có nhân quả nào là đặc biệt 
đáng để đề cập đến (còn tiếp). 

(tiếp theo trang 19)

Hành thiền bằng cách ngồi yên sẽ giúp cho sự 
chú tâm trở nên linh hoạt hơn và vững vàng hơn. 
Nhờ đó, chúng ta sẽ ý thức được một cách minh 
bạch hơn từng hành động của chính mình. 

Chúng ta cũng sẽ khám phá ra phẩm tính cao 
độ của sự yên lặng giúp chúng ta tìm thấy sự hăng 
say và mối tương giao thật sinh động giữa chúng 
ta và bầu không gian mở rộng. Triết gia Soren                 
Kierkegaard (1813-1855, là nhà thần học và triết 
gia người Đan Mạch, chủ trương thuyết hiện sinh 
- existentialism) cho rằng: "Sự sống và cả thế giới 
theo cách nhìn của chúng ta đều lâm vào một cơn 
bệnh thật ngặt nghèo. Nếu như tôi là một vị bác sĩ 
và nếu có ai hỏi tôi nghĩ gì về con người thì tôi sẽ 
bảo với người ấy rằng: "Hãy câm ngay đi! Để tôi kê 
cho một toa thuốc về sự yên lặng".

Thiền định là một ngành y học thần kỳ. Nó mang 
lại cho chúng ta sự yên lặng ấy, một sự yên lặng 
thật cần thiết cho mỗi con người trong chúng ta. 

Nhiều vị thầy khuyên chúng ta cứ mỗi giờ thì 
nên dành ra một phút yên lặng. Cứ đúng mỗi giờ thì 
ta dừng lại và giữ nguyên tư thế của mình vào lúc 
ấy, dù là đang ngồi, đang đứng hay đang nằm. Ta 
cứ thản nhiên làm những gì mà mình cần phải làm 
trong suốt năm mươi chín phút trước đó, thế nhưng 
đến cái phút sau cùng của mỗi giờ thì nên dừng lại 
để thiền định. Chúng ta có thể vặn chiếc đồng hồ 
để báo cho chúng ta cái phút ấy. 

Khi nghe tiếng reo của chiếc đồng hồ thì hãy 
nên hướng tâm thức vào hơi thở của mình. Chú tâm 
theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. 

Nào có nghĩa lý gì một phút trôi qua, thế nhưng 
cũng chỉ cần một phút thôi cũng đủ để giúp chúng 
ta tận hưởng những gì mang lại từ tâm thức và con 
tim của mình khi chúng kết hợp với nhau để cùng 
hướng vào không gian đang mở rộng (trong trường 
hợp không thể thiền định đều đặn một phút trong 
mỗi giờ thì cũng nên tự nhắc nhở mình cái phút yên 
lặng thật cần thiết ấy khi nào cảm thấy tâm thức 
mình bị dao động, bồn chồn, lo âu, tức giận, sợ hãi, 
hay chợt nhận thấy là mình đang cười nói huyên 
thiên mà không chủ động được. Những lúc ấy hãy 
nên cố gắng quay nhìn vào hơi thở của mình, theo 
dõi từng hơi thở vào và từng hơi thở ra, sau một 
phút thì tự nhiên các xúc cảm bấn loạn trên đây 
cũng sẽ lắng bớt xuống ngay. Dù đấy không phải 
là một hình thức thiền định đúng nghĩa của nó, thế 
nhưng cũng là một liều thuốc chữa chạy tạm thời 
giúp cho "cơn đau" đang hành hạ mình nhẹ bớt 
đi).
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Gia Quốc (dịch)

Bức tượng ngài Anagarika Dharmapala người sáng lập 
hội Mahabodhi 

Anagarika Dharmapala 
vaø Hoäi Maha Bodhi 

Lịch sử Phật giáo Ấn như một chứng tích điển 
hình trên con đường gập ghềnh của lịch sử Ấn 
Độ. Suốt một thời hưng thịnh, Phật giáo Ấn đã 
để lại cho nhân loại rất nhiều thành tựu quý báu 
thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng 
rồi, đến thế kỷ thứ XII, mọi dấu ấn của Phật 
giáo bắt đầu bị quên lãng trên miền đất khai 
sinh ra nó. 

ANAGARIKA DHARMAPALA

Kể từ đó, vùng đất Ấn trở thành miếng mồi 
ngon cho các luồng tư tưởng phía Tây tràn đến, 
hết Hồi giáo lại đến Thiên Chúa giáo. Nền văn hóa 
Ấn bị thách thức và phải chịu thất bại gần như toàn 
diện. Đây cũng là giai đoạn suy thoái cùng cực của 
Phật giáo Ấn. Nhưng một khi thời kỳ suy thoái qua 
đi, giai đoạn hồi sinh mới lại đến. Thời kỳ hồi sinh 
mới của Phật giáo Ấn được đánh dấu bằng sự xuất 
hiện nhân vật người Sri Lanka, Tỳ kheo Anagarika   
Dharmapala, người có công lớn trong tiến trình 
phục hưng Phật giáo Ấn Độ trong thế kỷ thứ XIX khi 
đứng ra thành lập Hội Maha Bodhi (Đại Bồ Đề). 

Anagarika Dharmapala (1864-1933) - 
người sáng lập Maha Bodhi

Ngài thế danh là David Hewavitharne, sinh ngày 
17-09-1864 và mất ngày 27-09-1933, được giáo 
dưỡng trong dòng văn hóa Sinhalese, xây dựng 
trên nền tảng Phật giáo. Đây là giai đoạn Phật giáo 
suy thoái khắp nơi, trong đó có đất nước Sri Lanka 
của ngài. Chính thân sinh của ngài đã truyền cho 
ngài sự ý thức về văn hóa cổ truyền và tinh thần 
văn hóa Phật giáo. Theo bước cha mẹ, ngài quy y 
Tam bảo và giữ gìn Năm giới, sống cuộc đời trong 
sạch và bình dị. 

Lớn lên, ngài học tại Trường Đại học Thánh 
Thomas gần Colombo, một trường giáo dục cao cấp 
của Thiên Chúa giáo. Hoàn cảnh lúc ấy không có sự 
chọn lựa nào khác. Tuy phải đọc kinh Cựu ước hằng 
ngày, nhưng hạt giống Bồ đề không phai nhòa, ngài 
dành thời gian đọc nhiều sách Phật, triết, tâm lý, 
đạo đức, lịch sử…  

Tháng 5-1880, hai nhà thành lập Hội Thông 
Thiên Học của thành phố New York, Ðại tá Olcott 
và bà Blavatsky (người Nga), đến  Sri Lanka xin 
quy y Tam bảo và thọ trì Ngũ giới với một đại sư Sri 
Lanka, điều này đã tác động rất lớn đến tư tưởng 
ngài. 

Năm 1884, 18 tuổi, ngài tham gia hoạt động cho 
Hội Thông Thiên Học tại Sri Lanka. Ngài cũng đã 
trải qua một thời gian nghiên cứu với bà Blavatsky 
tại trụ sở Hội Thông Thiên Học ở Ấn Độ. Ở đây, ngài 
có cơ hội trau dồi tiếng Pali và kinh điển Phật giáo. 
Năm 20 tuổi, ngài bắt đầu nhận thức được ý nghĩa 
của cuộc sống và quyết tâm sống độc thân để dành 
trọn cuộc đời phụng sự Phật pháp. Từ đó, Ngài vào 
làm việc ở Hội Thông thiên Học tại Sri Lanka, với tư 
cách là một nhân viên thư ký của chính phủ.

Từ năm 1885 đến 1889, Dharmapala đã dành 
hết thì giờ hoạt động cho phong trào chấn hưng 
Phật pháp. Trong thời gian này, Dharmapala cùng 
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với đại tá Phật tử Olcott thành lập tờ tuần san               
“San-darasa” bằng tiếng Sinhalese và tháng 12-
1888 lại cho ấn hành số đầu tiên tạp chí “The                                                                            
Buddhist” (Phật tử) bằng Anh ngữ. Tạp chí này sau 
trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Thanh niên 
Phật tử Colombo (Colombo Young Men’s Buddhist 
Association) và đến nay đã có một lịch sử lâu dài 75 
năm phụng sự đạo pháp. 

Tháng Giêng năm 1891, Đại đức Dharmapala 
cùng với một vị Tăng Nhật Bản, Đại đức Kozen             
Gunaratne, sang thăm các thánh tích Phật giáo 
tại Ấn Ðộ. Khi đến Ấn, ngài đã viếng thăm Bồ Đề 
Đạo Tràng. Ngài đã quá sung sướng và xúc động 
trước những thánh tích thiêng liêng liên quan đến 
cuộc đời và sự giác ngộ của Đức Phật; nhưng ngài 
cũng quá đau lòng khi thấy sự suy tàn hư hoại của 
thánh địa này. Ngài đã ngồi bên cạnh tòa Kim cang                 
(Vajrasana) dưới cội bồ đề và phát nguyện sẽ hồi 
phục lại những di tích nơi sanh ra đạo Phật này.

Ngài qua đời tại Sarnath, Ấn Độ ngày 16-1-1933 
vì bệnh tim, thọ 69 tuổi. Trước khi tịch, ngài phát 
nguyện: “Tôi muốn tái sinh trở lại đời này 25 lần để 
truyền bá giáo lý đạo Phật”.

HỘI MAHA BODHI (MAHA BODHI                     
SOCIETY)

Hội Maha Bodhi do ngài Anagarika                            
Dharmapala thành lập vào tháng 5-1891 với tôn 
chỉ phục hưng Phật giáo Ấn Độ, khôi phục các 
thánh tích Phật giáo ở Buddha Gaya, Sarnath và                           
Kushinara. Ban đầu, trụ sở Hội đóng tại Sri Lanka, 

sau đó chuyển về Calcutta để tập trung toàn bộ 
thời gian cho công cuộc chấn hưng Phật giáo Ấn và 
đòi lại quyền phục hồi thánh tích Bồ đề đạo tràng 
nổi tiếng. Từ đó, Anagarika Dharmapala đã đứng ra 
thành lập trung tâm đầu tiên ở Bồ Đề Đạo Tràng. 
Sau đó, rất nhiều trung tâm Phật giáo trực thuộc 
Hội đã được thành lập, Sarnath, Sanchi, Lucknow, 
Orissa, New Delhi, Chennai Ajmer, Bangalore, v.v…

Hội ra đời và được sự lãnh đạo của rất nhiều bậc 
tiền bối hữu danh, như ngài Anagarika Devapriya 
Valisingha, HT. Neluwe Jinaratane Nayake Thero, 
HT. Potuwila Gunarathana Nayake Thero, HTTS. 
U. Dhammaratana Maha Thero, HT. M. Wipulasara 
Maha Thero và HTTS. E. Nandisvara Nayaka Thero. 
Họ là những người có công rất lớn trong quá trình 
nắm giữ vai trò chấn hưng Phật giáo Ấn và giúp 
phát triển Hội rộng khắp thế giới.

Mục đích xã hội của tổ chức này là tham gia các 
hoạt động nhân văn và an sinh xã hội thông qua 
các chi nhánh của mình trên khắp nước Ấn. Hội 
hoạt động với chủ trương truyền bá tình thương 
và nhân từ trong tư tưởng Phật giáo đến khắp mọi 
người, góp phần xóa bỏ thị phi về đẳng cấp, tín 
ngưỡng hay sắc tộc… Bên cạnh các hoạt động từ 
thiện xã hội, Hội còn tham gia các hoạt động giáo 
dục, tổ chức rao giảng, truyền bá pháp Phật đến 
khắp mọi nẻo đường trên xứ Ấn. 

Những hoạt động của Hội không chỉ bó hẹp 
trong chuyện rao giảng giáo lý mà còn thực hành 
lời Phật dạy, về tình thương, lòng từ bi và tinh thần 
tương trợ. Hội Maha Bodhi từng được các bậc danh 
nhân như: Mahatma Gandhi, (xem tiếp trang 33)                  
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Ngài Alexander Cunningham   

Chúng ta sẽ khảo sát cuộc đời của một nhân 
vật tiếp theo, đó là ngài Alexander Cunningham, 
vị này không đến vùng thánh địa Trung Thổ với 
tư cách là khách hành hương, nhưng bởi lẽ có rất 
nhiều điều một vị hành hương hiện đại chứng kiến 
tại vùng Thánh địa Phật giáo và những cố gắng của 
nhân vật này cống hiến cho chúng ta nên không 
thể bỏ qua. Ngài Alexander Cunningham sanh tại 
Anh quốc năm 1814 và đến Ấn Độ năm 1833 với 
tư cách một thiếu úy quân đội. Ngài đã chứng kiến 
một công việc tích cực trong rất nhiều dịp và sau 

Caùc nhaø chieâm baùi
THAÙNH TÍCH PHAÄT GIAÙO AÁN ÑOÄ

Hoa Cúc (dịch) 
theo Middle land and middle way

(tiếp theo)

này tự nổi bật với tư cách là một nhà quản trị, một 
viên thanh tra và một kỹ sư. Ngay sau khi đến Ấn 
Độ ngài đã rất quan tâm đến quá khứ của Ấn Độ và 
trong những cuộc viếng thăm tại các thảo nguyên 
phía bắc Ấn Độ, ngài không bao giờ bỏ qua cơ hội 
đến thăm hàng trăm đình chùa, pháo đài và các 
dinh thự cổ khác đã mọc lên nơi các cảnh quan. 
Vào thời đó, khảo cổ học còn là một ngành khoa 
học non trẻ, chỉ mới bước những bước chập chững 
từ những cách đi săn kho báu và đánh trộm mồ 
mả. Nhưng ngay lúc đó mục tiêu chính của ngài 
Cunningham, hình như đã trở thành một ước muốn 
chính thức, đó là hiểu biết tốt hơn lịch sử Ấn Độ cổ 
đại, một lịch sử hầu như hoàn toàn không ai biết 
đến kể cả những người Ấn Độ và những người châu 
Âu chỉ hiểu biết một cách mơ hồ mà thôi.

Khảo cổ học vào thời đó cũng là một theo đuổi 
đầy nguy hiểm và gây nản lòng. Đường sá thì gồ 
ghề và hầu như không tồn tại, bệnh sốt rét là một 
nguy hiểm triền miên, băng nhóm trộm cướp phát 
triển khắp nơi và tại nhiều nơi ngài Cunningham 
đến thăm, chính quyền địa phương phải bó tay hay 
phải nói dối ngài về những nơi đang suy tàn trong 
vùng đó. Tệ hơn cả là những đạo sĩ Bà la môn có 
thể tuyên bố bất kỳ những đổ nát hay tượng đài 
và vật thánh ngay sau khi ngài Cunningham tỏ ý 
quan tâm đến những thứ đó, và họ có thể đòi phải 
trả tiền trước khi họ cho phép ông đo đạc hay vạch 
ra kích thước của khu vực đó. Nhưng mặc dù phải 
gặp những khó khăn như vậy, ngài Cunningham 
vẫn nghiên cứu để giải mã một số lớn các chữ viết 
cổ đại: Ngài đã xác định vị trí hay đến thăm một 
lượng lớn các kỳ quan, thực hiện công tác trắc địa 
và khai quật rất nhiều cảnh quan đó và ngài đã 
học hỏi được một kiến thức đáng kể về địa lý Ấn 
Độ cổ đại, nghiên cứu các thứ tiền đúc và so sánh 
những kiểu dáng điêu khắc Ấn Độ. Chính vì thế vào 
năm 1861, khi mà ngài quyết định thiết lập một 
bản điều tra khảo cổ, vừa nghỉ hưu khỏi quân đội, 

Chân dung ngài Alexander Cunningham nhà khám phá 
di sản Phật giáo ở Ấn Độ (1891 - 1956)
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ngài Cunningham là một sự lựa chọn tự nhiên làm 
tổng giám đốc của trung tâm nghiên cứu đó. Từ đó, 
cho đến ngày ông trở lại Anh quốc vào năm 1885,                                                                         
Cunningham đã cống hiến cả cuộc đời cho việc 
khám phá và duy trì quá khứ của Ấn Độ.

Xét dưới góc độ Phật giáo, sự quan trọng của 
ngài Cunningham là do mối quan tâm cá nhân, ngài 
thực hiện để xác định vị trí những địa danh thánh 
địa liên quan đến cuộc đời Đức Phật, là một người 
thanh niên giống như rất nhiều người Victorians, là 
một nhà truyền bá Ky Tô giáo, ông tin tưởng rằng 
niềm tin của chính ông phải thay thế tốt những 
niềm tin bản địa, càng nhanh bao nhiêu càng tốt 
bấy nhiêu. Một số những bài viết ban đầu của ông 
còn chỉ ra cho thấy ngài suy nghĩ những hiểu biết 
về khảo cổ học cũng có thể trở thành một khí cụ 
lợi ích để giúp cổ súy Ky Tô giáo. Những hiểu biết 
nghèo nàn của ông về Đạo Hin-du và đạo Hồi, hình 
như chẳng bao giờ thay đổi nhưng khi ông hiểu biết 
Phật giáo tốt hơn, ông dần dà phát triển một lòng 
kính trọng sâu xa đối với những cách nhìn về cuộc 
sống và những cống hiến cho nền văn minh Ấn Độ. 
Rút ra từ chính  kinh nghiệm rộng lớn của mình, 
những nghiên cứu của người khác, sự làm quen 
với những bản tường trình của các vị hành hương 
người Trung Hoa, và một số lớn những phỏng 
đoán huyền bí chính xác, ngài Cunningham đã xác 
định được hay chứng thực được danh tính thành                                    
Savatthi, Kosambi, Kusinara và nhiều cảnh quan tại 
Rajagaha. Ngài cũng khai quật ở những vị trí này 
cũng như tại Madhura, Sarnath, Bharhut, Kesariya 
và Bodh Gayā.

Hình như ngôi chùa Mahābodhi đã mê hoặc ngài 
Cunningham một cách đặc biệt, bằng chứng là ngay 
sau khi được chỉ định là người đứng đầu viện điều 
tra khảo cổ, hành vi đầu tiên ngài thực hiện chính là 
đến thăm ngôi chùa vĩ đại này, để thẩm định những 
bước đi nào phải được bắt đầu khai quật tại những 
vùng phụ cận ngôi chùa và bảo tồn những tác phẩm 

điêu khắc và những ghi khắc trên bia đá. Theo kế 
hoạch của ông, Thiếu tá Mead đã thực hiện công 
việc khai quật tại ngôi chùa vào năm 1862, cho dù 
chẳng bao giờ xuất bản bất kỳ bản tường trình nào 
về những gì ông đã phát hiện, ngài Cunningham 
đã đến thăm lại cảnh quan vào năm 1871 và vào 
năm 1875 cuốn sách cuối cùng của ông mang tựa 
đề Mahābodhi, ngôi chùa Phật giáo vĩ đại dưới gốc 
cây Bồ Đề tại Bodh Gayā (Mahābodhi, The Great 
Buddhist Temple under the Buddha Tree at Buddha 
Gaya) có ghi lại bản tóm lược toàn bộ công trình 
nghiên cứu, những khám phá và những ấn tượng 
của chính ông và của các cộng sự viên khác về ngôi 
chùa này.

Maung Ponk Kyien

Vào năm 1875, nhà  vua Miến Điện tên là          
Mindon Min đã quyết định sai bốn vị sứ giả đến 
vùng Bodh Gayā để cúng dường tại ngôi chùa 
Mahābodhi và lượng định những khả năng cho việc 
xây dựng một thiền viện dành cho các vị sư, nhà 
vua sẽ sai đến để trông nom chăm sóc cây Bồ Đề 
và làm nhà nghỉ cho các khách hành hương từ Miến 
Điện đến tham quan. Đi kèm phái đoàn hoàng gia 

Bản đồ của Taxila - địa lý cổ xưa của Ấn Độ

Bức hình vua Mindon Min của Miến Điện
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này là cả một đoàn tùy tùng đông đảo bao gồm 
một thư ký, là ngài Maung Ponk Kyien, là người đã 
bảo quản kỹ lưỡng những ghi chép liên quan đến 
tất cả những gì ông đã chứng kiến và thực hiện 
trong suốt chuyến đi đó. Chúng ta chẳng biết gì về 
thân thế ngài Maung Ponk Kyien cả, ngay cả cuộc 
đời của ông tiếp theo sau chuyến lưu trú tại Ấn Độ, 
nhưng phán đoán từ bản tường trình ông thực hiện, 
thời Maung Ponk Kyien là một Phật tử mộ đạo sâu 
sắc, là một quan sát viên cẩn thận và một người 
ghi chép biên niên sử tỷ mỷ. Bản tường trình của 
ngài chứa đựng đầy đủ chi tiết về Bodh Gayā, mà 
trước đây ta chưa có được từ bất kỳ nguồn tư liệu 
nào khác. Mặc dù ngài Maung Ponk Kyien đến Ấn 
Độ với tư cách là một nhân viên nhà nước, chuyến 
đi của ông cũng chẳng phải là một chuyến hành 
hương, giống như đối với những nhân viên khác 
trong phái đoàn.

