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VU LAN
Muøa Hieáu Haïnh

Vũ Hoàng Long

V

u lan về, chúng ta ôn lại hình bóng
đẹp tuyệt vời của hai đấng sanh thành,
dưỡng dục. Niềm vui của những ai còn
cha mẹ và nỗi buồn cho những ai mất cha mẹ.
Bản chất của Vu lan là hiếu hạnh. Việc làm của
Vu lan là tôn thờ, phụng dưỡng mẹ cha. Công đức
vô lượng vô biên cho những ai có tâm hiếu. Do
đó, mùa Vu lan là để tất cả chúng ta báo hiếu.
Ai còn mẹ cha hãy tặng quà đến cha mẹ và xin
người đừng làm cho cha mẹ buồn tủi khóc thầm
thâu đêm. Nếu cha mẹ quá vãng, hãy làm phước,
bố thí, công phu bái sám cho song đường an vui
lạc cảnh. Để ôn lại trọn vẹn về tình cha nghĩa mẹ,
trong bài viết này, chúng tôi điểm qua một số lăng
kính về cha mẹ:
I. CA DAO
Ca dao phản ảnh kinh nghiệm, tâm tư, tình
cảm của người dân trong cuộc sống. Rất nhiều câu
ca dao ca ngợi tình cha nghĩa mẹ.
1. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ
công phu chưa đền.
2. Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính
cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
3. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết
công lao mẫu từ.
4. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời
chín tháng cưu mang
5. Nuôi con mới biết sự tình, thầm thương Cha
Mẹ nuôi mình khi xưa
6. Đi đâu mà bỏ mẹ già, gối nghiêng ai sửa,chén
trà ai dâng?
7. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha
mẹ tính tháng tính ngày
8. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm
búng lưỡi lừa cá xương.

II. CHÍN CHỮ CÙ LAO
Có tìm hiểu chín chữ Cù lao, chúng ta
mới thấy công cha mẹ đối với chúng ta như
biển hồ lai láng. Như câu: Công cha như
núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài
biển đông, núi cao biển rộng mênh mông,
cù lao chín chữ ghi lòng ai ơi. Chín chữ Cù
lao đó là gì? Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng,
Dục, Cố, Phục, Phúc.
1. Sinh: Nghĩa sinh đẻ. Cố nhiên, ai có
mặt trên cuộc đời này cũng đều do cha mẹ
sinh ra. Sinh con an toàn, khỏe mạnh là công
lao lớn của mẹ và cha, nhất là người mẹ phải
kiêng cữ để bào thai tốt, đi đứng phải nghiêm
trang.
2. Cúc: Nghĩa nâng đỡ. Từ một hình hài nhỏ,
cha mẹ nâng đỡ, nuôi nấng để cho con khôn
lớn, thậm chí cha mẹ làm bất cứ việc gì cũng vì
con và nuôi con. Đúng với câu: Nuôi con chẳng
quản chí thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con
lăn.
3. Phủ: Nghĩa ôm ấp, trìu mến. Đứa con
trưởng thành và khôn lớn, chính là nhờ bầu
sữa mẹ, thức ăn, tuy nhiên sự trìu mến, ôm ấp,
vuốt ve của cha mẹ là yếu tố cực kỳ quan trọng
đối với trẻ thơ. Thống kê cho thấy, những trẻ con
thiếu yếu tố ôm ấp, trìu mến của cha mẹ, trẻ con
dễ bị trầm cảm, thụ động.
4. Súc: Nghĩa bú mớm, cho ăn. Thường
chúng ta nghe câu: Nhớ ơn chín
chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết
bao nhiêu tình. Nhưng tiếc thay,
cử chỉ cho bú mớm của người
mẹ đối với con dần dần trong
thời hiện đại bị mai một, vì bảo
vệ sắc đẹp, vì sức khỏe của người
mẹ. Những nhà y học cho rằng sữa mẹ
là nguồn thức ăn đầy đủ dưỡng chất, đề kháng hữu
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hiệu vi khuẩn xâm nhập cơ thể, giúp sự tiêu hóa và
sự phát triển của trẻ thơ dễ dàng.
5. Trưởng: Nghĩa nuôi lớn. Đây là giai đoạn vất vả,
gian nan, cha mẹ nuôi con khôn lớn thành người, học
thành tài, có công ăn việc làm. Đúng với câu: “ Mẹ
già trăm tuổi tóc sương, lo con tám chục năm trường
chưa yên.
6. Dục: Nghĩa dạy dỗ. Cha mẹ là vị tiên sư ban
đầu. Dạy con, đi đứng nằm ngồi, biết ăn, biết nói, lễ
phép v.v… như câu: Dạy con từ thuở còn thơ, mong
con lanh lợi mẹ cha yên lòng.
7. Cố: Nghĩa trông nom, đoái hoài. Cha mẹ lúc
nào cũng quan tâm, lo lắng cho con từng cử chỉ,
dường như toàn bộ đời sống sinh hoạt của con cha
mẹ đều chăm nom, theo dõi, vì con là kết quả tình
yêu của cha mẹ.
8. Phục: Nghĩa ôm ấp trở đi trở lại. Tùy khả năng
của con, cha mẹ hướng dẫn con đi đúng vào nghề
nghiệp phù hợp, mong muốn con an vui, hạnh phúc.
Trong thực tế, có những người con bôn ba danh lợi,
chạy theo tiếng gọi tình yêu vô tình để mẹ già đợi
trông, đúng với câu: Công cha nghĩa mẹ cao vời,
nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
9. Phúc: Nghĩa bao bọc, che chở. Cha mẹ là chỗ
dựa tinh thần, lẫn vật chất cho con. Còn cha gót đỏ
như son, một mai cha mất gót con đen xì
III. CHỮ HIẾU TRONG KINH PHẬT
1. Kinh Tương Ưng: Này các Tỳ khưu, sữa mẹ mà
các thầy đã uống trong suốt quá trình luân hồi nhiều
hơn nước trong bốn biển.
2. Kinh Hạnh phúc (Mangala sutta): Phụng dưỡng
mẹ cha là điềm lành tối thắng.
3. Kinh Trung Bộ: Này Dhananjani, người con hiếu
thảo không nên vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp,
bất chánh. Vì người làm như vậy sẽ bị quỷ sứ kéo vào
địa ngục.Trước sự phán xét của nhân quả, người ấy
không thể vịn lý vì muốn cho cha mẹ sung sướng, vui
lòng, để bào chữa cho mình là vô tội. Hành động như
vậy sẽ bị thác đọa địa ngục dù nó có khóc than hay
cha mẹ nó van xin kể lể.
4. Kinh Tăng Chi: Này Mahanama, người con hiếu
với những tài sản mà mình đã nỗ lực thu hoạch được,
do sức mạnh của đôi tay, bằng những giọt mồ hôi đổ
ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ,
cúng dường cha mẹ với thiện ý thì sẽ được cha mẹ
hoan hỷ, thương tưởng và hằng cầu mong cho con
được sống lâu, mạnh khỏe. Này Mahanama, người
con hiếu được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và
cầu mong như vậy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ thịnh
vượng, không bao giờ suy giảm.
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IV. GƯƠNG HIẾU HẠNH
1. Phật Thích Ca trả ơn cha mẹ bằng
chánh pháp. Nghĩa là lúc vua cha sắp
băng hà, ngài và hàng đệ tử về tận
hoàng cung thuyết pháp giảng đạo
đến lúc vua cha chứng đắc đạo quả.
Khi vua cha băng hà, tận tay ngài liệm
và đưa hình hài vua cha về nơi an
nghỉ cuối cùng. Đối với Phật mẫu, ngài
nhập hạ thứ bảy tại cung Đạo Lợi thiên
để giảng tạng Abhidhamma và an trú
phật mẫu trong thánh quả Tu đà huờn.
2. Trưởng lão tướng quân chánh pháp
Sariputta, gần viên tịch trở về quê hương
và tịch diệt trong căn nhà nơi chôn nhau
cắt rốn của mình. Nhờ cơ hội ấy, trưởng lão
mới có dịp tiếp độ mẫu thân an trú chánh
pháp, cải tà quy chánh.
3. Ở trên thế giới và Việt Nam có rất
nhiều gương hiếu của những người nổi
tiếng, họ là nhà chánh trị, nhà thơ, nhà
văn, nhà nghiên cứu v.v... dường như
những người nổi tiếng, có chức quyền đều
có lòng hiếu kính với cha mẹ ở mỗi hoàn
cảnh khác nhau.
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương có hai câu
thơ đi vào lòng người muôn thuở: “Ngôn
ngữ trần gian là túi rách, Đựng sao đầy hai
tiếng mẹ ơi”. Tình cha, nghĩa mẹ đẹp như
ánh trăng rằm mùa thu, mát như gió hương
đồng nội, trong sáng như ngọc pha lê.
Do đó, tình cha mẹ phải thể
hiện bằng hành động cụ
thể, vì lời nói không đẹp
bằng hành động. Mong
rằng mùa Vu Lan năm nay
quý vị làm điều gì đó cho cha
mẹ vui, nếu cha mẹ qua đời làm
phước, công phu để cầu siêu độ cho cha mẹ an vui
lạc quốc.

Hoaøi Nieäm

VEÀ CHUØA THIEÂN THAI(*)
HT. Thích Thiện Hào

T

ôi qui y từ năm mười hai tuổi. Đến năm
tôi mười tám tuổi, phong trào chấn hưng
Phật giáo trong Nam do sư cụ Lê Khánh
Hòa và sư Thiện Chiếu khởi xướng phát triển mạnh
với mong muốn Phật tử phải "Thôi rút mình vào kinh
kệ mà dang tay làm việc xã hội cho hợp với tôn chỉ
cứu khổ cứu nạn của Phật". Mục tiêu đó thôi thúc,
lại được sư huynh Pháp Dõng hướng dẫn, tôi đến xin
thọ với hoà thượng Thích Huệ Đăng đang trụ trì ngôi
chùa Thiên Thai ở Long Điền (Bà Rịa).
Hòa thượng Thích Huệ Đăng tên tự là Lê Quang
Hòa, sinh năm 1873 tại xã An Dõng, huyện Bình Khê
tỉnh Bình Định. Xuất thân là một nho sĩ yêu nước,
năm 1890, cụ tham gia phong trào Văn thân ở miền
Trung. Năm 1895, cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng
thất bại, phong trào khởi nghĩa ở Bình Định bị thực
dân Pháp khủng bố, nhiều nghĩa sĩ bị bắt giết, tù đày.
Cùng một số đồng chí, cụ bôn tẩu vào Nam, canh
cánh bên lòng nỗi niềm cứu quốc.
Tổ Huệ Đăng tuy xuất gia, lòng vẫn ôm hoài bão
làm sao cho dân thoát cảnh cá chậu chim lồng. Khi
giảng đạo pháp của Phật, Người luôn gắn với dân
tộc, kể cho chúng tôi nghe về lịch sử đấu tranh bất
khuất của dân tộc và những tấm gương anh hùng
của các bậc sĩ phu, truyền cho chúng tôi lòng yêu
nước nồng nàn. Hoà thượng vẫn thường nói: Nước
mất nhà tan, nước không độc lập thì dân không hạnh
phúc. Làm cho nước độc lập, hạnh phúc chính là hợp
với thuyết cứu khổ cứu nạn của Phật.
Năm tôi độ 20 tuổi, một buổi chiều tại chùa Thiên
Thai có một vị khách phương xa đến xin gặp Hoà
thuợng Thích Huệ Đăng. Khách mặc áo dài thâm,
khăn đóng, quần trắng, chân đi guốc, tay xách dù,
vai quàng tay nải. Tôi đoán là một nho gia tuổi độ
lục tuần.

chí lớn. Tuy cũng là một nhà nho, nhưng
Nguyễn Tất Thành không bị ràng buộc
bởi phong hóa lễ nghĩa phong kiến. Hiện
nay Người đã đi ra nước ngoài với tên gọi
Nguyễn Ái Quốc mưu tìm đường cứu dân
tộc. Sư phụ tôi có vẻ trầm tư như suy nghĩ
về dĩ vãng, rồi xúc động nói: "Con đường
Nguyễn Ái Quốc đi là đúng!".
Lúc đó tôi còn trẻ, không biết Nguyễn
Ái Quốc là ai. Qua lời kể trân trọng của sư
phụ, tôi nghĩ đó là một người yêu nước,
có chí lớn. Cách mạng Tháng Tám thành
công, tổ Huệ Đăng ra Bình Định thăm song
đường. Lời thầy dặn "con đường Nguyễn Ái
Quốc đi là đúng" luôn canh cánh bên lòng
chúng tôi. Người xả thân vì độc lập dân tộc,
chính là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.
Hầu hết lớp đệ tử của Hoà thượng Huệ
Đăng như chúng tôi đều dấn thân vào con
đường mới. Con đường đạo pháp gắn với
dân tộc. Chúng tôi mới biết ra Chủ tịch Hồ
Chí Minh chính là người mà sư phụ chúng
tôi đã đề cập cách đó hàng chục năm.
Hơn nửa thế kỷ qua, lý tưởng đạo đức,
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
gắn bó với nhân dân miền Nam và in sâu
trong tiềm thức của giáo giới Phật giáo
miền Nam, là hiện thân của độc lập, tự do
và hạnh phúc.

T.Q.T ghi
(*) Tưạ bài do tòa soạn đặt

Hòa thượng trụ trì ân cần tiếp vị khách. Luật chùa
nghiêm, tôi không dám hỏi lai lịch người đến viếng
chùa. Khách ở lại chùa đàm đạo cùng thầy Huệ Đăng,
ở qua đêm rồi từ biệt ra đi.
Một đêm sau giờ trù kinh niệm Phật, thầy gọi
chúng tôi đến. Thầy cho biết vị khách đó là cụ Phó
bảng Nguyễn Sinh Sắc người quen biết trước. Thầy
nói thêm: Cụ Phó bảng có một người con trai tên
là Nguyễn Tất Thành, một thanh niên yêu nước, có
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)
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Höôùng veà Hoäi Thaûo

Kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp
Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam
Khắc Chiếu thực hiện

Lời tòa soạn: Quan tâm nhiều đến việc hoằng
hóa và xiển dương Phật pháp, đồng thời theo dõi
về hướng phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam (PGVN) trong tương lai với bối cảnh của
thời mở cửa cùng phong trào giao lưu văn hóa
Phật giáo giữa Việt Nam với Quốc tế và các nước
trong khu vực, ngày 07-11-2011 tới đây Lễ Kỷ
niệm 30 năm thành lập Giáo hội PGVN sẽ được
tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Nhân dịp này Tạp
chí Phật giáo Nguyên thủy đã gặp gỡ và phỏng
vấn HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký HĐTS.GHPGVN, thành viên BTC lễ
kỷ niệm. Phỏng vấn có nội dung như sau:

PV: Tính đặc thù của sự thống nhất Giáo hội Phật
giáo Việt Nam (GHPGVN)?
HT. Thích Thiện Nhơn: Sự thống nhất Phật
giáo Việt Nam là tập hợp 09 tổ chức Giáo hội, Hệ
phái Phật giáo trong cả nước, bao gồm Phật giáo Bắc
tông, Phật giáo Nam tông Khmer, Nam tông Kinh,
Phật giáo Hệ phái Khất sĩ, Phật giáo Người Hoa v.v...,
hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó, sự
thống nhất Phật giáo Việt Nam là thống nhất về mặt
tổ chức, lãnh đạo, ý chí và hành động, còn pháp môn
tu học biệt truyền của từng Hệ phái vẫn được duy trì
và phát triển, sinh hoạt một cách đoàn kết, hòa hợp,
nhuần nhuyễn, đồng bộ trong lòng GHPGVN 30 năm
qua. Đấy là nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam và chỉ
có Phật giáo Việt Nam mới thực hiện được.

PV: GHPGVN đóng góp như thế nào đối với Đảng,
Nhà nước, cùng Tăng Ni và đồng bào Phật tử?
HT. Thích Thiện Nhơn: Theo cơ chế của tổ chức
xã hội Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ. Qua đó, GHPGVN là một tổ chức
tôn giáo trong xã hội Việt Nam. Bằng tinh thần đoàn
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kết, hòa hợp, Phật giáo Việt Nam đã tác động giao
thoa trong tinh thần đoàn kết của Đảng, để giữ gìn
sự trong sáng của Đảng cùng phát triển trong mục
tiêu chung, làm cho dân giàu, nước mạnh, ấm no,
hạnh phúc. Đồng thời, Giáo hội cũng góp phần giám
sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước để giảm
bớt tệ nạn tiêu cực, tham nhũng… tạo cho bộ máy
lãnh đạo Nhà nước vững mạnh, vì dân, lo cho dân
và được sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, nhất
là thực hiện theo đúng Hiến pháp, là luật pháp của
Nhà nước, thể hiện đúng ý nghĩa tự do tín ngưỡng
như Nghị quyết 7 của Đảng đã đề ra. Sự đóng góp
của Phật giáo Việt Nam cho Tăng Ni, Phật tử thông
qua Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hoằng
pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử đã phát triển ổn định
trong 30 năm qua được đúc kết trong các kỳ Hội nghị
tổng kết công tác Phật sự hằng năm và Đại hội Phật
giáo toàn quốc trong 6 lần qua của GHPGVN.

PV: Cơ cấu tổ chức GHPGVN (năm 1981) cho đến
bây giờ có khác nhau không?
HT. Thích Thiện Nhơn: Nói đúng hơn là cơ chế
tổ chức hành chánh của GHPGVN đến nay là 3 cấp:
Trung ương, tỉnh thành và quận huyện.
Về đơn vị, từ nhiệm kỳ đầu chỉ có 27 đơn vị cấp
tỉnh, thành đến nay đã thành lập được 57 đơn vị cấp
tỉnh, thành.
Nhân sự cũng đã tăng gấp bội, từ 50 thành viên
của 02 Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự,
09 thành viên các Ban Trung ương, 25 thành viên
Ban Trị sự, đến nay đã có 97 thành viên Hội đồng
Chứng minh, 147 Hội đồng Trị sự, 57 thành viên
các Ban Trung ương, 47 thành viên Ban Trị sự và 37
thành viên các Ban chuyên môn của tỉnh, thành hội
Phật giáo; 15 thành viên Ban Đại diện Phật giáo cấp
huyện.

Các Ban ngành, Viện cũng đã được tăng thêm
nhân sự, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa, mang tính
chuyên môn. Có khuôn dấu và văn phòng hoạt động
riêng, theo hệ thống dọc và hệ thống ngang của GHPGVN.

PV: Xin cho biết các Ban ngành của Trung ương
Giáo hội, Ban ngành nào hoạt động tốt nhất cho Đạo
pháp và Dân tộc?
HT. Thích Thiện Nhơn: GHPGVN có 09 Ban và
01 Viện. Trong 30 năm qua đều hoạt động một cách
tích cực, góp phần thành công trong chương trình
hoạt động của GHPGVN. Nếu bình chọn, công tâm
mà nói, thì Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni và
Ban Hoằng pháp là có phần khởi sắc, tạo cho Phật
giáo Việt Nam có một nền tảng vững chắc.
Về hệ thống giáo dục, mang tính kế thừa và ảnh
hưởng, giao lưu quốc tế đang trên đà phát triển.
Cũng như Ban Hoằng pháp đã hệ thống được chương
trình truyền bá Phật pháp đến tận vùng sâu vùng xa
và đến cả nước ngoài; có trách nhiệm đào tạo lực
lượng giảng sư kế thừa sứ mệnh hoằng truyền chánh
pháp, lợi lạc quần sanh, tốt đời đẹp đạo, Phật tử tín
tâm ngày càng đông, trở thành một hậu thuẫn to lớn
của Phật giáo Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

PV: Theo Hòa thượng, các vị giáo phẩm có tham
gia vào Quốc hội sau một quá trình bầu cử trước đây
và bây giờ:
- Có đóng góp gì cho sự phát triển Đạo pháp?
- GHPGVN thể hiện vai trò gì trong việc tham gia
xây dựng những định chế xã hội?
HT. Thích Thiện Nhơn: Từ năm 1981 đến nay,
chư Tôn Giáo phẩm trong GHPGVN đã tham gia đại
biểu Quốc hội từ khóa VI-XIII là 08 khóa. Quý Hòa
thượng đã đắc cử đại biểu Quốc hội và tham gia các
Ủy ban - Ủy ban soạn thảo Tu chỉnh Hiến pháp (HT.
Thích Thế Long, HT. Thích Thiện Hào), Ủy ban Văn
hóa Giáo dục (HT. Thích Thiện Siêu, HT. Thích Hiển
Pháp), Ủy ban các vấn đề xã hội (HT. Kim Cương Tử,
HT. Thích Thanh Tứ), Ủy ban đối ngoại (HT. Thích
Minh Châu, HT. Thích Chơn Thiện), Ủy ban Dân tộc
– Miền Núi (HT. Danh Nhưỡng, HT. Dương Nhơn) đã
đóng góp nhiều ý kiến và công sức của mình trong
việc thông qua các Luật và Nghị quyết của Quốc hội.
Trong nhiệm kỳ XIII, Quốc hội sẽ tu chỉnh Hiến pháp
năm 1992, chư Tôn đức đắc cử như HT. Thích Chơn
Thiện, HT. Thạch Huônl, TT. Thích Bảo Nghiêm, TT.
Thích Thanh Quyết sẽ tiếp tục góp ý tu chỉnh Hiến
pháp, các Luật v.v…, góp phần xây dựng cơ chế chính
trị tại Việt Nam ngày càng ổn định và dân chủ hóa,
hòa nhập vào sự phát triển chung của thế giới và
nhân loại trong thế kỷ XXI và những thế kỷ tiếp theo,
trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

PV: Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN
sắp tới, các khâu tổ chức đã chuẩn bị đến đâu rồi?

HT. Thiện Nhơn: Căn cứ
Nghị quyết Hội nghị Kỳ IV
khóa VI của GHPGVN ngày
08-01-2011, Trung ương
Giáo hội đã có Thông
bạch số 67 ngày 103-2011 hướng dẫn
các Ban Trị sự tổ
chức Lễ Kỷ niệm
và Hội thảo kỷ
niệm 30 năm
thành lập Giáo
hội Phật giáo
Việt Nam. Trung
ương Giáo hội
đã có văn thư
báo trình Chính
phủ và các văn
kiện liên quan,
như xin đặt tên
đường cho quý
Hòa thượng đã
có nhiều cống
hiến cho dân tộc
và cho GHPGVN,
khen thưởng đối
với các cá nhân
có nhiều công đức
với Giáo hội theo
từng nhiệm kỳ tham
gia.
Về nội dung, địa
điểm, thời gian tổ chức
Hội thảo kỷ niệm 30 năm
thành lập GHPGVN đã được
ấn định. Ban Tổ chức Trung ương,
do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự là Trưởng
ban, 03 vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Phó
ban Thường trực. Ban Thư ký và Văn phòng TWGH
đã từng bước triển khai có hiệu quả.
Thời gian Lễ kỷ niệm là ngày 07-11-2011 tại Hội
trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam – Học viện Phật
giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Hội thảo từ ngày 23, 24/12/2011 tại Văn phòng
2 Trung ương Giáo hội – Tp. Hồ Chí Minh. Các địa
phương sau ngày Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng
Trị sự 20, 21-8-2011, Trung ương Giáo hội sẽ có thông
tư hướng dẫn cụ thể những vấn đề có liên quan,
nhưng chủ yếu là từ tháng 9 đến tháng 10/2011,
nhất là hoàn chỉnh thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn Khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch
Hội đồng Trị sự và báo cáo công tác hoạt động Phật
sự của GHPGVN trong 30 năm qua cũng như các bài
tham luận cho Hội thảo. Tóm lại, công tác tổ chức Lễ
kỷ niệm và Hội thảo đã thực hiện được 2/3 kế hoạch
để tiến tới đại lễ.
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Phaät giaùo Vieät Nam
ñoàng haønh cuøng daân toäc
Bùi Hữu Dược
Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày 07-11-1981, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất (tại Thủ đô Hà
Nội) đã thống nhất 9 tổ chức hệ phái Phật giáo thành Giáo hội Phật giáo
(GHPG) Việt Nam, với đường hướng hoạt động: Đạo pháp – Dân tộc – CNXH.
Đây là cơ duyên, vận hội để Phật giáo ngày thêm gắn bó và đồng hành cùng
dân tộc; đồng thời, làm thất bại mọi mưu đồ của các thế lực thù địch lợi
dụng tự do tín ngưỡng, Tôn giáo để phá hoại đoàn kết Tôn giáo, đoàn kết
dân tộc.