Phái đoàn rời thành phố Rangoon trên con tàu 
Anh quốc và đến Kolkata. Tại đó có những đại diện 
của Tổng Trấn đến gặp và nghênh đón phái đoàn. 
Những tương quan giữa Anh quốc và Miến Điện 
đang ở vào những giai đoạn tế nhị vào thời điểm 
này và toàn bộ những chi tiết ngoại giao nhỏ, tinh 
tế cũng được nắm giữ một cách cẩn thận từ cả hai 
phía. Giống như biết bao nhiêu người Miến Điện, 
ngài Maung lại bị thuật chiêm tinh (tử vi) ám ảnh 
và ý tưởng về ngày lành tháng tốt và ông đã ghi 
lại như sau: Đúng 7 giờ 21 phút 49 giây sáng ngày 
thứ hai trăng khuyết tháng Pyathu những viên chức 
chính phủ đã đến hộ tống phái đoàn tới ga xe lửa. 
Các vị đặc sứ, là các nhân viên trực tiếp của họ và 
một thông ngôn được cử đến kèm theo một chiếc 
xe ngựa hạng nhất và các đầy tớ cùng hành lý chất 
vào chiếc xe loại hai. Khi xe lửa ra khỏi ga, ta nghe 
thấy 15 phát súng đại bác đón chào. Vào buổi sáng 
hôm sau, những người Miến Điện đến thị trấn Patna 
và được các quan chức địa phương đón chào và 
một đoàn vệ binh danh dự với đuốc sáng trong tay. 
Những dàn xếp chỗ ở được thực hiện kỹ càng cho 
họ có chỗ nghỉ trong ngày tại thị trấn Patna và tiến 
hành vào buổi sáng hôm sau. Nhưng vị đại sứ chính 
lại rất nôn nóng muốn được nhìn thấy cây Bồ Đề, 
ông yêu cầu xem những vệ binh này có thể rời khỏi 
phái đoàn càng sớm càng tốt. Sáu chiếc xe chuyên 
chở và một hộ tống quân sự được nhanh chống 
huy động và khi mọi sự đã sẵn sàng, họ lên đường 
đến Bodh Gayā. Sau một chuyến đi hai ngày đường 
sá gập ghềnh và bụi bậm, họ tới thị trấn Gayā, tại 
đó họ có một đêm nghỉ ngơi rất tuyệt. Đúng 9 giờ 
sáng hôm sau, các vị sứ giả cưỡi trên hai con voi 
và cùng với đoàn hộ tống, họ lên đường tới thị trấn 
Bodh Gayā, kéo theo sau là đoàn đầy tớ và hành lý. 

Vị Mahant (thị trưởng) đã được thông báo cho biết 
có một phái đoàn đang tới, đồng thời cũng được 
biết tính chất quan trọng của phái đoàn và ông ta 
đã sửa soạn chỗ ở dành riêng cho phái đoàn. Cảm 
nhận thấy họ đang rơi vào một vận may bất ngờ, 
ông thị trưởng đón tiếp phái đoàn Miến Điện một 
cách hết sức ân cần và thân thiện. Sau khi hàn 
huyên với các vị sứ giả một lúc, vị thị trưởng rút lui 
và trở lại ngay sau đó kèm theo rất nhiều chiếc lọng 
nhỏ nhỏ xinh xinh bằng vàng và những lá cờ đuôi 
nheo, những thứ này cũng được biếu tặng do một 
phái đoàn Miến Điện trước đó. Viên thị trưởng cũng 
giới thiệu cho phái đoàn một bản khắc chữ trên đá 
ghi bằng tiếng Miến Điện, ngài Maung đã cẩn thận 
chép lại. Khi những cuộc bàn thảo đã đến phần kết 
thúc, các vị sứ giả biếu cho Mahant một tráp đựng 
trầu, một chiếc ly uống rượu và một số trà ngâm 
rượu Miến Điện. Maung không đề cập gì đến việc 
Mahant đáp lễ thế nào với những món quà có vẻ 
khiêm tốn này.

Sau khi trải qua ba ngày, tiếp theo là việc hành 
thiền, niệm giới và chăm sóc toàn bộ các ngôi chùa 
và các tàn tích đổ nát, phái đoàn bắt tay vào thực 
hiện công việc. Các sứ giả dàn xếp với Mahant 
xin mua lại một số đất đai, tiến hành đo đạc và 
lo các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng tài 
sản. Họ cũng có nghĩa vụ tôn giáo cần phải thực 
hiện. Mỗi buổi sáng, chúng tôi cúng dường thức ăn 
ngay trong chùa Mahābodhi nhân danh hoàng đế 
Miến Điện và mỗi buổi tối, chúng tôi cúng dường 
ngàn hoa và đèn nến. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi 
tối, chúng tôi lấy rất nhiều bình bát bằng vàng xối 
nước trên ngôi chùa như thói quen đã diễn ra cả 
ngàn năm nay trong cuộc đời hoàng đế Miến Điện. 
Đoạn, chúng tôi cầu nguyện cho hoàng đế được 
hùng mạnh và sống trường thọ, cầu cho hoàng hậu 
kính yêu, cho các vị hoàng tử, công chúa và cho 
các phần tử trong hoàng gia thoát khỏi ốm đau 
và được sung sướng vinh quang phú quý; cho các 
quan chức, các nhân viên chính quyền và toàn bộ 
thần dân của hoàng đế được thoát khỏi bệnh tật 
ốm đau. Chúng tôi cũng cầu nguyện để cho giáo lý 
của Đức Phật được thăng tiến và tiến bộ. Những sứ 
giả Miến Điện cảm thấy ngỡ ngàng do không có ai 
chăm sóc Bodh Gayā để cho toàn vùng bụi bẩn bám 
đầy. Sau khi được phép quan thị trưởng Mahant, 
các vị sứ giả dọn dẹp sạch sẽ vùng lân cận cây Bồ 
Đề và dựng tường rào bảo vệ vây quanh cây Bồ Đề 
và sau đó họ dọn dẹp các cành cây khô mục từ cây 
Bồ đề và kính cẩn đặt những cành khô mục đó vào 
những ngôi chùa nhỏ trống không. Họ cũng thu dọn 
toàn bộ các tượng Phật đã bể nát và hư hỏng rải 
rác quanh đó và đặt trong một nơi kính cẩn trong 
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chùa Mahābodhi. Nghĩ rằng hồ chứa nước nằm ở 
phía nam xung quanh là hồ nước Mucalinda họ đã 
cho xây một bức tường để chừa bốn cổng đi vào 
hồ nước đó.

Tất cả những gì ngài Maung Ponk Kyien quan 
sát thấy, làm rộ lên trong lòng ngài một niềm kính 
trọng và thán phục. Một ngày kia, các vị sứ giả 
phân phát tiền cho người nghèo tại một ngôi làng 
địa phương và ngay ngày hôm đó trời đổ mưa, cũng 
như ngày hôm sau và ngày tiếp theo trời tiếp tục đổ 
mưa. Ngài Maung giải thích đây là một điềm lành. 
Nhưng còn nhiều kỳ công khác nữa tiếp tục diễn ra. 
Vào buổi sáng, chúng tôi phát hiện thấy cây Bồ Đề, 
và chỉ có cây Bồ Đề mà thôi, phủ đầy cành lá xanh 
tươi dịu dàng điều này khơi dậy nơi chúng tôi một 
ước muốn mãnh liệt muốn kính lễ cây Bồ Đề. Do 
quá quen thuộc với những gì ghi chép trong Kinh 
Phật, ngài Maung cố gắng định vị toàn bộ những 
ngôi chùa đánh dấu bảy tuần Đức Phật lưu lại tại 
Bodh Gayā. Tuy nhiên, đa phần những nhận dạng 
của ngài đều không chính xác. Đặc biệt, ngài bị mê 
hoặc bởi con sông Nerañjarā. Những địa danh đó 
cho ông biết một điều là thực ra mà nói, con sông 
chảy ngược từ dưới lên trên một lượng lớn nước 
chảy ở phía dưới làn cát hơn là chảy trên cát.

Đang xen vào những công việc chính thức được 
giao, ngài Maung còn cố gắng phát hiện ra bất kỳ 
những gì liên quan đến địa danh Bodh Gayā. Ngài 
ghi lại số dậm từ Kolkata đến Bodh Gayā. Và con số 
ga xe lửa và những ngôi làng ta phải đi qua để đến 
thị trấn Bodh Gayā. Ngài biết được ngôi làng Bodh 

Gayā gồm có hai trăm nóc nhà và ngôi làng này 
cùng toàn bộ đất trồng cấy được vây quanh ngôi 
làng đều thuộc quan tổng trấn Mahant, ông đã thu 
được một nguồn lợi trị giá 7500 rupees hàng năm. 
Cách Mahant ăn bận, một khăn xếp màu đỏ và một 
chiếc áo muslim được thêu bằng những sợi vàng và 
bộ đồ bạc chạm lông giống như vậy chỉ có những 
bậc Đại Vương (Maharajas) Hindu mới bận mà thôi. 
Có đến một ngàn thầy dạy đạo (Ấn Độ) trong nơi 
cư ngụ hay biệt thự của quan tổng trấn Mahant. 
Bởi lẽ họ được hưởng lương bổng cao từ việc cho 
thuê và quà cáp từ những người mộ đạo và tuy 
vậy họ vẫn theo đuổi cuộc sống căn cơ, họ thu vén 
(cóp nhặt) tài sản kếch xù qua nhiều thế hệ. Ngài 
Maung cũng lưu lý rằng cho dù những người Hin du 
địa phương không sử dụng ngôi chùa Mahābodhi, 
nhưng cứ mỗi thứ bảy có một số lớn họ lui tới để 
kính lễ cây Bồ Đề.

Trước khi các sứ giả rời Bodh Gayā, họ đã biếu 
quan thị trưởng Mahant ba mươi rupees để mua 
hoa nến và hương nhang dùng cho việc thờ cúng 
trong chùa cũng như cây Bồ Đề hai lần một ngày. 
Họ cũng để lại hai đầy tớ cho quan thị trưởng để 
thực hiện những việc cúng lễ (pūjas) này. Trong 
chuyến trở về Miến Điện, ngài Maung Ponk Kyine 
đã viết một bài tường trình đầy đủ cho nhà vua và 
chính nhờ kết qủa bản tường trình này mà hai năm 
sau đó nhà vua đã quyết định sai một phái đoàn 
thứ hai tới vùng thánh địa Bodh Gayā với một mục 
tiêu tham vọng hơn nhiều, đó là trùng tu lại ngôi 
chùa Mahābodhi (còn tiếp).

Ngôi mộ của vua Mindon tại Mandalay vào năm 1903
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xin Phaät cuùng döôøng taùm phaåm vaät 
ñeán Taêng giaø troïn ñôøi

CAÂU CHUYEÄN BAØ VISAKHA

Indachanda (dịch)

- Này các tỳ khưu, ta cho phép vải 
choàng (tắm) mưa, bữa ăn dành 
cho vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị 
ra đi, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, 
bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, 
dược phẩm dành cho vị bị bệnh, 
cháo hàng ngày, vải choàng tắm 
đến hội chúng tỳ khưu ni.

Khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý 
thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về 
phía thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du 

hành, ngài đã ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó ở 
Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của 
ông Anāthapiṇḍika. 

Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến bà đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà 
Visākhā mẹ của Migāra đang ngồi một bên bằng bài 
Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài Pháp thoại, bà Visākhā mẹ của Migāra đã nói với 
đức Thế Tôn điều này:

- Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa 
trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi 
ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra hiểu được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 

đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

Vào lúc bấy giờ, khi trải qua đêm ấy có đám mây 
lớn khắp cả bốn châu đã đổ mưa xuống. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng:

- Này các tỳ khưu, trời mưa ở Jetavana như thế 
nào thì trời mưa ở bốn châu cũng như thế ấy. Này các 
tỳ khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, đây 
là trận mưa lớn khắp cả bốn châu lần cuối cùng.

- Bạch ngài, xin vâng. Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe 
theo đức Thế Tôn cởi các y ra và để cho thân thể ướt 
đẫm nước mưa.

Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng vật thực thượng hạng loại cứng loại mềm rồi 
bảo người tớ gái rằng:

- Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông 
báo thời giờ rằng: “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong.”

- Thưa bà, xin vâng.

Nàng Visākhā thỉnh cầu với Đức Phật

Nhân dịp mùa An cư kiết hạ của chư Tăng 
Phật giáo Nam tông từ 16/6 âl đến 15/9 âl, 
Tạp chí xin trân trọng giới thiệu bài viết về 
bà đại thí chủ Visākhā
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Rồi người tớ gái nghe theo bà Visākhā mẹ của 
Migāra đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu 
có các y đã được cởi ra và đang để cho thân thể ướt 
đẫm nước mưa, sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Các tỳ 
khưu không có ở trong tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa 
thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa” rồi đã 
đi đến gặp bà Visākhā mẹ của Migāra, sau khi đến đã 
nói với bà Visākhā mẹ của Migāra điều này: 

- Thưa bà, các tỳ khưu không có ở trong tu viện, 
(chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt 
đẫm nước mưa.

Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra là người trí tuệ, 
kinh nghiệm, thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc 
chắn là các ngài đại đức có các y đã được cởi ra và để 
cho thân thể ướt đẫm nước mưa! Cô gái đần độn này 
đây đã nghĩ rằng: ‘Các tỳ khưu không có ở trong tu 
viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể 
ướt đẫm nước mưa,’” nên đã bảo người tớ gái rằng:

- Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông 
báo thời giờ rằng: “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong.”

Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy sau khi đã làm cho mát 
mẻ thân hình, có cơ thể được khoẻ khoắn, nên đã mặc 
y rồi đi vào trú xá của mình. Sau đó, người tớ gái ấy 
đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy các vị tỳ 
khưu (nên nghĩ rằng): “Các tỳ khưu không có ở trong 
tu viện, tu viện thì trống không” rồi đã đi đến gặp 
bà Visākhā mẹ của Migāra, sau khi đến đã nói với bà 
Visākhā mẹ của Migāra điều này: 

- Thưa bà, các tỳ khưu không có ở trong tu viện, tu 
viện thì trống không.

Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra là người trí tuệ, 
kinh nghiệm, thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc 
chắn là các ngài đại đức sau khi đã làm cho mát mẻ 
thân hình, có cơ thể được khoẻ khoắn, nên đã mặc y 
rồi đi vào trú xá của mình. Cô gái đần độn này đây đã 
nghĩ rằng: ‘Các tỳ khưu không có ở trong tu viện, tu 
viện thì trống không,’” nên lại bảo người tớ gái rằng:

- Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông 
báo thời giờ rằng: “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong.”

Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: 
- Này các tỳ khưu, hãy sẵn sàng y bát, đã đến thời 

điểm của bữa ăn.

- Bạch ngài, xin vâng. Các vị tỳ khưu ấy đã đáp lời 
đức Thế Tôn.

Sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh có 
thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại 
cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế đức Thế 

Tôn đã biến mất tại Jetavana rồi hiện ra ở cổng nhà 
của bà Visākhā mẹ của Migāra. Đức Thế Tôn đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng tỳ khưu. 

Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra (nghĩ rằng): 
“Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Đức Như 
Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì trong khi cơn 
lụt đang dâng tới mức đầu gối, trong khi cơn lụt đang 
dâng lên tới hông thế mà không một vị tỳ khưu nào có 
các bàn chân hoặc các y bị ướt!” nên mừng rỡ phấn 
chấn rồi đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng 
tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ 
thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, bà Visākhā 
mẹ của Migāra đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, bà Visākhā mẹ của Migāra đã nói với 
đức Thế Tôn điều này:

- Bạch ngài, con cầu xin đức Thế Tôn tám điều 
ước muốn.

- Này Visākhā, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các 
điều ước muốn.

- Bạch ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy 
không bị chê trách.

- Này Visākhā, hãy nói đi.

- Bạch ngài, con muốn dâng vải choàng (tắm) 
mưa đến hội chúng, dâng bữa ăn dành cho vị vãng 
lai (āgantukabhattaṃ), dâng bữa ăn dành cho vị ra đi 
(gamikabhattaṃ), dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh 
(gilānabhattaṃ), dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh (gilānupaṭṭhākabhattaṃ), dâng dược phẩm dành 
cho vị bị bệnh (gilānabhesajjaṃ), dâng cháo hàng ngày 
(dhuvayāguṃ), dâng vải choàng tắm (udakasāṭikaṃ) 
đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời.

- Này Visākhā, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà 
bà lại cầu xin Như Lai tám điều ước muốn?

- Bạch ngài, ở đây con đã bảo người tớ gái rằng: 
“Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo 
thời giờ rằng: ‘Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong’.” Khi ấy, người tớ gái ấy đã đi đến tu 
viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu có các y đã được cởi 
ra và đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, sau 
khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Các tỳ khưu không có ở 
trong tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho 
thân thể ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi đến gặp con, 
sau khi đến đã nói với con điều này: “Thưa bà, các tỳ 
khưu không có ở trong tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa 
thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa.” Bạch 
ngài, sự trần truồng là không tinh khiết, ghê tởm, bị 
lên án. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này 
mà con muốn dâng đến hội chúng vải choàng (tắm) 
mưa đến trọn đời (còn tiếp). 
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TTTS. Thích Bửu Chánh
(tiếp theo)

Đức Phật lịch sử dạy rằng các hàng đệ tử đi vào 
con đường Trung Đạo sẽ chấm dứt đau khổ và Ngài 
dạy tự mỗi người phải cố gắng, đức Phật cho rằng 
mình chỉ là Thầy:

“Nếu người theo đường này
Đau khổ được đoạn tận
Ta dạy ngươi con đường
Với trí giai chướng diệt
Ngươi hãy nhiệt tình làm
Như Lai chỉ thuyết lại
Người hành trì thiền định
Thoát trói buộc ác ma(1)” 
Đức Phật lịch sử  thường xuyên nhắc nhở tứ 

chúng là tự mình làm cho mình trong sạch; tự mình 
làm cho mình ô nhiễm không ai có thể làm cho 
mình trong sạch hay ô nhiễm.

Đức Phật tôn giáo là đức Phật hiện tượng không 
phải đức Phật bản chất. Đức Phật tôn giáo phản 
ánh xuyên tạc bản chất của đức Phật tôn giáo.

Đức Phật lịch sử là đức Phật có thật và có những 
lời dạy có thật còn đức Phật tôn giáo là đức Phật 
không có thật do con người tưởng tượng ra và đức 
Phật tôn giáo không có những lời dạy nào. Nếu có 
do con người bịa đặt sau này mà thành.

Đạo Phật là vô thần, đức Phật không phải là 
thần linh. Thậm chí, có người cho rằng đạo Phật 
không phải là một tôn giáo, bởi vì đã là một tôn 
giáo thì phải công nhận thế giới do Thượng Đế sáng 

1. HT. Thích Minh Châu – Kinh Pháp Cú câu 275-276. Trường Cao 
Cấp Phật Học Việt Nam 2 ấn hành 1990 trang 153 

tạo và người phải có linh hồn.

Tuy nhiên đạo Phật vẫn là tôn giáo vì có giáo 
chủ là: đức Phật Thích Ca và hiện nay có hàng tỷ tín 
đồ quy ngưỡng tôn sùng đồng thời có giáo lý kinh 
điển, cũng như có giáo hội Tăng Già hành trì theo 
những lời dạy của Ngài.

Đức Phật lịch sử luôn luôn khuyên dạy các đệ 
tử rằng phải tin tưởng ở chính mình, ở khả năng 
thành tựu đạo quả giải thoát của chính mình. Đức 
Phật tôn giáo trái lại tin vào sức mạnh thần linh từ 
bên ngoài.

Đức Phật lịch sử không áp đặt bất kỳ một quyền 
lực nào lên trên con người. Người tin đức Phật tôn 
giáo thì cho rằng đức Phật tôn giáo có quyền quyết 
định đối với con người.

Đức Phật lịch sử không đồng ý chế độ đẳng cấp 
xã hội. Trong giáo hội Tăng Già đủ mọi thành phần 
giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ. Ngài nói rằng các 
con sông chảy ra biển thì mất tên cũng vậy bốn 
đẳng cấp xã hội khi đến với Tăng Già thì cũng mất 
giai cấp trước đây.

Đức Phật tôn giáo không có điểm này. Đức Phật 
lịch sử thường xuyên nhấn mạnh tính bình đẳng 
trong mối quan hệ giữa người và người.

Đức Phật lịch sử không phân biệt nam nữ, không 
có quan hệ trọng nam khinh nữ. Hai bà Khema và 
Gotami được tôn lên là thượng thủ bên Ni chúng và 
cả hai đều chứng quả A La Hán.

Đức Phật lịch sử là một vị  (xem tiếp trang 36)                
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Ngheä nhaân Ñinh Thò Thaûo vôùi
NEÙT SAÙNG TAÏO ÔÛ LEÃ HOÄI TRAÙI CAÂY SUOÁI TIEÂNNEÙT SAÙNG TAÏO ÔÛ LEÃ HOÄI TRAÙI CAÂY SUOÁI TIEÂN

Suối Tiên chiều nay dưới ánh nắng gay gắt của những 
ngày vào Hạ đầu mùa mưa tháng sáu, những ngày 
tháng mà cổng trường khép lại trả các em về với 

những ký ức tuổi thơ lang thang trong những khu vườn cây trái 
ở miền Tây sông nước hay gần hơn nữa rong chơi ngay cửa ngõ 
vào của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vườn cổ tích của tuổi thơ 
với các nàng tiên trong xiêm áo lộng lẫy trong ngày lễ hội trái 
cây của Khu du lịch Suối Tiên. 

Hàng chục chiếc xe hoa với nhiều nội dung khác nhau biểu 
tượng cho thần Bưởi, thần Cam, thần Thanh long, thần Măng 
cụt, thần gì… gì nữa… vui quá. Chúng tôi cảm thấy thèm quá, 
thèm mình trở về với tuổi thơ trong trẻo như hoa buổi sáng còn 
đọng giọt sương đêm, thèm một đôi cánh mỏng của chú ong 
hay một nàng tiên bay qua vườn hoa trái và tha hồ hút mật hoa 
để tạo cho đời những trái ngọt thơm bên dòng Cửu Long cuộn 
chảy.          