T

rải qua hàng nghìn năm có mặt ở nước
ta, thời đại nào, Phật giáo Việt Nam cũng
đóng góp xứng đáng cho công cuộc bảo
vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử đã từng
ghi nhận: Phật giáo Việt Nam là một Tôn giáo lớn,
yêu nước, Tôn giáo “Hộ quốc – An dân” và luôn đồng
hành cùng dân tộc. Trước đây, nhiều triều đại phong
kiến ở nước ta đã nương theo lời dạy của Phật để xây
dựng đất nước thịnh vượng, xã hội phát triển tốt đẹp.
Đặc biệt, ở thời Lý, Trần, đạo Phật được coi là quốc
đạo của người Việt; các thiền sư Không Lộ, Tuệ Tĩnh,
Vạn Hạnh… vừa là danh y chữa bệnh cứu độ chúng
sinh, vừa là nhà chính trị, ngoại giao phò vua, giúp
nước. Các vị vua, quan đều là những phật tử tinh
thông về phật pháp, thế học, biết cách chuyển hoá tư
tưởng, triết lý sống của đạo Phật thành lý tưởng phục
vụ cho đời, giải thoát đau khổ cho xã hội. Chính vì
vậy, đạo Phật đã ăn sâu, bám rễ trong xã hội Việt, trở
thành một bộ phận của văn hoá tinh thần, góp phần
tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc, luôn gắn bó, kề vai
sát cánh cùng dân tộc trong dựng nước và giữ nước,
đánh bại nhiều kẻ thù hung bạo thời bấy giờ để giữ
yên bờ cõi nước nhà. Đến thời đại Hồ Chí Minh, không
chỉ có các nhà sư mà đông đảo tăng ni, phật tử đã
gắn bó, cống hiến cho Phật giáo và cho dân tộc qua
các chặng đường cách mạng. Trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược, hưởng ứng lời kêu
gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều tăng ni,
phật tử đã tham gia hoạt động cách mạng, nêu cao
tinh thần vô uý của Phật giáo, bất khuất trước kẻ thù
xâm lược; nhiều nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến
bào” xung vào các đoàn quân Nam tiến; đông đảo sư
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sãi, tín đồ phật tử
tham gia phong
trào: diệt giặc đói,
giặc dốt, thực hiện
chùa là trường học,
nhà sư là thầy giáo.
Ở khắp nơi, chùa đã
trở thành nơi cứu tế
giúp
đỡ
người
nghèo; đặc biệt, một số chùa là nơi nuôi giấu cán bộ,
cất trữ vũ khí, hội họp bí mật… Hoạt động thiết thực
đó đã góp phần làm nên thắng lợi to lớn kết thúc 9
năm kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh
thần “hộ quốc - an dân”, Phật giáo miền Nam đã
dũng cảm xuống đường đấu tranh chống ách kìm kẹp
của Mỹ-Diệm; nhiều ngôi chùa trở thành địa điểm
trao đổi tin tức bí mật; là nơi mở rộng cửa cho thanh
niên lui tới, vừa tu học Phật pháp yêu nước,vừa tránh
bị bắt lính, đôn quân. Nhiều tăng ni, phật tử đã “dấn
thân” làm cách mạng, trở thành chiến sĩ, giao liên,
cán bộ binh địch vận, vận động binh lính nguỵ quyền
đình chiến, phản chiến. Đặc biệt, tấm gương của Hoà
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối nguỵ
quyền tay sai đàn áp Phật giáo, phản đối chiến tranh,
đòi tự do tôn giáo và độc lập dân tộc, đã làm rung
chuyển miền Nam, tạo làn sóng rộng khắp trên thế
giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược, ủng hộ chính
nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, Phật giáo miền Bắc tích
cực vận động các chức sắc, tín đồ cùng toàn dân,
toàn quân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng
CNXH ở miền Bắc và chi viện cho cuộc đấu tranh anh

Lễ hội hoa đăng tại chùa Hoằng Pháp

dũng của nhân dân miền Nam thống nhất nước nhà.
Với tinh thần “Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách”,
nhiều nhà sư đã tình nguyện tòng quân, vượt Trường
Sơn vào Nam chiến đấu. Đồng thời, tổ chức Phật giáo
miền Bắc còn chủ động lên tiếng đấu tranh tố cáo tội
ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trên nhiều diễn
đàn quốc tế; tham gia sáng lập và hoạt động trong tổ
chức Phật giáo châu Á vì hoà bình (ABCP), góp phần
vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Đất nước được độc lập, tôn giáo được tự do, cả
nước đi lên CNXH, ngày 07-11-1981, GHPG Việt Nam
ra đời có ý nghĩa quan trọng đối với việc ổn định tư
tưởng và thống nhất tổ chức Phật giáo nước nhà, tạo
cơ sở đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tuy
nhiên, công cuộc đổi mới đất nước, phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh
tế quốc tế đã có nhiều tác động và làm nảy sinh
những vấn đề mới đối với tôn giáo. Các thế lực thù
địch triệt để lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; xuyên tạc đường
lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta,
kích động một bộ phận nhân dân khiếu kiện, chống
đối hòng gây mất ổn định chính trị – xã hội, tạo cớ
can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Thông
qua những kẻ đội lốt Phật giáo ở nước ngoài, chúng
hà hơi tiếp sức cho các phần tử Phật giáo cực đoan
trong nước, đứng ra đòi phục hoạt cái gọi là “GHPG
Việt Nam thống nhất”; đòi tự do tôn giáo theo
quan điểm phương tây và ngụy tạo nhiều sự
kiện vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm
nhân quyền… tin vào những chứng cớ nguỵ tạo,
Mỹ đã từng đặt Việt Nam vào danh sách các
nước “cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” (CPC),
gây không ít khó khăn cho ta trong đối ngoại và
quan hệ kinh tế quốc tế. Trước tình hình đó,
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ
trương, chính sách liên quan trực tiếp hoặc gián
tiếp đến tôn giáo, nhằm bảo đảm một cách đầy đủ
trên thực tế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của
nhân dân; đồng thời, chỉ đạo kiên quyết đấu tranh
với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, tín
ngưỡng để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Theo đó, các chính sách của Đảng, pháp

luật của Nhà nước đều khẳng định quyền tự do tín
ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân; coi
tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần của một bộ phận
nhân dân, không chỉ tồn tại lâu dài mà sẽ tiếp tục
đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng bào các tôn giáo
(trong đó có Phật giáo) là bộ phận không thể tách rời
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gần đây, Nghị
quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định: “Tiếp tục
hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn
giáo phù hợp với quan điểm của Đảng…; động viên
các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời,
đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo điều
kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến
chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà
nước công nhận, đúng quy định của pháp luật”. Điều
đó thể hiện một cách nhất quán tư duy mới của Đảng
về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giải quyết những
vấn đề về tôn giáo phức tạp nảy sinh trong thực tiễn;
đồng thời, mở ra những điều kiện thuận lợi để các
tăng ni, phật tử thực hiện tâm nguyện “phục vụ
chúng sinh”, làm tròn bổn phận của mình đối với đạo
pháp, dân tộc và CNXH. Nhờ có chủ trương, chính
sách phù hợp, những năm qua, công tác tôn giáo nói
chung, công tác của GHPG Việt Nam nói riêng đã thu
được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực đồng hành
cùng dân tộc trên các lĩnh vực. Trong đời sống thường
nhật, đồng bào các tôn giáo Việt Nam đã nêu cao
lòng yêu nước, đạo lý từ bi, khoan dung, lục hoà để
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn; hăng
hái thi đua sản xuất, tiết kiệm và tham gia xoá đói,
giảm nghèo. Hằng năm, GHPG Việt Nam đã đứng ra
vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào khó khăn với
số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng; chỉ tính riêng năm
2010, đã quyên góp được hơn 700 tỷ đồng, góp phần
chia sẻ khó khăn, giúp đồng bào nghèo, nhất là đồng
bào vùng thiên tai, thảm họa ổn định cuộc sống.
Trong lĩnh vực hoằng dương chánh pháp, đã đề cao
đạo lý sống cao đẹp của Đức Phật; thông qua việc
truyền bá triết lý Phật giáo và thực hành giáo lý đạo
Phật để xây dựng đạo đức tốt đẹp, duy trì bản sắc
văn hoá dân tộc, giảm bớt tiêu cực và tệ nạn xã hội;
từ đó, góp phần nâng cao nhận thức,
củng cố lòng tin, khơi dậy làm
điều tốt, việc thiện

Lễ hội tại
chùa Đồng - Yên Tử
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Thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân Nhật Bản
trong trận động đất sóng thần tại Học viện PGVN

trong Tăng ni, phật tử và nhân dân. Đối với khối đại
đoàn kết toàn dân, GHPG Việt Nam đã gương mẫu đi
đầu trong đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; chủ
động đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng
chiến lược “Diễn biến hoà bình” để xuyên tạc tình
hình Tôn giáo và chính sách tự do tín ngưỡng ở Việt
Nam; tích cực tham gia đối ngoại nhân dân, đối ngoại
tôn giáo, lên tiếng đấu tranh trên nhiều diễn đàn
trong nước và quốc tế, vạch mặt những kẻ mạo xưng,
đội lốt Phật giáo nhưng đi ngược lại tôn chỉ, mục đích
và đường hướng hành đạo của GHPG Việt Nam. Bên
cạnh đó, hệ thống tổ chức của GHPG Việt Nam đã
phát triển trên khắp cả nước với hơn 40 nghìn Tăng
ni và hàng chục triệu phật tử sinh hoạt trong hàng
vạn chùa chiền, tự viện; nhiều ngôi chùa, trường, lớp
và cơ sở thờ tự được trùng tu, tôn tạo khang trang;
tín đồ Tôn giáo được tự do hành lễ, tham quan vãn
cảnh và học tập để nâng cao kiến thức, trình độ. Đến
nay, GHPG Việt Nam đã có hệ thống đào tạo tăng tài
với 4 học viện Phật giáo, 1 trường cao đẳng, 32
trường trung cấp và hàng trăm trường sơ cấp, với
hơn 70 vị sư có học vị tiến sĩ; mỗi năm đào tạo trên
5.000 Tăng ni sinh các cấp ở trong nước và gửi hàng
trăm người đi đào tạo ở nước ngoài… Những thành
tựu trên càng khẳng định tính ưu việt trong chủ
trương, chính sách về Tôn giáo của Đảng và Nhà
nước ta; đồng thời, thể hiện sự lựa chọn đúng
đắn của GHPG Việt Nam về đường hướng
hành động “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa
Xã hội” để luôn đồng hành cùng dân tộc. Hiện
nay và thời gian tới, nước ta tiếp tục đẩy mạnh
sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn, toàn
diện hơn vào khu vực và toàn cầu. Bên cạnh
những thời cơ, vận hội là cơ bản, chúng ta
phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức;
trong đó, nhiều vấn đề mới về Tôn giáo và
công tác tôn giáo tiếp tục được đặt ra. Các thế
lực thù địch đang triệt để lợi dụng những khó
khăn, sơ hở của ta trong xử lý những vấn đề
nhạy cảm về Tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc

10

Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)

chính sách về Tôn giáo của Đảng và Nhà nước; kích
động các hoạt động khiếu kiện, ly khai trên các địa
bàn trọng điểm, hòng phá hoại tiến trình xây dựng
CNXH ở nước ta. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta trong
quá trình phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc
phòng – an ninh, phải phát huy hơn nữa sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, đồng
bào các Tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng. Để làm
được điều đó, trước hết, cấp uỷ, chính quyền các cấp
phải thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, thực hiện tốt mối đoàn kết lương – giáo,
tôn trọng chức sắc, tín đồ Tôn giáo, luôn xem họ là
đồng bào, là công dân của nước Việt Nam thống
nhất. Trên cơ sở đó, quan tâm, động viên, khuyến
khích tín đồ Tôn giáo nói chung, tăng ni, phật tử nói
riêng, làm nhiều việc tốt, cống hiến tài năng, trí tuệ
cho đất nước, thực hiện phương châm sống “Tốt đời,
đẹp đạo”. Hai là, quan tâm đầu tư phát triển toàn
diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh trên các địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo, nhằm nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần và dân trí cho nhân dân, trong đó có
đồng bào các Tôn giáo. Ba là, đẩy mạnh công tác
giáo dục, tuyên truyền làm cho đồng bào các Tôn
giáo nhận thức đầy đủ tính ưu việt của chế độ XHCN,
thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với
đồng bào có đạo. Thông qua đó, vạch rõ âm mưu
thâm độc của các thế lực thù địch; đồng thời, xác
định quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân, của mỗi
người có đạo, để từ đó, nâng cao quyết tâm, trách
nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bốn
là, tăng cường công tác đối ngoại Tôn giáo để bạn bè
quốc tế hiểu rõ tình hình tôn giáo ở Việt Nam; qua
đó, tăng cường mối đoàn kết tôn giáo quốc tế và góp
phần đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, làm
sai sự thật về tình hình Tôn giáo ở nước ta. Năm là,
tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo của
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
nhân dân từ Trung ương đến cơ sở; thường xuyên
chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
làm công tác tôn giáo, bảo đảm có đủ phẩm chất,
năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình
mới.

Phát quà cho đồng bào nghèo

THAØNH KÍNH TÖÔÛNG NIEÄM
Trong dịp tháng 7, Vu lan – Mùa báo hiếu, Phật giáo Nam tông thành kính tưởng
niệm ba vị Trưởng lão Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng
Giới Nghiêm. Quý ngài đã có công đức rất lớn trong việc hoằng pháp khai
sinh Phật giáo Nam tông tại Việt Nam, có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và
Dân tộc. Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu đôi dòng
Tiểu sử của Quý ngài để quý độc giả hoan hỷ với cuộc đời, sự nghiệp, đạo
pháp của quý ngài

Hoøa thöôïng Thieän Luaät
(1898 – 1969)

H

òa thượng Thiện Luật, thế danh Ngô Bảo
Hộ, sinh năm Mậu Tuất 1898 tại Sa Ðéc,
nay là tỉnh Ðồng Tháp. Phụ thân ngài là
cụ Ngô Văn Nghi – vốn là người Triều Châu, do điều
kiện sinh hoạt nên đã đưa cả gia đình sang Cao Miên
lập nghiệp tại tỉnh Prey-Veng (hay Lò Veng, tức làng
Hòa Mỹ theo cách gọi của cộng đồng người Việt xa
xứ).
Năm Giáp Tuất 1934, ngài dẫn theo con trai là
Ngô Bửu Ðạt đến chùa Prek-Reng, một ngôi chùa ở
ven sông xin xuất gia. Hòa thượng trụ trì chấp thuận
cho ngài thọ giới Sa di, ban cho ngài pháp danh là
Thiện Luật, còn con trai ngài thì được Hòa thượng
nhận làm nghĩa tử, dưỡng nuôi trong chùa hầu cận
chư Tăng.
Năm Ðinh Sửu 1937, lúc 39 tuổi, ngài chính thức
thọ giới Tỳ kheo với thầy Tế độ là ngài Phó Tăng
thống Cao Miên là Hòa thượng Uttamamuni Um-Su,
thầy Yết ma là Hòa thượng Som Dach Choun Nath
(sau là vua Sãi Cao Miên) và thầy Giáo thọ hướng
dẫn Phật học là ngài Hout-That (về sau là Phó Tăng
thống, cuối cùng là vua Sãi, bị Pôn-Pốt sát hại năm
1975). Ba vị trên đây cùng Hòa thượng Chan-Wang
là bốn vị học giả uyên thâm, lừng danh nhất của Cao
Miên thời bấy giờ.
Năm Canh Thìn 1940, sau khi xin phép cho con
trai được thọ giới Sa di, ngài cũng xin phép Hòa
thượng trụ trì chùa Sri Sagor cho mình trở về niệm
Phật Đường Thiền Lâm để tu học và xây dựng lại vì
chùa đổ nát. Về đây, ngài nhặt nhạnh từng thanh gỗ
viên ngói, dốc lòng tái thiết chùa Thiền Lâm khang
trang hơn trước. Với tâm nguyện cũ ngày nào vẫn
canh cánh bên lòng, ngài tiếp tục tạo mọi điều kiện
nâng đỡ chư Tăng Việt Nam. Một số vị giáo thọ sư từ

hệ phái Bắc tông cũng
đã tìm đến đây tá túc
tầm đạo. Trong đó, có
ngài Ấn Lâm, khi mới
chuyển từ Bắc phái
sang Nam truyền (về
sau là Tăng thống hệ
phái Nam tông Việt
Nam) cũng đã một thời cư ngụ tại đây.
Cùng năm này, nhận thấy con đường hành đạo
của mình không thể chỉ là những tháng ngày gởi
mình nơi đất khách, ngài bắt đầu nghĩ nhiều về quê
hương Việt Nam. Nhân duyên đến lúc chín muồi,
được sự động viên của Hòa thượng Choun Nath cùng
chư Tăng Phật tử Việt Nam, ngài về nước thu nhận
chùa Bửu Quang ở Gò Dưa, Thủ Ðức làm ngôi chùa
đầu tiên của Phật giáo Nam tông tại Việt Nam. Cùng
đi với ngài còn có sư Hộ Tông, sư Hộ Giác và các Phật
tử kiều bào.
Năm Tân Tỵ 1941, do sư Hộ Giác không quen
được với phong thổ mới nên ngã bệnh, buộc lòng
ngài đưa Sư trở lại Phnôm-Pênh, ngài đến ngụ tại
chùa Mahāmantrey, và được xem là huynh trưởng
của một nhóm chư Tăng Việt Nam gồm mười mấy vị.
Ngài ngụ tại chùa Mahāmantrey tiếp tục nghiên cứu
Luật tạng cho đến kỳ kiết tập Tam tạng lần thứ 6 năm
1954 tại Miến Ðiện.
Năm Bính Thân 1956, ngài được Phật tử Việt Nam
thỉnh về chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ, Sài Gòn để thuyết
giảng Phật pháp thường kỳ tại đây. Tháng 4 năm
1957, Giáo hội Phật giáo Nam tông Việt Nam được
chính thức thành lập, một Hội đồng Tăng già chưởng
quản do ngài Bửu Chơn đảm nhiệm Tăng thống và
ngài làm Phó Tăng thống.
Năm Ðinh Dậu 1957, ngài được Phật tử cung thỉnh
về chùa Phổ Minh ở Gò Vấp, Gia Ðịnh. Tại đây, ngài
đã thu nhận các đệ tử xuất gia, mở lớp giảng dạy chư
Tăng Nam tông được trên mười vị, hầu hết đều còn
trẻ tuổi, đó là lớp chư Tăng Nam tông đầu tiên được
đào tạo tại Việt Nam, do ngài và sư Hộ Giác sau khi
tốt nghiệp về nước trực tiếp phụ trách giảng dạy.
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)
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Năm Mậu Tuất 1958, ngài cùng sư Hộ Giác kiến
lập chùa Pháp Quang ở gần cầu Bình Lợi, Gia Ðịnh và
về đây trụ trì. Chư Tăng Nam tông từ đó có một Học
viện hẳn hoi. Ngôi trường này đã đào tạo nên nhiều
Tăng tài phục vụ cho Giáo hội cũng như tu học hoằng
truyền Phật pháp trên khắp thế giới.
Năm Quý Mão 1963, chính sách kỳ thị Tôn giáo
của chế độ Ngô Ðình Diệm diễn ra rất khốc liệt với
Phật giáo Việt Nam. Trong tư cách một tu sĩ, một vị
lãnh đạo tinh thần cho nhiều Tăng Ni Phật tử, ngài
đã có mặt trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo,
đấu tranh cho quyền tự do, bình đẳng của Phật giáo
đến khi thành công.
Năm Giáp Thìn 1964, sau khi chế độ Ngô Ðình
Diệm cáo chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất được thành lập, ngài được suy cử ngôi vị Phó
Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất.
Năm Bính Ngọ 1966, ngài được bầu làm Chủ tịch
Ủy ban Bảo vệ Hiến chương Phật giáo, và ngài giữ
chức vụ này cho đến cuối đời. Tuy Phật sự nặng gánh
nhưng việc tu tập và truyền pháp lợi sanh của ngài
vẫn không hề giảm bớt, như tâm nguyện góp phần
tạo nên một hệ phái Phật giáo Nguyên thủy của người
Việt ngày càng phát triển vững chắc trong ngôi nhà
chung Phật giáo Việt Nam.
Tuổi già sức yếu, Hòa thượng Thiện Luật đã viên
tịch vào ngày mùng 9 tháng 7 năm Kỷ Dậu, nhằm
ngày 21 tháng 8 năm 1969, tại chùa Pháp Quang, thọ
thế 71 năm, có 32 tuổi Hạ.

Hoøa thöôïng Hoä Toâng
(1893 - 1981)

H

òa thượng Hộ Tông, Maha Thera
Vansarakkhita, có thế danh là Lê Văn
Giảng, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1893,
tại làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc. Ngài
xuất thân trong một gia đình trung lưu trí thức, thân
phụ là ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Ðinh Thị
Giêng.
Lúc thiếu thời, ngài theo gia đình sang lập nghiệp
tại Phnôm Pênh (Nam Vang), thủ đô của Cam Bốt.
Năm 16 tuổi ngài được tuyển vào học trường trung
học Collège Sisowath. Sau khi đậu bằng trung học
(diplome), ngài làm việc cho sở bưu điện và sở giáo
dục.
Năm 34 tuổi, ngài được bổ nhiệm về tỉnh Soay
Riêng, gần biên giới Việt Nam. Ngài phát tâm hướng
về nghiên cứu con đường tu hành, con đường giải
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thoát. Ngài thử nhiều
phương pháp, trong đó
có những pháp môn ép
xác như ăn cơm lạt với
nước, ăn cơm với giấm,
ăn toàn rau cải và trái
cây, tuyệt dục, tu niệm
chú, tu niệm Phật v.v...
mà không thấy có kết
quả tốt.
Năm 1934, ngài về
làm việc tại tỉnh Prey
Veng. Nơi đây, ngài
giúp thành lập Trung
tâm Thiền định tại
chùa Ruong Damrey
và giảng dạy Phật Pháp và pháp môn hành thiền. Với
ước vọng khuyến khích người Việt hành trì và xuất
gia trong truyền thống Theravāda, ngài bỏ công dịch
quyển Luật Xuất Gia trong 2 năm, và sau đó soạn
thêm quyển Kinh Nhựt Hành cho người tại gia cư sĩ,
bằng tiếng Việt.
Năm 1936, ngài trở lại Phnôm Pênh, cùng với một
nhóm bạn đạo cư sĩ người Việt tu bổ lại một chùa Bắc
tông cũ, tên là chùa Sùng Phước, để làm nơi truyền
giảng đạo Phật Nguyên thủy cho người Việt trên đất
Cam Bốt. Năm 1940, sau khi được sự đồng ý của
hiền thê, ngài quyết định xuất gia. Ngài xuất gia ngày
15 tháng 10 năm 1940, vị thầy truyền giới là vị Phó
Tăng thống Cam Bốt, và lấy pháp danh là Hộ Tông
(Vansarakkhita).
Trong thời gian ngài còn là cư sĩ, ngài thường về
Việt Nam để truyền đạo, dạy thiền, và tạo nhiều quen
biết với các cư sĩ Phật tử, trong đó có ông Nguyễn
Văn Hiểu. Ông Hiểu là một người bạn đạo chí tình,
thường xuyên trao đổi các kinh nghiệm tu học, và hết
lòng ủng hộ, khuyến khích con đường hoằng pháp
của ngài Hộ Tông. Năm 1939, ông tìm ra một thửa
đất ở Gò Dưa, Thủ Ðức, để cất chùa cho người Việt.
Cuối năm 1940, ông thỉnh Tỳ kheo Hộ Tông về trụ
trì, và sau đó, Hòa thượng Chuon Nath, Tăng Thống
Cam Bốt, cùng một đoàn gồm 30 vị tỳ kheo được mời
thỉnh đến làm lễ kết giới Sima, và đặt tên là chùa Bửu
Quang (Ratana Ramsayarama). Từ đó, Tỳ kheo Hộ
Tông cùng với các Tỳ kheo Việt Nam khác như ngài
Bửu Chơn, Thiện Luật, Huệ Nghiêm bắt đầu truyền
giảng Phật Pháp Nguyên thủy cho người Việt tại Việt
Nam.
Năm 1944, ngài trở lại Cam Bốt, thực hành hạnh
du tăng đầu đà (dhutanga), chu du khắp nơi trong
rừng sâu vắng vẻ, độc cư hành thiền. Năm 1949, ngài
trở về Việt Nam. Lúc đó, chùa Bửu Quang đã bị lính
Pháp tàn phá vào 2 năm trước (1947). Cùng với ông
Hiểu, ngài tìm mua một thửa đất trống ở khu Bàn Cờ,
quận Ba, Sài Gòn, và xúc tiến xây cất một ngôi chùa
khác, rộng lớn hơn, ngay tại trung tâm thành phố, và
đặt tên là chùa Kỳ Viên (Jetavana Vihara). Chùa Kỳ

Viên được hoàn tất vào năm 1950. Ðồng thời, chùa
Bửu Quang cũng được trùng tu lại vào năm 1951.
Năm 1954, cùng với Hòa thượng Bửu Chơn, ngài
đến tham dự Ðại hội Kết tập Tam Tạng Pali lần thứ
VI tại Rangoon, Miến Ðiện, và có đọc diễn văn trong
ngày bế mạc đại hội. Sau đó, ngài đi thăm các thánh
tích tại Ấn Ðộ, và dự các khóa tu học ngắn hạn về
hành thiền và kinh điển Pāli tại Tích Lan và Thái
Lan.
Ngày 18 tháng 12 năm 1957, Giáo hội Tăng già
Nguyên thủy Việt Nam được chính thức thành lập,
đặt trụ sở tại chùa Kỳ Viên, và toàn thể chư Tăng
suy cử ngài vào chức vụ Tăng Thống của Giáo hội,
khóa I.
Trong suốt cuộc đời, từ khi bắt đầu thấm nhuần
Phật Pháp, ngài luôn sống cho Ðạo, vì Ðạo, luôn
luôn lo xây dựng thêm chùa, khuyến khích xuất gia,
soạn thảo kinh sách, truyền giảng giáo pháp. Ngoài
2 chùa đầu tiên, ngài trực tiếp tham gia và đóng góp
xây dựng nhiều chùa Nguyên Thủy khác như chùa
Bửu Long (Thủ Ðức), Tam Bố (Lâm Ðồng), Phi Nôm
(Ðịnh Quán), Bồ Ðề (Vũng Tàu), Tam Bảo (Ðà Nẵng),
v.v...
Trong suốt bốn mươi mốt hạ của tỳ kheo, ngài
không bao giờ rời kinh sách. Mỗi nơi ngài đến ngụ
đều có một tủ kinh. Ngài sống một đời giản dị, ba
y một bát như một vị tỳ kheo mẫu mực của truyền
thống Nguyên Thủy. Hằng đêm, ngài thức giấc lúc 3
giờ sáng, tụng niệm và tham thiền. Sau đó bắt đầu
viết và phiên dịch kinh sách, không lúc nào chểnh
mảng. Ngài phiên dịch và trước tác gần 20 tác phẩm
kinh điển quý giá để đáp ứng nhu cầu tu học của
Tăng Ni và Phật tử Việt Nam.
Ngày 25 tháng 8 năm 1981 (26 tháng 7, Tân Dậu)
trước những giờ phút cuối cùng, ngài vẫn minh mẫn
giảng dạy các vị tỳ kheo đệ tử về pháp hành thiền
quán niệm hơi thở. Sau đó, ngài bảo vị đệ tử thân
cận đọc kinh rải tâm từ và ngài từ từ nhắm mắt.
Trong một khoảnh khắc, ngài mở hé mắt nhìn lên trời
rồi nhắm lại, an lành viên tịch. Lúc đó là 16 giờ 45
phút. Ngài hưởng thọ 89 tuổi đời, 41 tuổi đạo.

Thieàn Sö Giôùi Nghieâm
(1922 – 1984)

H

òa thượng Thiền sư Giới Nghiêm thế danh
là Nguyễn Đình Trấn, sanh ngày 05 tháng
5 năm 1922 (nhằm ngày 09 tháng 4 năm
Nhâm Tuất), tại làng Giạ Lê Thượng, huyện Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thân phụ là cụ ông
Nguyễn Đình Tải, và cụ bà Nguyễn Thị Thành.
Ngài xuất thân trong một gia đình có truyền
thống theo đạo Phật. Năm 9 tuổi, ngài xuất gia tu

học và thọ giới
Sadi tại một ngôi
chùa làng Bãng
Lãng – Huế,.. Năm
1942, ngài thọ giới
Tỳ kheo tại chùa
Phổ Đà, Đà Nẳng,
thuộc hệ phái Bắc
truyền. Năm 1944,
ngài du học tại
Campuchia và đã
được Hòa thượng
Niếp Tích truyền lại
giới tỳ kheo theo
truyền thống Phật
giáo
Theravāda.
Từ năm 1947, ngài
theo học đạo với
đức vua sãi Campuchia là Trưởng lão Hòa thượng
Chuon-Natch. Những năm kế tiếp, ngài du học tại
Thái Lan, Miến Điện và được Hòa thượng Thiền sư
Mahasi Sayadaw truyền thụ pháp hành Tứ Niệm Xứ.
Năm 1954, ngài dự Hội nghị Kết tập Tam tạng Thánh
điển Pāli lấn thứ VI tại Yangoon Miến Điện.
Trở về quê hương năm 1957, ngài cùng các vị
cao tăng khác là Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng
Thiện Luật, Hòa thượng Bửu Chơn… thành lập Giáo
hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam (GHTGNTVN). Từ
1964 đến năm 1976, ngài liên tiếp nắm giữ chức vụ
Tăng thống GHTGNTVN nhiều nhiệm kỳ.
Năm 1979, được sự cung thỉnh của Mặt trận Đoàn
kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, ngài cùng phái
đoàn Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, truyền cụ túc
giới cho 7 vị sư sãi lãnh đạo; để giúp phục hồi Phật
giáo Campuchia sau pháp nạn. Tại Giới đàn này, ngài
được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng.
Năm 1980, ngài tham gia Ban Vận động thành lập
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1981, tai Đại hội
kỳ I, ngài được suy cử vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội
đồng Trị sự GHPGVN.
Hơn nửa thế kỷ xuất gia hành đạo, hoằng pháp và
phục vụ xã hội, ngài đã để lại cho hậu thế nhiều công
đức và nhiều công trình Phật sự to lớn.
Ngài là vị thiền sư thành lập được nhiều thiền
viện, trong đó có Tam Bảo thiền viện (Vũng Tàu), và
thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai), cùng nhiều tự viện
trong cả nước. Ngài đã phiên dịch được nhiều kinh
sách có giá trị, và đào tạo nhiều đệ tử trở thành Tăng
tài cho Giáo hội.
Ngày 09 tháng 8 năm 1984, ngài an nhiên thị tịch lúc
10 giờ 30 phút, giã từ cõi thế tại chùa Phật Bảo, trụ thế
63 năm với 40 hạ lạp. Ngài mất đi là một sự mất mát to
lớn cho GHPGVN nói chung, Tăng ni và đồng bào Phật
tử Nam tông nói riêng, một vị cao Tăng thạc đức suốt
đời phục vụ cho đạo pháp và dân tộc.
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)
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KINH VÍ DUÏ TAÁM VAÛI
(VATTHŪPAMA SUTTA)
HT. Thích Minh Châu
vượt qua các tưởng. Do vị ấy biết như vậy, thấy như
vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô
minh lậu. Với tâm đã giải thoát, vị ấy biết “Tâm ta đã
giải thoát”, vị ấy chứng quả A-la-hán, và được gọi là
Tỷ-kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm.
Khi ấy Bà-la-môn Sundarikabhāradvājā mời Thế
Tôn đi tắm ở sông Bahukā vì sông này được xem là
có khả năng giải thoát, được nhiều công đức, gột
sạch được ác nghiệp.