Nói đến Khu Du Lịch Suối Tiên chắc chắn ai cũng biết, ngay 
cả những cháu nhỏ cạnh nhà cũng kể vanh vách không biết cơ 
man nào những cảnh thần tiên, nào đền Hùng, Sơn Tinh Thủy 
Tinh, Long Hoa Thiên Bảo rồi biển Tiên Đồng thơ mộng v..v... 
Vào đây ta như lạc vào một thế giới cổ tích khác hẳn với thế giới 
bên ngoài và có một cái gì đó thật đậm đà bản sắc dân tộc và 
đậm chất Nam Bộ khi tham dự lễ hội trái cây, một trong 4 lễ hội 
chính diễn ra hàng năm tại đây.

Chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân thiết kế lễ hội Đinh Thị 
Thảo, Phó phòng hành chánh tại Khu Du Lịch Suối Tiên, một 
người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, mạnh mẽ hơi quyết 
đoán và hòa đồng. Chúng tôi gặp chị đang bận bịu với hai dãy 
xe hoa trái cây cùng các em sinh viên hóa trang thành những cô 
Tiên xinh đẹp như trong chuyện cổ tích đang tập kết trước văn 
phòng và chuẩn bị xuất phát diễu hành trong tiếng nhạc và tiếng 
hô to của các vị thần trái cây.” Ta là thần Bưởi đây kha...kha… với 
các nàng tiên nữ trong xiêm y đủ màu sắc tại Lễ Hội Trái cây.

Chờ đoàn đi xong chị mới dành ít phút cho chúng tôi được 
tiếp chuyện trong bầu không khí thân mật và cởi mở chị chia sẻ 
ít nhiều những trải nghiệm của mình về tổ chức lễ hội với Tạp 
chí Phật giáo Nguyên thủy.

Bài & ảnh: Quốc An-Tấn Phát

Nghệ nhân Đinh Thị Thảo

Các thiếu nữ hóa trang thành tiên nữ
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PV: Xin chị cho biết mỗi năm Khu Du Lịch Suối Tiên có bao nhiêu lễ hội chính? Và đâu là 
nguồn nhân sự phục vụ cho lễ hội?

Đinh Thị Thảo: Một năm khu du lịch Suối Tiên tổ chức 4 lễ hội chính: Lễ hội Tết Nguyên 
Đán (tháng giêng); Lễ hội Vua Hùng (tháng 3); Lễ hội Trái cây (tháng 6); Đại lễ Vu Lan Báo 
Hiếu (14-15/7 âl), Lễ hội mừng Quốc Khánh (2/9). 

Lễ hội trái cây khai mạc vào Tết Đoan ngọ (mùng 5-5) và kéo dài 3 tháng hè. Lễ hội hình 
thành do sự phối hợp nhân sự với Đại học Nông Lâm hàng năm. Các em sinh viên nghỉ hè có 
thể tham gia làm việc bán thời gian vào thứ bảy và chủ nhật để kiếm thêm thu nhập tại Khu 
du lịch Suối Tiên. Họ vào vai của từng cô tiên xinh xắn trong trang phục sặc sỡ mang nét cổ 
tích hay những cô thôn nữ, và những anh chàng nhà quê gánh trái cây ra chợ bán. Tổng số 
khoảng 100 em.

Các lễ hội khác trong năm thì tùy nhu cầu nhân sự sẽ tuyển thêm các sinh viên phục vụ 
cho lễ hội đó .

PV: Xin Chị cho biết quá trình chị tham gia dàn dựng lễ hội trái cây được bao lâu? Những 
ý tưởng nào là nguồn động viên cho chị trong công việc này?

Đinh Thị Thảo: Tôi được Ban Giám Đốc Khu du lịch Suối Tiên phân công phụ trách dàn 
dựng các tiết mục trong Lễ Hội cũng được hơn 10 năm sáng tạo và thiết kế các mẫu xe hoa 
trái cây diễu hành và phục trang cho sinh viên, hóa trang cho các em thành tiên nữ. Qua nội 
dung của từng lễ hội tôi muốn đưa hình ảnh cụ thể, các cô Tiên, các chú tiểu đồng và linh 
vật trong bộ tứ linh như Long, Lân, Quy, Phụng để tô đậm bản sắc văn hóa, truyền thống 
dân tộc, niềm tự hào là con rồng cháu tiên đến với du khách trong và ngoài nước, nhất là các 
cháu thiếu nhi hiểu được cội nguồn Lạc Việt của dân tộc mình. Từ đó, các em trân trọng gìn 
giữ truyền thống văn hóa Việt Nam và phát huy trí tuệ để xây dựng Tổ quốc quê hương giàu 
mạnh xứng đáng công sức gầy dựng của bậc tiền nhân. 

PV: Xin chị cho biết khi đảm nhận công việc mang tính tâm linh thì tất nhiên chủ thể 
cũng có đời sống tâm linh tốt. Vậy xin chị cho biết khái quát về nếp sống tâm linh của chính 
mình? 

Đinh Thị Thảo: Tôi đã chính thức quy y Phật cách đây 5 năm, công việc này mang tính 
tâm linh cao nên tôi làm với tâm vui vẻ, cởi mở và mong muốn đem hết sức mình để phục vụ 
du khách, tôi từng được nghe Sư Thầy giảng dạy và thấm nhuần ý nghĩa câu  “Phục vụ chúng 
sanh là cúng dường chư Phật”.

Tại Khu Du lịch Suối Tiên ngoài 4 lễ hội chính chúng tôi còn tổ chức thêm một chương 
trình Đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu (vào tháng 7 âm lịch) tại Long Hoa Thiên Bảo với nội dung 
phong phú gồm: Khai kinh Vu Lan, cung an chức sự, cúng dường trai tăng, đặt bát hội, thuyết 
pháp và thiền định dưới cây Bồ Đề, chúng tôi thỉnh mời khoảng 700 chư Tăng tham dự và có 
7 ngày đãi Buffet chay miễn phí cho du khách tham dự lễ Vu Lan. 

Những khi rảnh rỗi tôi cũng tham gia với tư cách cá nhân với những đoàn từ thiện do nhóm 
bạn bè đóng góp để đi về vùng sâu, vùng xa như Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình Phước v.v... phát 
thuốc và quà khoảng 300-400 phần cho đồng bào nghèo. Riêng đối với những thiên tai lũ lụt 
thì Khu Du lịch Suối Tiên chúng tôi cũng tổ chức các chuyến cứu trợ hàng năm. Tôi tâm niệm 
nếu mình đem cho mọi người niềm vui thì mình sẽ vui và hạnh phúc (cười ....)

PV: Hiện tại hay tương lai chị có nguyện ước gì trong cuộc sống cũng như trong làm 
việc?

Đinh Thị Thảo: Tôi chỉ mong muốn mỗi kỳ lễ hội tại Khu Du Lịch Suối Tiên đều mang 
những nét mới, ý tưởng mới do chính tôi sáng tác và thiết kế màu sắc để phục vụ du khách. 
Việc sáng tạo này nảy sinh trong tôi từ nhỏ thành một niềm đam mê và cứ thế tôi sống trung 
thành với niềm đam mê ấy. Ý tưởng về lễ hội là kết hợp giữa ý tưởng chiến lược của Ban Giám 
Đốc "Luôn luôn đổi mới, Luôn luôn phát triển" giúp định hình khung trong ý tưởng trang trí 
của tôi, còn riêng bản thân tôi chỉ muốn "Mỗi sớm mai thức dậy, nụ cười luôn nở trên môi”.
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PV: Cám ơn chị về những chia sẻ với 
độc giả của Tạp chí PGNT và trang mạng 
phatgiaonguyenthuy.com.

Tác phẩm đoạt giải

(tiếp theo trang 23)

TS. Rajendra Prasad, S. Radhakrishnan, J.         
Nehru, G.R. Tagore, S. Chittaranjan Das, I.     
Gandhi, M. Desai, L. Bahadur Shastri, Narsimha 
Rao v.v... quan tâm hướng dẫn, tư vấn…

Lịch sử Hội Maha Bodhi gắn liền với lịch sử 
chấn hưng Phật giáo Ấn Độ và phong trào phát 
triển Phật giáo trên khắp thế giới.

Năm 1886, khi Edwin Arnold, tác giả của cuốn 
"The Light of Asia" (Ánh sáng Á châu) viết bài 
đăng trên tạp chí "The Telegraph" (điện tín) xuất 
bản ở London mà ông là chủ bút, người phương 
Tây bắt đầu chú ý đến vấn đề người Phật tử thế 
giới đang vận động tái thiết ngôi chùa ở Bồ Đề 
Đạo Tràng cùng những thánh tích trong vùng này. 
Đây là vị trí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
lịch sử Phật giáo và của toàn nhân loại. Mọi người 
bắt đầu trông lại cây bồ đề cùng với việc khảo sát 
và tái trùng tu những di tích bị hoang phế, khảo 
cứu các tác phẩm kinh điển Phật giáo,…

Khi đọc được bài viết này, ngài Dharmapala 
đã phát tâm đi thăm viếng Bồ Đề Đạo Tràng 
vào ngày 22-1-1891. Sau đó, Ngài đã quay về  
Sri Lanka để triệu tập hội nghị thành lập Hội      
“Buddha Gaya Maha Bodhi Society” vào ngày 31-
5-1891. Đại lão HT. Hikkaduwe Sri Sumangala 
Nayake Maha Thera đã tán dương và hỗ trợ hết 
lòng, sau này ngài trở thành Chủ tịch Hội.

Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của HTTS. D.        
Rewatha Thero, Tổng Thư ký của Hội Maha        
Bodhi ở Ấn Độ, từ trung tâm Bồ Đề Đạo Tràng, 
mọi hoạt động của Hội đã được mở rộng để phục 
vụ cho toàn thể chúng sinh trên khắp địa cầu.

Những hoạt động của Hội bao gồm: Tổ chức 
xây dựng nhà nghỉ cho khách du lịch và Phật 
tử hành hương, phòng thờ cho mọi người làm 
lễ, các dịch vụ cộng đồng cho tất cả mọi người. 
Ngoài ra, những hoạt động khác cũng được chú 
ý xây dựng như: các trạm phát thuốc miễn phí, 
trường học cho trẻ em nghèo, tổ chức các đội 
cấp cứu y tế, tài trợ, cấp học bổng cho người 
nghèo, người khuyết tật…

Những hoạt động của Hội, như thế, ngày càng 
gây tiếng vang và có uy tín rộng khắp nước Ấn 
cũng nhưng phương Tây. Những hoạt động của 
Hội thường tạo nên nguồn cảm hứng và đánh 
thức tinh thần Phật giáo trong lòng người dân 
Ấn. Để từ đó, hàng triệu người Ấn ngày nay đang 
trên đường tìm về con đường tu tập giải thoát 
của dân tộc, nhằm phục hồi Phật giáo trên xứ sở 
của mình.

Bằng nụ cười hóm hỉnh và ánh mắt đầy 
thiện cảm thể hiện tâm lành của một người 
phụ nữ Nam Bộ mà việc làm của chị là thổi 
hồn dân tộc vào các lễ hội. Thành công của 
Khu Du Lịch Suối Tiên phải chăng phần lớn 
nhờ vào tài nghệ của những nữ nghệ nhân 
như chị, người phụ nữ bề ngoài phong cách 
rất giản dị nhưng ẩn giấu bên trong một trí 
tuệ sáng tạo hiếm có về lòng yêu quê hương 
đậm đà như chùm khế ngọt trên chiếc xe 
hoa vừa chạy qua trước mặt chúng tôi.

“Quê hương là chùm khế ngọt .
Cho em trèo hái mỗi ngày.
Quê hương em là kho tàng cổ tích.
Bà kể cho em nghe vào những buổi trưa 

hè”.

Chị đã đem lại niềm xúc cảm cho mọi du 
khách đến với Khu du lịch Suối Tiên và tôi chỉ 
là một viên sỏi nhỏ trước núi đá cao vòi vọi 
tình người và truyền thống bản sắc dân tộc 
Việt đang được thể hiện hoành tráng tại Khu 
Du Lịch. Việc làm của Ban Giám Đốc và của 
chị đã đem lại niềm vui cho đời, mang tính 
chất giáo dục lịch sử và tâm linh cao, cho các 
cháu thiếu nhi tha hồ xây dựng những ước 
mơ bay bổng khi đến với Khu Du lịch Suối 
Tiên này. 
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Phieân toøa xöû nghieâm minh vaø caûm ñoäng nhaát

(Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại một tòa án ở Indonesia)

Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên 
đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa 
của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng 
vì đói.

Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như 
những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói: ”Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ 
“Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay 
tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, 
bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm 
phán lại nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào 
có mặt trong phiên toà này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này 
mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật”. Nói xong, ông cởi mũ của mình 
ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho 
bị cáo”.

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah 
từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi 
thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của 
tất cả mọi người.

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta 
đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng 
luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.

LS. Lâm Thị Mai (sưu tầm)
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Khi những hạt mưa ngâu bắt đầu sục sùi 
rơi xuống cũng là bắt đầu bước vào mùa 
lễ hội Vu Lan, ngày lễ hội truyền thống 

đã được truyền trong khắp mọi người con Phật nói 
riêng và những người con Việt nói chung về đạo hiếu, 
đạo làm người; biết ơn và trả ơn đấng sinh thành.  

Ơn dưỡng dục sánh như trời bể
Nghĩa sinh thành sâu tựa biển khơi
Thờ Cha kính Mẹ trọn đời
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. 

Cha Mẹ nào sanh con ra cũng hết mực yêu quý 
con và luôn mong mỏi con nên người cũng như người 
con nào cũng luôn thương yêu và nghĩ đến Cha Mẹ 
với trọn tấm lòng yêu kính. Vì vậy những ngày này, 
khi bên ngoài mưa giăng u ám bầu trời thì trong lòng 
những người con lại trĩu nặng tình thâm cốt nhục với 
đấng sinh thành đã khuất.

Thế nhưng trong cuộc đời vốn dĩ vô thường này, 
vẫn có những số phận sống trong nghịch cảnh. Vẫn 
có những giọt nước mắt sầu bi nhưng đôi khi lại dâng 
tràn sự uất hận đến nhói lòng. Giữa hàng triệu con 
tim yêu thương nồng ấm vẫn xen lẫn những trái tim 
băng giá trong tình mẫu tử thiêng liêng. Vẫn còn đâu 
đó nỗi niềm u uất trong lòng của những người con 
dành cho đấng phụ mẫu sanh thành. Những số phận 
của những đứa con bị Cha Mẹ bỏ rơi không nhìn nhận, 
bị ghẻ lạnh không thương yêu và chìm trong dằn vặt 
khổ sở của cuộc đời cũng như những bậc Cha Mẹ đau 
lòng vì bị con hắt hủi, không thăm nom chăm sóc…

Trúc Như

Thế nhưng, vì đâu nên nỗi?

Cho dù bạn là ai, quốc tịch nào và theo tôn giáo 
nào đi chăng nữa, bạn cũng từng có một “gia đình” 
dù chỉ một phút giây cũng đã là có.  Vì sao? Vì sự hình 
thành nên chúng ta đây phải từ sự hợp nhất của cả 
Cha và Mẹ. Quá trình để một “con người” là ta ra đời 
chẳng đơn giản như một hiện tượng sinh học bình 
thường mà là cả một sự “tranh giành quyết liệt” để 
rồi Mẹ là người bao bọc chúng ta để che chở, giữ gìn 
cho trọn vẹn hình hài. Có bao giờ bạn “ước” sao mình 
không sanh ra từ bụng một bà mẹ tuyệt vời, một gia 
đình ấm no, yêu thương hạnh phúc mà lại phải “rơi” 
vào hoàn cảnh trái ngang, bất hạnh hoặc khi sự xuất 
hiện của mình là nỗi đau khổ, tủi nhục và phải chịu 
bao khó khăn khổ cực, không được Cha Mẹ người 
thân đoái hoài, thương mến? 

Điều gì là sự chọn lựa hoàn cảnh của chúng ta? 
Có bao giờ bạn dành cho mình những phút giây hoàn 
toàn tĩnh lặng để tự hỏi tận đáy lòng và tìm cho mình 
câu trả lời có thể xua tan được đám mây u ám đang 
bao phủ cuộc đời của bạn?

Đức Phật đã dạy: Nghiệp phân loại chúng sanh. 
Quả là vậy! Nghiệp lực của chính chúng ta đã theo 
chúng ta suốt trong quá trình sanh tử luân hồi như 
hình với bóng. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, không 
thể oán trách số phận của mình sao đen đủi hơn người 
khác và cũng không thể mang tư tưởng “hận đời” để 
rồi tự mình làm hại chính mình vì ngay khi có sự tác 
hợp của Cha và Mẹ thì nghiệp lực của chính chúng ta 
đã dẫn chúng ta có mặt ngay giây phút ấy. Cha Mẹ 
không lựa chọn và cũng không thể hoàn toàn muốn 
là có được đứa con theo ý của mình mà chính nghiệp 
lực  của tất cả chúng ta đã kết chúng ta đến với nhau 
trong hành trình sinh, tử luân hồi của chính mình. Vì 
nghiệp chung nên dẫn dắt cùng chung sống với nhau 
trong một gia đình, dòng họ và đất nước nhưng mỗi 
một cá thể có nghiệp riêng nên không ai giống ai từ 
vẻ ngoài, tính cách đến khả năng và sự thành tựu của 
mỗi người. Không một người Cha, bà Mẹ nào muốn 
mình sinh ra đứa con không tốt, ngỗ nghịch và bất 
hiếu cũng như không người con nào lại muốn Cha Mẹ 
ghét bỏ không thương yêu mình. Thế nhưng, những 
điều không mong muốn vẫn xảy ra và điều bất hạnh 

Taûn maïn Vu Lan
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ấy vẫn luôn tồn tại ở khắp nơi trên thế gian này là 
do chính chúng ta trong cuộc hành trình luân hồi đã 
gieo trồng những nghiệp xấu trong quá khứ nên gặt 
những quả không ngọt ở đời sau.

Nếu các bạn là một trong những số phận ấy và 
nếu các bạn hiểu rõ quy luật Nhân - Quả, chắc chắn 
các bạn sẽ được khuây khỏa và vơi đi rất nhiều sự 
muộn phiền luôn đè nặng trong lòng. Hãy cất nhắc 
ra khỏi lòng mình tảng đá của sự đau khổ và tổn 
thương. Đó là cách tự thương và tự cứu lấy chính 
mình vì chỉ có chính ta mới đem lại cho ta sự hạnh 
phúc thảnh thơi thật sự. Tâm chúng ta tạo nghiệp 
và cũng chính tâm của chúng ta sẽ chuyển nghiệp 
của mình. Hãy để tâm tĩnh lặng bình thản với mọi 
diễn biến đến với mình, bạn sẽ đối diện với cuộc 
sống một cách bình thản, tự tại và sẽ tự tìm thấy 
con đường để đi nhẹ nhàng vượt qua mọi trở ngại 
trên hành trình cuộc sống. Khi đã hiểu được không 
có đau khổ và hạnh phúc nào là không có nguyên 
nhân của nó, bạn sẽ hiểu mình sẽ làm gì ở hiện tại 
này đây để không những bạn sẽ có được hạnh phúc 
trong tương lai mà cả trong hiện tại này bạn sẽ vượt 
lên sự bất hạnh của chính mình để sống đẹp hơn và 
có khi lại rạng ngời hơn so với bao hoàn cảnh tốt 
đẹp thuận lợi hơn mình. 

Truyền thống đạo đức phương Đông xem Đạo 
Hiếu là nền tảng và Đạo Phật cũng dạy chúng ta 
luôn lấy chữ Hiếu làm đầu. Cho nên mùa Vu Lan 
không chỉ dành riêng cho Tăng ni và Phật tử tại gia 
mà còn dành cho tất cả mỗi cá nhân tưởng nhớ về 
ơn nghĩa sinh thành và công dưỡng dục của cha 
mẹ cũng như của ông bà cha mẹ nhiều đời….và 
nhắc nhở chúng ta hãy luôn làm những điều lành 
tạo thiện phước hồi hướng về cửu huyền thất tổ để 
được siêu thoát, được an lạc nơi nhàn cảnh; Nhất là 
tận tâm cung phụng Cha Mẹ trong hiện tại, hướng 
dẫn Cha Mẹ biết tự mình tạo thiện phước, tức tự 
gieo phước lành để hưởng đời sau vì dù người con 
hiếu có làm việc lành và hồi hướng, chia phước đến 
Cha Mẹ đến đâu cũng chỉ như là sự trợ duyên và 
không thể bằng chính tự Cha Mẹ biết tạo cho mình 
thiện nghiệp. Sự hiếu để khởi phát từ tâm hiếu của 
người con đối với Cha Mẹ hàng ngày, hàng giờ và 
suốt cả đời chứ chẳng phải chỉ tập trung vào tháng 
7 hàng năm khi Vu Lan về.

Mong rằng khi mỗi lần tiết trời đổ mưa ngâu, 
mùa Vu Lan về sẽ không còn những giọt nước mắt 
đắng cay tủi phận của những người con thiếu vắng 
tình yêu với Cha Mẹ; của các bậc sinh thành sống 
trong sự thờ ơ ghẻ lạnh của những người lỗi đạo 
làm con. Sẽ không còn những tiếng mưa lòng uất 
nghẹn khi nghĩ về Cha Mẹ và tình phụ tử giữa bầu 
trời mưa giăng tháng 7 mà thay vào đó là những 
đóa hoa tâm thơm ngát, đạo làm con hiếu thuận 
trong luân thường. 