T

hế Tôn nói một tấm vải cấu uế, nếu đem
nhuộm thời không ăn nhuộm, nhuộm
không tốt đẹp vì tấm vải không trong
sạch; cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Một
tấm vải không cấu uế, nếu đem nhuộm, thời ăn
nhuộm, nhuộm được tốt đẹp, vì tấm vải trong sạch;
cũng vậy, cõi Trời chờ đợi tâm không cấu uế. Cấu uế
của tâm là mười sáu ác pháp (xem kinh số 3, Trung
Bộ Kinh). Biết được mười sáu ác pháp này là cấu uế,
vị Tỷ-kheo đoạn trừ được các cấu uế, thành tựu lòng
tin tuyệt đối đối với ba ngôi báu. Đến giai đoạn này
tức là chứng được Bất lai, vị ấy có sự từ bỏ, giải thoát
nghĩ rằng “Do ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với
ba ngôi báu chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam),
pháp tín thọ (dhammavedam), chứng được hân hoan
liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân
được khinh an, từ thân khinh an cảm giác được lạc
thọ”. Với lạc thọ tâm được thiền định. Vị có giới như
vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, dù có ăn đồ ăn ngon
lành cũng không vì vậy trở thành một pháp chướng
ngại.
Rồi vị ấy an trú bốn vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả.
Vị ấy quán tri (pajānāti): có cái này (quả A-la-hán),
có các hạ liệt (khổ và tập), có các thù thắng (con
đường đoạn trừ đau khổ), có sự xuất ly tối thượng
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Thế Tôn nói lên bài kệ để giải thích rằng các con
sông không có khả năng gột sạch tội lỗi của người
làm ác. Kẻ thanh tịnh trong sạch thời ngày nào cũng
tốt lành, vì người ấy chỉ làm các nghiệp trong sạch
và chỉ nên tắm ở đây thôi. Một người không dối trá,
không làm hại chúng sanh, không lấy của không cho,
không tham, có lòng tin thời đi tắm sông làm gì. Sau
khi nghe vậy, Bà-la-môn Sundarikabhāradvājā xin
quy y ba ngôi báu, xin xuất gia, thọ đại giới và không
bao lâu trở thành vị A-la-hán.
Trong kinh này, chúng ta nhận thấy con đường
chứng quả A-la-hán có sai khác với con đường giới
định tuệ thông thường. Ở đây vị Tỷ-kheo phải biết
mười sáu ác pháp là cấu uế, đoạn trừ chúng, biết
được chúng đã đoạn trừ, nên thành tựu lòng tin tuyệt
đối đối với ba ngôi báu. Đến giai đoạn này, vị ấy
chứng được quả Bất lai, nếu có sự từ bỏ, có sự đoạn
trừ, có sự xả ly. Vị ấy nghĩ, vị ấy đã có lòng tin tuyệt
đối đối với ba ngôi báu, nên chứng được nghĩa tín
thọ, pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến
pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh
an, từ thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc
thọ, tâm được thiền định. Với giới như vậy, pháp như
vậy, tuệ như vậy, vị ấy tu tập bốn vô lượng tâm. Rồi
vị ấy biết: Có cái này (quả A-la-hán), có cái hạ liệt
(khổ đế, tập đế), có cái thù thắng (con đường đưa
đến diệt đế), có sự vượt qua các tưởng (về bốn vô
lượng tâm), đây chỉ cho Niết-bàn tức là diệt đế. Vị ấy
nhờ biết vậy, thấy vậy, nên tâm giải thoát khỏi dục
lậu, hữu lậu, vô minh lậu, chứng quả A-la-hán. Như
vậy được gọi là vị Tỷ-kheo đã tắm rửa với sự tắm nội
tâm.

GIÔÙI LUAÄT

CUÛA NGÖÔØI
XUAÁT GIA

Tk. Indacanda Nguyệt Thiên dịch

PHẬN
SỰ
CỦA
VỊ XUẤT
HÀNH
(GAMIKA):
[418] Vào lúc bấy
giờ, các tỳ khưu xuất
hành không thu xếp
các đồ vật bằng gỗ
và các đồ vật bằng
đất nung, mở ra cửa
lớn và cửa sổ, không
thông báo về chỗ trú
ngụ, rồi ra đi. Các đồ
vật bằng gỗ và các
đồ vật bằng đất nung
bị mất mát. Chỗ trú
ngụ không được bảo
quản. Các tỳ khưu ít
ham muốn, …(như
trên)…, các vị ấy phàn
nàn, phê phán, chê bai
rằng:
- Vì sao các tỳ khưu
xuất hành lại không thu
xếp các đồ vật bằng gỗ
và các đồ vật bằng đất
nung, mở ra cửa lớn và
cửa sổ, không thông báo về
chỗ trú ngụ, rồi ra đi khiến
các đồ vật bằng gỗ và các
đồ vật bằng đất nung bị mất
mát, chỗ trú ngụ không được
bảo quản?
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. …
(như trên)…
- Này các tỳ khưu, nghe nói …(như
trên)…, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
…(như trên)… Sau khi khiển trách, ngài đã

Chư Tăng đi bát

thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:
- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định
phận sự cho các tỳ khưu xuất hành, các tỳ khưu xuất
hành nên thực hành đúng đắn theo như thế.
[419] Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xuất hành trước
khi ra đi nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ
vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ,
nên thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có tỳ khưu,
nên thông báo cho vị sa di. Nếu không có sa di, nên
thông báo cho người ở chùa. Nếu không có người ở
chùa, thông báo cho nam cư sĩ. Nếu tỳ khưu, hoặc sa
di, hoặc người ở chùa, hoặc nam cư sĩ đều không có,
nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá, rồi đặt
cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên
cái ghế, còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía
bên trên, nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ
vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ,
rồi mới nên ra đi.
Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ
lực hoặc nên thực hiện sự nỗ lực (nghĩ rằng): “Trú xá
có thể được lợp thế nào đây?” Nếu việc ấy đạt được
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt
được, tại vị trí nào không bị nước mưa dột thì tại chỗ
đó nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá, rồi
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đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên
trên cái ghế, còn sàng tọa nên chất thành đống
ở phía bên trên, nên thu xếp các đồ vật bằng
gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng
lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới nên ra đi.
Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa dột,
nên mang sàng tọa vào làng nếu có nỗ
lực hoặc nên thực hiện sự nỗ lực (nghĩ
rằng): “Làm thế nào để sàng tọa có
thể được mang vào làng đây?” Nếu
việc ấy đạt được như thế, việc ấy
như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt
được, nên sắp xếp cái giường lên
trên bốn hòn đá ở ngoài trời,
rồi đặt cái giường lên trên cái
giường, đặt cái ghế lên trên
cái ghế, còn sàng tọa nên
chất thành đống ở phía bên
trên. Nên thu xếp các đồ vật
bằng gỗ và các đồ vật bằng
đất nung. Nên lấy cỏ hoặc
lá phủ lên, rồi mới nên ra
đi (nghĩ rằng): “Có lẽ các
thứ này có thể được tồn
tại.”
Này các tỳ khưu, đây là
phận sự của các tỳ khưu
xuất hành, các tỳ khưu
xuất hành nên thực hành
đúng đắn theo như thế.
PHẬN SỰ TÙY HỶ:
[420] Vào lúc bấy giờ,
các tỳ khưu không tùy hỷ
ở chỗ thọ thực. Dân chúng
phàn nàn, phê phán, chê
bai rằng:

Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân
sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu
rằng:
- Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng
lão tùy hỷ ở chỗ thọ thực.
[422] Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến
hội chúng của nhóm người nọ. Đại đức Sāriputta là
trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng):
“Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão tùy
hỷ ở chỗ thọ thực” nên để đại đức Sāriputta ở lại
mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, đại đức Sāriputta đã
làm hoan hỷ những người ấy rồi đã đi về mỗi một
mình sau cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức
Sāriputta mỗi một mình đang đi lại từ đàng xa, sau
khi nhìn thấy đã nói với đại đức Sāriputta điều này:
- Này Sāriputta, chắc hẳn bữa thọ thực đã được
tốt đẹp?
- Bạch ngài, bữa thọ thực đã được tốt đẹp tuy
nhiên các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và
ra đi.
Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện
ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:
- Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn hay năm vị
tỳ khưu trưởng lão hoặc các vị kế tiếp chờ đợi ở chỗ
thọ thực.
[423] Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ
trong lúc chờ đợi (để tùy hỷ) muốn đại tiện. Trong
lúc cố nín phân lại, vị ấy đã bị choáng váng và ngã
xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc
cần làm sau khi đã thông báo cho vị tỳ khưu kế bên
(còn tiếp).

- Tại sao các
sa-môn Thích tử lại
không tùy hỷ ở chỗ
thọ thực?
Các tỳ khưu đã
nghe được dân chúng
phàn nàn, phê phán,
chê bai. Sau đó, các vị tỳ
khưu ấy đã trình sự việc
ấy lên đức Thế Tôn. Khi
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do
ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu
rằng:
- Này các tỳ khưu, ta cho phép
tùy hỷ ở chỗ thọ thực.
[421] Sau đó, các tỳ khưu đã khởi
ý điều này: “Vị nào sẽ tùy hỷ ở chỗ thọ
thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức
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Thành tâm cúng dường

NOÄI QUI
BAN TAÊNG SÖÏ TRUNG ÖÔNG
CHƯƠNG VIII
TRỤ TRÌ - BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
ĐIỀU 41: Tại mỗi đơn vị cơ sở Tự, Viện có Tăng,
Ni cư trú, Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh bổ nhiệm
Trụ trì. Trụ trì là người thay mặt Giáo hội quản lý,
điều hành các hoạt động của cơ sở Tự, Viện theo
đúng Chánh pháp, Hiến chương Giáo hội và pháp
luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, trụ trì là người chủ
hộ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt
động Phật sự tại cơ sở Tự, Viện.
ĐIỀU 42: Cơ sở Tự, Viện tại các địa phương do
Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh và Ban Đại diện Phật
giáo cấp Huyện quản lý theo quy định tại điều 16,
17, 18 chương V của Nội quy này. Quyền hạn và
nhiệm vụ trụ trì được đặt trong phạm vi lãnh đạo
của Ban Thường
trực Ban Trị sự
Phật giáo cấp
Tỉnh hoặc Ban
Đại diện Phật giáo
cấp Huyện về mọi
mặt tại cơ sở đó.
Những cơ sở đã có
trụ trì nhưng chưa
có quyết định bổ
nhiệm trụ trì, Ban
Trị sự Phật giáo
cấp Tỉnh ra quyết
định hợp thức hóa
trụ trì cho cơ sở
đó.

1. Trường hợp Giáo hội có đủ nhân sự là Tăng
hay Ni để bổ nhiệm trụ trì thì sẽ bổ nhiệm Tăng hay
Ni (có hộ khẩu thường trú) trong địa phương thuộc
phạm vi Tỉnh, Thành phố liên hệ cơ sở đó.
Chỉ có Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo cấp
Tỉnh mới có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm trụ
trì, thông qua ý kiến đề xuất của Ban Đại Diện Phật
giáo cấp Huyện sau khi tham khảo ý kiến Tăng, Ni,
Phật tử nội bộ cơ sở Tự viện đó; nếu có liên hệ các
Hệ phái, thì phải được sự thống nhất đồng bộ của
chư vị Giáo phẩm Hệ phái.
Quá trình tiến hành thủ tục bổ nhiệm trụ trì phải
đăng ký với chính quyền ở cấp Tỉnh (nếu bổ nhiệm
ra khỏi Quận, Huyện cư trú) hoặc chính quyền Quận,
Huyện (nếu bổ nhiệm trong cùng Quận, Huyện).

ĐIỀU
43:
Những cơ sở
Tự, Viện khuyết
nhiệm trụ trì, tùy
theo tình hình cơ
sở đó, được giải
quyết trong 3
trường hợp:
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Sau khi được sự thống nhất của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền, Ban
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo
cấp Tỉnh sẽ ban hành quyết định bổ
nhiệm trụ trì.
Việc bổ nhiệm Trụ trì cần có sự
lựa chọn những Tăng, Ni với những
tiêu chuẩn như sau: Về Phật học, có
trình độ Tốt nghiệp Trung cấp Phật
học; về thế học, tốt nghiệp Phổ
thông Trung học (tú tài) trở lên; về
mặt đạo, đã thọ giới Tỳ kheo ít nhất
là 5 năm (hoặc có hạ lạp từ 5 năm)
trở lên, có tăng phong phẩm hạnh
và đơn phát nguyện trụ trì.
2. Trong trường hợp cần thiết phải bổ nhiệm
nhân sự Tăng hay Ni từ Tỉnh, Thành phố này đến
trụ trì cơ sở Tự, Viện thuộc Tỉnh, Thành phố khác
phải có sự trao đổi nhất trí giữa Ban Thường trực
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Ban
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh, các cơ
quan chức năng chính quyền Tỉnh, Thành phố liên
hệ (nơi đi và nơi đến) và Ban Thường trực Ban Trị
sự Phật giáo cấp Tỉnh nơi đến ký Quyết định bổ
nhiệm trụ trì.
Trường hợp Tăng hay Ni là giáo phẩm của Giáo
hội thuyên chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo hoặc bổ
nhiệm công tác, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tham khảo ý kiến
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh và
đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại
địa phương đối với việc bổ nhiệm trụ trì hoặc giới
thiệu đương sự di chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo
theo điều 23 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn
giáo và điều 18, 19 mục 6 chương III Nghị định số
22/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh có quyền ra
quyết định bãi miễn và thu hồi quyết định bổ nhiệm
Trụ trì đối với cơ sở Tự, Viện khi vị trụ trì cơ sở đó vi
phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và
Pháp luật Nhà nước.
4. Trường hợp không có nhân sự là Tăng hay Ni
để bổ nhiệm trụ trì thì do Ban Đại Diện Phật giáo
cấp Huyện nơi đó triệu tập phiên họp, lập các thủ
tục theo luật định, đăng ký với cơ quan Nhà nước
cùng cấp để bầu cử cư sĩ Phật tử thuộc Tự, Viện đó
đại diện Tự, Viện làm nhiệm vụ quản lý điều hành
cơ sở Tự, Viện, theo hai trường hợp:
a) Nếu cơ sở Tự, Viện có tín đồ Phật giáo thì bầu
cử một Ban Hộ Tự gồm 5 thành viên: Một Trưởng
ban, một Phó ban, một Thư ký, một Thủ quỹ và
một Kiểm soát. Chức năng của Ban Hộ tự là đại
diện cho tín đồ Phật giáo, đảm nhận vai trò quản lý,
điều hành sinh hoạt tín ngưỡng tại cơ sở Tự, Viện
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theo đúng đường lối, chủ trương của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam và chịu trách nhiệm về các sinh hoạt
tại cơ sở Tự, Viện trước Ban Đại diện Phật giáo cấp
Huyện, Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh và trước pháp
luật Nhà nước.
b) Nếu xét thấy không cần lập Ban Hộ tự, thì
thành lập Ban Trụ trì lâm thời do ban Đại diện Phật
giáo cấp Huyện quản lý và hỗ trợ về mặt tín ngưỡng
cho đến khi bổ nhiệm được Trụ trì.
5. Những cơ sở Tự, Viện đã có trụ trì được giải
quyết theo các trường hợp:
a ) Không lập Ban Hộ tự.
b) Nếu trước đây đã thành lập Ban Hộ tự do chưa
có Trụ trì, sau khi bổ nhiệm trụ trì thì Ban Hộ tự hết
chức năng và nhiệm vụ đã được phân công.
c) Đối với các chùa Nam tông (Nam tông Khmer
và Nam tông Kinh), theo truyền thống của Hệ phái
thì Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh ban hành quyết
định công nhận Ban Quản trị chùa.
6. Đối với các Tổ Đình hay cơ sở lớn của các Tổ
chức, Hệ phái thì có thể bổ nhiệm 01 Ban Quản Trị
gồm Viện chủ, Trụ trì, Phó Trụ trì v.v...
7. Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer,
Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống Hệ
phái.
8. Theo Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, các
Tăng, Ni từ địa phương này đến địa phương khác để
thực hiện các hoạt động Phật sự và ngược lại, phải
được sự chấp thuận của cơ quan cấp Huyện trước
khi cho cư trú tại địa phương. Ban Đại diện Phật
giáo cấp Huyện phải trình Ban Thường trực Ban Trị
sự Phật giáo cấp Tỉnh tri tường để thống nhất trong
việc quản lý chung.
ĐIỀU 44: Bất động sản của cơ sở Tự, Viện là tài
sản của Giáo hội theo quy định tại điều 49 chương
XI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được
Pháp luật bảo hộ (Còn tiếp).

Phöông phaùp Thieàn sö

Achaan Maha Boowa
Thiện Minh dịch
(tiếp theo & hết)
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hững điều ước mơ không thành tựu
cũng thuộc và nằm trong thân này. Ảo
giác về con người và pháp hành [17] là
ảo giác về thân này. Chấp thủ về con người và pháp
hành là sự chấp thủ về thân này. Sự phân biệt con
người và pháp hành là sự phân biệt của thân này. Sự
tham đắm về tình yêu và hận thù là sự tham đắm
Thieàn
söKhông
Mohnyin
về thân.
muốnSayadaw
chết là sự lo lắng về tấm thân
này - khi một người qua đời, bạn bè, thân nhân khóc
lóc, thương tiếc là vì thân này. Sự thất vọng và đau
khổ từ ngày chào đời cho đến chết cũng vì thân này.
Ngày lẫn đêm người và vật chạy theo con đường này
và thành từng đoàn, tìm kiếm thức ăn và nơi ở cũng
vì bản chất của thân.
Nguyên nhân lớn lao trong thế gian này là bánh
xe cuốn hút người và vạn vật theo nó mà không bao
giờ để họ mở mắt nhìn sự việc chín chắn theo bản
chất tự nhiên của nó; nó giống như ngọn lửa đang
thiêu đốt họ liên tục. Thân xác là nguyên nhân của
mọi việc. Chúng sinh gặp phải vô số phiền não cho
đến khi họ hoàn toàn không thể thoát ra khỏi hoàn
cảnh này, cũng bởi vì thân. Nói tóm lại, toàn bộ câu
chuyện trong thế gian này là những điều có liên quan
về tấm thân lẻ loi này.
Khi quán chiếu thân bằng phương pháp được trình
bày trước đây là trí tuệ, nó sẽ trở nên nhàm chán về
thân của mình lẫn thân người khác và thú vật. Ðiều
này sẽ giảm bớt sự thích thú của hành giả đối với
thân xác, và như vậy sẽ từ bỏ sự chấp thủ về thân
và đoạn trừ nó. Cùng lúc đó hành giả sẽ biết thân và
toàn bộ những phần của nó thực sự là cái gì, và hành
giả không còn tham đắm tình yêu và hận thù với thân
xác của người khác nữa.
Trong khi dùng ánh sáng trí tuệ để quán chiếu
thân, tâm có thể nhận biết được bản thân của mình
và rồi hiểu tâm người khác, cũng như những loài cầm
thú khá rõ ràng, cho đến khi nào hành giả thấy nhiều
chi tiết hơn là tất cả thân thể được phân chia thành
ba phần (là tam tướng: vô thường, khổ não, vô ngã)
và chia thành bốn yếu tố (là tứ đại: đất, nước, gió,
lửa). Từ đầu đến cuối mỗi phần của thân thể đều là

như vậy. Thậm chí nhà vệ sinh và nhà bếp được hành
giả quán chiếu bằng "thân" này.
Ai có thể quán chiếu tinh thông thân thể theo
phương pháp này thì có thể được tôn xưng giống
như một người am tường thế gian và hiểu biết tất cả
mọi lãnh vực của cuộc sống. Ðể quán chiếu rõ phạm
vi "trung ấm" từ đầu đến cuối, tất cả tam giới này
là nhờ quán chiếu theo phương pháp thật mọi thứ
trong phạm vi của "thân" và cuối cùng quán chiếu
tất cả hoài nghi đối với thân thể, điều này được gọi
là sắc pháp.
Bây giờ chúng ta tiếp tục thảo luận về tuệ giác
uyên thâm mà nó phát sinh từ thiền định liên quan
với danh pháp. Danh pháp gồm có: thọ, tưởng, hành
và thức - bốn phần này thuộc năm uẩn (sắc, thọ,
tưởng, hành, thức). Hành giả không nhìn thấy chúng
bằng mắt mình được, mà có thể cảm nhận chúng
bằng tâm thức. Chính xác hơn bốn uẩn này được
định nghĩa như sau:
Thọ (vedana) nghĩa là những cảm giác được hành
giả cảm nhận bằng tâm đôi khi nó là thọ vui, thọ khổ
và thọ trung tính.
Tưởng (sanna) nghĩa là ý thức và bao gồm ghi
nhớ và hồi tưởng.
Hành (sankhāra) nghĩa là tâm hành, ý hành và
những sự liên hệ của tâm đối với những đối tượng
ngoại trừ đặc tính cảm giác và sự nhận thức.
Thức (vinnāna) là tâm thức hay sự cảm nhận về
sắc, thinh, hương, vị, xúc, là những ấn tượng thuộc
về tâm thức, ngay giây phút đó khi những đối tượng
này tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý một
cách tương ứng.
Bốn danh pháp này là những hoạt động của tâm,
phát xuất từ tâm, có thể cảm nhận trong tâm, và nếu
như tâm vẫn còn phóng túng thì chúng là những kẻ
lừa dối của tâm, và do đó chúng là những thứ có thể
làm lu mờ chân lý.
Sự thẩm sát bốn danh pháp này hành giả phải
thực hiện bằng trí tuệ, và toàn bộ trong thuật ngữ
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)

19

thuộc về tam tướng, chúng luôn thay đổi trong bất
kỳ hình thức gì, những uẩn này luôn luôn có sự hiện
diện của tam tướng trong phạm vi của chúng. Nhưng
khi sự thẩm sát những uẩn này, hành giả có thể làm
như vậy một cách đơn độc hoặc là thực hiện bất kỳ
một trong tam tướng nào khi hành giả muốn, hoặc là
hành giả có thể thẩm sát tất cả chúng với nhau, bởi
vì mỗi cái trong uẩn và mỗi cái trong tam tướng là
những khía cạnh của chánh pháp mà nó được liên kết
và quan hệ với nhau. Như vậy nếu hành giả chỉ thẩm
sát một trong năm uẩn hoặc một trong tam tướng thì
nó sẽ đưa hành giả đến để hiểu biết và thấy được
sự uyên thâm và đầy đủ trong tất cả những uẩn và
các tướng còn lại, dường như hành giả muốn thẩm
sát tất cả chúng với nhau cùng một lúc, bởi vì tất cả
chúng có những chân lý cao cả như là biên giới, lãnh
thổ của chúng, và giống như điều đó thì thích hợp
cho chúng. Bởi vì bất cứ khi nào hành giả nhìn vào
tam tướng về ngũ uẩn, hành giả thấy được tứ diệu
đế. Ðiều đó giống như ăn thực phẩm, nó xuống bao
tử, sau đó thấm vào những phần của thân thể, tất cả
những vùng mà thích hợp cho nó.
Một người tu tập thiền định phải có tâm chánh
niệm và trí tuệ để gần gũi và quen thuộc với danh
pháp - đó là tứ uẩn. Tứ uẩn này luôn luôn thay đổi
bởi vì chúng xuất hiện trong một khoảng thời gian,
rồi biến mất hoặc đoạn diệt; vì là vô thường nên
chúng cũng đau khổ và vô ngã. Ðây là tính cách mà
chúng muốn phô bày và nói lên bản chất thật của
chúng, nhưng chúng chẳng bao giờ có thời gian để
dừng lại và quán chiếu nó. Chúng không bao giờ có
thời gian để an lạc, thậm chí trong một giây phút. Từ
ngoại cảnh cho đến nội tâm, ở khắp mọi nơi, suốt
mọi lãnh vực, chúng nhất trí cho thấy rằng đều là
vô thường, và vì thế có khổ và vô ngã, và đó là điều
chúng khước từ lòng tham muốn, có nghĩa là chúng
không có người làm chủ. Chúng muốn nói lên rằng,
chúng luôn luôn tự tại và không có sự ràng buộc, và
bất cứ ai còn si mê và chấp thủ vào chúng thì chỉ gặp
đau khổ, thất vọng, buồn chán chứa đầy trong lòng
cho đến lúc cuối cùng. Nước mắt đau khổ của người
ấy giống như con sông ngập lụt; điều này vẫn tiếp
tục như vậy mãi mãi và trong khi làm người vẫn còn
si mê và đầy sự trói buộc. Tuy vậy, người không dễ
dàng biết rằng những uẩn đó là biển lệ cho bất cứ ai
còn si mê.
Việc thẩm sát tất cả uẩn và những khía cạnh của
thân hoặc pháp của tự nhiên, với trí tuệ chơn chánh
để biết chúng một cách rõ ràng, hạn chế tối đa sự
đau khổ và giảm bớt tiến trình tái sinh. Thậm chí
người cũng có thể đoạn trừ chúng hoàn toàn trong
tâm, để người ấy có thể cảm nhận được hạnh phúc
chơn chánh.
Pháp của tự nhiên chẳng hạn như những uẩn, là
thuốc độc cho những ai vẫn còn chìm đắm trong si
mê, nhưng đối với một người thật sự biết rõ những
uẩn và pháp trong tự nhiên thì không bị nguy hại
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bởi chúng và có thể đạt được những giá trị từ chúng
bằng những đường lối thích hợp. Nó giống như một
nơi có nhiều bụi gai đương mọc lên; chúng có thể gây
nguy hiểm cho bất cứ ai không biết chúng nằm ở đâu
và họ bị vướng vào chúng. Nhưng một số người khác
biết rõ chúng và dùng chúng làm hàng rào cho một
nơi ở, như vậy người đó đã tạo được lợi ích cho mình
vì đã sử dụng chúng đúng cách. Vì vậy một người tu
tập thiền định phải khôn khéo kết hợp giữa những
uẩn và pháp trong tự nhiên.
Khi thực hành sâu sắc, hành giả đang thực hiện
việc tu tập sẽ hoàn toàn bị lôi cuốn trong việc tìm
kiếm bản chất thật của những uẩn và giáo pháp.
Hành giả hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi và
ngủ bởi vì sức mạnh tinh tiến khiến hành giả không
muốn dừng nghỉ mà lao vào việc thẩm sát bằng con
đường trí tuệ một cách tự nhiên.
Nhờ trí tuệ thấu hiểu chân lý, tâm hành giả trở
nên trong sạch, hành giả thấy được bản chất như
thật của giáo pháp ở khắp mọi nơi, thấy được phiền
não và ái dục trong bất cứ hình thức nào, điều này
không thể có được đối với người thiểu trí.
Sự so sánh sau đây có thể giúp hành giả làm sáng
tỏ điều này. Giả sử như tên trộm đánh cắp một vài
món đồ, những món đồ đó bị dơ bẩn do bởi có liên
quan với tên trộm. Nhưng chính quyền cẩn thận điều
tra vụ án cho đến khi họ có đầy đủ nhân chứng và vật
chứng, họ thỏa mãn biết rằng những món đồ bị đánh
cắp và chúng đã được hoàn lại cho người chủ cũ hoặc
cất một nơi an toàn để không có ai bị nghi ngờ là có
liên quan với chúng. Sau đó chính quyền không còn
quan tâm đến những món đồ bị đánh cắp, nhưng họ
chỉ xử lí việc phạm tội của tên trộm. Như vậy họ phải
có bằng chứng để buộc tội tên trộm và bắt giữ anh ta
rồi xử anh ta theo luật pháp. Khi có chứng cớ thật sự
về tội lỗi của anh ta, tòa án sẽ buộc tội anh ta theo
luật pháp, và những người không liên quan thì được
trả tự do, như trước khi họ đã bị vu oan.
Tâm vô minh và các pháp ở thế gian thì đều giống
như sự so sánh này, bởi vì những uẩn và các pháp
thế gian thì không có trách nhiệm về sự lầm lẫn và
hoàn toàn thoát khỏi những phiền não, và ác đạo,
nhưng những uẩn và các pháp thế gian đều có liên
quan với tam giới, bởi vì tâm hoàn toàn bị sức mạnh
của vô minh khống chế, tự nó không biết được câu
trả lời cho câu hỏi: "vô minh là gì?"
Vô minh và tâm là một và đó là cái tâm hoàn toàn
bị vô minh dẫn dắt tạo nên yêu thương và hận thù
được chôn giấu trong tứ đại và ngũ uẩn - đó là sắc,
thinh, hương, vị, xúc, và ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và tâm. Nó cũng ẩn chứa tình yêu và hận thù
qua sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong khắp tam giới.
Ðó là vạn pháp mà tất cả những hình thức trên đều bị
chấp thủ vào, và thương yêu hận thù cũng đến từ tâm si
mê này, tâm đó đã bám víu và chấp thủ chúng.
Do bởi sức mạnh chấp thủ và bám víu, tâm vô minh