(tiếp theo trang 30)

giáo chủ đầy lòng vị tha, bát ái, rộng lượng và khiêm 
tốn. Ngài dùng hình tượng ngón tay để chỉ mặt trăng 
để ám chỉ giáo pháp là con đường ẩn dụ.

Hình ảnh đức Phật lịch sử là hình ảnh vị khất sĩ 
đi chân không trong suốt 45 năm hoằng pháp giản 
dị bình dân. Có lần Ngài đi hoằng pháp và trú mưa 
tại chòi lá của một ngôi đền của người làm đồ gốm, 
tại nơi này Ngài nói chuyện thân thiện thân mật với 
du sĩ Pakkusati.

Một lần nọ, Ngài cũng lâm trọng bệnh và Ngài 
bảo tôn giả Cunda nói pháp Thất Giác Chi cho Ngài 
nghe. Có lúc đi một mình Ngài tự tìm cỏ khô để làm 
tọa cụ.

Ngài không chỉ giảng dạy Pháp giải thoát mà còn 
quan tâm đến đời sống gia đình xã hội. Ngài dạy cho 
Sigala về sáu mối quan hệ xã hội (xem kinh Thi Ca la 
Việt – Trường Bộ IV).

Ngài cũng dạy vua chúa, cấp lãnh đạo về biện 
pháp cải thiện kinh tế xã hội bảy điều kiện làm cho 
cường thịnh đất nước và mười pháp để trở thành 
một nhà lãnh đạo nhân dân tốt đẹp (xem Tăng Chi 
IV chương 7 pháp và 10 pháp).

Ngài đã giáo dục đem lại lợi ích vì hạnh phúc của 
chư Thiên và loài người, Ngài sử dụng tâm giáo và 
khẩu giáo để giáo hóa chúng sanh, Ngài tránh vận 
dụng thần thông mặc dù cái này Ngài có thừa(2).

Đức Phật lịch sử là đức Phật phi thần thông. Một 
lần du sĩ ngoại đạo biểu diễn thần thông đi nổi trên 
mặt nước và thách thức Thế Tôn, Thế Tôn ôn tồn hỏi  
“Ông tu luyện bao lâu mới có thể vượt qua sông với 
thần thông ấy?” “Mất 30 năm” tu sĩ trả lời; “Ta chỉ 
mất 3 xu đi đò là qua được bên kia sông”.

Đức Phật tôn giáo là hình ảnh đức Phật được 
thần thánh hóa, siêu nhân hóa, từ khi nhập thai tới 
khi tịch. Hình ảnh đức Phật tôn giáo thường thấy 
trong kinh điển Đại Chúng Bộ, Ngài đã là Phật ở 
cung trời Đẩu Xuất, còn những gì xảy ra ở trần thế 
chỉ là “thị hiện”. Vì vậy, mọi chuyện ở Ngài đều mang 
ý nghĩa tuyệt đối(3).

Trong kinh điển Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, đức Phật xuất hiện giữa vùng hào quang kỳ 
diệu giữa thần thông biến hóa vô cùng.

Như vậy, đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo 
là hai hình ảnh đức Phật hoàn toàn khác nhau, một 
bên mang tính lịch sử có thật, một bên mang tính 
huyền thoại không có thật.

2. TT. Chơn Thiện - Phật Học Khái Luận bản Roneo Ban Trị Sự 
Phật Giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ấn hành 2532 .
3. HT. Thích Minh Châu – Trung Bộ Kinh I, Đại học Vạn Hạnh Sài 
Gòn 1973,  trang 249. 
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Nhôù Meï

Thaém thoaùt thôøi gian ñaõ qua roài
Noãi buoàn maát Meï vaãn chöa vôi
Laøm sao xoùa ñöôïc vaønh tang traéng? 
Coøn maõi trong tim suoát cuoäc ñôøi.
 
Meï  ñi voäi vaõ khoâng töø bieät 
Ñeå laïi ñaøn con nhö chôi vôi 
Baøn tay vöøa naém baøn tay aáy 
Maø ñaõ aâm döông caùch bieät roài. 

Con öôùc thôøi gian haõy trôû veà 
Thuôû coøn coù Meï thuôû bình yeân 
Cho con ñöôïc gaùnh cuøng san seû
Ñeå Meï vôi ñi nheï muoän phieàn.

Moät ñôøi Meï ñaõ lo con treû 
Chaúng phuùt naøo ngôi nghæ thaûnh thôi 
Meï ôi, thöù loãi ñaøn con daïi 
AÂn nghóa chöa ñeàn, leä tuoân rôi. 

Thaép neùn taâm höông nuoát ngheïn lôøi
Cheùn côm daâng Meï ñaõ xa xoâi
Caàu mong Meï ôû phöông trôøi môùi
Seõ ñöôïc an vui caû cuoäc ñôøi. 

TN

Töôûng nieäm 
Thöôïng toïa Thích Chôn Thanh 

TT. Thích  Tấn Đạt

Ñaõ sanh trong coõi voâ thöôøng, 
Maø sao vaãn thaáy vaán vöông chuùt tình.

Thaày ñaõ ñeán con ñöôøng töø giaõ
Coõi ta baø khaép caû chuùng sinh
Moät loøng theå hieän söùc mình
Nhaát taâm giaùo hoùa ñaïo tình chöùa chan.
Daãu söï theá hôïp tan ñaõ bieát
Nhöng sao loøng maûi mieát nhôù thöông
Ñaõ sanh trong coõi voâ thöôøng
Maø sao vaãn thaáy vaán vöông chuùt tình.
Thaày thöôøng baûo chuùng sinh laø theá
Thöông cho nhieàu bi leä caøng nhieàu
Nhôù lôøi Phaät daïy bao nhieâu
Loøng trong trí saùng sôùm chieàu thaûnh thôi.
Trong giôø phuùt chung lôøi caàu nguyeän
Neùn taâm höông xin chuyeån ñeán nôi
Mong caàu Thaày maõi thaûnh thôi
Laïc bang Phaät caûnh ñôøi ñôøi ngao du.
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Xin Cha Meï cho con
Việt Quang 

Xin cha meï haõy daïy con tình nhaân loaïi 
Tinh caàu naøy laø hoa traùi yeâu thöông 
Gieo raéc leân treân khaép vaïn neûo ñöôøng 
Cuøng xaây ñaép coõi hieàn löông thaùnh thieän  
 
Xin cha meï haõy cho con tình thöông meán
Ñeå ngaøy mai con ñeán vôùi cuoäc ñôøi
Theá gian duø nhieàu leä ñaéng tuoân rôi
Con vaãn coù moät goùc trôøi nöông naùu
 
Xin cha meï haõy cho con  thôøi thô aáu
Nhöõng lôøi ru ghi daáu ñaäm vaøo tim
Voøng tay oâm con say giaác nguû eâm
Baùt côm noùng canh meàm con khoân lôùn
 
Xin cha meï haõy daïy con queân thuø haän
Bieát môû loøng nhö voâ taän ñaïi döông
Traùi tim con chæ ñaày aép tình thöông
Tröôùc ganh gheùt, voâ löông, hay baïc aùc
 
Xin cha meï haõy cho con ñieàu nghieâm khaéc
Ñeå cho con bieát nhaát möïc vaâng lôøi
Ñeå mai naøy con kieàm cheá caùi toâi
Con seõ soáng hoaø vui cuøng taát caû
 
Xin cha meï haõy daïy con ñieàu leã ñoä
Bieát cuùi ñaàu vaâng daï vôùi ngöôøi treân
Bieát khieâm cung thöa hoûi raát aân caàn
Loøng yeâu kính chöa moät laàn sô suaát

 
Xin cha meï haõy daïy con loøng baát khuaát
Nhö tieàn nhaân ñaùnh baät nhöõng quaân thuø
Queâ höông naøy beàn vöõng ñeán nghìn thu
Tình yeâu nöôùc nhö bieån saâu nuùi thaúm
 
Xin cha meï haõy daïy con nieàm say ñaém
Vôùi doøng soâng con taém buoåi tröa heø
Caùnh ñoàng xanh thaáp thoaùng nhöõng bôø tre
Ai quaûy gaùnh treân ñöôøng ñeâ xa taép
 
Xin cha meï haõy nhaéc con laø seõ gaëp
Nhöõng goïi môøi raát haáp daãn xa hoa
Con giöõ loøng trong saïch chaúng phai nhoaø
Ñieàu ñaïo ñöùc toå tieân ta truyeàn laïi
 
Xin cha meï haõy daïy con tình nhaân loaïi
Tinh caàu naøy laø hoa traùi yeâu thöông
Gieo raéc leân treân khaép vaïn neûo ñöôøng
 Cuøng xaây ñaép coõi hieàn löông thaùnh thieän
 
Xin cha meï göûi theo con lôøi caàu nguyeän
Neáu sau naøy con taïm bieät ñi xa
Ñaáng thieâng lieâng che chôû böôùc chaân qua
Mang hình boùng queâ nhaø trong noãi nhôù.
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Tri aâân Thaày
Thích nữ Liên Phước

Sen möôøi phöông veà töïu
Trang nghieâm coõi ñaïo traøng
Giôø naøy con kính thænh
Thöôïng toïa chuøa Phöôùc Sôn
Chöùng minh lôøi taï Phaùp
Cuûa Ni chuùng Ngoïc Phöông

Chuùng con thaät dieãm phuùc
Ñöôïc Thöôïng toïa haï san
Nhín thôøi giôø quyù baùu
Doøng Phaùp maàu röôùi ban
Lôøi Thaày nhö gioù maùt
Phieàn naõo maây xua tan

Lôøi thaày nhö hueä nhaät
Voâ minh heù böùc maøn
Suoái maàu naøo vi dieäu
Cho thaéng Phaùp tuoân traøn
Thaày giaûng baøi kheùo leùo
Chuyeån lyù thuyeát khoâ khan
Thaønh thí duï thöïc teá
Giuùp con hieåu deã daøng

Moãi khi thaày giaûng Phaùp
Chuùng con queân thôøi gian
Chaúng theå naøo nguû guïc
Bôûi nhöõng traän cöôøi vang

Gaëp nhau roài taïm bieät
Maây hieäp roài maây tan
Lôùp hoïc naøo cuõng vaäy
Cuõng ñeán luùc kheùp maøn
Lôøi thaày con nhôù kyõ
Nguyeän giöõ laøm haønh trang
Treân böôùc ñöôøng tu hoïc
Tìm veà choán laïc bang

Nguyeän hoàng aân chö Phaät
Gia hoä thaày an khang
Tueä ñaêng thöôøng chieáu raïng
Soi saùng coõi traàn gian.

Tịnh xá Ngọc Phương
Mùa An cư Kiết hạ 2012
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Vu Lan laïi ñeán nöõa roài
Thöông cha nhôù meï ñöùng ngoài chaúng yeân
Loøng con nghó ngôïi lieân mieân
OÂn veà kyû nieäm thieâng lieâng maãu töø
Cha sanh meï ñeû nhöùt nhö
Con nguyeàn daâng heát taâm tö cho ngöôøi
Gaéng laøm vieäc thieän giuùp ñôøi
Hoài höôùng phöôùc baùu caàu trôøi song thaân
An laønh caûnh giôùi xa gaàn
Vui töôi baát haïi tinh thaàn chaùnh chôn
Khoâng thöông khoâng gheùt khoâng hôøn
Ra ngoaøi Tam giôùi tieán leân Phaät ñaøi
Thoaùt voøng khoå haûi traàn ai
Nieát baøn töï taïi töông lai vónh haèng
Lôøi vaøng Phaät toå daïy raên
Baùo aân cha meï thoaùt traàn hieáu xong!.

Vu Lan 2012
Hiền Khánh (Hoa Huệ)

Minh Tâm thủ bút

Vu Lan thaùng baûy khaép nôi nôi
Töng böøng leã hoäi, muøa Baùo hieáu
Boán phöông baù taùnh tuï hoäi veà
Thuûy dieäu boàng lai, tieân caûnh giôùi
Tröôøng thoï thôm ngon haïng nhaát ñôøi

Sakeâ vöøa beùo laïi vöøa buøi
AÊn vaøo moät mieáng ngoït buøi laøm sao
Gioøn gioøn ñaäu phuï ca cao
AÊn vaøo moät mieáng thanh tao trong loøng
Mít vaøng bí rôï khoai lang
AÊn vaøo moät mieáng cao sang suoát ñôøi
Naám meøo taùo ñoû xin môøi
AÊn vaøo moät mieáng khoâng lôøi ñònh phaân
Möôùp xanh boät baùng phaân vaân
AÊn vaøo moät mieáng laâng laâng ngoït buøi
Boät khoai baïch quaû buøi buøi
AÊn vaøo moät mieáng khoâng löôøi laøm aên
Daâu taây caø roát boät naêng
AÊn vaøo moät mieáng khoù khaên qua lieàn
Thuûy tieân döøa baïch thôm löøng
AÊn vaøo moät mieáng saùng böøng trong taâm

Duøng chay duøng maën ñeàu tuyeät haûo
Quyù khaùch thöû qua ñeå nhôù hoaøi
Chæ rieâng Suoái Tieân môùi coù ñöôïc
Tröôøng thoï tam thaäp nhò tieân quaû
Kyû luïc ghi danh maõi nhôù ñôøi.

Tröôøng thoï 
Tam thaäp nhò quaû
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Thích Phước Tú

Kính möøng Vu Lan Baùo Hieáu

Coâng Cha
Nhôù ngaøy con coøn nhoû
Ba daãn con ñeán tröôøng
Xoa ñaàu con ba baûo
Coá hoïc haønh ba thöông
Mai sau neân danh phaän
Laøm raïng rôõ toâng ñöôøng
Vaâng lôøi cha daïy baûo
Con ñaõ hoïc neân ngöôøi
Muoán ñeàn ôn ba daïy
Ba ñaâu roài ba ôi?
Thaép höông con töôûng nieäm
Leä traøo daâng.

Nghóa Meï
Ngaøy con coøn beù boûng
Meï saên soùc aüm boàng
Töøng mieáng côm manh aùo
Mong con mau lôùn khoân
Thaân meï naøo nghó ñeán
Suoát ñôøi chæ vì con
Ngaøy nay con ñaõ lôùn
Muoán ñeàn nghóa aân saâu
Nhöng ñaâu coøn boùng meï
Meï hieàn giôø ôû ñaâu
Ñaây cheùn côm daâng meï
Laøm sao vôi noãi saàu.

Meï Ôi
Hoâm qua meï coøn ñoù
Böõa nay meï ñaâu roài
Hình aûnh meï ñöùng ngoài
Cöù chaäp chôøn tröôùc maét
Meï ôi con khoâng khoùc
Maø sao leä cöù traøo
Xin nguyeän cuøng trôøi cao
Trong mô con gaëp meï.

Voâ Thöôøng
Saùng nay con ra ñi
Ba vaãn coøn maïnh khoûe
Chieàu nay veà ñeán ngoõ
Nghe tin ba maát roài
Ñaát trôøi ngöng chuyeån ñoäng
Ñeø naùt traùi tim toâi
Thaân phaän keû moà coâi
Bieät ly saàu muoân kieáp.
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PHAÄT GIAÙO TAÏI SRI LANKA
Caâu Chuyeän Mahaø Mahinda, Sanghamittaø, Sri Mahaø-Bodhi

HT. Piyadassi
Phạm Kim Khánh (dịch)

Ðối với người Phật tử Sri Lanka (Tích Lan) 
mỗi ngày trăng tròn trong năm đều có một 
ý nghĩa rõ ràng. Trong tất cả những ngày 

ấy, ý nghĩa và thiêng liêng nhất là ngày trăng tròn 
tháng Vesak, bởi vì có liên quan đến ba diễn biến 
trong đời sống Ðức Phật: Đản sanh, thành đạo và 
nhập Niết Bàn. Như vậy, Vesak (thường gọi là lễ Phật 
Ðản) là lễ Tam hợp, thiêng liêng nhất đối với người 
Phật tử trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, những ngày rằm tháng Poson (tháng 
6 DL.) và Unduvap (tháng 12 DL.) chỉ có ý nghĩa đặc 
biệt đối với người Phật tử Sri Lanka. Tại sao? Họ biết 
rất rõ, và vì lẽ ấy họ hết lòng nhiệt thành cử hành 
hai ngày lễ ấy.

Trăng tròn tháng Unduvap là ngày lễ thiêng liêng 
không thể quên, để tưởng niệm ân đức của công 
chúa con gái một hoàng đế, một thiếu nữ cao cả 
có lòng hy sinh lớn lao và tâm đạo nhiệt thành sâu 
sắc, đến hải đảo này và hiến trọn cuộc sống để tạo 
an lành và hạnh phúc cho dân chúng, đặc biệt là 
hạnh phúc của người phụ nữ Sri Lanka. Bà không 
phải ai khác hơn là Ðức Trưởng Lão Ni A La Hán                       
Sanghamittā, con gái của Ðại đế Asoka của xứ Ấn 
Ðộ, và là em gái của Ðức Trưởng Lão A La Hán Mahā 
Mahinda, người đã đưa Phật Giáo đến Sri Lanka vào 
thế kỷ thứ III, trước D.L. trong ngày trăng tròn của 
tháng Poson (nhằm tháng 6 D.L.). Trước khi học hiểu 
thêm về hai nhân vật thánh thiện này, hãy nhìn trở lại 
lịch sử của hải đảo, và xem tình trạng Tôn giáo của 
xứ này trước ngày Mahā Mahinda và Sanghamittā 
đến.

Sri Lanka trước ngày Mahinda đến

Mặc dầu lịch sử được ghi nhận của người Sinhala 
(Tích Lan) bắt đầu kể từ ngày Vijaya đặt chân lên xứ 
Sri Lanka vào năm 543 trước DL., lịch sử Phật giáo 
của Sri Lanka khởi đầu từ ngày đến của vị A La Hán 
Thera Mahinda, con Ðại Ðế Asoka. Tuy nhiên, một 
cách chánh đáng, ta không thể kết luận rằng trước 
đó trên hải đảo này không ai biết gì về Ðức Phật 

và giáo huấn của Ngài. Ba tờ niên sử ở Sri Lanka: 
Mahāvamsa, Dīpavamsa, và tờ Samantapāsādikā, 
Chú giải Tạng Luật, mô tả rất sống động ba cuộc 
viếng thăm đảo của Ðức Phật Gotama, vào tháng 
thứ năm, năm thứ năm và năm thứ tám sau ngày 
Thành đạo.

Khi Mahā Mahinda đến đây vào triều đại Vua 
Devānampiya Tissa, 236 năm sau Vijaya, và thuyết 
giảng Giáo Pháp cho dân chúng, họ có thể lãnh hội 
nhanh chóng bức thông điệp của Ðức Bổn Sư. Giáo 
Pháp lan truyền cùng khắp hải đảo nhanh chóng một 
cách bất ngờ. Ðiều này cho thấy rằng hột giống của 
Ngài Mahā Mahinda được gieo trồng trên một thửa 
đất đã được chuẩn bị sẵn, nhờ trước đó có tiếp xúc 
với Magadha, nơi mà Phật giáo dồi dào phồn thịnh. 
Ta biết rằng theo lời yêu cầu của các quan đại thần 
của Vijaya, Vua Pandya xứ Madhura gã con gái mình 
đưa sang làm hoàng hậu Vijaya. Cùng đi với công 
chúa có nhiều thiếu nữ từ vương quốc Padyan, nhiều 
thủ công khéo léo và hằng ngàn gia đình của mười 
tám nghiệp đoàn. Những người Pandyan này vốn 
dòng Kshatriya (chiến sĩ) quý phái từ Madhya-desa, 
nơi mà Ðức Phật trải qua phần lớn cuộc đời hoằng 
Pháp dài dẳng của Ngài.

Thánh tăng Māhinda con vua A Dục dẫn đầu một pháp bộ 
sang Tích Lan hoằng pháp. 
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Chúng ta cũng được biết rằng Panduvāsudeva, 
cháu và là người nối ngôi Vijaya, cưới Bhaddhakaccāna, 
người con gái xinh đẹp của Vua Pandu, anh em chú 
bác với chính Ðức Phật. Hơn nữa, như được biết qua 
niên sử Mahāvamsa, những giáo phái không phải 
Phật giáo như Nigantha và Paribbājaka đã sẵn có tại 
Sri Lanka. Ta cũng phải kết luận rằng những người 
đồng thời với, và đồng hương của Niganthas đã sẵn 
có mặt ở đây.

Sri Lanka là một hải đảo kế cận với lục địa Ấn Ðộ, 
ắt dân chúng của hai nước phải có giao thiệp thường 
xuyên. Cũng có nhiều thương thuyền từ Ấn Ðộ sang 
Sri Lanka, và ta có thể chắc rằng những người lái 
buôn Phật tử này thỉnh thoảng nói về Ðức Phật và 
Phật Pháp với những người mà họ gặp.

Theo lịch sử thời Devānampiya Tissa ta có thể 
suy diễn rằng những cơ quan Magadha rất thạnh 
hành tại trung phần Ấn Ðộ cũng chiếm ưu thế tại 
Sri Lanka. Những sự kiện này chứng tỏ hiển nhiên 
rằng Ðức Phật và giáo Pháp của Ngài đã được người 
dân của hải đảo biết, trước thời gian mà bậc Thánh 
vĩ đại Mahā Mahinda và người em gái, Trưởng lão Ni 
Sanghamittā, đặt chân đến xứ này.

Câu chuyện kỳ diệu của hai anh em này đã được 
ghi chép trong niên sử và trong nhiều bài viết đề cập 
đến tiểu sử và những công trình của Ðại Ðế Asoka 
xứ Ấn Ðộ.

Sự ra đời của Mahinda và Sangamittā
Vào năm 326 trước DL. Hoàng Ðế Alexander the 

Great của xứ Macedonia xâm chiếm miền Bắc Ấn 
Ðộ và biến Takshasilā (người Hy Lạp gọi là Taxila) 
thành một thị trấn to lớn và phồn thịnh, thủ đô của 
vương quốc. Tuy nhiên, vương quốc này không tồn 
tại lâu dài vì Alexander băng hà vào năm 32 tuổi tại                                                                           
Babylon, vào năm 323 trước DL. Sau cái chết của 
Alexander, Candragupta, mà người Hy Lạp gọi là 
Sandrocatus, nổi dậy tấn công quân trú phòng các 
thành trì mà Alexander để lại, chiến thắng Vua Nan-
da, và vào khoảng năm 323 trước D.L. trở thành 
quốc vương xứ Magadha lấy Pātaliputa (Patna) làm 
thủ đô, và sáng lập Ðế Quốc Mauryan. Như Vincent 
A. Smith ghi nhận trong quyển Oxford History of     
India, ông là nhân vật đầu tiên chính xác được ghi 
trong lịch sử, có thể được mô tả là Quốc Vương xứ 
Ấn Ðộ.

Bindusāra, con của Candragupta, nối ngôi 
cha và trị vì vương quốc đến năm 273 trước D.L.                
Asokavardhana, mà thường được gọi là Asoka (A 
Dục), một trong những người con của Bindusāra, 
kế vị cha. Vào thời vua cha còn tại vị thì Asoka là 
Phó Vương của Taxila và Ujjain. Ðược biết rằng 
một lần nọ, trên đường đi đến Ujjain, Asoka lưu lại 
một thời gian tại Vedisa, ngày nay là Besnagar, hay                                                                          

Vessanagara như được đề cập đến trong                                                                
Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo), và nơi đây đem 
lòng thương Devi, con gái của trưởng giả Deva, 
và sau khi được cha mẹ ưng thuận, cưới nàng và 
đưa về Ujjain. Nơi đây bà hạ sanh hai con. Chính 
hai người con này về sau trở thành hai thành viên 
của Giáo Hội, hai vị A La Hán nổi tiếng Mahinda và 
Sanghamittā. Cả hai vị đều gia công thiết lập cơ bản 
Phật giáo (Buddha-Sāsana) trên lãnh thổ Sri Lanka.

Khi Vua Bindusāra băng hà, Asoka được triệu về 
Patna nối ngôi cha, trở thành vì vua thứ ba của Ðế 
Quốc Mauryan. Devi, mặc dầu vẫn cư ngụ tại quê 
nhà Vedisa, gởi hai con về thủ đô sống với cha. 

Asoka là một hoàng đế hăng say chiến tranh như 
ông nội, không mãn nguyện với vương quốc mà 
người cha, Candragupta Maurya, để lại, và luôn luôn 
nghĩ đến việc mở mang bờ cõi. Vào năm thứ tám sau 
khi lên ngôi, ông gởi quân xâm lăng và chiến thắng 
Kālinga. Ðây là một trận chiến tàn khốc trong đó 
100,000 người bị tàn sát, 150,000 bị bắt làm tù binh 
và số người chết vì liên lụy đông gấp nhiều lần như 
vậy. Khi nghe được tình trạng tổn hại nặng nề mà 
đạo binh của mình đã gây nên tại Kālinga, Asoka lo 
ngại sâu xa. Ăn năn hối hận, ông bày tỏ những cảm 
xúc ấy trong sắc lịnh dài nhất của ông, được ghi tạc 
trong đá (Rock Edict No XIII).

Ta có thể nói rằng trận chiến Kālinga chẳng 
những là ngã rẽ quan trọng trong đời binh nghiệp 
của Asoka, mà cũng trở thành một trong những 
diễn biến quyết định đối với lịch sử thế giới. Ông 
nhận thức tánh cách điên cuồng của sự giết chóc 
và từ bỏ gươm đao. Ông là vị đế vương duy nhất 
được ghi nhận là sau khi chiến thắng vẻ vang, từ bỏ 
những cuộc xâm lăng bằng chiến tranh (dig-vijaya), 
và đề khởi những cuộc xâm lăng bằng thiện pháp      
(dharma-vijaya). Ông thọc gươm vào vỏ, không bao 
giờ rút ra trở lại, và không còn bao giờ muốn làm tổn 
thương chúng sanh nào (còn tiếp).

Thánh ni Sanghamittā, nguyên là công chúa, cũng được 
vua A Dục gởi sang Tích Lan với cây bồ đề được trồng tại 
Ānuradhapura
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Với lòng yêu người thương vật, luôn tươi cười và bình đẳng với 
tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, nên thái tử và công chúa được 
nhân dân vô cùng kính mến, nồng nhiệt đón chào, triều thần 
nể vị tôn vinh: Thiệt là một đấng minh quân thời thịnh trị.

HT. Thích Nguyên Hiền

Bài viết này không phải trình bày vấn 
đề lịch sử, mà thông qua lịch sử, xin 
trình bày vài nhận định của mình về 

sự ra đời của Đức Phật. Mục đích chính là khẳng 
định vai trò, vị trí của Đức Phật trong lịch sử tư 
tưởng triết học Ấn Độ cổ đại, đồng thời nêu ra 
vài điểm tương tác của bối cảnh xã hội lên giáo 
pháp của Đức Phật mà thôi!  

Những ai đã từng nghiên cứu lịch sử với cái 
nhìn lãng mạn một tý, hẳn sẽ thấy Đông Tây 
kim cổ, mỗi thời kỳ, mỗi địa phương, dường như 
Thánh nhân hiền triết xuất hiện từng đợt như 
sao trên trời sa xuống. Khi đóng hết vai trò của 
mình giữa thế nhân, bẵng đi một thời gian, lại 
có một đợt sao khác sa xuống, tiếp nối sứ mệnh 
dẫn đạo đời sống văn hóa của nhân loại.  

Bên trời Tây, chúng ta chứng kiến một loạt 
sự ra đời của các nhà Hiền triết cổ Hy Lạp, như   
Socrate, Platon, Aristote, Diogène,  Epicure,      
Pythagore v.v… Ảnh hưởng của các vị này đối 
với mấy ngàn năm tư tưởng phương Tây vô cùng 
sâu đậm, tiếp đến là sự ra đời của Jésus Christ 
cách đây 2000 năm. Đến thời Trung cổ cũng có 
một loạt các nhà Hiền triết ra đời, đến Descartes, 
Voltaire, sau đó là Hégel, Kant,   Schopenhaure, 
đến cận đại là Karl Marx, Nieztsche, Heidegger, 
Jean Paul Satre v.v…  

Bối cảnh Triết học phương Đông nhìn chung 
có vẻ nhất quán hơn. Đức Phật ra đời như một 

cáo chung của tư tưởng Phệ-đà, ở Trung Quốc 
cùng thời xuất hiện hai trào lưu tư tưởng Lão 
Trang và Khổng Mạnh, tất cả dung hợp và làm 
nền tảng văn hóa suốt mấy ngàn năm. Kỳ 
thực, nếu nghiên cứu kỹ, khi Đức Phật Thích 
Ca ra đời, bối cảnh xã hội và triết học tại Ấn 
Độ cực kỳ phức tạp.  

Một đám sao băng xuống, lớp trước lớp 
sau, vì sao nào cũng có một ảnh hưởng nhất 
định của nó. Do vậy, để một vì tinh tú có thể 
chói sáng và kéo dài ánh sáng của mình cho cả 
mấy ngàn năm tư tưởng, hẳn đó phải là một 
ngôi sao chói lọi, có sức công phá mãnh liệt và 
phải biết vận dụng sự tương phản, tương tác 
của các vì sao khác. Điều này giải thích vì sao 
trong kinh điển Phật giáo còn tồn đọng một 
số quan niệm về thế giới và con người phảng 
phất quan điểm truyền thống. Chúng ta có thể 
khảo sát theo từng khía cạnh.  

1. Bối cảnh xã hội khi Đức Phật ra đời 

Tất nhiên, trước hết phải xác định niên đại 
trước sau khi Đức Phật ra đời, tức khoảng thế 
kỷ VI đến V trước Tây lịch. Thời kỳ này lịch 
sử Ấn Độ có sự chuyển biến rất lớn. Các quan 
hệ chính trị, văn hóa, học thuật dường như 
đang nằm trong một cuộc vận động mạnh mẽ. 
Trước khi Đức Phật ra đời vài trăm năm, nền 
văn minh Ấn Độ nằm ở các khu vực thượng 
lưu sông Hằng như Kuruksetna, Pancāla,   
Matsya và Suracena … Ở thời kỳ này, trong 
tầng lớp Bà-la-môn đã hình thành quan điểm 
"trung quốc" mà họ gọi là Medhyadesa, tức 
chỉ cho trung tâm văn hóa, chính trị quốc dân 

Boái caûnh Xaõ hoäi 
vaø Tö töôûng 

Khi Ñöùc Phaät 
Thích Ca ra ñôøi 
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thì sao, ta sẽ khảo sát ở một phần sau.  

2. Bối cảnh tư tưởng triết học khi Đức 
Phật ra đời 

Không thể phủ nhận tư tưởng Bà-la-môn 
sâu đậm đối với nền văn hóa Ấn Độ khoảng 
thế kỷ V - VI trước Công nguyên. Nhưng dựa 
vào sự nứt rạn về cuộc vận động văn hóa 
chuyển di vào phương Nam, chúng ta có thể 
thấy qua các kinh điển hiện còn những trào 
lưu tư tưởng khác biệt về xã hội Ấn Độ lúc bấy 
giờ. Thứ nhất là Bà-la-môn giáo chính thống, 
chủ trương chủ nghĩa Thiên khải Phệ-đà, chủ 
nghĩa Bà-la-môn chí tôn chí thượng và chủ 
nghĩa tế thần Vạn năng. Bà-la-môn giáo là 
tôn giáo quốc dân, tuy thế lực đã suy yếu 
nhưng về hình thức vẫn còn uy quyền rất lớn. 
Trong các kinh điển Phật giáo hiện còn có nói 
nhiều về vị trí của các Bà-la-môn, xem họ là 
những người am tường Tứ Phệ-đà thánh điển. 
Đức Phật Thích-ca là người từ nhỏ cũng được 
hấp thu giáo lý Phệ-đà nên Ngài cũng rất tinh 
thông những nghi thức tế lễ, hẳn nhiên danh 
xưng các thần được tế bái như A-kỳ-ni (thần 
lửa), Tô-ma (thần rượu) hay Tô-lợi-da (thần 
mặt trời) vẫn còn được tôn sùng. Nhưng ở 
thời kỳ này, có một sự biến đổi lớn là thế lực 
các thần được tập trung lại và được đại biểu 
bằng Phạm thiên (Brahma) vị thần sáng lập 
ra thế giới. Ngoài ra còn có Đế Thích thiên 
(Sakkadevanam Indo) làm chủ tầng trời thứ 
33, Tứ thiên vương thủ hộ bốn phương … Tín 
ngưỡng này vẫn còn lưu lại rải rác trong các 
kinh điển Phật giáo, chúng ta sẽ bàn về những 
khái niệm này trong một mục khác.  

Ngoài Bà-la-môn giáo chính thống còn có 
một trào lưu tín ngưỡng tập tục, tức không 
chấp chặt vào hình thức tín ngưỡng của Bà-la-
môn mà sùng bái nhiều loại nhân cách thần, 
trong đó lấy ba thần Phạm thiên  (Brahma), 
Tỳ-nữu-noa (Visn và Thấp-bà (Siva) làm trung 
tâm và hình thành một hệ thống Thần giáo. 
Tác phẩm đại biểu của trào lưu này là Đại 
Tự Sự Thi (Mahābharata). Theo khảo sát của 
người viết, tín ngưỡng Thần giáo của thời kỳ 
này rất mạnh, nhưng ảnh hưởng đối với kinh 
Phật thì rất hiếm, bởi thực chất, tuy trào lưu 
này còn tín ngưỡng tập tục, nhưng hình thái 
vẫn không thoát khỏi Bà-la-môn giáo, trong 
khi những quan niệm tế tự cũng như tư tưởng 
vẫn không có gì mới, ít tác động được đến 
thượng tầng trí thức bấy giờ (còn tiếp).    

(về sau thuật ngữ Trung Quốc được kinh sách 
Phật giáo dùng để chỉ cho nơi có Phật pháp 
lưu hành). Trong khi các quốc gia ở phía Nam 
và phía Đông thì bị xem như chưa tiếp xúc 
được với nền văn minh trung quốc, như các 
nước Kosala (Câu-tát-la, Kase (Ca-thi), Videba 
(Vi-đề-ba). Riêng nước Magadha thì từ thời kỳ 
A-thát-bà Phệ-đà đến Kiền-đà-la đều xem là 
không có văn hóa, hạ đẳng. Đến thời đại Đức 
Phật ra đời thì cuộc vận động văn hóa đã làm 
cho vũ đài chính trị, kinh tế gần như đảo lộn. 
Các quốc gia mạnh trước kia đã dần suy yếu. 
Các thủ phủ như Savathi (Xá-vệ) thuộc Câu-
tát-la, Rajagaha (Vương-xá) thuộc Ma-ha-
đà, Kosambi (Kiều-thưởng-di) thuộc Vamsa 
hay Vasali (Phệ-xá-ly) thuộc Bạt-kỳ… đều trở 
thành những đô thị lớn nổi tiếng. Các quốc gia 
này tuy ảnh hưởng văn hóa Bà-la-môn, tuy có 
giống người Aryan nhưng không phải từ trung 
quốc di cư đến, huyết thống của họ đã có pha 
trộn nhiều chứ không thuần chủng, nên việc 
hình thành một nền văn minh mới là điều hiển 
nhiên. Đặc biệt là ở Ma-ha-đà vào thời Đức 
Phật, ngoài Câu-tát-la ra thì không có một 
vương quốc nào cường thịnh bằng. Tương 
truyền thời vua Tần-bà-sa-la, ở Ma-ha-đà đã 
đặt ra niên lịch riêng (cứ 5 năm lại có 1 năm 
nhuần) và tất cả ngoại đạo Bà-la-môn đều áp 
dụng theo. Nền văn minh này dần dần chiếm 
ảnh hưởng lớn, chỉ còn lại sự tranh hùng giữa 
Câu-tát-la và Ma-ha-đà, đến cuối thời đại Đức 
Phật, Ma-ha-đà đã chiếm ưu thế rõ rệt. Vì vậy, 
nếu căn cứ theo quan điểm lịch sử để luận thì 
ta có thể xem Phật giáo là sản phẩm của văn 
minh Ma-ha-đà. 

Về thứ tự giai cấp, từ xưa Ấn Độ vẫn xem 
Bà-la-môn là trên hết, kế đến là Sát-đế-lợi, 
Phệ-xá rồi Thủ-đà-la. Đến thời kỳ này thì do 
Đức Phật xuất hiện từ dòng Sát-đế-lợi, thứ 
tự giai cấp này cũng có phần thay đổi. Bằng 
chứng là trong tư tưởng thời kỳ trước nặng về 
hình thức, tĩnh tại và nhuốm nặng chất thi ca, 
hình nhi thượng; đến thời kỳ Đức Phật thì tư 
tưởng thực tế, năng động và thiên về hình nhi 
hạ, gần gũi với con người hơn. Nói như một 
học giả người Nhật - Kimura Taiken, nếu cho 
văn minh thời trước là văn minh Bà-la-môn thì 
có thể nói văn minh thời Đức Phật là văn minh 
Sát-đế-lợi. Tóm lại, khi Đức Thích Tôn dựng 
ngọn cờ hoằng dương Phật giáo thì được sự 
thúc đẩy quan trọng và có sự liên hệ vô cùng 
mật thiết với tình hình xã hội. Đó là biểu hiện 
văn hóa bên ngoài. Còn về tình hình tư tưởng 
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Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Đức Phật mới đến 
được địa phận 
nước Koliya thì tin 

ngài sẽ trổ pháp lực thần 
thông đã bay đến Sāvatthī 
rồi! Mọi giới xôn xao bàn tán. 
Và cao độ nhất là sáu phái 
ngoại đạo từ Vương Xá lũ 
lượt theo chân đức Phật, qua 
Vesāli, kéo thêm đệ tử và 
chúng đồ ở đây, rồi rầm rộ 
lên phương Bắc. Chuyện đức 
Phật nói chuyện sẽ trổ pháp 
lực thần thông vào rằm tháng 
Āsāḷha tại Sāvatthī trên cây 
Kaṇḍamba đã đến tai họ. Chuyện dễ hiểu thôi. Đức 
vua nói chuyện với vài viên cận thần thân tín, các vị 
này cũng chỉ nói nhỏ, nói lại với vài người quen thế 
rồi, chuyện thêm mắm, thêm muối lan vào tai mọi 
người còn nhanh hơn gió chuyển. Một vài vị giáo chủ 
hoặc đệ tử lớn của họ với tâm địa không được tốt, sợ 
tổn hại uy tín cho giáo phái của mình nên đã tìm 
cách ngăn chặn. Khi nghe đức Phật sẽ trổ thần thông 
trên cây Kaṇḍamba – họ chưa biết rõ là cây gì – nên 
đã cho một số thuộc hạ nhanh chân đến Sāvatthī liên 
lạc với các giáo phái ngoại đạo ở đây để nhờ họ tìm 
hiểu. Các vị hiền triết, học giả thông thái nói rằng, cả 
kinh thành Sāvatthī không có cái cây nào được gọi là 
Kaṇḍamba cả. Tuy nhiên, có một nhà ngôn ngữ học 
dè dặt và cẩn trọng nói rằng:  Sa-môn Gotama là bậc 
thông tuệ. Tuy nhiên, tôi chưa được nghe chính xác 
qua lỗ tai của mình về cái từ ấy nên tôi chưa dám 
quyết đoán. Nếu đúng là Kaṇḍamba thì không có tên 
cây ấy, chủng loại, họ hàng cũng không. Nhưng nếu 
“gượng” mà chiết tự ra thì ta có Kaṇḍa và amba. 
Kaṇḍa có nghĩa là cong, là một phần, cọng, nhánh. 
Amba là cây xoài. Vậy Kaṇḍamba có thể là cây xoài 
cong đặc biệt nào đó hoặc một nhánh, một phần của 
cây xoài vĩ đại nào đó! Đây chỉ là một gợi ý thô thiển 

và què quặt, xin chư vị cứ nghiên cứu! Kiến giải thận 
trọng của nhà ngôn ngữ học là đúng, là tốt nhưng 
đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Suốt thời gian sau 
đó, đồ chúng ngoại đạo đi lùng sục khắp kinh thành, 
hễ thấy cây xoài nào to lớn, cong, đặc biệt là chúng 
đốn bỏ, chặt phá hết. Nếu đụng đến vườn xoài của 
các danh gia vọng tộc, phú hộ, người tai mắt... là 
chúng xin mua, bồi thường hoặc hăm dọa nếu không 
thỏa nguyện. Hành động ấy quả thật là thô lỗ, đầy 
bạo lực ngu ngốc, đáng thương xót thay! Cơn bão 
chặt xoài tràn qua kinh thành – thì Tăng chúng Kỳ 
Viên cũng bàng hoàng, ngơ ngác, không hiểu chuyện 
gì. Hai hàng cư sĩ áo trắng tìm đến Kỳ Viên thưa hỏi 
các vị trưởng lão nguyên nhân và sự thật. Hoàng 
thân Kỳ-đà và trưởng giả Cấp Cô Độc cũng cảm giác 
bất an! Một bậc có thắng trí và không còn lậu hoặc 
đành phải ân cần phủ dụ: - Chư vị hãy an tâm. Không 
những an tâm mà còn sẽ được chứng kiến oai lực vô 
song của đức Chánh Đẳng Giác nhiếp phục ngoại 
đạo. Mọi người thở phào. Trưởng giả Cấp Cô Độc tò 
mò: - Vậy cây Kaṇḍamba là cây gì? Có phải là những 
cây xoài mà chúng ngoại đạo đang chặt phá, đốn bỏ 
không? - Ừ! Họ đúng một nửa! Cũng là cây xoài, 
nhưng cây xoài mà đức Phật sử dụng thần thông ấy, 