đi thênh thang qua sinh, lão, bệnh, tử, và đi mãi mãi
trên con đường này trong suốt mỗi kiếp sống, bất kể
người sang hèn, tốt xấu, khắp cả tam giới này.
Những hình thức tái sanh khác nhau mà chúng sanh
bị dính mắc vào tam giới thì vô tận, tuy vậy tâm vô minh
có thể dính mắc vào bất cứ cảnh giới nào khi tái sinh
phù hợp với những điều kiện của tâm và phụ thuộc vào
điều kiện yếu hoặc mạnh, xấu tốt của chúng. Rồi cái
tâm này sẽ đi tái sanh ở những tình huống mà những
tình huống đó dẫn đến một môi trường phù hợp với tâm
có liên hệ đến.
Như vậy tâm dần dần thay đổi khác với bản chất thật
của nó, vì do bởi sức mạnh của vô minh và nó bắt đầu
làm dơ bẩn và nhuộm màu cho mọi vật trong thế gian
này bằng tính cách giả dối, như vậy nó đang làm thay
đổi bản chất tự nhiên. Nói một cách khác, tứ đại thay
đổi và trở thành người và súc vật, và rồi có sinh, lão,
bệnh, tử, phù hợp với ảo giác thường còn và sự vô minh
của con người.
Khi hành giả hiểu rõ sự việc bằng trí tuệ, ngũ uẩn và
các pháp thế gian không phải là vấn đề chính, mà cũng
không phải là điều khởi đầu của vấn đề, nhưng chúng
có liên hệ với vấn đề do bởi sự vô minh, quyền lực và
sức mạnh tạo nên vấn đề, lôi cuốn tất cả hiện tượng và
bản chất tự nhiên này, rồi trí tuệ sẽ tìm kiếm nguồn gốc
của tất cả, đó là nguồn gốc của tất cả vấn đề đã phát
sinh vô tận, và trí tuệ đã đánh mất niềm tin vào tri kiến
này mà nó nằm trong tâm. Trí tuệ đã thể nhập vào sự
kiện mà "tâm biết" vẫn còn đầy vô minh và đó là tâm
thường suy nghĩ sai lạc.
Bây giờ khi hành giả có chánh niệm và trí tuệ đã
được phát huy do sự rèn luyện lâu dài, chánh niệm và
trí tuệ có thể thấm nhuần và thể nhập thẳng vào "tâm".
Mặc dù tâm thì đầy vô minh và sẵn sàng để chiến đấu
chống lại trí tuệ, sự vô minh này không còn có thể chịu
nổi với "thanh kiếm kim cương", với tâm chánh niệm và
có trí tuệ, sự vô minh biến mất khỏi tâm mà nó được
từng tôn vinh trong nhiều thời đại.
Ngay khi vô minh bị đoạn trừ và biến mất do bởi sức
mạnh siêu phàm của tuệ đạo [20], nó là vũ khí chân
chánh được dùng cho thời điểm này, toàn bộ chân lí đã
bị ngăn chặn và bao phủ do vô minh trong vô số kiếp,
bây giờ đã được mở ra và khám phá như là những món
"đồ đã bị đánh mất" [21] hoặc như là chân lý hoàn hảo.
Giáo pháp mà hành giả chưa được biết trước đây, cuối
cùng đã xuất hiện như là tri giác và tuệ giác ở mỗi pháp
- mà hành giả đã khám phá được mà không còn bị che
giấu hoặc bị trở ngại.

Như vậy chẳng còn có một điều gì có thể phát sinh như
một kẻ thù trong tâm của hành giả trong tương lai ngoại trừ sự thăng trầm của ngũ uẩn mà hành giả cần
phải theo dõi cho đến khi chúng đạt đến cuối cùng của
bản chất chẳng có điều gì khác hơn nữa.
Như vậy toàn bộ vấn đề là sự vô minh "sự hiểu biết
sai trái" mà mãi mãi quấy phá và cản trở những điều
kiện tự nhiên, để chúng được thay đổi khỏi tình trạng tự
nhiên của chúng. Chỉ cần đoạn trừ vô minh, thế gian có nghĩa là bản chất tự nhiên của vạn vật - trở nên bình
thường và chẳng còn có một điều gì để đổ lỗi hoặc chỉ
trích. Sự việc này như thể là một tên cướp đã bị cảnh sát
tiêu diệt, và sau đó những người dân thành phố có thể
sống hạnh phúc và không còn phải lo lắng sợ hãi. Rồi
tâm có sự hiểu biết, nhận thức và đi theo chân lý của
tất cả pháp chân đế, và tri kiến này được quân bình và
không còn thiên kiến về một mặt nào.
Kể từ ngày vô minh bị đoạn trừ ra khỏi tâm, nó sẽ
không còn lại trong ý nghĩ, thiền định, hiểu biết, và
nhận thức thể nhập vào chân đế đều được kết hợp với
tâm. Mắt, tai, mũi v.v., và sắc, thinh, hương v.v. như vậy
chúng biến mất ra khỏi bản chất tự nhiên của chúng,
mà không bị đè nén hoặc bị trói buộc, mà cũng không
đẩy mạnh và khuyến khích do bởi tâm theo như thường
lệ. Bởi vì tâm bây giờ ở trong một trạng thái của pháp và
thanh thản, nó vô tư với mọi thứ cho nên nó sẽ không
còn bất cứ kẻ thù nào nữa. Ðiều này có nghĩa là tâm và
các pháp trong vũ trụ hòa hợp trong một trạng thái hết
sức an lạc và vắng lặng do bởi giá trị chân lý hoàn hảo.
Công việc của tâm và tuệ giác thể nhập vào danh
pháp đi kiềm với tâm được kết thúc ở điểm này.
Tôi muốn xin lỗi với những ai tu tập vì mục đích loại
trừ phiền não bằng cách thực hành giáo pháp của đức
Phật, và những ai đã tìm thấy lời giải thích này khác biệt
với những điều mà quí vị đã tu tập. Nhưng hành giả
cũng phải biết rằng pháp trong tất cả kinh điển cổ của
Phật giáo cũng vạch rõ vào những sự phiền não và pháp
nằm trong nó, bởi vì hành giả đừng nghĩ rằng phiền
não và pháp được che giấu ở một chỗ nào khác, ở bên
ngoài, tách rời khỏi nó.

Khi vô minh đã bị vũ khí của tuệ giác tiêu diệt, Nípbàn sẽ sáng tỏ đối với những ai thực hành đúng như
thế, hiểu biết đúng như thế, và nhận thức đúng như thế
- không có cách nào khác hơn nữa.

Người có giáo pháp sẽ có tâm vững chắc và không
còn bị ràng buộc, bởi vì giáo pháp của đức Phật dạy
cho mỗi người chúng ta, được sử dụng và cảm nhận
trong mọi tâm của chúng ta. Hành giả đừng bao giờ
nghĩ rằng giáo pháp của Phật là vấn đề của quá khứ
và tương lai và nó chỉ liên hệ với những ai chết hoặc
chưa ra đời. Hành giả phải nhận thức rằng đức Phật
đã không dạy cho những ai đã chết hoặc những người
chưa được sanh ra. Ngài chỉ dạy cho người ở hiện tiền
và cho những người còn sống như chúng ta, bởi vì bản
chất của Phật giáo là hiện hữu trong hiện tại và luôn
luôn là một vấn đề của hôm nay.

Tất cả chơn đế từ năm uẩn hoặc những cảm xúc nội
và ngoại [22] cho đến toàn bộ khắp thế gian là pháp
bảo đã được hành giả khám phá chân tướng của nó.

Cầu xin cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, và
cầu xin phước báu cho tất cả những ai đọc và nghe bài
pháp này.
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ắc pháp được dịch từ phạn ngữ Pāli
Dhammarūpa là một phần trong bốn
phần pháp chân đế: Tâm (citta), sở hữu
tâm (cetasika), sắc pháp (dhammarūpa) và níp bàn
(nibbāna).
Vậy Dhammarūpa - sắc pháp có nghĩa lý như thế
nào? chúng ta cùng tìm hiểu!
*
Sắc pháp: là pháp có bản thể thật gồm
nhiều thành phần vật chất vô tri, hay thể chất vô tri
giác hằng tiêu hoại đổi thay, hoặc có đặc tính tính
cách thay đổi và hoại diệt. Trong đó, ta phải cảm
nhận hoặc có thể thấy, mới nhận hiểu các phần tử
vật chất đó rất rất nhỏ, có thể quan sát hoặc cảm
nhận được.
Nói theo tính cách khoa học, là hàm chứa cả về
vật lý ẩn bên trong phần tử vật chất đó.
Như: một sắc có ít nhất 8 thành phần sắc cộng
lại là sắc đất, sắc nước, sắc lửa, sắc gió (địa, thuỷ,
hoả, phong), sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh
vị và sắc vật thực (nội).
* Về sự tiêu hoại đổi thay:
“Tâm qua 17, sắc nhào một khi”. Ở đây là nói
đến sự tồn tại của một sắc (pháp) được tính nương
theo phần tâm (citta) sanh diệt = 17 sát na thì sắc
pháp sanh diệt một lần (17 sát na x 3 (sát na tiểu:
sanh, trụ, diệt) = 51 sát na tiểu).
Điều cần biết là dòng tâm thức diệt sanh rồi sanh
diệt là vô cùng nhanh hay diễn biến cực kỳ mau lẹ.
Theo chú giải một khảy núng tay, tâm sanh diệt
1.666.666.666 cái, ta hình dung dù chậm 17 lần so
với tâm, nhưng cũng quá đủ để thấy sắc pháp hoại
tiêu đổi thay nhanh như thế nào.
Ngoài ra, sắc pháp biến hoại thay đổi do tác động
ảnh hưởng bởi: nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết
(utujarūpakalāpa) và vật thực (āhārajarūpakalāpa).
Cách hằng tiêu hoại biến đổi của thành phần vật
chất vô tri giác này (sắc pháp) chịu sự chi phối bên
trong thân, bên ngoài thân của bốn nhân tố: sắc
nghiệp + sắc tâm + sắc quí tiết + sắc vật thực.
Sắc pháp cùng danh pháp là hai yếu tố kết hợp
cấu tạo thành sự luân chuyển cho một kiếp sống
chúng sanh trong cõi hữu tâm, hữu sắc, hoặc riêng
phần sắc pháp thì hiện hữu cả 27 cõi hữu sắc.
Sắc pháp Dhammarūpa, ta phải thẩm nghiệm
phân biệt và cảm nhận biết cho thật kỷ, bởi dễ nhận
định lệch đi, hay sai lầm giữa chơn đế và tục đế,
giữa siêu lý và chế định, vì sắc pháp vừa thực tế vừa
vi tế. Sự nhận xét này, ta xem phần chú giải phân
định về sắc pháp như sau:
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Saéc Phaùp
(DHAMMARŪPA)
Tk. Giác Tuệ

* Một hạt bụi rất nhỏ mà mắt thường (ý nói mắt
của ta) có thể nhìn thấy được qua luồng ánh sáng
gọi là Ratharina.
* Một ratharina có thể phân ra làm 16 tajjāris.
* Một tajjāris lại đem phân ra làm 16 Anu.
* Một Anu tiếp tục phân ra làm 16 Paramanu.
Một hạt bụi nhỏ ta nhìn thấy được bao gồm bởi
4096 paramanu.
Tóm tắt:
1 hạt bụi rất nhỏ = 1 ratharinu.
Lấy 1 ratharinu phân ra 16 = 1/16 tajjāris.
Lấy 1/16 tajjāris phân ra 16 = 1/256 Anu.
Lấy 1/256 Anu phân ra 16 = 1/4096 paramanu.
Rút gọn
1 ratharinu phân ra 16 = 1/16 tajjāris; phân 16
= 1/256 Anu; phân 16 = 1/4096 paramanu
Theo các nhà khoa học hiện nay thì nguyên
tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất bất khả phân
chia......., còn vào thời Đức Phật trước dương lịch
574 năm, Paramanu là một đơn vị vi tế nhất của vật
chất, mà con người không thể tiếp tục phân tách ra
được nữa. Nhưng với nhãn quang siêu phàm, Bậc
toàn tri nhãn (Samantacakkhu) tức Nhất thế chủng
trí (Sabbaññañāna) Đức Phật, Ngài đã nhìn thấy 1
Paramanu được cấu tạo bởi bốn đại hay bốn nguyên
chất.
Bốn đại hay bốn nguyên chất đó là:
- Địa đại (sắc đất - Paṭhavī Phatu).
- Thuỷ đại (sắc nước – Apo Phatu)
- Hoả đại (sắc lửa – Tejo Phatu)
- Phong đại (sắc gió – Vājo Phatu)
Đồng thời nương theo bốn sắc đại trên, sinh ra

Đức Phật dùng phép thần thông cho hoàng hậu Khema thấy được sự thay đổi của sắc pháp

24 thứ sắc khác nhau gọi là sắc y đại sinh (sắc
nương vào tứ đại sinh ra) loại sắc nương theo sinh
ra là:
-

Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc
Sắc

thanh triệt có 5 sắc
cảnh giới có 4 sắc
tính có 2 sắc
ý vật có 1 sắc
mạng quyền có 1 sắc
vật thực có 1 sắc
giao giới có 1 sắc
biểu tri có 2 sắc
kỳ dị có 3 sắc
tứ tướng có 4 sắc

Sắc nương sinh (sắc y đại sinh) = 24 sắc
Trước khi tìm hiểu đặc tính và tính năng của các
thứ sắc nêu trên, ta cần biết thêm tám tính chất của
sắc pháp như sau (hay cách gọi về sắc pháp có 8
ý nghĩa):
1) Pháp hiệp thế (Lokiya): là một trong năm uẩn
(sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức
uẩn), bởi chúng phụ thuộc (nằm trong) năm uẩn.
2) Pháp dục giới (Kāmāvacara): do lấy hết 28
sắc, vì chúng nằm trong phạm vi của cõi dục lạc
(cõi dục giới)

3) Pháp vô nhân hay pháp phi nhân (Ahetuva):
vì là thành phần vật chất vô tri giác, nên không có
nhân tương ưng (tham, sân, si, vô tham, vô sân,
vô si).
4) Pháp hữu duyên (sappaccaya): vẫn có, hay
bị tác động duyên trợ tạo, tức do nghiệp (kamma),
tâm (citta), quí tiết (utu) và vật thực (āhāra) giúp
tạo ra.
5) Pháp hữu vi (Sankhāra): sắc pháp bị chi phối
bởi bốn nhân trợ tạo kamma, citta, utu và āhāra.
6) Pháp hữu lậu (Sāsava): là đối tượng hay cảnh
của dục vọng (tứ lậu: dục lậu tức sở hữu tham, hữu
lậu tức tham bất tương ưng sanh cho người sắc giới
– vô sắc và người dục giới đắc thiền, tà kiến lậu tức
sở hữu tà kiến và vô minh lậu tức sở hữu si).
7) Pháp vô cảnh (Anārammaṇam): ở đây ý nói
không tự nhận biết cảnh, mà chỉ làm chỗ nương cho
tâm thức biết cảnh, hoặc là gọi pháp phi sở duyên,
chỉ làm chỗ dựa cho ý thức biết cảnh.
8) Pháp phi trừ (Appahātabba): khác với danh
pháp (cần đoạn trừ phiền não), sắc pháp không
thể đoạn diệt các kiết sử như phần danh pháp; tuy
nhiên vẫn phải bị luật vô thường chi phối, chỉ khi
“Vô dư níp bàn” thì sắc pháp tự diệt mất (không còn
sanh diệt).
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Theá giôùi quan Phaät giaùo

qua Kinh taïng Nikaya
HT. Thích Thiện Tâm
(tiếp theo & hết)

Giáo dục tứ đế, một quá trình giáo dục khoa
học và nhân bản, hình thành nhân cách toàn
diện con người mọi thời đại

Khi tìm hiểu giáo dục Phật giáo, tứ đế là một phần
giáo lý đặc biệt quan trọng được đề cập trong hầu
hết các kinh.
A. Mối tương quan giữa ngũ uẩn và tứ đế
Khi trình bày về tứ đế là Phật muốn nói đến thực
trạng hiện hữu bất như ý của con người và nguyên
nhân của nó trong quá trình nhận thức về thế giới và
con người, đồng thời nêu bật khả năng và phương
pháp tự thân con người giải quyết mọi vấn đề mà
thực tiễn đem lại; nghĩa là thực trạng nguyên nhân
và hậu quả, cứu cánh và phương tiện, đau khổ và
hạnh phúc, mê và ngộ, thiên đường và địa ngục,
Phật và chúng sanh, sanh tử và Níp bàn…. Tất cả
đều tùy thuộc vào trình độ nhận thức và hoạt động
của con người và xã hội loài người. Con người có thể
tạo thiên đường cho chính mình và ngược lại cũng
tạo địa ngục cho chính mình. Nhân quả là hai mặt
tồn tại của một thực tại mâu thuẫn diễn ra trong quá
trình tồn tại và đấu tranh thống nhất giữa các mặt
đối lập, liên tục vận động và phát triển theo chiều
của vòng tròn xoắn ốc của tự thân sự vật hiện tượng
của tự nhiên, xã hội và con người và các mối quan
hệ của chúng. Nói theo luận ngữ Phật giáo là nhân
quả thế gian (Khổ - Tập), và nhân quả xuất thế gian
(Diệt – Đạo).
B. Vấn đề nhân quả và nghiệp báo, một nội
dung giáo dục quan trọng nhằm hoàn thiện
nhân cách của con người
Tất cả sự vật hiện tượng của tự nhiên, xã hội
và con người không phải tuần hoàn, biến dịch một
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cách ngẫu nhiên, hoặc do sự tác động bởi một sức
mạnh siêu nhiên nào mà phải tuân theo một quy luật
chung. Đó là quy luật nhân quả. Quy luật này vận
hành không phải chỉ do một yếu tố đơn thuần mà nó
còn mang nhiều yếu tố phụ thuộc, nội hàm và ngoai
diên. Do đó, nhân quả cũng như nghiệp báo - một
định luật tác động trong, mang tính chất nhân quả
của con người và mọi loài sinh vật – cũng như đều
là hệ quả tất yếu xuất phát từ nguyên lý duyên khởi
và mang tính vận động và trương thuộc (vô thường,
vô ngã). Nhân là năng lực tác động và quả là sự hình
thành năng lực tác động là trạng thái tiếp nối nhau,
tương quan biện chứng của quá trình nhân => quả
=>nhân, không rời nhau mà tồn tại. Không gây nhân
thì không gặp quả, gây nhân nào thì gặp quả ấy…
định luật nhân quả đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Trên bình
diện hoạt động xã hội con người và các sinh loại, luật
nhân quả biến thành luật nghiệp báo (Kamma) và tác
động chi phối đến toàn bộ đời sống dưới nhiều tính
chất và biểu hiện vô cùng phức tạp.
Vì nhân quả mang ý nghĩa duyên sinh vô thường
và vô ngã. Do đó, nếu hiểu nhân quả như một tính
chất nhất định độc lập với tính duyên sinh vô ngã thì
sẽ trở thành một định kiến sai lầm trong nhận thức
của con người.
Đây là hệ thống giáo lý được cụ thể hóa từ giáo lý
duyên sinh vô ngã, trên cơ sở lấy con người làm đối
tượng nghiên cứu bằng những phương pháp nghiên
cứu và thực nghiệm dựa trên nền tảng tư duy và
hành động khoa học nhằm mô tả, phân tích và chứng
minh tất cả nguyên nhân và hệ quả tất yếu hoặc khả
hữu trong mọi tình huống và biểu hiện trong mối
quan hệ giữa con người và thế giới. Tứ đế còn đề ra
những biện pháp tích cực và hữu hiệu giúp con người
tự giải đáp và tự giải quyết mọi vấn đề liên quan đến
những mâu thuẫn và tồn tại của tự thân mỗi người,

con người với con người, con người với tự nhiên và
xã hội bằng chính khả năng của con người và những
con người với điều kiện khi con người và những con
người đã hiểu đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng
và hành động đúng. Nói tóm lại là đời sống đúng
theo các nguyên lý, quy luật vận hành của thế giới
khách quan, tức là đạt được năng lực hiểu và làm chủ
xã hội, làm chủ tự nhiên và làm chủ bản thân mình.
Như vậy, chính từ đó đã trang bị cho người một đời
sống có ý nghĩa, một cuộc sống mình vì mọi người và
mọi người vì mỗi người – tự lợi lợi tha (tức là sống có
ích cho mình và có ích cho đời), tự giác giác tha, giác
hạnh viên mãn (tức là tự mình nỗ lực đạt được trí
tuệ để sống đúng và vận dụng những quy luật khách
quan và giúp cho người khác cũng đạt được như thế,
là đã đạt được mẫu người có nhân cách toàn diện
vậy). Mẫu người như vậy có gì khác với mẫu người
toàn diện mà xã hội chúng ta nỗ lực phấn đấu để
thực hiện? Để kết thúc phần nghiên cứu này chúng
ta hãy nghe chính đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo,
chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn pháp
thánh đế mà chúng ta phải luân chuyển luân hồi lâu
năm, ta hỏi các người bốn thánh đế ấy là gì? Này các
tỳ kheo, bốn thánh đế ấy
là khổ, tập, diệt,
đạo thánh đế” (kinh Đại Níp
bàn – Trường Bộ
III, trang 90).
Kết Luận
Tổng quan những vấn
chúng ta thấy Phật giáo
tư tưởng rất uyên áo khi
đề con người và thế giới
nào thì Phật giáo cũng
vị trí và giá trị nhân bản
qua thế giới quan

đề trình bày trên
có một hệ thống
đề cập đến vấn
trên bình diện
đề cao vai trò,
của con người
duyên sinh vô

thường vô ngã của ngũ uẩn và tứ đế đượm màu sắc
biện chứng và lịch sử, tất cả sự vật hiện tượng đều
do những yếu tố này thành lập, ly khai chúng tất
nhiên không có con người và thế giới, hiểu đúng bản
chất con người và thế giới để trở lại cải tạo thế giới và
phục vụ cho con người cũng chính là nhiệm vụ trọng
tâm của Phật giáo.
Như vậy, theo quan điểm khoa học, thế giới quan
Phật giáo khẳng định vị trí và nhiệm vụ của con
người, khả năng nhận thức quy luật vận hành của
thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy đều tùy thuộc vào
mối quan hệ tư duy và tồn tại. Một đặc trưng then
chốt là nếu không dựa trên nền tảng thế giới quan và
phương pháp luận khoa học thì không thể giải thích
đúng đắn vấn đề con người, hoặc sẽ biến lý thuyết
triết học về con người thành công cụ lý luận cho thần
học. Do đó, cần nhấn mạnh ý nghĩa tự nhận thức của
con người trong việc xây dựng một hệ thống về thế
giới; tư duy con người trong giải quyết vấn đề cơ bản
của triết học, và đó cũng là vấn đề của Phật giáo cần
quan tâm nghiên cứu và giới thiệu cho mọi người.
Trong đường hướng giáo dục của Phật giáo thời
hiện đại, giáo dục Phật giáo cần chú ý phát huy
chánh pháp và loại trừ tà pháp để góp phần thực
hiện đường lối Giáo hội đã vạch ra là “Đạo pháp –
Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” đây cũng thể hiện tinh
thần khế lý khế cơ trong hệ thống giáo dục Phật
giáo vậy. Tin tưởng nền giáo dục Phật giáo sẽ góp
phần tích cực vào trong nền giáo dục quốc dân để
sự nghiệp xây dựng đất nước
và bảo vệ Tổ
quốc sớm đạt mục tiêu dân giàu
nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ và văn
minh, phù hợp
với tinh thần trang nghiêm Phật
độ; phụng sự
chúng sanh là thiết thực chư
Phật vậy”.