Ñöùc Phaät nhieáp phuïc ngoaïi ñaïo
duøng song thoâng

Đức Phật thị hiện song thông
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chưa có mặt trên thế gian này! Nói vậy xong là vị ấy 
cười cười bỏ đi vì “thiên cơ bất khả lậu” mà! Đức 
Phật và đại chúng đã ghé Kỳ Viên trước mùa an cư 
sáu ngày. Buổi sáng, ngài và Tăng chúng đi khất 
thực một vòng quanh thành Sāvatthī (Xá-vệ), xem 
như không có gì xảy ra. Buổi chiều ngài thuyết pháp 
cho hai hàng cư sĩ tại giảng đường, buổi tối dành cho 
hội chúng tỳ-khưu. Khuya, canh hai, Thiên chủ Đế 
Thích, Tứ đại thiên vương cùng với thiên chúng 
đoanh vây đến để nghe pháp. Khuya nữa là phạm 
thiên, phạm chúng thiên. Khu rừng Kỳ Viên sáng rực 
một góc trời, đêm này sang đêm khác như thế. Khi 
ngoại đạo cho xây dựng từ nơi này sang nơi khác 
những cái đài cao rộng, bề thế với vẻ lộng lẫy đầy 
ngổ ngáo, phô trương... thì đức Phật không làm gì 
cả. Một vài đệ tử lớn của họ có vẻ nóng nảy, bồn 
chồn, hỗn láo, tuyên bố rằng: “Ông sa-môn Gotama 
bỏ cuộc rồi, không dám thi đấu thần thông! Vậy thì 
hãy cút xéo đi!” Một số vị tỳ-kheo còn phàm tục bực 
tức không chịu nổi, đến đảnh lễ chư vị trưởng lão, 
xin cho biết hư thực. Tôn giả Mahā Moggallāna(Đại 
Mục-kiền-liên) mỉm cười: “Các ông yên trí đi! Hãy nói 
với chúng rằng, đúng ngày rằm tháng sáu, đức Tôn 
Sư sẽ biểu diễn thần thông lực ở nơi cây Kaṇḍamba!” 
“Nhưng chúng chặt hết rồi mà!” “ Chưa, cây ấy đức 
Tôn Sư chưa trồng!” Nói vậy cũng bằng không! Họ 
đến vây quanh tôn giả Sāriputta (Xá-lợi-phất). Tôn 
giả mỉm cười chỉ qua ngài Mahā Kassapa (Đại Ca-
diếp); rồi cứ thế, các vị thượng thủ A-la-hán chỉ 
quanh. Cuối cùng, một vị sa-di A-la-hán có năm 
thắng trí, tuyên bố rằng: “Rất tiếc, đức Tôn Sư đã 
cấm chỉ, chứ trong hàng đệ tử, không phải một, 
không phải hai, mà hằng trăm, hằng ngàn đệ tử 
cháu chít của ngài cũng thừa khả năng hí lộng thần 
oai nhiếp phục ngoại đạo!” Chiều hôm đó, đức Phật 
mới chính thức tuyên bố: - Đúng như con trai nhỏ 
tuổi của Như Lai đã nói. Vậy thì vào buổi sáng ngày 
mười lăm, trên cây Kaṇḍamba, trước cổng thành 
kinh đô Sāvatthī, Như Lai sẽ biểu diễn thần thông ở 
đấy! Đến ngày, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu vẫn 
đi trì bình khất thực như thường lệ. Sau khi đi qua 
một số ngã đường, vật thực vừa đủ dùng, đức Phật 
hướng về cổng kinh thành Sāvatthī. Trên và dưới các 
đài cao chỗ này chỗ kia, các giáo phái ngoại đạo tập 
trung dày đặc người. Còn hai hàng cư sĩ và dân 
chúng, sau khi đặt bát cho đức Phật và Tăng chúng 
thì họ liền kéo nhau đi ở bên sau. Nhà nhà đóng cửa. 
Chợ không đông. Ôi! Cả rừng người. Cả biển người. 
Khi đức Phật càng tiến dần từng bước chân một đến 
cổng kinh thành thì ngoại đạo và dân chúng càng tò 
mò, hồi hộp theo dõi. Vì rõ ràng, trước cổng kinh 
thành có hai cây xoài to thì ngoại đạo đã chặt rồi, 
hiện chẳng còn cây nào. Riêng vườn xoài của hoàng 
gia thì chúng không dám, vả lại, chúng không phải là 
trước cổng! Đến gần cổng kinh thành, tại một khoảng 

trống, đức Phật dừng chân lại. Và cách đứng, cách 
ôm bát của ngài như có vẻ chờ đợi ai đó đặt bát? Và 
quả đúng thế. Sáng sớm nay, người trông coi vườn 
xoài của đức vua Pāsenadi (Ba-tư-nặc) phát hiện 
trong vườn xoài một trái xoài chín, to, rất đặc biệt, 
thơm lừng! Ông hái trái xoài ấy, đựng trong giỏ tre 
có lót rơm, định đem dâng cho đức vua Pāsenadi. 
Ông không biết việc gì đang xảy ra ở xung quanh. 
Khi hối hả bước ra khỏi vườn xoài thì trước mắt, ông 
trông chư Tăng vàng rực như một đám mây vàng. 
Thấy đức Phật ôm bát đứng, ông ta suy nghĩ rất 
nhanh: “Nếu dâng cho vua thì mình được khen 
thưởng ngay tức khắc năm bảy đồng vàng gì đấy! 
Quý báu gì! Ăn là hết liền! Chi bằng dâng cho đức 
Phật mình sẽ được nương tựa phước báu nhiều đời!” 
Nghĩ là làm liền, ông thành kính đặt trái xoài quý báu 
kia vào bát cho ngài! Trước hằng ngàn cặp mắt đang 
chăm chăm quan sát, đức Phật bảo tỳ-khưu Nāgita[iii] 
thị giả trải tọa cụ giữa nền đất rồi an nhiên ngồi 
xuống tại chỗ. Ngài lại bảo tôn giả Sāriputta thông 
báo với đại chúng là tùy nghi thọ trai ngay tại đây. 
Đức Phật thọ dụng trái xoài, trao hạt xoài cho người 
làm vườn, ngài nói: - Này Kaṇḍa! Trong cái giỏ của 
ông có một con dao, hãy dùng cái dao ấy, đào một 
cái lỗ rồi đặt hạt xoài này vào đấy! Không biết chuyện 
gì nhưng người làm vườn vẫn nghe lời. Sau đó, đức 
Phật rửa tay, rảy nước lên hạt xoài vừa gieo rồi nói: 
- Này đại chúng tỳ-khưu! Người làm vườn này có tên 
là Kaṇḍa, ông ta đích thân gieo một hạt xoài (amba); 
vậy cây xoài này có tên là Kaṇḍamba. Và hãy xem! 
Điều Như Lai nói là đúng với sự thực! Như Lai sẽ hiển 
lộ thần thông lực ngay tại cây xoài Kaṇḍamba này! 
Tin được lan đi, mọi người đổ xô quây quần lại, hóa 
ra cái cây có tên Kaṇḍamba là như thế này đây! Các 
vị có thắng trí thì do biết rồi nên họ chỉ mỉm cười. 
Riêng chư tăng không có thắng trí thì tò mò, ngạc 
nhiên, chăm chú nhìn! Đức vua Pāsenadi mấy hôm 
trước cũng đã nghe tràn tai về chuyện chặt xoài; và 
triều thần cũng đã bàn tán về câu chuyện của sáng 
hôm nay. Thế là, khi đức Phật tuyên bố về tên cây 
xoài thì đức vua Pāsenadi cùng các quan cũng đã 
đứng chật vòng trong, vòng ngoài xem chuyện lạ. 
Ngay lúc ấy, hạt xoài nẩy mầm, đất nứt, một chồi cây 
trắng nõn vươn lên, gặp ánh nắng nó trắng xanh, 
xanh non, xanh biếc... vươn lên, thành cây, có cành, 
có nhánh, có lá xanh mơn mởn, xanh nhạt, xanh 
đậm. Rồi cứ thế, trước mắt mọi người, cây xoài chợt 
biến hóa như trò ảo thuật. Cây xoài đã lên cao chừng 
50 cùi tay, cội cành gân guốc... to lớn chưa từng 
thấy; rồi nó đơm hoa, nẩy trái dầy đặc, chín mọng, 
thơm lừng cả một vùng! Rồi sau đó, đức Phật đã sử 
dụng thần thông làm một chiếc cầu bằng ngọc nằm 
vắt ngang giữa hư không, biểu diễn thần thông biến 
hóa, thần thông Yamaka, thần thông Lokavivaraṇa, 
và cuối cùng là thần thông với hào quang sáu màu 
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rất lạ lùng, rất diệu kỳ, cũng chỉ năng lực của bậc 
Toàn Giác mới thực hiện được! Chúng ngoại đạo 
thấy oai lực vô biên, vô tận, bất khả tư nghì của đức 
Phật, thật không có chỗ nào để lòe bịp được nữa; 
nên họ đã lẳng lặng xếp cờ, im trống rồi cũng lẳng 
lặng giải tán, rút lui. Hai hàng cận sự nam nữ thì họ 
hí hửng, hãnh diện, mừng vui ra mặt, đem câu 
chuyện chứng kiến tận mắt ra khoe với láng giềng, 
quyến thuộc, bằng hữu. Chư phàm Tăng thấy mình 
tăng trưởng thêm đức tin. Quần chúng thì hẹn nhau 
đến quy giáo với giáo đoàn nhiều thần thông, lắm 
oai lực – có vị giáo chủ sa-môn Gotama vô song! 

Sau khi sử dụng thần thông siêu nhiên của một 
bậc Toàn Giác để cảm thắng ngoại đạo đức Phật 
hướng tâm xem thử chư Phật quá khứ, cũng theo 
lệ thường, là sẽ an cư kiết hạ ở đâu. Khi được biết 
là tại cung trời Tāvatiṃsa (33-Đao Lợi) vào hạ thứ 
bảy để thuyết pháp độ Phật mẫu, đức Phật sử dụng 
phạm âm nói chuyện với hai vị đại đệ tử, và chỉ riêng 
hai vị này mới nghe được mà thôi. Ngài dạy đại lược 
rằng: “Như Lai sẽ thuyết Abhidhamma (A-tỳ-đàm) 
ba tháng tại cung trời Đao Lợi để đáp đền ân huyết 
sữa đối với thân mẫu. Ba tháng tại nhân gian nhưng 
trên ấy chỉ là thoáng mắt. Sāriputta phải sử dụng 
thần thông lực, gặp Như Lai mỗi ngày tại rừng trầm 
bên bờ hồ Anotatta ở Hy-mã-lạp sơn để Như Lai tóm 
tắt thời pháp; và ông phải có bổn phận giảng nói 
rộng rãi pháp vi diệu ấy đến cho chư tỳ khưu Tăng 
có sẵn căn trí. Còn Mahā Moggallāna thì chăm sóc 
hội chúng đang hiện hữu – vì Như Lai biết, một số 
khá đông cận sự nam nữ ở đây sẽ không chịu về, 
họ sẽ ở đấy để đợi chờ Như Lai trở lại trần gian. 
Ông phải thuyết pháp cho họ nghe, sách tấn họ. Lúc 
cần thiết, có thể nhờ thêm Ānanda, Mahā Kassapa 
cùng các vị trưởng lão khác thuyết hộ. Nói với ông 
Cấp Cô Độc và Tiểu Cấp Cô Độc rằng, ý của Như 
Lai là anh em ông triệu phú phải phát tâm dựng 
lều trại, chăn màn, cung cấp vật thực, mọi nhu cầu 
cần yếu cho hội chúng ấy trong suốt ba tháng đấy!” 
Xong, cũng sử dụng thần thông, làm cho ai cũng có 
thể trông thấy – đức Phật đứng chót vót trên cây 
xoài, bước lên - thì chợt nhiên giữa hư không, đỉnh 
núi Yugandhara cao 48.000 yojana (do tuần) chợt 
nghiêng mình đỡ chân trái của ngài; và ngọn núi 
Sineru cao 84.000 yojana chợt cúi đầu thấp xuống 
đỡ chân phải của ngài với dáng vẻ rất cung kỉnh. 
Như vậy là chỉ hai bước đi, qua bước thứ ba, đức 
Phật đã có mặt ở cung trời Đao Lợi, ngự đến tảng 
đá vàng Paṇḍukambalā bề ngang 50 yojana, bề dài 
60 yojana, bề dày 15 yojana - vốn là ngai vàng đặt 
để giữa hư không của Đế Thích thiên chủ. Và đến 
lúc này, ngoại trừ các bậc có thắng trí, không ai còn 
trông thấy ngài nữa. 

(tiếp theo trang 12)

giảm. Giáo hội và các đệ tử tăng ni, Phật tử 
đã mời nhiều giáo sư, thầy thuốc giỏi trong, 
ngoài nước hết lòng khám, điều trị nên bệnh 
tình có phần thuyên giảm. Nhưng hơn ai hết, 
Ngài hiểu rõ duyên nghiệp sức lực của mình 
và như càng thấu hiểu rõ nghĩa đạo, tình đời, 
Ngài càng dành nhiều Tâm huyết cho các Phật 
sự quan trọng của Trung ương Giáo hội, Các 
hoạt động Phật sự tiến tới Đại lễ Kỷ niệm Ngàn 
năm Thăng Long – Hà Nội và kiện toàn nhân sự 
của một số địa phương; Ngài vẫn không quên 
dành thời gian cho các giới đàn quan trọng và 
lên Sóc Sơn động viên nhắc nhở việc học hành 
tu tập của Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt 
Nam…

Và theo quy luật vô thường, ngài thanh 
thản, an nhiên thu thần thị tịch vào giữa giờ 
Thìn, ngày 02 tháng 11 năm Tân Mão (tức là 
ngày 26/11/2011).     

* Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh 
Tứ trụ thế 85 tuổi, 80 năm nương nhờ tu tập 
chốn Thiền môn, Hạ lạp 65 năm, trọn cuộc đời 
phụng sự Đạo pháp – Dân tộc.

* Lễ nhập kim quan và Tang lễ đã được cử 
hành long trọng tại Đại lễ đường Tùng Lâm 
Quán Sứ – Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam – nơi Ngài đã sống và phụng sự 
Đạo pháp gần 40 năm.  

* Và  theo ý nguyện của Ngài, đầu giờ chiều 
ngày mồng 6 tháng 11 năm Tân Mão (tức là 
ngày 30/11/2011), Kim quan Hòa thượng Thích 
Thanh Tứ đã nhập  Bảo tháp tại chùa Nho Lâm 
– Kim Động – Hưng Yên.

Xuất gia từ chùa Nho Lâm, khi Viên tịch 
nhập Bảo tháp tại Nho Lâm, như một lẽ đương 
nhiên theo cách hành xử của một bậc lão nông, 
một cựu chiến binh đã hoàn thành phận sự và 
trên hết là một nhà tu hành chân chính đã ngộ 
Đạo, nay thõng tay, thanh thản, trở về với Phật 
tổ quê hương. Trang sử vàng của Phật giáo Việt 
Nam, từ đây ghi thêm tấm gương của một danh  
Hòa thượng Thích Thanh Tứ ( 1927 – 2011 ).

Thấm thoắt đã gần một năm đi qua, xin 
chân thành ghi lại đôi dòng cảm nhận sâu sắc 
nhất thay cho một vòng tâm nhang kính dâng 
lên hướng đến Đại lễ Tiểu tường của cố Trưởng 
lão Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tứ́  (ngày 2 
tháng 11 năm Tân Mão, (2011) ngày 2 tháng 
11 năm Nhâm Thìn, (2012).
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PHAÛN AÙNH HIEÄN TÖÔÏNG SÖ GIAÛ
PV (thực hiện)

Thưa cư sĩ, ông đánh giá như thế nào về những 
hiện tượng những người khoác áo tu hành có những 
hành vi khiến dư luận bức xúc như vừa rồi?

Trước hết, ta phải khẳng định rằng người có 
tướng mạo, có y phục như người tu hành  thì không 
hẳn đó là người tu hành. Đáng tiếc là hành động 
của vị “Tu sĩ” giả mạo này đã lại khiến dư luận hiểu 
lầm về những người tu hành thật và còn làm tổn 
hại nghiêm trọng tới uy tín của Giáo hội Phật giáo 
Việt  Nam.

Tất nhiên, chúng ta đều biết là thời nào cũng 
thế, ở đâu cũng thế, luôn có những người tốt và 
chưa tốt; những việc đúng và chưa đúng, không 
chỉ riêng với Đạo Phật, với Giáo hội mà ở trong mọi 
khía cạnh của đời sống xã hội. Cá nhân tôi, tôi vẫn 
tin là những người tốt với những việc làm tốt cống 
hiến tích cực cho Đạo pháp và dân tộc vẫn đang là 
một số rất đông.

Như vậy có nghĩa là vẫn còn những người xấu 
với những việc làm xấu? Và trong những trường 
hợp đó, Giáo hội có phản ứng như thế nào?

Đứng trước pháp luật thì tu sĩ cũng như mọi 
công dân khác, đều bình đẳng. Nếu tu sĩ có hành vi 
vi phạm pháp luật thì phải xử theo pháp luật, Giáo 
hội không can thiệp và cũng không thể can thiệp 
vào việc xử lý này. Giáo hội chắc chắn không ủng hộ 
và không bênh vực những việc làm sai trái.

Còn về giới luật của nhà Phật, thì luật Tứ Phần 
có 250 giới dành cho chư tăng, chia làm 3 loại: Loại 
1 nặng nhất là những giới điều mà phạm vào thì sẽ 
mất tư cách tỳ kheo, ngay cả sám hối hay giải tội 
cũng không cứu vãn được; Loại thứ hai bao gồm 
những giới điều mà phạm vào thì tư cách tỳ kheo 
chỉ còn một phần, phải được cử tội, xử tội và giải 
tội bởi ít nhất 20 vị tỳ kheo thì mới mong cứu vãn; 
Loại thứ ba nhẹ nhất bao gồm những giới điều chỉ 
cần được cử tội, xử tội và giải tội bởi từ 1 đến 10 
vị tỳ kheo là tư cách tỳ kheo có thể được cứu vãn.  
Nói sơ qua như thế để chúng ta cùng thấy giới luật 
của đạo Phật từ xa xưa đã có những quy định rất 
cụ thể, chi tiết và nghiêm minh về những điều mà 

tỳ kheo giới không được làm.

Đối với thời hiện tại,  các cấp của GHPGVN đang 
thảo luận sửa đổi Hiến chương GHPGVN để trình 
lên Đại hội đại biểu toàn quốc GHPGVN lần thứ VII 
dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay,  trong đó, 
dự kiến sẽ bổ sung một số điều để việc giám sát, 
kiểm tra về tư cách tỳ kheo được chặt chẽ hơn. 

Bên cạnh đó,  Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN cũng 
sẽ đưa ra những quy định cụ thể và chi tiết để xử 
lý những trường hợp vi phạm luật pháp và luật Phật 
đối với cá nhân và thậm chí các nhóm. 

Tuy nhiên, vẫn cần phải nói rõ ràng là GHPGVN 
chỉ có thể xử lý các cá nhân hay nhóm trong trường 
hợp cá nhân hay nhóm đó là thành viên chính thức 
của GHPGVN.

Vậy người như thế nào mới được coi là thành 
viên chính thức của GHPGVN và thuộc quyền quản 
lý của GHPGVN?

Thành viên của GHPGVN bao gồm những người 
tu hành xuất gia (tăng, ni) và những người tu hành 
tại gia (cư sĩ), có đơn gia nhập GHPGVN và chấp 
nhận Hiến chương GHPGVN. 

Các tăng ni khi xuất gia phải tuân thủ các quy 
định về xuất gia nêu trong bản nội quy của Ban 
Tăng sự Trung ương; theo quy định của điều 21 

Phoûng vaán cö só PHAÏM NHAÄT VUÕ (*) veà vieäc

Ông Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch HĐQT AVG 
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chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và 
điều 22 mục 2 chương IV Nghị định số 22/2005/
NĐ-CP của Chính phủ; được Ban Tăng sự cấp 
Tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia theo mẫu do 
Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN ban hành; 
Họ còn phải thọ giới và được cấp chứng điệp 
thọ giới Đại giới hành trụ.

Đối với người tu hành tại gia (cư sĩ) thì sau 
khi làm lễ quy y tam bảo tại một cơ sở có vị 
trụ trì là thành viên GHPGVN, họ còn cần tham 
gia vào các hoạt động của các ban, viện của          
GHPGVN hoặc các đơn vị thuộc Ban trị sự Phật 
giáo các tỉnh, huyện. Những người đó cũng được 
coi là thành viên chính thức của GHPGVN. 

Dư luận vẫn cho rằng Giáo hội vẫn chưa thật 
sự nghiêm khắc trong việc xử lý những trường 
hợp vi phạm của các thành viên. Ý kiến của ông 
về vấn đề này như thế nào?

Tôi không nghĩ rằng những quy định của 
Luật Phật chế có từ thời Đức Phật, hay những 
quy định sau này với các vị tỳ kheo là không 
nghiêm. Với sự hiểu biết của mình còn hạn 
chế,  tôi vẫn thấy rằng những điều Phật dạy rất 
nghiêm khắc đối với các vị tỳ kheo. Phật dạy từ 
cách đi, đứng, nằm ngồi, giao tiếp… cho đến 
ăn, nói, ngủ, nghỉ… 

Người tu theo đạo Phật còn là người tự giác 
tu hành nên phải tự rèn cho mình tính kỷ luật 
cao để thực hiện những điều đúng đắn. Nếu 
không sẽ rất khó tu hành công phu để đạt đủ 
phước tuệ. 

Do đó, đây cũng có thể là một điểm mà       
GHPGVN cho đến nay vẫn chưa đề ra những 
điều mà trong đời gọi là chế tài một cách nghiêm 
khắc. Nhưng có thể còn bởi một lẽ nữa là người 
đã xuất gia, tu hành mà không giữ được giới 
để đạt được sự chứng đắc (thành đạt) thì như 
vậy cũng đã là một thiệt thòi rất lớn cho người 
đó rồi.

Tuy vậy, thưa ông, GHPGVN cũng đã nhận ra 
được điểm hạn chế này? 