Mandalay Miến Điện
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Quốc tế.

hật tử Henry Stell Olcott (người Mỹ), đã
sáng chế ra lá cờ Phật giáo 6 màu, vào
năm 1950 và đã trở thành lá cờ Phật giáo

Ông sinh năm 1832 tại Orange (Mỹ), lớn lên đi
học, và thành đạt tại đại học Columbia, nhập ngũ
theo lệnh động viên.
Năm 1866, ông xin xuất ngũ và theo học ngành
luật rất nổi tiếng, trong thời gian nầy, ông nghiên
cứu về Tôn giáo Á đông và chú tâm đặc biệt về Phật
giáo.
Năm 1878, ông Henry Stell Olcott cùng bà
Helena Petrova Elavatsky (người Nga), sang Ấn Độ,
quê hương của đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gotama,
để nghiên cứu và tầm đạo. Sau 2 năm nghiên cứu
ông bà nhận thấy dân Ấn Độ theo đạo Phật quá ít,
đa số dân chúng đều là tín đồ của đạo Bà la môn;
các Thánh tích của đức Phật đã trở thành hoang
phế, có nơi bị xen lẫn với các di tích được xây dựng
mới của Ấn giáo và Bà la môn giáo; do không tìm
được tinh hoa, cội nguồn của chánh Pháp, hai vị
đành bỏ đất Ấn, tìm sang xứ khác.
Năm 1880, họ tìm đến Tích Lan (Sri Lanka), vì ở
đảo này, theo Phật sử, thì vào thế kỷ thứ III trước
công nguyên, chính đức vua Asoka (A Dục vương)
đã cho truyền đạo Phật đến đây. Lịch sử Phật giáo
ghi rằng: Vào năm 218 công nguyên, đức vua Asoka đệ nhị (Chuyển Luân Thánh Vương) đã bảo trợ
cuộc kết tập Tam tạng lần thứ 3 với 1.000 vị Thánh
Tăng Alahán do ngài Đại đức Tissa chủ tọa, sau đó
đức vua đã thỉnh cử 10 đoàn tăng lữ đi truyền bá
chánh Pháp khắp nơi, nhất là thỉnh đức Thánh Tăng
Mahinda truyền khẩu toàn bộ Tam Tạng đã được kết
tập lần thứ 3 sang đảo Sri Lanka, cho xây chùa và
truyền bá chánh Pháp một cách rộng rãi tại xứ này.
Ở tại Tích Lan không bao lâu, hai vị phát tâm xin
qui y Tam bảo tại một ngôi chùa nhỏ ở phía Nam
đảo Sri Lanka. Khi trở thành Phật tử, ông quyết tâm
học hỏi, nghiên cứu Phật giáo tại đảo quốc này.
Ông nhận thấy dân chúng theo đạo Phật thì rất
đông, nhưng ý chí tinh thần thì quá ư phức tạp, độn
căn chậm chạp, vì thế, ông có tâm nguyện muốn
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xây dựng lại tinh thần đoàn kết, hòa hợp, để tạo
thành sức mạnh cho Phật giáo Tích Lan, nên ông đã
cố gắng viết quyển Đạo Phật Cương Yếu bằng bản
ngữ để cho người dân có ý thức về đạo Phật; mặt
khác, ông muốn làm một biểu tượng để qui tụ tất cả
Phật tử Tích Lan trong nước bằng cách vẽ lên một
lá cờ Phật giáo với 6 màu sắc theo hào quang của
đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni Gotama.
Năm 1950, lá cờ được công nhận là lá cờ Phật
giáo Quốc tế trong Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới
họp lần đầu tiên tại Tích Lan.
Năm 1952 lá cờ Phật giáo Quốc tế, một lần nữa
đã được xác định tại Hội nghị Phật giáo Thế giới họp
tại Nhật Bản.
Phật tử Henry Stell Olcott từ đó đã trở thành một
Phật tử kiên trung của đạo Phật; ông thường đến
Nhật Bản để thuyết pháp rất nhiều lần; ông kêu gọi
tinh thần đoàn kết Phật giáo, là sự thống nhất giữa
Bắc tông và Nam tông trên khắp thế giới, bằng cách
hướng sự chú ý về những nguyên tắc căn bản của
đạo Phật.
Ông qua đời tại tư thất của ông ở tại làng Adyar
Ấn Độ, thọ 75 tuổi; ông rất được nhân dân ngưỡng
mộ và tôn sùng như đức vua Asoka (một vị đại đế
Phật tử lừng danh của Ấn Độ vào thế kỷ thứ III công
nguyên); hằng năm đều có lễ kỷ niệm ngày mất của
ông Henry Stell Olcott và được cử hành long trọng
trên khắp đất nước Sri Lanka.
Lá cờ Phật giáo là biểu tượng về hào quang 6
màu của đức Phật. Sau khi chứng quả vô thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề (tại
Bodhigāya) tại khu rừng Uruvela của xứ Senāni vào
ngày 15-4 âl năm Dậu, đức Thế Tôn đã tọa thiền và
kinh hành qua lại dưới cội cây Bồ Đề trong suốt 7
tuần lễ để vui hưởng hương vị Niết bàn. Vào tuần

lễ thứ 4, chư Thiên hóa ra căn nhà bằng
ngọc ở phía tây bắc cây bồ đề đức Phật
ngự vào tọa thiền, nhập định; lúc ấy Ngài
đã quán thấy những điểm cao thâm vi
diệu của Pháp tùy thuộc phát sanh duyên
khởi đề cập đến tính chất nhân quả liên
quan của các Pháp và từ kim thể của Ngài
đã phóng ra hào quang 6 màu trọn 7 ngày
đêm làm cho chư Thiên khắp nơi đều hân
hoan vui mừng khôn xiết.
Sáu màu hào quang đó chính là kết
quả về công hạnh tu tập Ba la mật bờ cao
thượng của Bồ tát, nhất là pháp đại thí mà
Ngài đã thực hành suốt thời gian bồi bổ Ba
la mật 20 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp.
Theo đó:
1. Màu xanh dương: Pāli (Nīla) tượng
trưng cho sự bố thí mắt đến vị bà la môn
mù mắt.

Soáng

Trong Thöïc Taïi
Viên Minh

C

on người từ lúc mới sơ sinh đã biết
hướng ra thế giới bên ngoài để thu thập
những thông tin cần thiết cho đời sống.
Đến bốn năm tuổi đã tích lũy được những kiến
thức cơ bản để có thể xử lý những sinh hoạt thông
thường. Sau đó nhờ học tập từ gia đình, bè bạn,
học đường và cộng đồng xã hội; kết hợp với khả
năng tư duy, chiêm nghiệm, phán đoán mà kỹ năng
và kinh nghiệm ngày càng phong phú, đa dạng và
cũng càng phức tạp hơn.
Hoa sen hồng được bình chọn là Quốc hoa

2. Màu vàng: Pāli (Pīta) tượng trưng
cho sự lóc thịt bố thí cho cọp ăn.
3. Màu đỏ: Pāli (Lohita) tượng trưng
cho hành động móc gan, lấy máu chữa
bịnh cho mẹ.
4. Màu trắng: Pāli (Odāsa) tượng trưng
cho sự bố thí bạch tượng lúc Ngài là thái
tử Vessantara, xứ Jetuttara.
5. Màu gạch: Pāli (Menjet) tượng trưng
cho màu chân của chim phụng, vì lúc đó
bồ tát sinh làm chim và Ngài đã bố thí
mạng sống cho dạ xoa ăn thịt.
6. Màu tổng hợp (của 5 màu trên):
tượng trưng cho ánh lửa đang rực cháy,
do có kiếp Ngài sinh làm thỏ và đã tự nhảy
vào lửa đỏ để nướng thịt mình thí cho kẻ
đói.

Nếu một người không thể tiếp thu thông tin cần
thiết từ bên ngoài thì anh ta chỉ có thể sống một đời
sống thực vật. Vì vậy, hướng ra bên ngoài không
phải là một sai lầm - mà đó chính là điều kiện tiến
hóa tất yếu của đời sống con người trong cộng đồng
xã hội.
Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường,
thất vọng… chính là ở chỗ: Con người không biết
rằng mình đã dần dần bị dính mắc, sa lầy, sống lệ
thuộc vào thế giới bên ngoài đến độ hoàn toàn bỏ
quên chính mình – vong thân – và tha hóa... Albert
Camus đã giật mình khi phát hiện rằng, mình không
còn là chính mình nữa mà đã trở thành một kẻ lạ
mặt tự bao giờ!
Trên mỗi đối tượng tiếp xúc hàng ngày, chúng ta
không ngừng gia thêm những tình cảm, chẳng hạn
như ưa, ghét, tham, sân... rồi tùy thuộc vào những
cảm tính đó chúng ta chủ quan chọn lựa, lấy bỏ.
Ở một mức độ nào đó, điều này xem ra cũng
là chuyện tự nhiên, bình thường; nhưng khi những

Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)

27

thái độ này ngày càng được tích lũy, vun bồi, gia
tăng, phát triển cho đến khi trở nên quá sâu dày,
kiên cố... thì bắt đầu trở nên nguy hiểm!
Tại sao? Lý do là chúng ta đã hình thành những
thành kiến, cố chấp, hận thù, oan kết hay những
say mê, chìm đắm trong thế giới bên ngoài, đến
độ chúng ta đánh mất khả năng quay trở lại chính
mình.
Điều này biểu hiện quá rõ đối với những người
ghiền cờ bạc, rượu chè, ma tuý... Nhưng thật ra, ít
nhiều gì chúng ta cũng đều sống trong một mức độ
vong thân nào đó. Bằng chứng là khi yêu ai hay giận
ai, khi thất bại hay nhục nhã… chúng ta có thể quên
ăn, mất ngủ, đứng ngồi không yên; kẻ thì lo âu, sợ
hãi, người lại thất thần, đãng trí…
Kết quả tâm lý ấy đơn giản chỉ vì chúng ta đã bị
dính mắc khá sâu vào ngoại cảnh. Lúc đó, chúng ta
muốn nghỉ ngơi, thanh thản dù chỉ trong chốc lát
cũng không phải dễ dàng gì!
Trường hợp trên giống như ví dụ này: Tâm chúng
ta co dãn như một sợi dây thun. Nếu sợi dây thun bị
kéo quá căng và dính kẹt vào một vật nào đó, một
lát hay một vài lần thôi thì có vẻ như không sao;
nhưng nếu bị kéo căng lâu ngày hay nhiều lần thì
sợi thun khó có thể trở lại trạng thái bình thường
ban đầu.
Cho nên, một khi đã bị căng dãn bất khả hồi thì
xem như dây thun đã hỏng. Một cái cân lò xo cũng
vậy, nếu cân quá tải nhiều lần, nó có thể bị dãn ra
và không trở về số không được nữa! Trường hợp cái
cân bị hỏng thì ai cũng dễ dàng phát hiện, nhưng ít
ai có thể nhận ra cái tâm mình đã bị hư hỏng quá
nặng một khi nó bị dính mắc quá nhiều không còn
rỗng rang, thư thái được nữa.
Bạn có thể ngồi yên lặng một lát được không?
Khó lắm, nếu như bạn đang bị ràng buộc vào một
cái gì đó, bấy giờ cái tâm của bạn đang tự biểu lộ là
nó đã bị lệ thuộc và dính mắc đến mức độ nào.
Một người đang bận tâm, hay đang chìm sâu
trong những kỷ niệm vui buồn quá khứ, đang toan
tính cho một viễn ảnh tương lai, đang mong cầu
một sở đắc, đang tức giận hoặc say mê ai đó… thì
khó có thể tập trung vào hiện tại hay trở lại với
chính mình.
Khi chúng ta phiền não, khổ đau, lo âu, sầu
muộn… tức là chúng ta đang để cho ngoại cảnh can
dự quá nhiều vào đời sống nội tại của mình.
Trước hết, chúng ta phải thấy ra tình trạng vong
thân, tha hóa này để tự cứu mình ra khỏi sự lệ
thuộc, sự dính mắc, sự buộc ràng vào thế giới xung
quanh.
Khi chúng ta gỡ sợi dây thun ra khỏi chỗ dính
mắc, phản xạ đầu tiên là nó sẽ trở về tình trạng tự
nhiên ban đầu của nó. Cũng vậy, sau khi được thư
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giãn, buông xả, nghỉ ngơi hoàn toàn, tâm trí chúng
ta sẽ tự quay về với thực tại thân - thọ - tâm – pháp.
Trở về thực tại, Thiền Vipassanā gọi là chánh niệm,
và Thiền Tông gọi là hồi quang phản chiếu.
Tâm có chánh niệm thì không lang thang hướng
ngoại hay bỏ mặc chính mình – không thất niệm ngay
nơi thực tại thân tâm đang diễn ra trong mỗi người.
Tuy nhiên, trở về với chính mình không phải là trở
về khởi điểm đã trôi vào quá khứ, mà chính là trở về
tình trạng đang là - thay vì cố gắng giải quyết, chọn
lựa, lấy bỏ đối tượng. Ngay lúc đó, bạn chỉ cần trọn
vẹn với thực tại mà không cần thêm bớt bất cứ điều
gì.
Có thể bạn chánh niệm trên một đối tượng bên
ngoài, hãy trọn vẹn với đối tượng ấy, không xao lãng,
cũng không chìm đắm là được.
Sau đây là một vài gợi ý điển hình giúp bạn dễ
dàng trở về với thực tại:
- Có thể bạn thấy mình đang thở, cứ để yên cho
nó tiếp tục thở như nó là, đừng thêm bớt gì cả. Nhớ
là đừng thêm động tác nào nhằm làm chủ nó, hãy để
hơi thở làm công việc tự nhiên của nó, đó chẳng phải
là sở trường của nó sao?
Nhiều người tưởng rằng thiền hơi thở là phải thở
theo một cách nào đó để định tâm, nhưng làm như
vậy bạn lại xen vào trạng thái tự nhiên của hơi thở,
đồng thời bạn bị rơi vào qui trình của sự dính mắc
bên trong. Trừ phi bạn đang tập kỹ thuật dưỡng sinh,
yoga hay khí công gì đó.
Không dính mắc, không có nghĩa là hoàn toàn bỏ
rơi thế giới bên ngoài. Đời sống là một sự tương giao
gắn bó trong ngoài. Nếu bạn dính vào bên ngoài thì
quên mất bên trong, và ngược lại. Thế là bạn tự cô
lập, phân ranh, một chiều, tức là bạn chỉ sống được
một nửa sự sống của bạn mà thôi! Hay đúng hơn,
bạn vẫn còn bị vướng kẹt bên lề cuộc sống vốn luôn
trôi chảy không ngừng.
Đức Phật lấy ví dụ một khúc gỗ trôi giữa dòng
sông. Nếu nó kẹt vào bờ bên này hay bờ bên kia thì
nó không thể thuận dòng ra biển cả.
Sự sống là dòng sông, là dòng pháp. Hãy sống
thuận dòng, thuận pháp, đừng bơi ngược dòng cũng
chớ đắm chìm trong đó. Đối đầu và mê đắm chính là
bản chất của sự dính mắc chấp thủ.
Vậy hãy để tâm bạn làm việc nên làm, không cần
ngưng trụ. Chỉ cần bạn đừng quên mình đang thở
thôi là đủ rồi. Đừng bắt hơi thở phải thế này, thế kia
với ý đồ định tâm hay vì một mục đích tương lai nào
khác. Làm thế, bạn vô tình dựng lên cái ngã tạo tác
đầy tham vọng điều khiển theo ý mình.
- Khi đang đi, đứng, ngồi hay nằm, hãy trọn vẹn
với trạng thái diễn biến ấy. Đừng để tâm lang thang
ra khỏi động thái của thân và đừng để cái ngã quản
lý có cơ hội xen vào.

Tâm không an trú nơi thân gọi là tâm bất tại,
thất niệm hay phóng tâm. Tâm cùng hợp nhất với
thân gọi là tự tại, nhất như, hay chánh niệm.
Nhất như không có nghĩa thân tâm (danh sắc)
là một - mà là một sự kết hợp tự nhiên, hài hòa và
đồng bộ với nhau. Rõ hơn, là tâm không bỏ quên
thân vì bị thu hút bởi đối tượng của tham sân si. Đó
là ý nghĩa đích thực của chánh niệm.
Tuy nhiên, bạn đừng quá chú ý vào những trạng
thái đi, đứng, ngồi, nằm này với tham vọng trụ tâm
hay để tìm kiếm điều gì trong đó; vì như thế tâm
bạn lại bị dính vào một đối tượng hay một mục đích
khiến bạn phải phân tâm hay ngưng trệ - nghĩa là
không thể chánh niệm một cách trọn vẹn với thực
tại đang là.
Trở về trọn vẹn với đi, đứng, ngồi, nằm chủ yếu
là không để rơi vào tình trạng vong thân, tha hóa,
chứ không có nghĩa là tự cô lập mình với thế giới
bên ngoài.
- Nếu bạn có khả năng bao quát hơn, có thể thấy
mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày của bạn, chẳng
hạn như ăn uống, tắm giặt, nấu nướng, lau quét, lái
xe, mở cửa, đóng cửa, mặc áo, mang giày...
Dầu bạn làm gì cũng không quên mình thì thật
là tuyệt vời. Được như vậy, bạn có thể ung dung,
tự tại khi làm gì cũng không ra ngoài chánh niệm
nơi thực tánh tự nhiên. Lúc đó, tâm bạn sáng suốt,
trong lành và ổn định một cách tự nhiên, không cần
gia tâm tọa thiền hay nhập định gì cả.
- Sâu sắc hơn, bạn có thể trọn vẹn được một
cách trung thực những cảm giác trên thân như đau
nhức, nóng nực, mát mẻ, êm ái… hoặc những cảm
xúc trong tâm như vui vẻ, buồn bực, bức xúc, thanh
thản…
Trở về trên thân tương đối dễ, nhưng trở về với
những cảm giác thì khó hơn nhiều. Vì khi có cảm
giác khổ chúng ta thường muốn chấm dứt nó ngay,
và vô tình làm gia tăng cảm giác khổ ấy. Khi có cảm
giác lạc chúng ta thường muốn níu giữ nó lại, vì vậy,
biến nó thành nỗi khổ của sự lo sợ mất mát.
Chúng ta càng bị trói buộc vào bên ngoài, thì bên
trong những cảm giác càng gia tăng; nhưng, hoặc
là chúng ta quên mất không hề hay biết, hoặc là
chúng ta bóp méo, nhồi nắn nó một cách chủ quan
tùy theo độ dính mắc sâu cạn, ít nhiều.
- Vi tế hơn, khi tâm bạn ưa thích hay bất bình, nó
thường hướng chú ý vào đối tượng hơn là chính nó,
nơi đã phát sinh ra những thái độ phản ứng ấy.

đối phó với tình hình bên ngoài mà quên rằng cái
quan trọng chính là thái độ phản ứng của tâm mình!
Nhưng bạn thường không muốn biết tâm mình đang
như thế nào mà chỉ muốn biết đối tượng ra sao. Như
thế là bỏ gốc theo ngọn.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn đừng bắt
tâm dừng lại, cũng đừng buông thả cho nó chạy
rong! Bạn chỉ cần nhìn lại hiện trạng tâm mình là đủ
rồi! Cứ để mọi việc tự động điều chỉnh, bạn không
cần phải gia công giải quyết, kiểm duyệt, phê phán
hay biện minh gì cả.
Tóm lại, chúng ta giống như những người ham
tìm kiếm thú vui hoặc bất mãn với hoàn cảnh hiện
tại mà bỏ nhà ra đi mong cầu đạt được sở thích, ước
nguyện!
Bằng cách ấy, chúng ta cứ ra đi, đi mãi, quên
cả đường về, đành phải tha phương cầu thực, nay
đây mai đó; lang thang theo những bước thăng trầm
trong niềm vui, nỗi khổ bên ngoài mà không biết
rằng nhà mình xưa nay vốn đầy đủ tất cả, chẳng
thiếu điều gì.
Vì thế, đừng lang thang tìm cầu một miền đất
hứa, mà quên đi ngôi nhà sẵn có của mình, đó là
thực tại hiện tiền. Đức Phật khuyên chúng ta “Hãy
trở về mà thấy” (Ehipassiko). Rõ hơn, Ngài dạy: “Ta,
quả thật là nơi nương nhờ của ta, ai khác có thể là
nơi nương nhờ? Khi ta đã thuần tịnh, đó là nơi nương
nhờ khó được”.
Mạnh Tử nói: “Trời đất đầy đủ nơi ta, chân thành
trở về với chính mình, không hạnh phúc nào lớn
hơn”.
Huệ Năng nói: “Không ngờ tự tánh vốn tự đầy
đủ”.
Cô đọng lại, trở về thực tại giúp chúng ta:

Vì vậy, khi yêu thương, hờn giận, hài lòng, bất
mãn… bạn chỉ lo quan tâm đến đối tượng bên ngoài
mà không thấy chỗ xuất phát thái độ bên trong, đó
là cái tâm của bạn!

- Hóa giải những ràng buộc: Người có chánh niệm
ít khi bị dính mắc, và nếu có bị dính mắc thì cũng
thoát khỏi dễ dàng hơn những người thất niệm.
- Sống an nhiên tự tại: Người bỏ quên chính mình
thì không thể an nhiên, tự tại; do đó cũng không
thể thanh thản, thoải mái. Điều này chỉ có được nơi
người luôn sống trọn vẹn với thực tại hiện tiền.

Như vậy, phản ứng theo thói quen, bạn chỉ lo
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gì người ta thường hay quên, hay lãng trí. Trái lại,
người có chánh niệm tuy không cố ý ghi nhớ điều gì
nhưng vẫn dễ dàng nhớ được điều mình đã làm.
- Dễ dàng định tâm: Khi tâm đang bận rộn lo
nghĩ về một điều gì, như tưởng nhớ hay tức giận
một ai đó thì rất khó tập chú vào công việc hiện tại.
Hành động trở nên vụng về, không chính xác. Người
chánh niệm nhờ trọn vẹn với mình nên rất dễ dàng
tập trung tâm ý trong hiện tại.
- Bảo toàn nguyên khí: Theo nguyên lý y học cổ
truyền phương Đông thì ”Tinh thần nội thủ” không
những có thể bảo toàn được nguyên khí khỏi bị phân
tán, mà còn phát huy được nội lực chân chính.
- Dễ dàng tự chủ: Một người tinh thần bị phân
tán đã không thể chú tâm thì làm sao có thể tự điều
phục được. Giống như một người lái xe bị ngoại cảnh
chi phối không thể điều khiển tốc độ hay hướng đi
thích ứng được nên rất dễ gây ra tai nạn. Còn người
chánh niệm không cần cố gắng vẫn có thể tự chủ
một cách rất tự nhiên.

Hỏi:
- Thầy nói, trong quan hệ với ngoại giới, chúng
ta thường quan tâm đến đối tượng mà quên chính
mình, như vậy là bỏ gốc lấy ngọn. Có phải ý thầy
muốn nói đừng quan tâm đến người khác, chỉ nên
lưu ý đến tâm tư nguyện vọng của mình?
Đáp:
- Không phải vậy, chỉ quan tâm đến ý muốn của
mình mà không để ý đến tâm tư nguyện vọng của
người khác là ích kỷ. Chúng ta cần phải quan sát,
lắng nghe hay học hỏi những người xung quanh,
nhưng cũng không được bỏ quên chính mình, không
để bị tha hóa.
Tùy trường hợp mà chúng ta quan tâm bên
trong, bên ngoài hay cả hai. Vì chúng ta thường quá
quan tâm đến đối tượng bên ngoài đến độ quên lãng
chính mình, do đó cần phải trở về với mình trước.
Khi tâm đã tương đối an ổn thì nên hướng tâm quan
sát thế giới xung quanh; và khi tâm đã vững vàng,
sáng suốt thì chúng ta có thể quan sát cả trong lẫn
ngoài mà không bị thiên lệch.

Hỏi:
- Khi đi bộ trên phố hay lái xe ngoài đường - nếu
chánh niệm - chúng ta chỉ quay vào trong trọn vẹn
với thân-thọ-tâm-pháp, không quan tâm bên ngoài
liệu có gây tai nạn không?
Đáp:
- Tất nhiên nếu bạn chỉ chăm chú vào trong mà
không quan tâm bên ngoài thì rất dễ gây tai nạn,
nhất là khi ở chỗ đông người hay nơi nguy hiểm.
Như chúng ta đã biết, quá chăm chú vào trong sẽ bị
dính mắc bên trong, và ngược lại, quá quan tâm bên
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ngoài thì dễ bị vong thân.
Khi bạn đang đi bộ hay lái xe mà bị lôi cuốn vào
một đối tượng nào đó, dù trong hay ngoài; ví dụ như
bạn đang chìm đắm trong ý nghĩ hận thù hay thương
tiếc, lúc đó, bạn quên rằng mình đang đi hay đang lái
xe, và tất nhiên bạn rất dễ gây tai nạn giao thông. Đó
là thất niệm chứ không phải chánh niệm. Khi chánh
niệm bạn đã nhất tâm, không phân tán, không quên
mình, nên bạn có thể chú tâm trọn vẹn với việc lái
xe hay đi bộ.
Chánh niệm không phải là chỉ chuyên chú vào
thân-thọ-tâm-pháp như những đối tượng đơn độc,
tách biệt và cố định mà là thân-thọ-tâm-pháp diễn
biến trong mối quan hệ tương giao duyên khởi với
thế giới bên ngoài.
Ví dụ như khi đang đi trên phố, nếu tâm bạn bị
cuốn hút trong một mối lo toan nào đó, bạn có thể
va vấp hoặc đụng chạm vào người khác; nhưng khi
chánh niệm, tâm trí bạn bén nhạy đến nỗi có thể cảm
nhận được mọi diễn biến xung quanh mà vẫn không
quên chính mình.
Sai lầm của bạn là không thấy được sự khác biệt
giữa niệm và định, hay giữa trọn vẹn với thực tại và
sự tập chú vào bên trong điều này có thể cần thiết khi
bạn thiền định. Tuy nhiên, thiền định cần một nơi an
toàn để thực hiện, còn đang lái xe hay đi trên đường
phố thì bạn cần phải chánh niệm mới an toàn.

Hỏi:
- Thầy nói chánh niệm là trọn vẹn với thực tại?
Vậy khi tham dục, sân hận, ngã mạn sinh khởi… cũng
cứ trọn vẹn với chúng hay sao? Thế thì làm sao đoạn
tận tham, sân, si như đức Phật dạy được?
Đáp:
- Bạn thử xem xét thật kỹ tình huống sau đây: để
dỗ một em bé đang khóc – có phải mục đích của bạn
là làm cho bé ngừng khóc hay là bạn nên hết lòng
thương yêu, thông cảm và chia sẻ với toàn bộ hoàn
cảnh của bé?
Nếu bạn chỉ muốn bé đừng khóc vì lợi ích của
riêng bạn, chứ không cần thấu rõ con bạn khóc vì
nỗi gì, thì không bao giờ bạn hiểu được bé. May là bé
khóc để bạn biết con mình đang đói hay khát, nóng
hay lạnh… vậy bạn cần chia sẻ một cách trọn vẹn với
bé chứ đừng chỉ cố tìm cách bắt bé đừng khóc.
Một điều kỳ diệu là chính sự yêu thương trọn vẹn
sẽ làm bé ngưng khóc! Và cũng chỉ có chánh niệm,
tỉnh giác trọn vẹn mới hóa giải được tham sân.
Trọn vẹn với tham sân trong chánh niệm, tỉnh giác
khác hẳn với bị chìm đắm và cuốn trôi trong tham
sân một cách mê muội. Nói cách khác, khi tỉnh giác,
trọn vẹn với tham sân là trọn vẹn với mình (chánh
niệm); khi mê muội, đắm chìm trong tham sân là
quên lãng chính mình (thất niệm) đấy.

Ñöùc Phaät

vôùi 45 naêm
muøa an cö kieát haï
TK. Định Phúc
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ưới cội cây Bồ Đề (Bodhirukkha), vào ngày
trăng tròn tháng Vesak năm 623 TCN, đức
Bồ Tát Siddhattha đã trở thành một vị
Phật Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddho)
duy nhất và tối thượng nhất trong tam giới này. Từ
lúc thành đạo cho đến ngày Đức Thế Tôn viên
tịch Níp bàn dưới tàng cây của hai cội long thọ
(Sālā) tại vườn Kusinārā của người Malla, Ngài
đã trải qua 45 năm hoằng pháp với 45 lần
an cư mùa mưa để đem đến con đường giải
thoát cho những chúng sanh nào hữu duyên
với Chánh Pháp.
Trong suốt 45 năm đó, Ngài không ở suốt
nơi nào trong thời gian lâu, đó là thông lệ ba
đời chư Phật, Ngài thường du hành khắp nơi
để tiếp độ chúng sanh, khi mùa mưa đến thì
Ngài cùng với chư Tăng mới an cư tại một địa
điểm suốt 3 tháng mùa mưa. Rồi sau đó, khi mãn
hạ thì Ngài cùng với chư Tăng lại tiếp tục công cuộc
hoằng pháp độ sinh.
1. Mùa an cư thứ 1:
Vào ngày rằm tháng 6, sau khi thành đạo được hai
tháng, đức Phật vận chuyển bánh xe Pháp tại vườn
Lộc Uyển, ở Isipattana để tiếp độ cho nhóm 5 anh
em của ngài Kiều Trần Như (Koṇḍañña) với bài pháp
đầu tiên là bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta). Với bài pháp này, ngài Kiều Trần
Như đã thành tựu được Thánh quả Nhập lưu và xuất
gia tỳ khưu với hình thức “Ehi Bhikkhu!”, trở thành vị
Thánh Tăng đầu tiên trong Phật giáo.
Vào ngày 16 cho đến ngày 19 tháng 6 thì lần lượt
các ngài Vappa, ngài Bhaddiya, ngài Mahānāma và
ngài Assaji cũng đắc được Thánh quả Nhập lưu và
cũng được xuất gia bằng “Ehi Bhikkhu!”.
Sau đó, ngày 20 tháng 6 thì đức Thế Tôn thuyết
bài Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇsutta) đến cho
5 vị tỳ khưu và cuối thời pháp các ngài đã thành tựu
được Thánh quả A-la-hán. Như vậy là chỉ 5 ngày đầu
tiên của mùa an cư thứ nhất, đức Thế Tôn đã thuyết
Pháp tiếp độ được 5 vị Thánh Tăng đầu tiên để mở
đầu cho công cuộc hoằng Pháp của Ngài.
Sau đó, Ngài còn tiếp độ cho thanh niên Yasa

cùng với 54 người bạn xuất gia và trở thành những vị
Thánh Tăng. Như vậy, ngay lúc này trên thế gian đã
có được 61 vị Thánh vô lậu xuất hiện.
2. Mùa an cư thứ 2-3-4:
Sau khi tiếp độ đức vua Bimbisāra (Bình Sa Vương)
và tiếp nhận ngôi Tịnh xá Trúc Lâm (Veḷuvanavihāra
– ngôi Tịnh xá đầu tiên trong Phật giáo) gần thành
Rājagaha (Vương Xá thành). Và chính tại nơi này,
đức Thế Tôn đã cùng với chư Tăng nhập hạ suốt 3
mùa an cư. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu là không
phải Ngài ở suốt nơi này 3 năm, mà Ngài chỉ ở suốt 3
tháng mùa mưa thôi, rồi Ngài tiếp tục du hành thuyết
Pháp cho đến khi mùa mưa thì Ngài lại trở về Trúc
Lâm Tịnh xá an cư mùa mưa.
3. Mùa an cư thứ 5:
Đức Phật đã nhập hạ tại ngôi Trùng Các Giảng
đường (Kūṭāgārasālā) ở Đại Lâm (Mahāvana) gần
kinh thành Xá Vệ (Vesāli). Trong mùa an cư này, dì
mẫu Mahāpajāpatigotamī cùng với 500 thích nữ đã tự
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cạo tóc đắp y, đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesāli để
xin đức Phật cho nữ giới xuất gia. Ngài
đã ban hành 8 trọng pháp (Garudhamma) đến cho Dì mẫu như
là sự xuất gia tỳ khưu Ni của
bà. Như vậy, đến mùa an
cư này, thì hội chúng Tỳ
khưu Ni đã xuất hiện,
Giáo hội Tỳ khưu Ni
đã được thành lập,
tứ chúng đã có mặt
đầy đủ kể từ đây.
4. Mùa an cư
thứ 6:
Đức Thế Tôn cùng
với chúng Tỳ khưu an cư
mùa mưa tại núi Maṅkula(1).
5. Mùa an cư thứ 7:
Vào mùa hạ này, đức Phật đã ngự lên
cung trời Tāvatiṃsā để thuyết giảng Abhidhamma
(Vi Diệu Pháp) cho thân mẫu của Ngài, là vị thiên tử
ở cõi trời Đâu Suất (Tusita) trong suốt 3 tháng mùa
mưa (tính theo thời gian cõi nhân loại). Sau khi nghe
xong thời Pháp, vị thiên tử đắc được Thánh quả Tu
đà huờn.
Mỗi ngày, Đức Phật dùng thần thông hóa hiện ra
một vị Phật nữa để thuyết Pháp, còn Ngài đi khất
thực tại xứ Bắc Cưu Lưu Châu, sau khi khất thực
xong thì Ngài trở về Saṅkassa tóm tắt lại những gì
Ngài đã thuyết cho Tôn giả Sāriputta nghe.
Rồi sau đó Ngài trở lại cõi trời Tam Thập
Tam để tiếp tục thuyết pháp.
Vào ngày mãn hạ, đức Thế Tôn
từ cung trời trở về địa cầu bằng
chiếc thang ngọc do Thiên chủ
Sakka hóa dựng, bên phải có
chiếc thang bằng vàng cho chư
Thiên và bên trái có chiếc thang
bạc cho chư đại Phạm thiên.
Cổng thành Saṅkassa nơi Phật
ngự xuống là một trong số
những địa điểm sẽ không bao
giờ thay đổi của thế gian này,
và tất cả chư Phật đều giáng
trần tại đây sau khi thuyết
Abhidhamma.
6. Mùa an cư thứ 8:
Đức Phật đã an cư mùa mưa tại
rừng Bhesakala, ở núi Suṃsumāra
của xứ Bhagga.
1. Trong chú giải Buddhavaṃsa thì ghi lại là núi
Makula.
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7. Mùa an cư thứ 9:
Đức Phật an cư tại ngôi
chùa
Ghositārāma
ở
Kosambi.
Thứ
hậu
Māgandiyā
có
mối hận thù
với đức Phật
vì Ngài nói bà
“Không thể so
sánh với con
gái của ma
vương, Ngài
không bao giờ
đưa chân đụng
tới nàng bởi vì
nàng chỉ là một bị
chứa đầy 32 thể trược”
khi cha mẹ của nàng đưa
đến để gả nàng cho đức Phật. Vì
mối hận từ trước, thứ hậu cho mướn côn
đồ xỉ vả, mắng chửi đức Phật khi Ngài đi khất thực
trong kinh thành. Và sau 7 ngày thì mọi tiếng ồn ào,
mắng chửi này đã tự yên lặng.
8. Mùa an cư thứ 10:
Có hai nhóm Tỳ khưu trong thành Kosambi bất
hòa với nhau, Thế Tôn khuyên ngăn không được nên
Ngài đi vào rừng Pārileyyaka một mình và trải qua
mùa an cư tại đây với sự hộ độ cúng dường của một
con voi và một con khỉ.
9. Mùa an cư thứ 11:
Đức Phật đã ngự đến ngôi làng
Ekanāḷā, trong Dakkhinagiri,
một ngôi làng theo Bà la môn
giáo gần xứ Magadha. Ngài
ngự đến đây để thuyết pháp
tiếp độ cho ông Bà la môn
Kasibhāradvāja bằng thời
Pháp với đề tài “Cách làm
ruộng của đức Phật”. Sau
đó ông xuất gia trở thành
vị Tỳ khưu Phật giáo và
chứng đắc được Thánh quả
A la hán.
10. Mùa an cư thứ 12:
Theo lời thỉnh cầu của Bà
la môn Verañja, đức Phật cùng
với chúng tỳ khưu an cư mùa
mưa tại xứ Verañjā. Lúc bấy giờ,
nạn đói xảy ra tại xứ này, đức Phật
và chư Tăng phải dùng thức ăn của
ngựa do một người buôn ngựa dâng
cúng. Và trong mùa an cư này, Tôn giả

Sāriputta bạch hỏi đức Phật về thọ mạng của Giáo
Pháp. Thế Tôn đã giảng cho Tôn giả nghe về thọ
mạng của Giáo Pháp trong thời các vị Phật quá khứ.
Tôn giả bạch xin Phật ban hành giới luật nhưng Thế
Tôn đã từ chối lời thỉnh cầu ấy.
11. Mùa an cư thứ 13:
Mùa an cư này, đức Phật ngự tại núi Cāliya. Lúc
bấy giờ, tỳ khưu Meghiya là thị giả hầu cận của Ngài.
Một hôm, trên đường đi khất thực trong làng Jantu,
tỳ khưu Meghiya thấy một khu vườn xoài bên bờ
sông có khung cảnh hữu tình, khả ái nên muốn đi
đến đó để tu tập. Tỳ khưu Meghiya đến bạch xin đức
Phật nhưng Ngài quán thấy duyên lành chưa đến
nên Ngài khuyên ngăn 3 lần nhưng Tỳ khưu Meghiya
vẫn bỏ đi.
Tỳ khưu Meghiya quá nóng vội nên lúc độc cư
thiền tịnh vẫn không an trú được và quay trở về với
đức Phật. Thế Tôn giảng dạy cho Meghiya về năm
pháp để thuần thục tâm giải thoát, là năm pháp diệt
trừ tà tư duy, để hỗ trợ cho pháp hành thiền định.
Tỳ khưu Meghiya vâng lời Thế Tôn và chẳng bao lâu
thành tựu được Thánh quả A la hán.
12. Mùa an cư thứ 14:
Mùa an cư này đức Phật cùng với chư Tăng nhập
hạ tại ngôi đại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahāvihāra)
do ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) kiến tạo
gần kinh thành Sāvatthi. Trong mùa an
cư này, Sa-di Rāhula tròn 20 tuổi
nên được xuất gia Tỳ khưu với
ngài Tôn giả Sāriputta làm
thầy tế độ.
13. Mùa an cư thứ
15:
Đức Thế Tôn cùng
với chúng Tỳ khưu
nhập hạ tại ngôi chùa
Nigrodhārāma,
gần
kinh thành Kapilavatthu. Ngôi chùa này do
đức vua Mahānāma
kiến lập để cúng
dường và cung thỉnh
đức Phật với chư Tăng
trú ngụ. Cũng được ghi
nhận là đức Thế Tôn chỉ
nhập hạ duy nhất một
mùa an cư tại quê hương
của mình.
Một sự kiện cũng đáng
lưu ý là việc đức vua Thiện
Giác
(Suppabuddha) vì hận
đức Phật đã bỏ rơi con gái mình (công
chúa Yasodharā) và làm cho con trai của mình
(Devadatta) đi xuất gia nên vua đã ngăn cản đức

Phật khi Ngài đi khất thực. Do hành động này, vua đã
bị đất rút một cách thê thảm và đau đớn.
14. Mùa an cư thứ 16:
Đức Phật đã ngự tại Aggaḷāva của xứ Āḷavī và đã
tiếp độ được dạ xoa Āḷavaka rất hung ác, nhờ đức
Phật tiếp độ và giáo hóa nên dạ xọa thành tựu được
Thánh quả Tu-đà-huờn.
15. Mùa an cư thứ 17:
Mùa an cư này Đức Phật nhập hạ tại Trúc Lâm
Tịnh xá (Veḷuvanavihāra) ở thành Rājagaha của xứ
Magahda (Ma Kiệt Đà).
16. Mùa an cư thứ 18:
Thế Tôn nhập hạ 3 tháng mùa mưa ở núi Cāliya.
17. Mùa an cư thứ 19-20:
Hai mùa an cư liên tiếp, đức Thế Tôn nhập hạ tại
Trúc Lâm Tịnh xá (Veḷuvanavihāra).
Một sự kiện quan trọng xảy ra trong mùa hạ, là sự
kiện Tôn giả Ānanda chính thức trở thành vị thị giả
hầu cận bên đức Thế Tôn. Suốt 20 năm, Ngài không
có vị thị giả cố định thường túc trực để hầu cận, nên
vào mùa hạ này Thế Tôn cũng đã lớn tuổi (55 tuổi)
nên Ngài muốn có một vị thị giả hầu cận phục vụ.
Tôn giả Ānanda trở thành vị Tỳ khưu thị giả của đức
Phật kể từ mùa hạ này trở đi.
18. Mùa an cư thứ 21 cho đến mùa an cư
thứ 44:
Đức Thế Tôn chỉ thường trú tại hai ngôi
chùa chính ở Sāvatthi, đó là Kỳ Viên Tịnh
xá do ông Cấp Cô Độc cúng dường và
ngôi Đông Phương Tự (Pubbārāma)
do bà Visākhā cúng dường.
19. Mùa an cư thứ 45:
Mùa an cư cuối cùng của đức
Thế Tôn là tại ngôi làng Beluva
gần kinh thành Vesāli. Trong
mùa hạ này Ngài lâm trọng
bệnh nhưng vẫn duy trì mạng
quyền để tiếp tục công cuộc
hoằng Pháp độ sinh. Đức Thế
Tôn nhập hạ suốt 3 tháng mùa
mưa tại đây rồi tiếp tục du hành
về nhiều nơi và cuối cùng là
Kusinārā để viên tịch Níp bàn vào
ngày trăng tròn tháng Vesak cách
đây 2555 năm.
45 năm, 45 mùa an cư kiết hạ
của đức Thế Tôn đã trải qua. Thời
gian qua đi không bao giờ trở lại được
nhưng những bước chân của Ngài và chư
Tăng trên khắp nẻo đường để thuyết Pháp
tế độ chúng sanh vẫn lưu lại. Đó là hình ảnh
đẹp, tấm gương sáng về một bậc vĩ nhân duy nhất
trong tam giới này.
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Phaät giaùo
hieän nay taïi Thaùi Lan
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HT Thiện Tâm dịch
(tiếp theo & hết)
Hòa thượng GS.TS Thepsophon Dhammakosajarn,
Viện Trưởng trường Đại học Mahachulalongkorn Thái Lan

Đ

ể cung cấp việc giáo dục cho các nhà sư và
người mới, Hội đồng tối cao của Giáo hội
đảm nhiệm việc duy trì một hệ thống giáo
dục truyền thống bao gồm các nghiên cứu Phật học
và nghiên cứu Pāli. Có ba cấp học Giáo pháp và chín
cấp học Pāli. Ba cấp học Giáo Pháp được giảng dạy
tại Thái Lan được chủ ý là giáo dục cơ bản cho các vị
tỳ kheo và sa di.
Học viên học Pāli được yêu cầu phải biết đọc Tam
Tạng Kinh và chú giải trong bản tiếng Pāli. Họ học
cách dịch tiếng Pāli sang tiếng Thái và tiếng Thái
sang tiếng Pāli. Các vị sa di phải được thọ cụ túc giới
sau khi vượt qua các kỳ thi ở cấp chín và được đức
vua bảo trợ. Tiếng Pāli khó học, liên quan đến rất
nhiều khả năng trí nhớ và học đọc tụng. Tuy nhiên,
Nhà nước công nhận cấp chín là cấp học cao nhất
và thành tích học vấn chỉ tương đương với bằng cử
nhân. Hậu quả là những vị tỳ kheo và sa di tỏ ra lơ
là đối với việc học tiếng Pāli. Giáo hội muốn cấp học
Pāli cao nhất phải được chính thức công nhận ngang
bằng với trình độ Tiến sĩ, nên đã mạnh dạn thay đổi
chương trình học tập cần thiết cho một luận án được
viết bằng ngôn ngữ Pāli

Mahachulalongkornrajavidyalaya và trường Đại học
Mahamkut. Cả hai đều là trường công lập, được sự tài
trợ của chính phủ Thái Lan và cả hai đều có chương
trình học từ Cử nhân đến Tiến sĩ, mở rộng cho cả
người xuất gia và tại gia theo học.
Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
hiện nay có 10 cơ sở trong cả nước và bốn Trường
Cao đẳng dành cho chư Tăng theo học, với 10 trung
tâm giáo dục, cũng như 3 học viện trực thuộc tại Hàn
Quốc và Đài Loan. Tất cả các chi nhánh của Trường
Đại học Machachulalongkornrajavidyalaya được liên
kết với nhau thông qua mạng lưới công nghệ thông
tin. Có bốn khoa tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya là khoa Phật học, khoa Giáo dục học,
khoa Nhân văn học, và khoa Xã hội học.

Làm thế nào để giúp chúng ta có thể học cổ ngữ
Pāli một cách dễ dàng, để như thời xưa,chư Tăng các
hệ phái Theravāda có thể sử dụng trong giao tiếp ở
các Quốc gia khác nhau? Pāli có thể trở thành ngôn
ngữ Quốc tế của Phật giáo Nguyên thủy (theravāda),
cũng như tiếng Anh là ngôn ngữ của toàn cầu hóa,
chẳng hạn như, trong các cuộc gặp gỡ như thế này,
tài liệu sẽ được trình bày bằng tiếng Pāli.

Tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya,
chúng tôi đã thành lập một chương trình quốc tế
ở cấp sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh;
chương trình này thu hút nhiều sinh viên và giảng
viên nước ngoài đến theo học và công tác giảng dạy
các môn Phật học và Triết học Phật giáo, nhờ thế
mà duy trì được việc giảng dạy Phật giáo quốc tế ở
trình độ cao. Mạng lưới các cơ sở của chúng tôi trên
khắp đất nước cố gắng không ngừng nhằm nâng cao
trình độ học vấn và phẩm hạnh của Tăng chúng hầu
đào tạo Tăng tài đảm nhiệm vai trò giảng dạy chánh
Pháp và có khả năng luận giải Phật pháp phù hợp với
sự mong đợi và yêu cầu của thời đại. Nói cách khác,
chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế
với mục đích đào tạo chư Tăng có năng lực đáp ứng
những yêu cầu mà cộng đồng đặt ra.

Tại Thái Lan, giáo dục Phật giáo hiện nay
được cung ứng bởi hai trường đại học Phật giáo
do chư Tăng điều hành. Đó là Trường Đại học

Trong chương trình hợp tác giáo dục quốc tế của
trường, chúng tôi cần sự hợp tác của những giảng
viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh và những
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người có khả năng đánh giá bài viết và luận văn viết
bằng tiếng Anh. Chúng tôi mong muốn được trao đổi
giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên với các Quốc
gia và học viện khác nhằm xây dựng mạng lưới giáo
dục Phật giáo mang tầm cỡ quốc tế.
Để đáp ứng yêu cầu giáo dục Phật giáo cho học
sinh tại các trường học trên cả nước, Giáo hội Phật
giáo Thái Lan đã đề xuất ý kiến với Bộ Giáo dục cần
sớm ra chỉ thị đến tất cả trường học phải giảng dạy
Phật Pháp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Mặc dù trình độ am tường Phật pháp ở các huyện địa
phương có thể biên soạn chưa được bài bản, thậm
chí chưa được chính xác trong một số trường hợp,
tuy vậy, các trường cấp huyện vẫn được phép tự xây

Ñôøi soáng tu taäp

cuûa ngöôøi cö só
theo tinh thaàn Phaät daïy
Thích Thiện Bảo

H

iện nay, với việc phát triển khoa học kỹ
thuật ở mức cao, nhân loại cũng đang
phải đối diện trước vô vàn những biến
động của đời sống vật chất với nhiều gánh nặng về
kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội v.v...
Giữa lúc sự phân hóa xã hội đang đè nặng lên
vai của mọi người đang sống, nhất là đối với hoàn
cảnh của người cư sĩ tại gia, thì nền giáo lý được
đức Thế Tôn truyền dạy lại càng là một nhu cầu cần
thiết cho con người để có phương cách sống hài
hòa trước những khó khăn thách thức của nền văn
minh vật chất cứ như một vòng xoáy cuốn hút con
người mải miết chạy theo trong cuộc mưu sinh để
tồn tại và phát triển.

Đại lão Hòa thượng quyền xử lý vua sãi Thái Lan phát biểu

dựng chương trình giảng dạy Phật Pháp cho huyện
mình. Chính vì thế, sau này mới có yêu cầu là cần
phải xây dựng lại chương trình giảng dạy chính thức
để hướng dẫn cho các nhà giáo địa phương trong việc
giảng dạy Phật Pháp cho địa phương mình. Trường
Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya đảm nhiệm
việc thực hiện một chương trình như thế, và tôi xin
vui mừng báo cáo với quý vị rằng, chương trình ấy
nay đã hoàn tất và đã được Bộ Giáo dục giới thiệu
đến tất cả các trường học trên cả nước.
Chương trình giảng dạy Phật pháp cho học sinh
từ lớp 1 đến 12 gồm tiểu sử của đức Phật, những
câu chuyện Jataka, Phật Pháp căn bản, giới thiệu về
Tam tạng và thuật ngữ Phật học. Chương trình này
được thiết kế nhằm truyền đạt sự hiểu biết về Giáo
hội và nhiệm vụ cũng như vai trò của chư Tăng. Bên
cạnh giá trị giáo dục về đức tinh tấn, chúng tôi tin
rằng chương trình này sẽ giúp nâng cao vai trò của
Phật giáo qua việc khai sáng cho các em hiểu được
giáo lý cao quý của đạo Phật, và sẽ góp phần bảo vệ
Phật giáo bằng cách trang bị tri thức Phật học cho
các em học sinh một cách chính xác đâu là lời dạy
của đức Phật.

Trong suốt lịch sử truyền bá chánh Pháp của đức
Phật từ khi Thành đạo đến khi nhập Niết bàn, Ngài
đã tùy duyên hóa độ nhằm truyền trao cho người
cư sĩ tại gia - một bộ phận đông đảo trong đời sống
cộng đồng xã hội - chấp nhận và ứng dụng tu tập
giáo nghĩa của Ngài để thực sự đạt được lợi ích. Do
vậy, giáo lý của đức Phật được mọi tầng lớp từ vua
quan cho đến thứ dân, nam phụ lão ấu thực hành
và làm cho lan tỏa rộng rãi trong các xứ sở thuộc
lưu vực sông Hằng thời bấy giờ.
Đề cập đến điều này để nhằm xác định vai trò
của người cư sĩ tại gia trong sứ mệnh tu tập, ứng
dụng và truyền bá giáo pháp của Phật, như trong
những pháp thoại Ngài dạy cho người Phật tử tại
gia phương cách tạo dựng hạnh phúc trong cuộc
sống. Một lần, cư sĩ Dighajanu đến thưa với đức
Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con là những người cư
sĩ bình thường, sống đời sống gia đình với vợ con.
Xin Thế Tôn dạy cho chúng con sống như thế nào
để được hạnh phúc trong hiện tại và cả sau này".
Ðức Phật dạy rằng: "Có bốn điều có thể giúp
hành giả được sống hạnh phúc. Có bốn loại hạnh
phúc vật chất mà người tại gia cư sĩ có thể thọ
hưởng, thỉnh thoảng và tùy cơ hội, là: “Hạnh phúc
được có vật sở hữu, hạnh phúc được có tài sản,
hạnh phúc không nợ nần và hạnh phúc không bị
khiển trách". Ðiều đáng lưu ý là mặc dầu ba loại
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hạnh phúc đầu tiên đều liên quan đến điều kiện kinh
tế, nhưng đức Phật nhắc nhở người Phật tử rằng
hạnh phúc về của cải, kinh tế chỉ bằng một phần
mười sáu của hạnh phúc tinh thần, do sống một cuộc
đời trong sạch, không tội lỗi.
Từ góc nhìn này, ta có thể thấy rằng đức Phật coi
trọng việc ổn định tài chánh như là một điều kiện
căn bản tạo nên hạnh phúc cho con người, nhưng
Ngài không xem việc làm ra của cải là cần và đúng
nếu nó được thiết lập trên một nền móng thiếu đạo
đức và tâm linh, bởi nó sẽ gây mất cân bằng trong
đời sống người cư sĩ tại gia. Trên cơ sở tuệ giác, Phật
giáo không cho rằng của cải vật chất là cứu cánh của
cuộc đời, nhưng Phật giáo nhìn nhận rằng con người
cần phải có các điều kiện vật chất tối thiểu để có thể
thành công trong đời sống tâm linh. Có rất nhiều
pháp thoại về các đề tài này rải rác trong các kinh
điển. Ví như trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương
(Cakkavattishihanada, Trường Bộ, 26), đức Phật cũng
nêu rõ cái nghèo là nguồn gốc của thói vô đạo đức và
tội lỗi như trộm cắp, dối trá, bạo động, hằn thù, độc
ác. Không thể dùng các biện pháp hình luật mà có
thể làm cho con người tránh xa tội phạm; theo quan
điểm Phật giáo, muốn xóa bỏ tệ nạn xã hội, thì các
điều kiện về kinh tế, an sinh xã hội của người dân
cần phải được cải thiện. Lại nữa, đức Phật luôn nhấn
mạnh hạnh phúc của con người phải được xây dựng
trên nền tảng đạo đức phù hợp với hoàn cảnh thực
tế mà con người đang sống. Ngài đã từng chi tiết
hóa sinh hoạt hàng ngày trong khi dạy chàng thanh
niên Singala rằng, anh ta hãy nên chi tiêu khoảng ¼
số tiền kiếm được, kinh doanh ½ và để dành ¼ còn
lại làm tài sản dự phòng, cho thấy mối quan tâm đặc
biệt của Ngài đối với thành phần Phật tử tại gia.
Đa số các bài Pháp liên quan đến Phật tử tại gia là
do đức Phật giảng cho cư sĩ Anathapindika (Cấp Cô
Độc). Có một lần, khi thuyết giảng về pháp bố thí,
Ngài dạy: "Dâng cúng đến chư Tăng hay đức Phật
tạo rất nhiều phước báu. Như kiến thiết tu viện, giúp
chư tỳ kheo có chỗ tu hành càng được nhiều phước
báu hơn. Càng nhiều phước hơn xây cất tu viện là
quy y Tam bảo. Càng nhiều phước hơn quy y Tam
bảo là hành trì ngũ giới. Càng nhiều phước báu hơn
trì giới là hành thiền một lúc về tâm Từ. Và cuối cùng,
hơn tất cả các phước báu, là phát triển sự chứng ngộ
tính cách vô thường của vạn hữu".
Nhiều người hiểu sai rằng Phật giáo chỉ tuyên
thuyết về những lý tưởng xa vời, tuyệt đối và các tư
tưởng triết học cao siêu mà bỏ qua những vấn đề về
đời sống kinh tế xã hội. Thực ra, đức Phật luôn lý giải
tường tận về chân hạnh phúc của con người, theo
đó hạnh phúc không thể có được nếu không dựa vào
một cuộc sống trong sạch, có đạo đức và giới luật.
Rải rác trong rất nhiều pháp thoại, kinh điển được lưu
truyền đến nay, từ những lời dạy thiết thực của đức
Phật, giới cư sĩ nam nữ tại gia sống đời sống gia đình
bình thường nhưng vẫn có thể tu tập, hành trì và đạt
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được giải thoát, chứng ngộ. Có một pháp thoại khác
về cuộc sống hôn nhân gia đình.
Trong lần đức Phật đến viếng nhà trưởng giả Cấp
Cô Độc, Ngài đã giảng cho cô con dâu Sujata của
gia đình này một bài Pháp về bảy hạng vợ trên thế
gian:
1- Người vợ quấy rối: Kẻ không ngó ngàng chăm
sóc chồng và không nhã nhặn, ôn hòa, dễ bị khêu
gợi, dễ bị làm chuyện hư hèn trắc nết.
2- Người vợ có tính trộm cắp: Kẻ phung phí của
chồng, dầu chỉ một chút đỉnh nào mà chồng đã có
công tạo.
3- Người vợ như bà chủ: Người làm biếng, tham
ăn, cả ngày không làm gì mà chỉ ngồi lê đôi mách và
la lối gắt gỏng, không để ý đến công lao khổ nhọc và
chuyên cần của chồng.
4- Người vợ như mẹ: Người luôn luôn hiền lương
và từ mẫn, bảo vệ chồng như bà mẹ hiền chăm sóc
đứa con.
5- Người vợ như em gái: Kính nể chồng như em
đối với anh, khiêm tốn ôn hòa và hết lòng phục vụ
chồng.
6- Người vợ như bạn: Luôn hoan hỷ đến với chồng
như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa cách; con
người cao quý, đức hạnh và trong trắng.
7- Người vợ như người giúp việc: Dù bị hăm dọa
sẽ làm tổn hại đến mình, hay hình phạt mình, vẫn
không nổi giận, luôn luôn vâng lời chồng mà không
bao giờ sân hận. Đức Phật giảng giải về đặc tính của
bảy hạng vợ trong thế gian và lưu ý rằng hạng vợ
gây rối cho chồng, trộm cắp và làm bà chủ của chồng
là xấu. Trái lại, hạng vợ đối với chồng có tình thương
như mẹ, như em gái, như bạn và như người tớ gái
trung thành là tốt và đáng được tán dương.
Trong một đoạn kinh đề cập đến việc để cho
Chánh Pháp được cửu trụ ở thế gian, Đức Phật đã
nói:
"Ở đây, sau khi Như Lai nhập diệt, các Tỳ kheo,
Tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và quy
thuận bậc Đạo sư, sống tôn trọng và quy thuận giáo
pháp, sống tôn trọng và quy thuận Tăng chúng, sống
tôn trọng và quy thuận học giới, sống tôn trọng và
quy thuận lẫn nhau. Đây là nguyên nhân khiến cho
Chánh Pháp được tồn tại lâu dài sau khi Như Lai viên
tịch" (A.III.247).
Người Phật tử tại gia không phải chỉ có tín ngưỡng
theo Phật mà còn phải sống theo Pháp, thực hành
giáo Pháp, ứng dụng Pháp vào đời sống để được an
lạc cho tự thân, gia đình và tha nhân. Vai trò thừa
tự Pháp của người Phật tử tại gia, do vậy rất quan
trọng trong bối cảnh hiện nay của Phật giáo nước
nhà, sẽ góp phần vào việc làm sáng rõ diện mạo của
một Tôn giáo luôn mang lại lợi ích cho cuộc đời, cho
nhân thế.