Như tôi đã nói ở trên, dự thảo Hiến chương 
sửa đổi và những quy định bổ sung sẽ tăng 
cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của 
Giáo hội, đồng thời còn ban hành kèm theo một 
số văn bản quy định về hình thức kỷ luật để xử 
lý những trường hợp vi phạm, sai phạm. 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản 
ánh từ tăng ni, Phật tử nói riêng và dư luận nói 

chung về những hành vi vi phạm gây tổn hại đến uy 
tín và hình ảnh của GHPGVN để Giáo hội nắm được 
và xử lý trong thẩm quyền của mình. Trong những 
trường hợp vượt quá thẩm quyền, GHPGVN sẽ đề 
nghị các cơ quan chức năng cùng xem xét, phối hợp 
và hỗ trợ giải quyết. 

Cuối cùng, không phải với tư cách Phó Ban 
thường trực Ban Truyền thông GHPGVN, mà với tư 
cách cá nhân, ông có muốn nói điều gì nữa liên 
quan tới vấn đề này hay không?

Thưa ông, có! Điều tôi rất muốn nói là chúng ta 
nên thận trọng. Hiện tượng giả mạo nhà sư có từ 
thời Đức Phật tại thế và cho đến thời nay vẫn còn 
tồn tại. Khi đề cập đến hiện tượng này, những người 
làm báo như chúng ta cần hết sức thận trọng, cần 
điều tra kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn, gây tổn hại 
đến uy tín chung  của GHPGVN và uy tín riêng của 
những người tu hành.

Xin cảm ơn ông. 

               (Theo báo An ninh thế giới, số 1185)

(*) Phó ban Thường trực Ban Truyền thông Trung ương   
GHPGVN

Nguyễn Văn Bình và Trần Văn Dinh cùng tang vật 

Hai sư giả và những hành trang dùng để hành nghề
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vaø Truyeàn thoáng Chuù giaûi
Phaät Giaùo

Nguyễn Cửu Long (biên dịch)
(tiếp theo & hết)

Một cuộc nghiên cứu Kinh Niddesa và 
những giải thích được ghi lại trong đó, khiến 
chúng ta có thể nhận ra rằng vị biên tập đoạn 
văn đó cũng đã giải thích những ý tưởng 
trong Suttanipāta, theo một cách khác với 
những người đã được lắng nghe nguyên thuỷ 
bản văn đó, ở một chừng mực nào đó, chúng 
ta có thể suy xét được(1). Chúng ta cũng đã có 
tập chú giải trong tay về Suttanipāta được gán 
cho Trưởng lão Buddhaghosa, và ngài cũng 
giải thích Suttanipāta dưới ánh sáng nền văn 
hóa của chính ngài. Hay ít nhất là nền văn của 
những ai viết các tư liệu bản văn trong thiền 
viện Mahāvihāra mà ngài đang sử dụng trong 
công việc của ngài. Lại nữa, cũng có những 
khác biệt trong cách giải thích các đoạn văn 
đó, Khi các tập chú giải cố gắng tối đa để giải 
thích các sự việc đó theo cách của họ, đương 
nhiên, mặc dù điều này không nhất thiết phải 
có nghĩa là cách giải thích của họ phải khác 
với cách giải thích của các khán giả đương 
thời với Đức Phật.

Cách thức trong đó các giải thích này 
thay đổi có thể dễ dàng nhận  ra từ cách 
nghiên cứu tỉ mỉ ý nghĩa của đoạn văn tasāvā 
thāvarāvā(2). Nếu chúng ta căn cứ bản dịch 
của chúng ta trên ý nghĩa của các từ tiếng 
phạn tương đương, thời từ tiếng phạn trasa 
có nghĩa là “di chuyển” = “thân các tập thể 
di chuyển hay các sinh vật di chuyển (như 
đối nghịch với sthāvara(3))  và từ sthāvara ở 
tiếng Phạn có nghĩa là “đứng yên, không duy 
chuyển, cố định, bền vững, không chuyển 
động(4)”.  Chính vì thế đoạn văn có nghĩa là 

1. Xin đọc Burford, 1991, tr . 9
2. Sn 146.
3. Xin đọc MW, sv. trasa
4. xin đọc MW, sv. sthāvara 

“[toàn bộ các thọ sanh] di chuyển, không 
di chuyển”. Tuy nhiên, vào thời tập chú giải 
tiếng Pāli đang được viết, cách giải thích 
các từ đã thay đổi. Vị chú giải khẳng định 
rằng(5): “tasa là một từ đồng nghĩa dành 
cho những ai có ái dục hay sợ hãi, có nghĩa 
là các vị arahats. Chính vì thế đối với vị chú 
giải, đoạn văn đã được viết dưới hương vị 
Phật giáo: “Những cá nhân bình thường 
vẫn còn ái dục, và vị A la hán là những 
người đã thoát khỏi các tham ái đó”. Điều 
này giải thích vì lẽ gì mà cô Horner đã dịch 
từ ghép tasa- thāvara là “Những kẻ nào 
còn có tham ái và những người không(6)”.  
Mặc dù rất có thể những người nghe chân 
chính ý nghĩa phải ít giới hạn hơn, và nhiều 
mập mờ hơn với ý nghĩa ở tiếng Phạn.

Còn có nhiều ví dụ có thể so sánh được 
khác trong việc phát triển ý nghĩa. Trong 
kinh Uraga cũng thuộc kinh Sutta-nipāta 
chúng ta phát hiện ra một điệp khúc: “Thầy 
tỳ kheo đó, đàng sau bến bờ bên này và 
bến bờ bên kia giống như con rắn lột bỏ 
lại làn da của mình(7)”. Trong văn cảnh này 
5. tasantī ti tasā, sa-taṇhānaṃ sa-bhayānaṃ 
c’ etam adhivacanaṃ, tiṭṭhantī ti thāvarā, 
pahīnataṇhāgamanānaṃ āhantānaṃ etaṃ 
adhivacanaṃ. Pj I 245, 18-20 (ad Khp IX.4 = Sn 
146).
6. Horner, 1957, 290 (=M II 105).
7. so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago juṇṇaṃ iva 
tacaṃ purāṇaṃ., Sn 1-17 
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đoạn văn “Bến bờ bên này và bến bờ bên kia 
có ý nghĩa gì vậy? Nơi một số bản văn Pāli 
“bến bờ này” có nghĩa là “hiện hữu này” và 
bến bờ bên kia” có nghĩa là “Nibbāna” (Niết 
bàn). Vào thời điểm nhà chú giải viết vào thế 
kỷ thứ V sau CN. Ý tưởng bỏ lại đàng sau bến 
bờ bên kia dưới hình thái Niết bàn, chính là 
ý tưởng của phái Đại Thừa (Mahāyāna), là 
một Phật tử theo Phật giáo Nguyên thuỷ rất 
khó chấp nhận ý tưởng này. Chính vì thế, để 
hiểu câu văn gây ra một cuộc tranh luận về 
câu hỏi liệu ý tưởng đại thừa đã hiện hữu vào 
thời điểm sutta được biên soạn hay không, 
và nếu không, “bến bờ bên kia” mang ý 
nghĩa gì trong bối cảnh này. Niềm tin riêng tư 
của tôi lại cho là những ám chỉ ở đây không 
nhắm đến saṃsāra (vòng luân hồi) hoặc là 
bến bờ bên kia của saṃsāra (vòng luân hồi), 
có nghĩa là Niết Bàn, nhưng ám chỉ đến chính 
cõi đời này và cõi đời sau, và tôi tin rằng đoạn 
kệ này trước tiên được hình thành trong một 
tình huống tác giả đang suy tư đến cõi đời 
này và cõi đời sau cuộc sống, hơn là một 
dòng luân hồi bất tận (saṃsāra). Tuy nhiên, 
khi các  Phật tử tiếp nhận đoạn kệ, họ phải 
làm cho thích hợp với hệ thống vòng luân 
hồi. Để cố gắng tránh ý tưởng đại thừa, tập 
chú giải về sutta nipāta đưa ra bảy lời giải 
thích(8), kể cả các  kiết sử hạ liệt là thù thắng, 
và cõi con người và cõi chư thiên(9). Thật hấp 
dẫn để lưu ý rằng, trong một varga (phẩm) 
Udāna viết bằng tiếng Phạn, trong đó các ấn 
bản của Chakravarti và Nakatani lại giải thích 
là “bến bờ gần và xa(10)” ấn bản của Bernhard 
giải thích là apāraṃ  “bờ này”, điều này gợi ý 
rằng vị biên chép bản thảo của phiên bản đó 
cũng nghĩ rằng việc loại bỏ pāra (bờ sông) là 
không thể chấp nhận được.

Tập bộ Buddhaghosuppatti(11) lại khẳng 
định rằng các tập chú giải do Mahinda 
ghi lại, và sau đó đã cho in, đã bị cháy 
trong một đêm pháo hoa khi Trưởng lão                                                                     
Buddhaghosa đã hoàn tất công việc viết các 
tập chú giải của ngài. Mặc dù điều này đã được 
nhận ra từ lâu, đó chỉ là một sự phóng đại quá 
mức để nói rằng các tập chú giải của người                                                                         
Sinhale không còn được sử dụng nữa. Có bằng 
chứng cho thấy rằng những tập chú giải cổ 
đại quả thật đã không hoàn toàn bị thay thế. 

8. Pj II 12-14, do ngài Brough thảo luận, 1962, tr . 
201tt . 
9. oraṃ manussaloko paāraṃ devaloko, Pj II 13, 9. 
10. Udāna – v 18, 21 v.v…
11. Bu-up 7 

Có điều rất rõ ràng là các tập chú giải mà ngài                                                                            
Buddhaghosa đã dùng để viết lời giới thiệu 
lịch sử về tập Samantapāsādikā đã không bị 
phá huỷ,vì chính tác giả viết tập Mahāvaṃsa 
và ngay cả nhà văn viết  tập chú giải phụ 
Mahāvaṃsa vẫn tận dụng được nhiều thế kỷ 
sau đó(12). Cũng cùng cách đó có thể áp dụng 
cho các tập chú giải canon (kinh Pāli). Tập 
chú giải phụ Mahāvaṃsa tiếp theo tập chú giải 
Sīhaḷa - aṭṭhakathā  nói đến trong Trung Bộ Kinh                                                                          
(Majjhima) và bao gồm thông tin không được 
ghi lại trong tập Papañcasūdanī(13). Tập ṭikā (chú 
giải phụ) Sāratthappakaāsinī bao gồm một số 
giải thích khác nhau về một đoạn trong Trung Bộ 
Kinh (Majjhima(14)) không chỉ thấy ghi lại trong 
tập chú giải của Trưởng lão  Buddhaghosa(15), 
Nhưng vạch ra rằng dạng từ ahunā (adhunā) 
= idān eva được trích từ một ngôn ngữ bản địa 
khác với tiếng Prakrit Sinhale và tiếng Pāli, rất có 
thể là tiếng Prakrit Bắc Ấn Độ, và rất có thể còn 
trích từ một tập chú giải do Mahinda đem đến 
đảo quốc. Tuy nhiên, ở vào một niên đại không 
biết rõ nào đó các tập chú giải aṭṭhakathas viết 
bằng tiếng Sinhale đã trở nên hoàn toàn không 
còn sử dụng, và hiện nay các tập chú giải này 
hình như đã biến mất mà không có cách nào lấy 
lại được. Chỉ còn có các tập chú giải viết bằng 
tiếng Pāli dựa trên các tập chú giải này là vẫn 
còn được lưu hành.

Tuy nhiên, vào thời chính các tập chú giải 
đã trở nên kém dễ hiểu đi, và yêu cầu đến cách 
giải thích, sự kiện này dẫn đến việc các tập tīkas 
(chú giải phụ) xuất hiện, thực chất là các tập 
chú giải về các tập aṭṭhakathās đó. Có đôi khi 
như tôi đã trình bày ở trên, các tập chú giải này, 
mặc dù có niên đại trễ hơn, tuy nhiên, lại gồm 
rất nhiều cách giải thích và những lời cắt nghĩa 
tốt hơn nhiều so với bất kỳ các tập chú giải nào 
đã có trước đó. Lại đến thời xuất hiện một phát 
triển thêm nữa về các tư liệu chú giải, với các 
anuṭīkās, và các tập chú giải khác được viết ra, 
và việc sáng tác ra những tác phẩm như vậy vẫn 
được tiếp tục thực hiện cho đến tận ngày nay, 
vì các vị chú giải Phật giáo đã tận dụng được 
toàn bộ những điều kiện dễ dàng về ngữ học 
Ấn Độ để giải thích ý nghĩa lời dạy của Đức Phật   
(Buddhavacana), vì lời dạy đó phải được giải 
12. Malalasekera (1935, cix) là những niên đại Mhv-t tới 
thế kỷ thứ VIII và thứ XIX.
13. Mhv-ṭ 193, 305
14. M I 255, 16 (được trích đoạn trong Spk I 13, 29).
15. Cả hai phiên bản của Hội Văn Chương Pāli đều giải thích 
là ahu tañ  ñeva aññatarassa. Spk-pṭ (Be 1961) 41, 25 lại 
giải thích là  ahunā idān’ eva (thông tin nhận được từ Ḷ. S 
Cousins trong một lá thư đề ngày 25 tháng 12 năm 1973). 
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thích liên tục dưới ánh sáng các khuôn mẫu 
văn hoá liên tục biến đổi.

Bằng cách nào đó, chúng ta có thể đánh 
giá được truyền thống Chú giải kinh Phật? Có 
điều rất  rõ ràng là việc đánh giá này có đôi khi 
rất ích lợi.

(1) Đôi khi các tập chú giải giải thích đôi 
điều gì đó mà chúng ta không thể hiểu được 
bằng cách nào khác hơn, thí dụ như Bà Rhys 
Davids đã rất ngưỡng mộ sự cần thiết của tập 
chú giải về Trưởng lão Ni Kệ (Therīgāthā)(16)  
khi bà đang dịch bản văn đó. Mặc dù, toàn bộ 
những sai lỗi, tuy nhiên, tập chú giải cũng đưa 
ra được những cách giải thích đúng nhiều đoạn 
mà thiếu cách giải thích của bà, ta không sao 
hiểu nổi. Điều này hầu như cũng đúng với toàn 
bộ các tập chú giải khác.

(2) Các tập chú giải đôi khi còn chứa đựng 
các cách giải thích tốt hơn nhiều so với những  
gì ta thấy trong các bản văn canons (Kinh Pāli) 
mà chúng hiện có trong tay. Chính vì thế trong 
các mô tả về cơn đói đã được ghi lại trong tập 
Luật Giới (Vinaya) và tập Tương ưng Bộ Kinh 
(Samyutta Nakya) có ghi lại một từ dvīhitika,  
được giải thích là từ này xuất phát từ du có 
nghĩa là “hai” hay “khó khăn” + īhita có nghĩa 
là  “cố gắng” hay “hoạt động”, có nghĩa là từ 
này có nghĩa hoặc là “có hai chánh tinh tấn” 
có nghĩa là đi khất thực sẽ trở thành vừa có 
thể thành công hay vừa có thể đem lại thất 
bại” hay “cuộc sống sẽ trở nên khó khăn”. Tuy 
nhiên, tập chú giải về Tương Ưng Bộ Kinh lại 
đưa ra một cách giải thích khác về từ duhitikā, 
lại cho là có cùng một ý nghĩa giống như từ 
dvīhitikā. Tuy nhiên, nếu từ duhita được coi là 
từ đối nghĩa với từ suhita “được thoả mãn”. 
thời chúng ta có thể nhận ra rằng duhita có thể 
có nghĩa là “đói” và duhitika có thể là “bị đói 
khát tác động mạnh, cả liên quan nhiều đến 
đói khát(17)”. 

(3) Như tôi đã khẳng định, các tập chú giải 
cho chúng ta thấy bằng cách nào tư duy Phật 
giáo có thể phát triển được kể từ thời gian khi 
mà bản văn canons (Kinh Pāli) được bình biên 
soạn. Các tập chú giải này không luôn luôn hữu 
ích đến như vậy:

(1) Có đôi khi truyền thống đã để mất ý 
nghĩa, và các vị chú giải lại phải sử dụng đến 
cách đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau, 

16. C.A.F. Rhys Davids, 1909, tr. xvi-xvii.
17. von Hinūber, 1981, tr . 74-86. 

hầu như tất cả đều rất khó hiểu điều này tạo ra 
một lời kêu cứu quen thuộc đó: “Tôi hiểu được 
bản văn song lại không hiểu tập chú giải”.

(2) Đôi khi những cách giải thích lại mang 
tính chất lòng vòng, thí dụ như “kể đại trí có 
nghĩa là có được khôn ngoan(18)” và chỉ có thể 
hiểu được nếu một khi ta đã hiểu rõ ý nghĩa do 
bản văn đem lại.

(3) Đôi khi những cách giải thích đó lại sai, 
như tôi đã chỉ ra cho thấy.

(4) Đôi khi cách giải thích của tập chú 
giải đã đem lại hậu quả xảo quyệt dựa trên 
bản văn, có nghĩa là điều gì đã được ghi lại 
một cách nguyên thuỷ trong tập chú giải đôi 
khi cũng đã được ghi lại trong bản văn (như 
những lời chú thích) hay đem lại hậu quả tai 
hại trong bản văn, trong đó bản văn phải bị 
thay đổi để cho phù hợp với ý nghĩa trong tập 
chú giải. Người ta đã chỉ ra rằng(19): Có ba cách 
phân loại kamma (nghiệp chướng), được tìm 
thấy trong một số bản văn canon (Kinh Pāli) 
thuộc Phật giáo nguyên thuỷ, do hiểu lầm từ                     
absolutive upapajja hay upapajjaṃ(20) điều 
này được cho là không chính xác, và do đó 
chỉ “chính xác” khi là “vị trí cách” upapajje mà 
thôi. Kết quả điều này mang lại là, điều gì từ 
ban đầu mang hai cách sắp xếp, có nghĩa là 
“chúng ta cảm nhận được kết quả [của một 
hành vi bất thiện] ở đây và lúc này, hay sau 
khi đã được tái sanh, trong một [tương lai] nào 
đó sẽ trở nên… ngay tại nơi đây và lúc này, 
hay trong lần tái sanh, trong [tương lai], hay 
trong một thời gian tương lai nào đó”. Cách cắt 
nghĩa sai này hình như đã xuất hiện vào thế 
kỷ thứ XV, trong một tập tīkā (chú giải phụ) về 
Nettippakaraṇa, xuất phát từ điều đó đã được 
ghi lại trong các bản của chính tập Netti, và 
rồi vào các tập chép tay thuộc Trung Bộ Kinh 
(Majjhima) và Tương Ưng Bộ Kinh, trên đó 
đoạn văn Netti này đã được viết lại.

18. Paṇḍitā ti paṇḍccena samannāgatā, Sp 552, 24.
19. von Hinūber, 1971, tr . 241-49.
20. tính mở rộng của một absolutive bằng giọng mũi có 
thể được phát hiện thấy ở nhiều chỗ khác nhau trong 
tiếng Pāli, xin đọc Geiger, 1994, §214.
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Chö Ñaïi Tröôûng Laõo thoâng thuoäc Tam Taïng cuûa Myanmar

1. Ngài Đại Trưởng 
lão Đệ nhất Tam tạng                                                             
Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa 
Visiṭṭhapiṭakadhara đậu kỳ thi 
thứ 6, Phật lịch 2.497 (DL. 1953) 
lúc Ngài 42 tuổi. Người dân 
thường gọi Ngài Sayadaw Mingun 
(vì người dân tôn trọng Ngài, nên 
thường gọi nơi Ngài sinh sống 
làng  Mingun) (Ngài Tam tạng 
thứ 1). 

2. Ngài Đại Trưởng lão                                                                        
Bhaddanta Neminda 
Visiṭṭhapiṭakadhara đậu kỳ thi 
thứ 12, Phật lịch 2.503 (DL. 
1959) lúc Ngài 32 tuổi (Ngài Tam 
tạng Thứ 2).

3. Ngài Đại Trưởng lão               
Bhaddanta Kosalla Tipiṭakadhara 
đậu kỳ thi thứ 16, Phật lịch 2.507 
(DL. 1963) lúc Ngài 36 tuổi (Ngài 
Tam tạng thứ 3).

4. Ngài Đại Trưởng lão               
Bhaddanta Sumaṅgālaṅkāra 
Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 26, Phật lịch 2.517 
(DL.1973) lúc Ngài 27 tuổi (Ngài Tam tạng thứ 4).

5. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta 
Sirindābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 37, 
Phật lịch 2.528 (DL.1984) lúc Ngài 37 tuổi (Ngài Tam 
tạng thứ 5).

6. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta 
Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 48, 
Phật lịch 2.539 (DL. 1995) lúc Ngài 39 tuổi (Ngài Tam 
tạng thứ 6).

7. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta 
Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 
52, Phật lịch 2.543 (DL. 1999) lúc Ngài 34 tuổi (Ngài 
Tam tạng thứ 7).

8. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta 
Vaṃsapālālaṅkāra Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 52, 
Phật lịch 2.543 (DL. 1999) lúc Ngài 34 tuổi (Ngài Tam 
tạng thứ 8).

9. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta 
Gandhamālālaṅkāra Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 53 
Phật lịch 2.544 (DL. 2000) lúc Ngài 33 tuổi (Ngài Tam 
tạng thứ 9).

10. Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Sundara 
Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 53 Phật lịch 2.544 

(DL.2000) lúc Ngài 45 tuổi. (Ngài 
Tam tạng thứ 10).

11. Ngài Đại Trưởng lão  
Bhaddanta Indapāla Tipiṭakadhara 
đậu kỳ thi thứ 53, Phật lịch 2.544 
(DL. 2000) lúc Ngài 40 tuổi (Ngài 
Tam tạng thứ 11).