Hoøa thöôïng Thieän Taâm
Caàn saùng toû hieäu quaû
cuûa xuaát gia gieo duyeân
Minh Thạnh (thực hiện)

Ý kiến của Hòa thượng Thích Thiện Tâm về những luận điểm chính mà bài viết “Xuất
gia gieo duyên - Mặt trái của một vấn đề” sẽ giúp chúng ta hiểu một cách đúng đắn,
tường tận, sáng rõ hơn về pháp tu xuất gia gieo duyên, từ đó có những cố gắng thúc
đẩy tích cực hơn đối với Phật sự này.
Thiền viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, là một cơ
sở tu học của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Theravada, đã tổ chức thành công khóa
tu xuất gia gieo duyên theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy vào mùa An cư Kiết
hạ. Khóa khởi đầu vào năm 2009 đã có 150 Phật tử, phần đông là giới trẻ thuộc thành
phần học sinh tham gia.
Khóa tu xuất gia gieo duyên đã được đông đảo Phật tử Việt Nam mọi hệ phái nhiệt
liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng có một ý kiến khác về loại hình tu tập này, cụ thể
là bài viết “Xuất gia gieo duyên: Mặt trái của một vấn đề”, mà chúng tôi tìm thấy trên
trang web ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP. HCM. Cuối bài có ghi chú “Bài viết
thể hiện quan điểm riêng của tác giả”.
Nhận thấy, việc trao đổi ý kiến về bài viết có tính chất phản biện này sẽ có tác dụng
làm sáng tỏ hiệu quả thật sự của việc xuất gia gieo duyên, chúng tôi đã xin có cuộc

thưa chuyện với Hòa thượng Thích Thiện Tâm, vị chức sắc đại diện cho Phật giáo Theravada
trong cơ cấu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trung

ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. HCM

Ý kiến của Hòa thượng về những luận điểm chính mà bài viết “ Xuất gia gieo duyên:
Mặt trái của một vấn đề ” sẽ giúp chúng ta hiểu một cách đúng đắn, tường tận, sáng
rõ hơn về pháp tu xuất gia gieo duyên, từ đó có những cố gắng thúc đẩy tích cực hơn
đối với Phật sự này.
Cư sĩ Minh Thạnh (CSMT): Kính bạch
Hòa thượng, con được biết là Hòa thượng
cũng đã đọc qua bài viết “Xuất gia gieo
duyên: Mặt trái của một vấn đề”. Vậy nên
để tăng ni Phật tử mọi hệ phái của Phật
giáo Việt Nam hiểu một cách đúng đắn về
pháp tu này con xin lần lượt thỉnh ý Hòa
thượng về một số luận điểm mà bài viết
nói trên nêu ra. Đầu tiên, kính bạch Hòa
thượng, phải chăng chỉ có “Phật giáo Nam

tông của bà con Khmer tại một số vùng
miền Tây Nam Bộ cũng có truyền thống
xuất gia gieo duyên (như các nước Phật
giáo Nam tông) còn hệ phái Phật giáo
Nam tông của các sư người Kinh thì chưa
có truyền thống xuất gia này”?
Hòa thượng Thích Thiện Tâm
(HTTTT): Điều đó không đúng đâu đạo
hữu. Phật giáo Nam tông người Kinh cũng
có truyền thống xuất gia gieo duyên như
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truyền thống Phật giáo Nam tông ở các
nước trên thế giới.
Tuy nhiên, trước đây, do cơ sở chùa
chiền hạn chế, nên việc xuất gia gieo
duyên của Phật giáo Nam tông không tổ
chức cho tập thể một cách đồng loạt, mà
thường chỉ tổ chức cho một vài vị Phật tử
có thuận duyên, vào bất cứ thời điểm nào
trong năm thuận tiện, có khi chỉ tổ chức
cho một người.
Vì vậy, tin tức về những cuộc xuất gia
gieo duyên riêng rẽ như vậy không được
truyền tải trên các phương tiện thông tin
đại chúng, khiến cho có việc lầm tưởng
rằng khóa tu xuất gia gieo duyên ở Thiền
viện Phước Sơn là lần tổ chức đầu tiên.
Nói đây là lần đầu tiên tổ chức với quy
mô lớn, có hàng trăm Phật tử xuất gia gieo
duyên thì đúng hơn.

CSMT: Bạch Hòa thượng, con cũng
nghĩ như vậy, và hiện nay nghe nói ở Mỹ
cũng có các khóa tu gieo duyên được tổ
chức cả từ phía Phật giáo Bắc tông, gọi
bằng một cụm từ khác, là “xuất gia đoản
kỳ”
HTTTT: Thầy chưa biết nhưng một
điều chắc chắn, là xuất gia ngắn hạn hay
dài hạn, theo tâm nguyện và hoàn cảnh
từng Phật tử cụ thể, đều là việc rất tốt,
đương nhiên cần được nhân rộng.
Ở các nước Phật giáo Nam tông, người
xuất gia gieo duyên không chỉ là Phật tử
địa phương mà còn là những Phật tử trên
đường tìm hiểu Phật giáo đến từ nhiều
nước trên thế giới, đặc biệt là phương
Tây.
Ở các nước Phật giáo Nam tông, vua
chúa, hoàng thân quốc thích, chính khách,
tướng lãnh, quan chức… đều trải qua xuất
gia gieo duyên, mà không phải chỉ là giới
hạn sinh viên học sinh, không chỉ giới hạn
ở người trẻ tuổi.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, nhưng
có ý kiến băn khoăn về mặt trái của việc
xuất gia gieo duyên mà cụ thể nó được
miêu tả như một cách “đào tạo” sư giả.
HTTTT: Thế ý của đạo hữu về việc này
thế nào?

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, con
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thấy đây là chuyện gán ghép khiên cưỡng.
Sư giả và xuất gia gieo duyên không có
liên quan gì đến nhau. Muốn làm sư giả
để đi làm tiền bất chính, người ta chỉ cần
xuống tóc và có y bát. Tức là những yếu
tố hình thức bên ngoài. Còn ngoài ra đâu
cần biết Phật pháp, nghi lễ, kinh kệ… Còn
để bắt chước cung cách khất thực, thì chỉ
cần thực tập vài phút. Con thấy nhiều
sư giả chỉ đứng hay xin như người bình
thường, không có “tác phong” sư, mà vẫn
có người cho tiền, vì thấy để họ đứng chờ
lâu thì bất nhẫn và bất tiện cho công việc
làm ăn đối với nơi kinh doanh.
HTTTT: Xuất gia gieo duyên có 2 nội
dung quyết định, là giới luật và nếp sống
thiền môn nghiêm túc và đạo hạnh. Sư giả
dứt khoát không có hai thứ đó. Người mà
có được 2 điều đó thì thành sư thật rồi,
đâu còn là sư giả nữa. Vì tuân thủ theo
đúng giới luật và nếp sống tự viện Nam
tông, một vị sư chỉ đi xin thức ăn (khất
thực), không được nhận tiền và không
ăn phi thời (không ăn sau giờ ngọ, tức
12 giờ trưa). Trang bị những điều cần có
ở sư thật để đi làm sư giả thì đâu có ai
làm được chỉ vì có được gì đâu? Đạo hữu
thống nhất với thầy điều đó chứ?

CSMT: Dạ, kính bạch Hòa thượng, bên
cạnh đó, con còn thấy nhiều điều kỳ lạ,
nếu không muốn nói là ác ý, trong lập luận
cho rằng tệ nạn sư giả là mặt trái của xuất
gia gieo duyên. Nó vô lý cũng giống như
nói rằng huấn luyện bắn súng cho người
học quân sự là giúp cho người đó sau khi
xuất ngũ dễ dàng làm cướp vậy. Nhưng
trong thực tế, làm cướp thường là những
người không được học hành, còn sinh viên
những người phải qua huấn luyện quân
sự, thì hầu như chỉ có trường hợp cá biệt
bất thường mới rơi vào con đường trộm
cướp.
Tuy nhiên, bạch Hòa thượng, ý kiến
trong bài viết “Xuất gia gieo duyên: Mặt trái
của một vấn đề” có nói đến việc “Những
cô cậu choai choai vừa cạo đầu chưa sạch
tóc tập tu, được bao nhiêu người cung
kính, cung phụng cúng dường, sau này
về đời, nếu gặp cuộc sống khó khăn, họ
sẽ nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc
trong chùa, giờ mà vào lại thì không thích,
đành phải làm công việc “dễ ăn” này để

kiếm sống. Chính điều này sẽ làm chúng
ta thêm ngậm ngùi!”.

hết là bằng một cách triệt để, là thọ và
giữ nghiêm giới.

HTTTT: Là Phật tử Nam tông, đạo hữu
có ở qua một ngày trong một chùa Nam
tông chưa? Nếu đã ở qua thì đạo hữu có
thể chỉ ra được ý kiến trên không đúng
chỗ nào?

HTTTT: Không phải chỉ tu giới, mà
phải tu định, tu huệ, tu thiền, tu các thiện
pháp.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, con
cảm thấy phải cố gắng rất nhiều khi ở
trong chùa Nam tông, vì việc đầu tiên là
phải thay đổi thói quen ăn uống từ 3 bữa/
ngày thành 1 bữa/ngày, không được ăn
vặt. Đời sống tu tập theo truyền thống
Nam tông không dễ dàng chút nào. Đó chỉ
là làm Phật tử thôi, chưa nói đến kỷ luật
của người xuất gia. Nghĩ rằng xuất gia gieo
duyên sẽ “hạnh phúc” với sự cung kính
cung phụng cúng dường rõ ràng là không
hiểu biết gì về Phật giáo Nam tông.
HTTTT: Bất kỳ ở cương vị nào, cũng
đều có nghĩa vụ và quyền lợi. Nhưng người
xuất gia theo truyền thống Nam tông, đặc
biệt là trong các khóa tu gieo duyên, chỉ
được cúng dường thực phẩm (một buổi/
ngày), y bát, tọa cụ, thuốc men, không có
cúng dường tiền. Chỉ cúng dường những
thứ tối thiểu cần thiết cho đời sống xuất
gia.

Trong đạo Phật, người tu sĩ khác với
người tín đồ không phải ở chỗ được phong
cấp, mà cơ bản là ở giới luật và cuộc sống
xuất gia trong kỷ luật Tăng đoàn. Xuất gia
gieo duyên là chịu sự ràng buộc của giới
luật trước hết trong một thời gian, còn sau
đó, là nếp sống quy củ của tự viện.
Những việc giới hạn nếp sống của
người xuất gia gieo duyên trong khuôn
khổ đó là nhằm hướng đến cái thiện, sự
giải thoát, tinh thần trung đạo (không
khổ hạnh, không lợi dưỡng, để tạo một
định hướng đạo đức khi họ trở về lại cuộc
đời).

Việc cúng dường đó là việc bảo đảm
cho mức sống ở cấp giới hạn tuyệt đối,
không khổ hạnh, nhưng phải tuân theo
triệt để giới luật.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, con
nghĩ là áp lực, yêu cầu của việc tu tập
xuất gia gieo duyên cao hơn so với các
hình thức khóa tu dành cho Phật tử. Vì
rất rõ ràng, xuất gia gieo duyên Nam tông
là sống đời tu sĩ Phật giáo Nam tông thật
sự trong thời gian xuất gia, trước hết là
không được ăn phi thời, không được giữ
tiền, phải tuân thủ giới sa di. Trong khi
người Phật tử trong các khóa tu thì giữ 5
giới hay 8 giới của người cư sĩ, vẫn sống
với chuẩn cư sĩ, nhưng chỉ khác là ở trong
chùa.

Việc cúng dường đó không thể giúp
người xuất gia gieo duyên có được nếp
sống hạnh phúc theo kiểu “dễ ăn” như nếp
sống đời thường. Nhưng bên cạnh quyền
lợi rất hạn chế đó (được cúng dường cơm
ngày 1 bữa giới hạn trong dung tích bình
bát, không được để dành và những vật
phẩm tối thiểu cho cuộc sống tu hành) là
nghĩa vụ hết sức nặng nề, là giới luật.

HTTTT: Việc so sánh xin dành cho đạo
hữu. Điều thầy xác nhận là xuất gia gieo
duyên là sống đời tu sĩ đúng với những
tiêu chuẩn của giới luật, trong thời gian
có thể là ngắn hạn. Còn có được sự cung
kính, thì đó là sự cung kính đối với giới
pháp bậc trên và đối với hạnh nguyện và
đời sống xuất gia, không phải cung kính
con người cụ thể.

Xuất gia gieo duyên khác với khóa tu
ở chỗ người xuất gia phải thọ giới sa di và
giữ nghiêm sa di trong suốt thời kỳ xuất
gia tu học.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, vậy
nghĩ là xuất gia gieo duyên thì được cung
kính thì cũng là cách nghĩ sai lầm tương tự
“cách nghĩ” của mảnh vải được làm quốc
kỳ khi thấy người ta chào cờ, trong một
câu chuyện ngụ ngôn.

CSMT: Bạch Hòa thượng con hiểu xuất
gia gieo duyên không phải là một chuyến
đi nghỉ mát miễn phí, hay thực tập làm
chức sắc Tôn giáo, mà là việc tu, trước

HTTTT: Đạo hữu trình bày vấn đề có
vẻ căng quá, dù là cụ thể. Thầy chỉ nói
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thêm là xuất gia gieo duyên theo truyền
thống Nam tông không phải chỉ là “những
cô cậu choai choai vừa cạo đầu chưa sạch
tóc để tập tu, liền được bao nhiêu người
cung kính, cung phụng cúng dường”.
Đó chỉ là một góc nhỏ của xuất gia gieo
duyên.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, như
vậy, vấn đề xuất gia gieo duyên đã được
làm rõ. Con nghĩ mặt trái của vấn đề ở đây
chỉ là người cư sĩ xuất gia gieo duyên có
tuân thủ triệt để giới luật và qui định dành
cho đời sống xuất gia chặt chẽ kỷ luật như
họ đã dự kiến hay không mà thôi.

Còn ở một góc khác, cũng của xuất gia
gieo duyên theo truyền thống Phật giáo
Nguyên thủy là vua, hoàng thân, thái tử,
hoàng tử, công chúa, quan chức…, ở các
nước Nam tông… khi đi tu xuất gia gieo
duyên cũng chỉ được đối xử bình đẳng
như một người thợ hớt tóc, một anh nông
dân xuất gia, chỉ là người Tăng sĩ thọ giới
sa di như nhau. Không nhắc tới điều này
là khiếm khuyết đó.

Con xin cảm ơn Hòa thượng đã dành
thời gian cho buổi tiếp chuyện để làm
sáng tỏ vấn đề. Kính chúc Hòa thượng
pháp thể khinh an.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng, như
vậy, thiết tưởng Phật giáo Theravada Việt
Nam cũng cần tổ chức xuất gia gieo duyên
như thế với đủ mọi lứa tuổi, để phát huy
ưu điểm của pháp môn này, cũng như để
giải tỏa những sự hiểu lầm.
HTTTT: Khi đó, nếu đạo hữu tu tập
xuất gia gieo duyên, thì cây bút nổi tiếng
được nhiều người biết đến và nể trọng của
đơn vị truyền thông hàng đầu của Phật
giáo Việt Nam hiện nay cũng sẽ được chư
tăng ni và cư sĩ Phật giáo Nam tông đối
xử, có cung kính cúng dường đi nữa, thì
cũng như những anh công nhân, nông
dân khác xuất gia đó.

CSMT: Kính bạch Hòa thượng con hiểu
rõ và điều đó là đương nhiên. Giới hạnh là
như nhau đối với mọi người nếu thọ giới
nghiêm cẩn. Con nghĩ có lẽ, cũng nên nghĩ
đến việc Phật giáo các hệ phái khác nghĩ
đến việc tổ chức xuất gia gieo duyên để
nâng cao chất lượng tu tập trung tại chùa
đối với những Phật tử có hạnh nguyện, có
khả năng thọ giới cao hơn trong một thời
gian, đưa họ đến gần đời sống xuất gia
thực thụ.
HTTTT: Thầy nghĩ là nếu Phật giáo Việt
Nam Bắc tông ở nước ngoài đã tổ chức tu
xuất gia đoản kỳ, tức xuất gia ngắn hạn
như đạo hữu đã nói, thì có lẽ, sớm muộn
gì Phật giáo trong nước các hệ phái cũng
phải tính đến một hình thức “nâng cấp”
như vậy cho người cư sĩ trong việc tổ chức
các khóa tu.
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HT Thích Đức Nghiệp và HT Thích Thiện Tâm
(đứng) chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện chùa
Phổ Minh - Gò Vấp

Haïnh phuùc laø gì?
Phạm Chí Quốc

Hạnh phúc là gì?
Làm thế nào để có hạnh phúc? Một cảm nhận,
một góc nhìn về hạnh phúc dưới đây hi vọng sẽ cho bạn một
khoảng lặng để suy nghiệm về hạnh phúc của mình...

Tôi chỉ biết rằng được khoác vai người bạn thân
của mình, cùng chia sẻ những điều vui buồn trong
cuộc sống, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng còn nhìn thấy ba mẹ và những
người thân yêu nhất của mình hiện tiền trên cõi đời
này, còn bình an, đó là niềm hạnh phúc.

T

hật bất ngờ khi ngồi uống cà phê buổi
sáng với một người bạn ở vùng đất cuối
trời (gia đình rất bình thường như bao
gia đình bình thường khác) và nghe câu nói bộc
phát của bạn: "Tao thấy hạnh phúc khi mỗi buổi
sáng có thể ngồi uống cà phê với bạn bè trước khi
đi làm. Tao không là gì cả, nhưng tao có thể làm
những việc mình thích. Tao thấy như vậy là hạnh
phúc".
Chợt thấy hay. Dù không phải là công chúa hay
hoàng tử, dù không phải tổng thống hay vua chúa,
dù không phải đại gia hay những người quyền quý,
nếu người ta cảm thấy hạnh phúc với từng phút
giây đang sống, biết bằng lòng với những gì của
hiện tại thì khi đó người ta có hạnh phúc. Cũng như
bạn, tôi thấy mình có thể tồn tại trên cõi đời này thì
đó là niềm hạnh phúc của tôi, dù tôi có bình thường
như bao người khác.
Tôi chỉ biết rằng tôi còn đôi tay và đôi chân lành
lặn, còn đôi mắt để nhìn cuộc sống, còn một tấm
thân bình thường, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng mỗi tối khi đi làm về cùng gia
đình ăn uống một cách vui vẻ, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng được giúp đỡ một mảnh đời éo
le, được đấu tranh với một số trong vô số những bất
công ngang trái trong xã hội để làm cuộc sống ngày
một tốt đẹp hơn, đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc - một cảm thọ tưởng chừng ở xa, khó
đạt được nhưng bạn không thể ngờ là nó bình dị như
thế đó. Nó lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng
điều quan trọng là mình có nhận ra và nắm bắt lấy
nó hay không. Như câu chuyện về chú heo con này
đây:
Có một chú heo con luôn tò mò và thích khám
phá những điều mới mẻ. Một ngày kia, khi heo con
rong chơi khắp nơi, chú nghe người ta nói với nhau
về hạnh phúc và những hành trình đi tìm kiếm hạnh
phúc của họ. Tò mò heo con hỏi mẹ của nó: “Mẹ ơi,
hạnh phúc là gì vậy mẹ?”.
Mẹ của heo con trả lời: “Là cái đuôi của con đấy
con trai yêu!”. Vậy là heo con mỗi ngày đều tìm cách
với tới cái đuôi của mình, nó cứ với mãi, xoay vòng
xoay vòng đến khi mệt lả mà vẫn không thể nào với
tới cái đuôi của mình. Vậy là heo con cầu cứu mẹ:
“Mẹ ơi, sao hạnh phúc khó với tới vậy mẹ, con làm
mãi mà không có cách nào với được nó! Làm sao
người ta có được nó hả mẹ?”.
Mẹ của heo con mỉm cười âu yếm và nói với cậu
con trai cưng của mình: “Vì sao con lại muốn với tới
nó hả con trai, con không thấy rằng nó luôn theo mỗi
bước con đi và mãi mãi bên con sao. Con cứ hãy đi
bất cứ nơi đâu và làm bất kỳ điều gì con muốn, khi
con mệt mỏi và dừng bước để nhìn lại phía sau, con
sẽ thấy cái đuôi của mình luôn ở sau mình và gần nơi
con nhất, nó không bao giờ rời bỏ con, con trai à!
Hạnh phúc là thế đó!.
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Baø MeÏ
Nhuận Hiền

M

đêm ngủ.

ắt bà Mai rơm rơm đỏ vì đau khi con dâu
cởi nhanh chiếc áo tay dài bà đang mặc
trên người bị ướt do nước tiểu sau một

Má tiểu nhiều quá, ướt luôn cả nệm. Cô con dâu
lầu bầu.
Khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày, khi trời chưa sáng,
con dâu bà đã dậy lo vệ sinh tắm rửa cho bà. Cô sắp
xếp việc vệ sinh cho bà lúc sáng sớm vì trong ngày
cô phải lo cơm nước cho cả nhà và đưa rước hai con
đi học ngày ba buổi.
- Đau...đau... bà kêu lên khi con dâu đỡ bà đứng
dậy rồi choàng tay bà qua vai cô và đi xuống buồng
tắm. Bà Mai bị loãng xương nặng nên hơn một năm
nay bà không tự đi được, chân bà lóng cóng bước
theo chân con dâu.
Bà hơi run khi tia nước nóng ngưng chảy và con
dâu lau cho bà vội vàng bằng một chiếc khăn nhỏ. Cô
dìu bà vào phòng lại. Cảm giác hai chân yếu đuối của
mình và sợ té bà ghì lại làm con dâu phải dùng sức đi
nhanh để bà đi theo. Bà còn hơi nặng nên con dâu bà
thở hổn hển sau khi tắm và đỡ bà lại trên giường. Cô
nịt tã, mặc quần áo và bên ngoài thêm chiếc áo len.
Qua tết rồi mà tiết trời vẫn còn se se lạnh...
Vệ sinh xong, bà nằm trên giường chờ trời sáng.
Lát sau con trai và con dâu bà từ trên lầu đi xuống,
vào phòng và đỡ bà lên xe lăn. Con trai đẩy bà ra
ngoài ăn sáng.
- Đêm qua má ngủ ngon không? con trai bà hỏi....
Bà trả lời:
- Biết đâu.
Cả nhà cùng cười...
Con trai và hai đứa cháu ăn sáng vội vàng để kịp
giờ con trai bà đưa con đi học và đi làm luôn đến
chiều mới về.
Sáng nay bà ăn sáng với cháo thịt bằm. Bà nuốt
cháo còn thịt bà lằn nhằn trong miệng rồi phun ra.
Con dâu đút bà muỗng khác bà cũng làm vậy.
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- Má nuốt thịt đi, đừng có phun ra. Má ăn thịt cho
có chất bổ.
Con dâu vừa lau miệng vừa dỗ dành bà. Bà cố
gắng nuốt thịt vào, bà muốn làm vừa lòng con dâu
hơn là vì sức khỏe của bà.
Bà Mai hớp hớp vài ngụm nước kèm với những
viên thuốc bổ sau khi uống thêm một ly sữa nhỏ.
Bà bị thiếu máu và bị loãng xương nên bác sĩ cho bà
uống thuốc bổ máu và calci. Da bà trắng xanh có lẽ
vì bà thiếu máu và thiếu luôn cả ánh nắng.
Lo cho bà xong, con dâu bà dắt xe ra ngoài đi
chợ, và khóa cửa lại bà Mai ngồi trên chiếc xe lăn một
mình. Ngôi nhà thật im vắng. Cả nhà đã đi hết.
Bà Mai năm nay đã hơn 80 tuổi, lấy chồng từ
năm 20, vợ chồng bà ở trong quê, một làng quê
nghèo miền trung. Thế hệ của ông bà là thời gian đất

nước chiến tranh nên bao phen ông bà trắng tay vì
chạy giặc. Một lần gầy dựng là một lần lao khổ.Lần
cuối cùng vợ chồng bà quyết định bỏ quê ra tỉnh lập
nghiệp vì khi đó ông bà đã có năm con. Với số tiền
dành dụm, ông bà mua một căn nhà nhỏ che mưa
nắng. Ra phố cái gì cũng mới lạ, không còn đất ruộng
để cấy cày nên chồng bà tìm một chỗ vá sửa xe đạp
ở góc đường kiếm chút tiền qua ngày. Khi đó, bản
năng làm vợ và làm mẹ của năm đứa con nhỏ nổi lên
trong bà mãnh liệt, bà quyết tâm ra chợ tìm cách làm
ăn. Bà cùng các bà bạn trong quê ra đi Sài Gòn buôn
hàng chuyến. Tuy không biết chữ nhưng bà rất lanh
lợi trong việc tính toán làm ăn. Ban đầu, bà buôn các
mặt hàng ít vốn, dần dà bà buôn qua các mặt hàng
nhiều vốn hơn. Nhờ trời thương bà gặp nhiều thuận
lợi. Khi đó bà như một nữ tướng trên mặt trận kinh
doanh. Vào Sài Gòn bà mua bán gom hàng để kịp
lên xe về và quay vòng chuyến khác, bà như chạy
đua với thời gian. Bà làm ăn miệt mài quên cả bản

thân mình. Chồng bà nghĩ vá sửa xe đạp ở nhà phụ
bà trông nom nhà cửa và con cái. Mấy năm sau, bà
sang được một sạp hàng vải trong một chợ lớn. Buổi
tối rảnh rỗi bà nhờ các con dạy bà học chữ, và bà đã
biết đọc báo. Bà sanh thêm được ba đứa con nữa. Bà
đổi nhà ra mặt tiền. Các con bà đứa nào cũng học hết
phổ thông, riêng thằng thứ tư vô Sài Gòn học đại học
rồi ở luôn lấy vợ trong đó. Bảy đứa con, đứa nào lập
gia đình ba cũng giúp con mua nhà cửa đàng hoàng.
Riêng thằng Út ông bà ở chung với vợ chồng nó, khi
ông bà chết, sẽ cho nó căn nhà này. Bà mãn nguyện
vì đã lo cho con cái đầy đủ.
Thời gian qua rất nhanh. Khi con cái khôn lớn thì
ngược lại ông bà phải đối mặt với tuổi già, và tuổi
già là tuổi mà thân xác phải lão hóa và bệnh tật như
một định luật muôn đời của tạo hóa. Bà phải dẹp
việc làm ăn khi chồng bà bị tai biến hai lần và nằm
liệt giường hơn mười năm. Nuôi con rồi nuôi chồng
bịnh bà đã kiệt sức. Khi chồng chết cách đây hai năm
bà suy sụp hoàn toàn từ tinh thần đến
thể xác. Bà không còn minh mẫn, bà
đã lẩn. Tiền bạc tài sản bà đã chia hết
cho các con. Còn một ít giao cho vợ
chồng thằng Út
Một năm sau chứng bịnh loãng
xương làm bà không còn tự đi đứng
được nữa. Nó đã gắn chặt bà trên
chiếc giường và trên chiếc xe lăn.
Trong ngày, ngoài ba buổi ăn và những
lần thay tả còn lại bà lặng lẽ một mình
nằm trong phòng, hay ngồi trên chiếc
xe lăn. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
đối với bà. Bà đơn độc trong thế giới
riêng biệt của mình. Những đứa con
của bà đứa ở phương xa thì một hai
năm mới gặp mặt, còn mấy đứa ở gần
có khi hơn tháng chúng mới ghé qua
thăm. Chúng đến qua loa đôi chuyện
rồi đi. Có lẽ những vấn đề của chúng
hôm nay bà không còn nhập cuộc
được. Đã qua rồi cái thời chúng xúm
xít bên mẹ, chuyện lớn nhỏ nào cũng
mẹ. Chúng đã xa rời vòng tay bà để
vội vã nhập vào vòng quay nhanh của
cuộc sống và trong vòng quay này bà
đã bị trôi dạt qua một bên.
Bà Mai vẫn ngồi trên chiếc xe lăn
trong nhà một mình. Bà nhìn ra ngoài,
cửa vẫn khóa. Con dâu bà vẫn chưa
về. Căn nhà vẫn vắng lặng và sự đơn
độc hiện trên gương mặt nhăn nheo
của bà. Bên ngoài nắng đã lên cao.
Gió thổi lao xao tàn cây trong sân nhà.
Bà nhìn mãi ra ngoài, một ý nghĩ nào
đến trong tâm trí làm mắt bà rơm rớm
nước.
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Haïnh Tu Nhö Ruøa
TT Bửu Chánh thuyết giảng tại
trường hạ TX Ngọc Phương năm 2011
Ni sư Minh Liên phổ thơ

Moãi ngöôøi tu só chuùng ta,
Töï tu, töï ñoä, ñoä tha coù thöøa.
Mieät maøi caàn maãn sôùm tröa,
Caàn tu nhö theå haïnh Ruøa sau ñaây.
Coù naêm ñaëc ñieåm nhö vaày:
Moät: laø trong nöôùc haèng ngaøy loäi bôi.
Caùch ly nöôùc noï töùc thôøi,
Ruøa kia bò cheát cuoäc ñôøi tieâu tan.
Ngöôøi tu cuõng vaäy saün saøng,
Taâm töø roäng môû voâ vaøn thöông yeâu.
Khoâng phaân bieät ít hay nhieàu,

Khoâng thöông, khoâng gheùt, khoâng yeâu, khoâng thuø.