Trên đây là danh sách những vị 
Đại Trưởng lão thi đậu Tipiṭakadhara: 
thông thuộc đầy đủ bộ Tam Tạng: 
“Tạng Luật, Tạng Kinh, Tạng Vi 
Diệu Pháp” gồm có 84.000 pháp 
môn mà Đức Phật đã thuyết giảng, 
chế định suốt 45 năm ròng rã, kể 
từ khi thành Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác cho đến phút cuối cùng tịch 
diệt Niết Bàn. Những vị Đại Trưởng 
lão này không chỉ thông thuộc Tam 
Tạng (Tipiṭakadhara) gồm có 40 
quyển, mà còn thông suốt đầy đủ 
các bộ Aṭṭhakathā (Chú giải) gồm 
có 52 quyển, các bộ Ṭīkapāḷi, các 
bộ Anuṭīkāpāḷi gồm có 26 quyển.

Ngoài 11 vị Đại Trưởng lão Tipiṭakadhara thông 
thuộc đầy đủ bộ Tam Tạng ra, còn có mấy chục vị Đại 
đức thi đậu Nhị Tạng, hơn mấy trăm vị Đại đức thi đậu 
Nhất Tạng, và còn rất nhiều vị Đại đức thi đậu Trường 
Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, v.v...

Như vậy, gọi là phận sự học pháp học Chánh Pháp 
để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật được lưu 
truyền lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chúng sinh, nhất là 
nhân loại, chư thiên, phạm thiên...

TIPIṬAKA - AṬṬHAKATHĀ - ṬĪKĀ - ANUṬĪKĀ
Pháp học Phật giáo gồm có Tipiṭaka (Tam Tạng), 

Aṭṭhakathā (Chú giải), Ṭīkā (Phụ Chú giải), Anuṭīkā 
(Phụ theo Chú giải).

Căn cứ theo kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu Phật 
lịch 2.500 năm tại động Kaba Aye, thủ đô Yangon, 
nước Myanmar như sau:

- Tipiṭakapāḷi gồm có 40 quyển.
- Aṭṭhakathāpāḷi gồm có 51 quyển.
- Ṭīkā-Anuṭīkāpāḷigồm có 26 quyển.
Đang cập nhật tiếp thông tin: đã có thêm 2 Ngài 

Tam tạng thứ 12 trao bằng năm 2011 và Ngài Tam 
tạng thứ 13 trao bằng năm 2012. 
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Chuøa Kuthodaw – cuoán saùch lôùn nhaát theá giôùi
Lam Tuong

Toàn bộ cuốn kinh Tam tạng được khắc chữ, đổ vàng ròng 
lên phiến đá cẩm thạch.

Nhắc đến sách, chúng ta thường nghĩ đến những 
trang giấy trắng in chữ đen còn thơm mùi mực, hay hiện đại hơn là 
e-book, những cuốn sách điện tử rất nhiều trên internet. Nhưng có 
lẽ ít ai biết rằng còn có một “cuốn sách” khổng lồ, độc đáo được làm 
từ đá! Nó có tới 1.458 tờ giấy. Đó là chùa Kuthodaw ở Mandalay, 
Myanmar.

Chùa Kuthodaw là một quần thể gồm những đền, tháp nhỏ bằng 
đá cẩm thạch trắng được gọi là kyauksa gu. Phía trong mỗi tháp 
có một tấm biển đá ghi chép lại kinh Phật. Mỗi phiến đá cẩm thạch 
trắng cao 1,5 mét, rộng 1 mét. Ngôi chùa được xây dựng như một 
phần của hoàng cung Mandalay từ năm 1857. Vua Mindon Min, lo 
lắng trước sự xâm lăng của người Anh cả về lãnh thổ lẫn tôn giáo đã 
quyết định để lại một công trình hoàng gia để truyền bá Phật giáo: 
Một bộ kinh Tam Tạng tiếng Pāli khắc trên đá.

Công việc ghi chép lại kinh Phật trên mặt đá hoàn toàn không 
đơn giản và phải mất tới ba ngày để một người thợ khắc kín hai mặt 
của một tấm biển. Sau khi khắc chữ lên bề mặt đá, các rãnh chữ 
được đổ khuôn vàng. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài và nhiều 
lần phục chế, nhiều chữ vàng đã không còn, chỉ còn lớp muội đen 
hay những vệt khắc đá.

Tương truyền, dù đọc miệt mài 8 tiếng mỗi ngày, du khách cũng 
phải mất đến 450 ngày mới có thể đọc và hiểu toàn bộ cuốn sách.

Quần thể Kuthodaw nhìn từ trên cao. 
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Noùi doái khoâng coù 
lôïi cho söùc khoûe

(TNO) Ai cũng biết rằng ăn trái cây, rau quả, tập 
thể dục thường xuyên sẽ có lợi cho sức khỏe, nhưng 
có lẽ ít ai biết rằng ít nói dối cũng mang lại điều lợi, 
theo Healthday.

55 đối tượng tham gia nghiên cứu được đề nghị 
không nói dối trong vòng 10 tuần, và 55 đối tượng còn 
lại không được kiểm soát việc nói dối. 110 đối tượng 
này có độ tuổi từ 18 - 71 từ cả hai giới tính, không 
phân biệt sắc tộc, và không phân biệt chênh lệch thu 
nhập.

Kết quả, cho thấy nhóm người nói dối cảm thấy, 
đau họng, hơn so với nhóm không nói dối.

Tác giả nghiên cứu Anita Kelly, giáo sư tâm lý, tại 
cuộc họp hằng năm của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ ở  
Orlando, bang Florida (Mỹ) nói: “Không nói dối rõ ràng 
đã mang lại nhiều cái lợi hơn cho sức khỏe mỗi người. 
Tôi nghĩ đây là một cách thuyết phục để chúng ta nhìn 
lại vấn đề”.

Nói dối có thể gây ra nhiều căng thẳng cho con 
người, góp phần tạo thêm lo lắng, bác sĩ Bryan Bruno, 
Chủ tịch khoa tâm thần tại Bệnh viện Lenox Hill ở New 
York (Mỹ) cho biết. 

Theo các tác giả nghiên cứu, nói dối ít không chỉ 
tốt cho mối quan hệ mà còn tốt cho bản thân. Nói dối 
không chỉ làm hủy hoại một mối quan hệ mà còn gây 
ra nhiều căng thẳng bên trong con người.

Theo APA, Trường đại học Notre Dame (Úc) đã tiến 
hành cuộc nghiên cứu này với dự án mang tên “Khoa 
học chân thật” do quỹ John Templeton tài trợ.

Ngọc Lam

Ñaõ tìm ra lyù do phuï nöõ 
soáng laâu hôn Nam giôùi

Huy Lê (Vietnam+)

Thông qua nghiên cứu ruồi giấm, các nhà 
khoa học đã tìm ra một đầu mối về gene có 
thể giải thích lý do tại sao phụ nữ nói chung 

thường sống lâu hơn đàn ông.

Nghiên cứu nói trên do Đại học Lancaster (Anh) và 
Đại học Monash (Australia) tiến hành và được đăng 
ngày 3/8 trên tạp chí Current Biology.

Bài báo cho biết Mitochondrial DNA, loại gene chỉ 
được truyền từ mẹ sang con, có thể gây hại cho con 
trai và khiến nam giới già nhanh.

Sau khi tiến hành một loạt thí nghiệm với ruồi giấm, 
các nhà nghiên cứu nói rằng kết quả đã cho thấy nhiều 
đột biến trong Mitochondrial DNA ảnh hưởng đến tuổi 
thọ và quá trình lão hóa của con đực, nhưng lại không 
có bất cứ tác động nào đến sự lão hóa ở con cái.

Những đột biến này sau khi tích tụ lại rốt cuộc có 
thể dẫn đến sự khác biệt về tuổi tác giữa con cái và 
con đực. Lý thuyết này được một số nhà khoa học đặt 
tên là "Mother's Curse".

Tiến sỹ David Clancy tại Đại học Lancaster nói: 
"Chúng tôi đã chứng minh rằng Mother's Curse gây ra 
những tác động lớn hơn đến tuổi thọ của con đực so 
với giả thuyết trước đây, làm tích tụ các đột biến khiến 
nam giới già nhanh hơn và không thọ bằng nữ giới".

Theo ông, những phát hiện này đưa ra lời giải thích 
mới và mang tính thuyết phục cho một trong những 
câu hỏi hóc búa nhất trong cuộc sống là vì sao giống 
cái của nhiều loài, trong đó có con người, lại sống lâu 
hơn giống đực.

Nói chung, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông 5-6 năm. 
Ở độ tuổi 85, tỷ lệ giữa nữ giới và nam giới là khoảng 
6/4 còn ở tuổi 100 thì con số này là hơn 2/1.
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Hoäi nghò sô keát 6 thaùng ñaàu naêm 2012 
cuûa Ban Thöôøng tröïc HÑTS GHPGVN

Vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2012 tại Văn 
phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 
8, Q. 3, TP. HCM). Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 
GHPGVN long trọng khai mạc Hội nghị sơ kết công 
tác 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng 
hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Giáo hội và 
tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, dự 
kiến tổ chức vào tháng 11/2012 tại Thủ đô Hà Nội.

Đến chứng minh và chủ toạ Hội nghị có HT. 
Thích Từ Nhơn; HT. Thích Chơn Thiện; HT. Thích 
Thanh Nhiễu đồng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS 
GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức Ban 
Thường trực Hội đồng trị sự; ông Bùi Hữu Dược – 
Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ 
cùng tham dự.

Trong buổi hội nghị, HT. Thích Từ Nhơn thay 
mặt Lãnh đạo GHPGVN long trọng tuyên bố khai 
mạc Hội nghị; HT. Thích Thiện Nhơn trình bày báo 
cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 
và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng 
cuối năm 2012 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 
HT. Thích Thiện Pháp dẫn chương trình Hội nghị; 

HT. Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS đã 
thay mặt bộ phận kiểm soát HĐTS phát biểu các 
ý kiến liên quan đến quá trình triển khai công tác 
Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 của Giáo hội.

Tại phiên bế mạc, chư tôn đức đã thảo luận và 
thông qua Nghị quyết gồm 11 điểm. Theo đó, Hội 
nghị đã nhất trí kế hoạch dự kiến công tác tổ chức 
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, 
đồng thời thông qua thành phần nhân sự Ban Tổ 
chức Đại hội; thông qua bản dự thảo tu chỉnh Hiến 
chương Giáo hội do Phân ban Tu chỉnh Hiến chương 
trình bày.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua báo cáo sơ bộ 
về danh sách Tăng Ni được Ban Trị sự Phật giáo các 
tỉnh, thành đề nghị tấn phong giáo phẩm gồm 141 
Hòa thượng, 100 Ni trưởng, 127 Thượng tọa, 185 
Ni sư trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, HT. Thích Chơn Thiện 
đánh giá cao và chân thành tri ân chư tôn giáo 
phẩm ủy viên đã tận tâm, tận lực, đoàn kết, hòa 
hợp tạo nên thành công của Hội nghị. Hòa thượng 
tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và đầy sự cam 
kết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII sẽ 
thành công viên mãn.

HT. Thích Thiện Pháp dẫn chương trình Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

                                                                                         Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 22 (tháng 08)      57

nguồn: giaohoiphatgiaovietnam.vn



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
HĐTS cung tuyên Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào

Leã Töôûng nieäm Ñaïi laõo HT. Thích Thieän Haøo laàn thöù 15

Vào lúc 8 giờ ngày 03 
tháng 8 năm 2012 (16/6 
Nhâm Thìn), tại chùa 
Phổ Quang – Nhà truyền 
thống Văn hóa Phật giáo 
TP. Hồ Chí Minh, Trung 
ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Ban Trị sự Phật 
giáo TP. Hồ Chí Minh và 
môn nhơn đệ tử trọng 
thể tổ chức Lễ Tưởng 
niệm lần thứ 15 Cố Đại 
lão Hòa thượng Thích 

Thiện Hào – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Hồ 
Chí Minh. 

Đến tham dự lễ Tưởng niệm có sự hiện diện của 
chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, Ban Trị 
sự Phật giáo các Tỉnh, Thành phía Nam, Ban Trị sự 
Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 24 Ban Đại diện Phật 
giáo quận, huyện và hàng ngàn hành giả an cư và 
Phật tử.

Buổi lễ hân hạnh đón tiếp quý ông, bà đại diện 
lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các sở, ban ngành thành 
phố, quận Tân Bình và địa phương sở tại.

Trong buổi lễ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cung tuyên 
Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào; Hòa 
thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, 
Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Hồ Chí Minh đọc lời 
tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào.

Cố HT. Thích Thiện Hào

Phaät giaùo Nam toâng An cö Kieát haï naêm 2012

Phật giáo Nam Tông đã chính thức An cư Kiết 
hạ vào ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Nhìn. Vào ngày 
này khi màn đêm buông xuống tất cả chư Tăng 
Phật giáo Nam Tông cử hành nghi thức truyền 
thống phát nguyện An cư Kiết hạ trước kim thân 
đức Bổn sư. Nguyện An cư tại bổn tự để tu hành tốt 
và gìn giữ luật An cư đúng theo truyền thống luật 
tạng Pāli quy định. 

Theo luật tạng Pāli, đa số chư Tăng Nam tông 
an cư tại chỗ, không có tập trung, vì an cư còn liên 
hệ tới việc thọ lãnh dâng y và quả báu của Kaṭhina. 
Nếu An cư tập trung thì rất khó cho việc dâng y 
Kaṭhina tại tự viện của mình, cũng như quả báu 
dâng y Kaṭhina. Do đó, để có tính cộng đồng và tập 
trung, nên hằng năm Tổ đình Bửu Quang, Q. Thủ 
Đức tổ chức Sinh hoạt An cư Kiết hạ cho chư Tăng, 
Tu nữ và Phật tử. Dịp này, đại chúng có điều kiện 
nghe chư tôn Hòa thượng và giới chánh quyền nói 
chuyện chuyên đề Phật học, tình hình Đảng và Nhà 
nước đối với Tôn giáo hiện nay.

Chư Tăng nhập hạ tại chùa Bửu Quang

Tu nữ nhập hạ tại chùa Bửu Quang
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Cöïu Toång thoáng Bill Clinton 
taäp Thieàn Phaät giaùo ñeå thö giaõn

Cư sĩ Nguyên Giác (dịch)

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã chọn 
cách thể dục cho ông để đạt tới những đỉnh 
cao tinh thần bằng cách học thiền Phật giáo 

để giúp ông thư giãn.

Mới gần đây, chính khách 65 tuổi này đã chọn một 
nếp sống lành mạnh hơn, trong đó, có việc ăn chay 
sau một loạt cơn đau tim trong nhiều năm.

Và trong nỗ lực mới để cải thiện sức khỏe, vị chính 
khách Đảng Dân Chủ này đã thuê (hired) một vị sư 
Phật giáo riêng để giúp ông học cách Thiền cho đúng 
cách. 

(ND ghi chú: Phóng viên không hiểu rằng, Phật 
Pháp phải dạy miễn phí, và theo luật, không ai có thể 
thuê được một vị sư nào. Lẽ ra nên nói là "cung thỉnh" 
thay vì "thuê").

Thông tấn Radaronline dẫn một nguồn tin nói 
rằng: "Từ khi bệnh tim gây ra nỗi kinh hoàng cho ông 
ta, cựu Tổng thống Bill Clinton đã tìm nhiều cách để 
giúp ông thư giãn. Ông ta có đời sống bận rộn, đi lại 
nhiều trong cương vị làm đặc sứ cho Hoa Kỳ, và cần 
phải giữ đầu óc cho minh mẫn. Thiền tập đã cung ứng 
cho ông điều đó, ông ta có một câu thần thú (mantra) 
mà ông thích tụng lên, và sau mỗi thời Thiền tập, ông 
cảm thấy được chuyển hóa và đầy năng lực tích cực. 
Thiền hiển nhiên đã cho ông ta một thế giới tốt lành 
- ông cảm thấy thích hợp hơn và mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết".

(ND ghi chú: Phóng viên Daily Mail ghi là thần chú, 
nhưng có lẽ không phải thần chú. Có lẽ là một câu quy 
y Tam bảo, hay lời nguyện khi ngồi Thiền, hay là lời rải 
tâm từ. Chúng ta không biết rõ chỗ này).

      Hồi tháng 2/2004, Ông Bill Clinton được chở 
gấp vào bệnh viện Columbia Presbyterian Hospital ở 
New York City sau khi nói là bị đau ngực.

Ông cần gắn thêm hai ống thông van tim, và vài 
tháng sau, trong tháng 9/2004 Bill Clinton trải qua giải 
phẫu thông tim bốn ống.

Năm 2010, lại có một van tim bị nghẹt phải mở lại 
lần thứ nhì giải phẫu tim trong chỉ năm năm và ông 
đã loan báo rằng ông từ bỏ thức ăn nhanh kiểu Mỹ, 
như bánh mì thịt burger, khoai tây chiên và gà chiên 
để rồi ăn chay.

Ông Bill Clinton ăn chay nghiêm ngặt, gồm nhiều 
rau tươi và trái cây tươi, nhưng cũng thú nhận rằng 
ông đôi khi ăn cá.

                                                                        

 Đi tìm Giác ngộ: Cựu Tổng thống Bill Clinton đã tập Thiền 
để được thư giãn

Vào đầu tháng 5 năm 2012. HT. Sóc Xane trụ trì 
chùa Âng và TT. Thạch Xuông trụ trì chùa Hang tỉnh 
Trà Vinh đã trao tặng 15 cây giếng bơm nước cho 
bà con nghèo vùng sâu vùng xa trong tỉnh Trà Vinh. 
Kinh phí gần 60.000.000 đồng do Đại đức Minh Kim 
cùng các Phật tử ủng hộ trong dịp tổ chức đoàn 
đi hành hương tại Campuchia – Thái Lan – Lào và 
Myanmar. 

Ñaïi ñöùc Minh Kim höôùng daãn ñoaøn haønh 
höông taëng caây gieáng bôm nöôùc 
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giá: 20.000 đồng

DANH SAÙCH UÛNG HOÄ TAÏP CHÍ PGNT SOÁ 22
01 Thích Ca Phật Đài 100 quyển

02 Gđ. Trần Lê Khanh 10 quyển

03 Pt. Lý Ngọc Châu 10 quyển

04 Trần Thị Hoan, Pd. Nguyên Hương 10 quyển

05 Gđ Nguyên Hương Tân 10 quyển

06 Pt. Đỗ Trần Việt Anh 10 quyển

07 Gđ. Thúy Long, Pd. Như Hiền 10 quyển

08 Gđ. Thu Hoa, Pd. Như Hương 10 quyển

09 Gđ. Vũ Anh Tuấn, Pd. Minh Trí 50 quyển

10 Gđ. Xuân Hiền- Như Thạch 10 quyển

11 Pt. Nguyễn Hoàng Liêm 05 quyển

12 Sư Giác Khoan - PV Thánh Sơn 50 quyển

13 Lê Thị Thùy Hương 50 quyển

14 Huỳnh Thị Mẫn 50 quyển

15 GĐ Nguyễn Ngọc Anh Thy 10 quyển

16 GĐ Văng Phi Nga - Hà Thế Hưng 100 quyển

17 Đạo tràng Giác Bảo Hoa 50 quyển

18 PT Thiền viện Bồ Đề - Vũng Tàu 100 quyển

19 TN. Diệu Liên 10 quyển

20 TN. Quang Khanh 03 quyển

21 Chú Hùng 01 quyển

22 TN. Quang Hồng 10 quyển

23 Cô Lan, Cô Tư, Cô Khanh 03 quyển

24 GĐ Nguyễn Kim Qui 05 quyển

25 GĐ Nguyễn Thị Bé - Pd. Từ Hỷ 05 quyển

26 Bé Phương Khánh- Nhật Minh 05 quyển

27 Bà Ngô Thị Long- Bạch Tuyết 05 quyển

28 GĐ Mười Trang 10 quyển 

29 Cô Mai 10 quyển

30 TN. Pháp Truyền 03 quyển

31 TN. Quang Hỷ 01 quyển

32 Gđ. Lê Thanh Dũng 03 quyển

33 Gđ. Nguyễn Đắc 03 quyển

34 GĐ Thiện Trí - Như Hạnh 10 quyển

35 GĐ Đỗ Đặng 10 quyển

36 Gđ. Đỗ Văn Nghĩa 05 quyển

37 Nguyễn Thị Tú Anh 10 quyển

38 Quang Nhiên 05 quyển

39 Đỗ Văn Thanh 01 quyển

40 Trần Văn Thăng 25 quyển

41 Trần Thị Liên - TN Quang Ngữ 05 quyển

42 Gđ Trí Thọ 25 quyển

42 Chị Hương 02 quyển

44 Nguyễn Thị Định 10 quyển

45 TN. Quang Giới 05 quyển

46 Phạm Minh Hùng 10 quyển

47 Phạm Thị Khuyên 01 quyển

48 Nguyễn Tấn Dũng 01 quyển

49 Phạm Thị Hồ 05 quyển

50 Võ Văn Chiến 08 quyển

51 Phật tử 10 quyển

52 Trần Văn Beo 03 quyển

53 Phạm Thị Bạch Trâm 50 quyển

54 Nguyễn Thị Hương 25 quyển

55 Cô Kiến Thức 05 quyển

56 Cô Tuyết 01 quyển

57 Trang Long 02 quyển

58 Cô Phụng 05 quyển

59 Phạm Hồng Dung 50 quyển

60 Sư Minh Kim 25 quyển