Taâm töø coù maët hoøa nhu,
Töôïng tröng maùt meû muoân thu an laønh.
Taâm tham, saân haän bôùt nhanh,
Si meâ, taät ñoá, ñua tranh, naõo phieàn.
Khoå ñau luøi ñaåy ra lieàn,
An vui hieän taïi hoa lieân hieån baøy.
Thaân taâm hoan hyû vui thay,
Töùc laø mình töï, mình hay thöông mình.
Thöông luoân ngöôøi gheùt, ngöôøi khinh,
Ngöôøi cheâ, ngöôøi baùng, phæ mình sôùm mai.
Ngöôøi tu khoâng taäp haïnh naøy,
Cuõng nhö ñaõ cheát choân ngay döôùi moà.
Haèng gìn chaùnh nieäm ra voâ,
Ñeå taâm tónh laëng luùc naøo cuõng yeân.
Haønh trì nhö vaäy thöôøng xuyeân,
Nghieâm trì mieân maät chaúng phieàn luïy chi.
Nguû roài, thöùc giaác nhôù ghi,
Khoâng naèm moäng thaáy nhöõng gì döõ hung.
Moïi ngöôøi thöông quyù toät cuøng,
Chö Thieân uûng hoä taám loøng haân hoan.
Duø raèng gaëp keû aùc gian,

Cuõng khoâng haïi ñöôïc taám loøng töø bi.
Duø cho löûa chaùy thieâu ñi,
Cuøng laø thuoác ñoäc moät khi haïi ngöôøi.
Taâm töø an laïc vui töôi,
Taâm thöôøng hoan hyû noùi cöôøi haân hoan.
Töôùng ñi, töôùng ñöùng dòu daøng,
Voâ cuøng xinh ñeïp roõ raøng thaém töôi.
Hai: laø Ruøa laën xuoáng roài,
Soáng trong nöôùc saïch khi troài khi bôi.
Troài leân maët nöôùc kòp thôøi,
Thaáy lieàn gì ñoù, töùc thôøi laën ngay.
Ngöôøi tu cuõng vaäy haèng ngaøy,
Taâm töø maùt meû hieän ngay coõi loøng.
Taâm saân phieàn naõo laéng trong,
Duy trì chaùnh nieäm môùi hoøng tænh taâm.
Ba: ra khoûi nöôùc Ruøa naèm,
Phôi treân caùt traéng giöõ taâm an nhaøn.
Ngöôøi tu cuõng vaäy deã daøng,
Thöôøng thöôøng quan saùt töù caàn chaùnh chaân.
Thaän caàn: ñieàu aùc chöa sanh,
Khoâng cho khôûi daäy taâm mình laéng trong.
Tröø caàn: ñieàu aùc gaïn loøng,
Dieät tröø ñieàu aùc caàu mong tueä laønh.
Tu caàn: phaùp thieän chöa sanh,
Laøm cho sanh khôûi ñieàu laønh sôùm mai.
Baûo caàn: ñieàu thieän haønh ngay,
Thieän naøy sanh khôûi giöõ hoaøi cho laâu.
Boán: Ruøa ñaøo ñaát chun saâu,
Im lìm döôùi ñaát ai ñaâu kieám taàm.
Ngöôøi tu ñaõ soáng thoaùt traàn,
Phaùt huy ñeà muïc tu taâm ñònh thieàn.
Taâm an, thaân khoûe, saùng lieàn,
Quaùn thöôøng nguõ uaån khoù yeân taác loøng.
Ra vaøo hôi thôû nhö khoâng,
Phuùt giaây sinh dieät khoù mong cöùu mình.
Tueä tri quaùn saùt raønh raønh,
Ñôøi ngöôøi hôi thôû thöïc haønh ra voâ.
Naêm: laø Ruøa boø treân khoâ,
Neáu nghe tieáng ñoäng lieàn thaâu ñaàu vaøo.
Traùnh lieàn tai hoïa veà sau,
Nhôø mai che chôû haèng ngaøy an thaân.
Ngöôøi tu nay ñaõ thoaùt traàn,
Ngaøy ñeâm tieáp xuùc saùu caên cuûa mình.
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Maét troâng thaáy saéc ñeïp xinh,
Luoân luoân quaùn töôûng thaân hình nhôùp nhô.
Tai naøy nghe tieáng vu vô,
Ñôøn ca xöôùng haùt moäng mô dieãn baøy.
Töùc thì ngaên chaën lieàn ñaây,
Tai nghe Phaùp Phaät haèng ngaøy tinh thoâng.
Muõi naøy ngöûi hít muøi höông,
Nguõ phaàn höông giôùi ngaùt xoâng khaép cuøng.
Löôõi hay neám thöùc maën noàng,
Vò naøy chua chaùt cay xoâng trong ngoaøi.
Theá neân theo doõi töøng giaây,
Töøng giôø, töøng phuùt ñoïc hoaøi kinh vaên.
Thaân thöôøng va chaïm xuùc traàn,
Ñöøng cho oâ nhieãm tinh thaàn saùng tröng.
YÙ hay quaùn saùt phaùp traàn,
Haønh trì thieàn ñònh dieät tan yù xaèng,
Saùu caên tieáp xuùc saùu traàn,
Khoâng heà ñaém nhieãm buïi traàn vöông mang.
Thaân taâm thanh thaûn nheï nhaøng,
Ngoïc Phöông Tònh xaù Nieát baøn laø ñaây.
Ngaøy 18-5 naêm Taân Maõo
Nhaèm ngaøy 19-6-2011

Nuï Cöôøi Cuûa Meï
Liễu Như

Nuï cöôøi raïng rôõ nhö hoa
Taûo taàn, laän ñaän khoâng nhoøa saéc höông
Cuoäc ñôøi Meï ngaùt thaân thöông
Meï laø Boà Taùt giöõa döông theá naøy!
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NHÔÙ MEÏ
Kính taëng höông hoàn meï
Phạm Ngọc Bình (PD: Nguyên Đạo)

Meï ra ñi, ñaõ troøn ba naêm chaün
Taám thaân gaày meï boû laïi traàn gian.
Con nhôù quaù nhöõng thaùng ngaøy thô daïi
Vì ñaøn con meï vaát vaû, nhoïc nhaèn
Quang gaùnh naëng treân vai gaày beù nhoû
Meï sôùm tröa rong ruoåi quaõng ñöôøng daøi.
Bao khoù nhoïc meï aâm thaàm chòu ñöïng
Lo cho con aên hoïc ñeå thaønh taøi
Roài cöù theá doøng ñôøi xuoâi chaûy maõi
Löng meï coøng theo naêm thaùng troâi qua
Cho ñeán ngaøy meï nhaém maét lìa xa
Theo tieân toå ñi veà mieàn Cöïc Laïc.
Hoâm tieãn ñöa meï veà nôi phöông aáy
Con ngheïn loøng coá neùn giöõ trong tim
Phuùt chia ly con nhìn leân di aûnh
Maét meï hieàn thöông noãi khoå nhaân gian
Con chôït hieåu caûnh ñôøi sao giaû taïm
Coù roài khoâng, ñeå laïi veát thöông loøng
Con vaãn bieát trong voøng ñôøi sanh töû
Sôùm nôû toái taøn, quy luaät cuûa muoân thu
Ñeå chieàu nay con veà beân chuøa cuõ
Boùng meï hieàn nhö aån hieän ñaâu ñaây
Con vieát voäi vaàn thô daønh taëng meï
Lôøi töï tình xin göûi ñeán meï yeâu.

Caøi Hoa Hoàng
Bé Xuân Mai

Kính dâng Cha: Đinh Văn Sơn
Mẹ: Nguyễn Thị Kim Phượng

Kính thöa cha, trình thöa meï
Con gaùi uùt thöông cha meï nhieàu laém
Noãi nhoïc nhaèn luoân gaùnh naëng ñoâi vai
Moà hoâi rôi suoát caû ñeâm ngaøy
Thaáy cha meï khoå loøng con chua xoùt
Con xin höùa phaûi laäp coâng boài ñöùc
Ñeå nguyeän caàu cha meï maõi bình yeân
Ñeán haèng naêm vaøo ngaøy leã “Vu lan”
Con caøi aùo caùnh hoa hoàng ñoû thaém
Vaø mæm cöôøi trong hôi aám meï cha
Giôø con treû daâng cha boâng hoàng nhoû
Ñeå noùi leân con raát kính yeâu cha
Chuùc möøng cha coøn coù noäi treân ñôøi
Nieàm haïnh phuùc khoâng lôøi naøo taû xieát
Cha meï ôi haõy vì con tha thieát
Söùc khoûe laø vaøng xin haõy giöõ gìn luoân
Ñoùa hoa hoàng con caøi leân aùo meï
Maø daâng caû nieàm haïnh phuùc voâ bieân
Meï cuûa con xinh ñeïp laïi dieäu hieàn
Thöông con treû meï chaêm noâm töøng chuùt
Con möøng meï cuoäc ñôøi luoân dieãm phuùc
Vì meï coøn coù ngoaïi ôû keà beân
Nghó ñôøi con oâi thieät quaù ñuû roài
Ñöôïc sung söôùng khi laøm con cha meï
Hoa hoàng ñoû em caøi cho anh chò
Chuùc anh chò coù meï treân ñôøi
Bôûi chuùng ta coù cuoäc soáng tuyeät vôøi
Vì cha meï laø ngöôøi luoân ñaïo ñöùc
Keå töø raøy anh em mình chung söùc
Ñeå ñaùp ñeàn ôn nghóa cuûa meï cha
Giuùp ñôõ nhau cuøng chung soáng thuaän hoøa

Cha meï ñöôïc vui loøng anh chò nheù.
Kính baïch chö toân thieàn ñöùc chuùng taêng
Kính baïch sö phuï thöông kính cuûa con
Kính thöa cha meï cuøng anh chò em
Vu lan muøa baùo hieáu cuûa naêm nay
Con xin höùa seõ laø con ngoan hieàn
Hoïc toát, laøm gioûi, thöông kính meï cha.

CAÛM TAÏ ÔN SAÂU
Nhân kỷ niệm ngày rải tro bác Phạm Kim Khánh

Kim Tiên

Naøo ngôø trong coõi ta baø
Coù ngaøi Kim Khaùnh nhö laø thaùnh nhaân
Thanh thaûn, an laïc phaùp thaân
Khieâm cung, nhaãn naïi tinh caàn luoân luoân
Töø bi ngöôïc gioù ñöa höông
Nhaân loaøi ñoùn nhaän tình thöông daït daøo
Thaâu canh cho toùc ñoåi maøu
Dòch kinh Nguyeân thuûy ôn saâu nguùt ngaøn
Lôøi Phaät khuoân ngoïc thöôùc vaøng
Sôï raèng mai moät ngaøi ban cho ñôøi
Taâm haèng meán moä ôn ngöôøi
Mong sao ñöôïc gaëp noùi lôøi tri aân
Hoâm nay dieän kieán phaùp thaân
Daäp ñaàu con laïy aân nhaân cuûa ñôøi
Daãu mai coõi tònh goïi môøi
Lôøi kinh, tieáng Khaùnh ngöôøi ngöôøi ghi taâm.
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Ôn Sanh Thaønh
Hiền Khánh (Hoa Huệ)

Cuoäc ñôøi gioù thoaûng maây bay
Coâng cha nghóa meï khoù taøi naøo queân
Thöông cha chaúng nhöõng khoùc thaàm
Bao lôøi cha daïy ngaøn naêm maõi coøn
Ñeå laøm taêng löïc cho con
Trong côn soùng gioù vaãn khoâng naõn loøng
Cha sanh meï ñeû töông ñoàng
Nuoâi con aên hoïc nhöõng mong neân ngöôøi
Coâng thaønh danh toaïi vôùi ñôøi
Ñôm hoa keát traùi caàu trôøi cho con
Ôn cha cao caû veïn toaøn
Lôøi ru cuûa meï vaãn coøn thaùng naêm
Vu lan thaùng baûy ngaøy raèm
Caøi hoa tang traéng con thaàm nhôù ôn
Song thaân roõ thaáu nguoàn côn
Hoài höôùng phöôùc baùu con mong ñaùp ñeàn
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Nhôù Meï
Út Hà

Lôøi ru meï haùt thuôû naøo
Ñöa con vaøo giaác ngoït ngaøo tuoåi thô
Nhôù lôøi meï vaãn aàu ô
Con ñi loái toû, chôi vôi loái môø
Soáng sao cho troïn beán bôø
Giaùc taâm, ñaïo ngoä, boû rôøi si meâ
Saân chuøa vang voïng tieáng ve
Raâm ran noãi nhôù goïi veà trong con
Bao nhieâu coâng ñöùc veïn troøn
Kính daâng leân meï, loøng con nguyeän caàu
Nguyeän sao meï maõi soáng laâu
Bình an, haïnh phuùc, khoâng ñau, khoâng saàu
Mong sao sôùm thoaùt u saàu
Laëng taâm thanh tònh, thoaùt caàu töû sanh.

Chín Phaùi Ñoaøn Truyeàn Giaùo Cuûa Vua A Duïc
Bhikkhu Suvijjo
(tiếp theo và hết)
1. Phái đoàn thứ bảy
Do Trưởng lão Majjhima, Kassapagotta, Mūlakadeva, Durabhissara và Trưởng lão Deva
Sahadeva nhận trách nhiệm truyền bá chánh Pháp ở khu vực Himālaya.
Ðịa danh Himālaya có nhiều tên gọi khác nhau: Himavā, Himācala, Himavanta ...
nhưng tên gọi phổ thông là Himālaya (tức là nơi có nhiều tuyết - Tuyết Sơn). Nó là một
trong bảy dãy núi bao quanh Gradhamādana [theo Chú giải Sutta-nipata,i., 66]. Diện
tích khoảng 300 ngàn dặm, có đến 84 ngàn đỉnh núi, đỉnh cao nhất là 500 do tuần
(Yojanas) tương đương với 8.000 km. Ở trong vùng Himavā có bảy cái hồ nước lớn,
mỗi cái có chiều dài, ngang, sâu khoảng 50 dặm. Tên bảy cái hồ đó là Anotatta,
Kannamunda, Rathakāra, Chaddanta, Kunāla, Mandākinī và Sīhappapātaka. Tại những
hồ này, ánh nắng mặt trời không bao giờ đốt nóng được nước hồ. Nước từ Himavā
chảy đổ vào 500 dòng sông. Tuy nhiên, theo Chú giải Suttanipata và Milindapanha thì
chỉ có 10 dòng sông nhận nước trực tiếp từ Himavā, còn những dòng sông khác thì
nhận nước gián tiếp. Mười con sông đó là Ganga, Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī,
Sindhu, Sarrassatī, Vettavatī, Vītamsā và Candabhāgā.
Trong Túc sanh truyện (Jātaka), Himavā được đề cập đến như là một nơi trú ngụ của
các vị đạo sĩ khi bỏ đời sống thế tục. Ở đây, có nhiều rừng già rất thích hợp cho ẩn tu.
Trong Chú giải Tiểu bộ kinh Sutta Nipata có đề cập một đỉnh núi tại Himavā được đặt tên
là Mahāpapāta, nơi đức Phật Độc giác viên tịch. Chú giải Tương Ưng bộ kinh, III-120, ghi
rằng loài rồng (Nāgas) đi đến núi Himavā để sanh con. Chú giải Trưởng lão Tăng kệ, II138, có đề cập đến một lần Trưởng lão Sīvali từ Sāvatthi đi đến núi này cùng với 500 người
bạn đồng tu. Cuộc hành trình này làm mất thời gian chư vị khoảng 8 ngày.
Quyển Mahāvamsa, XII.41, ghi năm vị Trưởng lão thuộc phái đoàn vua Asoka đi đến
nước Himavā hoằng pháp. Thời pháp đầu tiên được thuyết ở xứ sở này là bài Kinh
Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavatthanva suttanta). Sau khi bài kinh được
thuyết giảng xong, có 80 người phát khởi lòng tịnh tín. Năm vị Trưởng lão này
thuyết giảng tại 5 vương quốc chung quanh vùng Himavā, và trong mỗi vương
quốc có khoảng 100 ngàn người xin xuất gia.
2. Phái đoàn thứ tám
Do hai Trưởng lão Sona và Uttara nhận trách nhiệm đi hoằng pháp ở xứ
Suvannabhūmi.
Cho đến nay các học giả vẫn chưa nhất quán về nơi chốn của địa danh
Suvannabhūmi. Sử liệu Thái Lan, Campuchia, Miến Điện... cho rằng phái
đoàn thứ tám của vua Asoka có truyền giáo đến đất nước họ. Như vậy
Suvannabhūmi có lẽ là một quốc gia rộng lớn.
Có thuyết cho rằng Suvannabhūmi là tiền thân của xứ Phù Nam (Funan).
Một số học giả trên thế giới phỏng định vị trí của Phù Nam như sau [theo Lê
Hương, "Sử liệu Phù Nam"]:
* Ông Mã Ðoàn Lâm người đời nhà Tống (960-1280), ở Lạc Bình, viết
trong bộ "Văn Hiến Thông Khảo" rằng Phù Nam ở một hòn đảo lớn về phía
Nam quận Nhật Nam, trong biển Tây, cách Nhật Nam 7.000 lý (1 lý = 400
thước tây), về phía tây nam cách Lâm Ấp 3.000 lý, diện tích lãnh thổ
rộng 3.000 lý.
* Trong quyển sử ký Tư Mã Thiên có đoạn ghi rằng "... Dưới triều
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vua Thành Vương nhà Châu, năm Tân Mão (1109 trước dương lịch), có sứ nước Việt thường sang
triều cống chim bạch trĩ. Vị sứ giả không biết đường trở về được Châu Công Ðản cho năm xe Chỉ
Nam để dò đường. Sứ giả đi qua xứ Phù Nam, Lâm Ấp, và trở về nước đúng một năm".
* Ðường thư chép: "Bà Lợi (P' O-Li, tên của Phù Nam) ở phía đông nam nước Chiêm Thành,
phía nam có nước Chu Nại, đến sau niên hiệu Vĩnh Huy (Ðường Cao Tông 650-655) bị nước
Chân Lạp chiếm".
* Ông Klaproth và Paulhier cho rằng Phù Nam ở vùng Pégou nước Miến Ðiện.
* Ông Déguine cho rằng Phù Nam là một hòn đảo ở phía tây nước Thái Lan.
* Ông Wilford cho rằng Phù Nam là một vương quốc ở Mã Lai.
* Ông Stanisla Julien cho rằng Phù Nam ở Thái Lan.
* Ông Barth cho rằng Phù Nam ở Ấn Ðộ.
* Ông Schelegel cho rằng đất Thái bị một chư hầu của Phù Nam chiếm đóng.
* Ông Bowring và ông Wade cho rằng vương quốc Phù Nam ở Thái Lan, căn cứ theo
danh từ Phù Nam do chữ TCHETOU (Xích thổ) là một vùng đất đỏ nhờ phù sa bồi lên.
* Ông Blagden cho rằng Phù Nam gồm đất Cao Miên, Thái Lan cho đến vùng Pégou
ở Miến Ðiện.
Khi các vị Trưởng lão đến truyền bá đạo Phật ở đây thì trong cung điện vua, các
hoàng tử sinh ra thường xuyên đều bị nữ Dạ Xoa biển ăn thịt. Sự hiện diện của các
Trưởng lão lúc đó trùng hợp ngày sinh của hoàng tử. Ban đầu dân chúng nghĩ rằng
những vị này là bạn của nữ Dạ Xoa và họ định dùng vũ khí giết các ngài. Các Trưởng
lão giải thích cho họ biết các vị là những sa môn chân chánh, và tìm hiểu nguyên
nhân tại sao có sự hiểu lầm nầy. Sau khi biết rõ nguyên nhân, nhị vị Trưởng lão liền
dùng thần thông cảm hóa nữ Dạ Xoa. Sau khi cảm hóa Dạ Xoa xong, nhà vua và dân
chúng vô cùng hoan hỷ với phái đoàn truyền giáo. Nhân đó, nhị vị Trưởng lão bắt đầu
thuyết pháp cho vua và dân chúng nghe, qua bài kinh Phạm Võng (Brahmajāla sutta),
Trường bộ kinh. Sau khi giảng xong, có 60.000 người xin qui y Tam bảo và 3.500 nam
nữ con gia đình quý tộc xin xuất gia. Thêm vào đó, về sau này mỗi khi có hoàng tử nào
sanh ra, nhà vua đều đặt tên là Sonuttara - ghép từ hai tên của nhị vị Trưởng lão là Sona
và Uttara.
3. Phái đoàn thứ chín
Do Trưởng lão Mahādhammarakkhita lãnh trách nhiệm truyền giáo ở Mahāratthi. Về
địa danh này, các học giả nhận định đó là xứ Marāthī, mà có lẽ ngày nay là phía đông
bắc của thành phố Bombay, Ấn Ðộ.
Trưởng lão Mahādhammarakkhita là một vị cao Tăng đức hạnh, có thần lực phi
phàm. Khi vị Trưởng lão đến xứ sở này, dân chúng vô cùng ái mộ và đều theo
ngài học tập giáo lý của đức Phật. Thời pháp đầu tiên vị Trưởng lão thuyết ở
đây là kinh Bổn Sanh (Jātaka). Kinh Bổn sanh là tập hợp những câu chuyện
tiền thân của đức Phật, kể lại tiền kiếp khi Ngài còn là vị Bồ tát đang thực
hành pháp thập độ ba la mật. Kinh này nằm trong Tiểu bộ kinh (Khuddaka
Nikāya), thuộc tập thứ 10 trong 15 tập. Bộ kinh có giá trị luân lý, đạo đức qua
các tấm gương giác ngộ sáng ngời của các vị Bồ Tát tiền thân của đức Phật
Gotama. Sau thời giảng, dân chúng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Trưởng lão. Có
84.000 người chứng đắc đạo quả, và 30.000 người xin gia nhập Giáo đoàn.
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Thoùi quen laøm haïi naõo
Dr Imran
Huỳnh Huệ chuyển ngữ
9. Thiếu kích thích tư duy
Có những thói quen gây tổn hại
cho não như không ăn bữa sáng, ăn quá độ, hút
Tư duy là cách tốt nhất để rèn luyện não
thuốc lá, ăn nhiều đường, thở không khí ô nhiễm, thiếu ngủ,
của chúng ta, vì thế thiếu kích thích tư duy
v.v… Chúng ta nên cố gắng tránh các thói quen này. Chúng ta chỉ
cho não có thể gây ra bệnh teo não.
cần theo một cách sống hàng ngày và thói quen ăn uống lành mạnh.
10. Ít trò chuyện
Giữ thói quen ăn uống tốt và điều kiện về thời gian theo kế hoạch
rất quan trọng với cơ thể của chúng ta và giúp loại trừ
Những cuộc trò chuyện và bàn luận mang
được những hóa chất có hại.
tính trí tuệ sẽ làm tăng hiệu quả của bộ não.

1. Không ăn sáng
Những người không ăn bữa sáng lượng đường
trong máu thấp hơn mức bình thường. Điều này
làm cho não bộ thiếu các chất dinh dưỡng gây ra
thoái hóa não.
2. Ăn quá nhiều
Ăn quá độ gây ra chứng xơ cứng động mạch
não, làm giảm khả năng trí tuệ.
3. Hút thuốc lá
Hút thuốc lá gây ra bệnh teo não và có thể dẫn
đến bệnh Alzheimer.
4. Ăn nhiều đường
Ăn quá nhiều đường sẽ cản trở việc hấp thu chất
đạm và các chất dinh dưỡng gây ra suy dinh dưỡng
và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não.
5. Ô nhiễm không khí
Não tiêu thụ nhiều oxy nhất trong cơ thể chúng
ta. Hít thở không khí ô nhiễm làm giảm nguồn cung
cấp oxy cho não, làm cho não hoạt động kém.
6. Thiếu ngủ
Ngủ giúp cho não được nghỉ ngơi. Thiếu ngủ
triền miên sẽ thúc đẩy tế bào não chết sớm hơn.
7. Trùm đầu trong khi ngủ (trùm mền)
Ngủ mà trùm đầu làm tăng lượng carbon
dioxide (CO2) và giảm lượng ôxy có thể dẫn đến
tổn thương não.
8. Làm việc trong khi đang bệnh
Làm việc căng thẳng hay học tập khi đang bị ốm
có thể làm giảm hiệu quả của bộ não cũng như làm
cho não bị tổn thương.

Naêm Thöùùc AÊn Gaây
Ung Thö Cao Nhaát
1. Xúc Xích
Hiệp Hội Phòng Chống Ung Thư khuyến cáo trẻ
chỉ ăn tối đa 12 cái xúc xích một tháng vì hàm lượng
nitrate cao. Nếu bạn không thể sống thiếu xúc xích,
hãy mua xúc xích không có muối nitrate.
2. Thịt đã chế biến để bảo quản và thịt heo
muối xông khói
Những thứ thịt này cũng có hàm lượng muối
nitrate cao nên làm tăng nguy cơ các bệnh tim. Chất
béo bão hòa trong thịt heo muối xông khói cũng làm
tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
3. Bánh Rán
Bánh rán là mối lo về nguy cơ gây ung thư rất
cao. Trước hết, bánh rán làm bằng bột trắng, đường
và chiên bằng dầu đã thêm chất Hydro ở nhiệt độ rất
cao. Adams, (một chuyên gia về an toàn thực phẩm)
cho rằng bánh rán có lẽ là loại thực phẩm có nguy cơ
gây bệnh ung thư cao nhất.
4. Khoai tây chiên
Giống như bánh rán, khoai tây chiên được chiên
bằng dầu có Hydro ở nhiệt độ cao. Món này cũng
chứa chất gây ung thư acrylamides tạo ra trong quá
trình chiên. Theo Adams, phải gọi là khoai tây chiên
gây ung thư thay vì khoai tây chiên.
5. Khoai rán, Bánh quy giòn, và bánh bích
quy xốp
Tất cả các thứ này đều làm bằng bột trắng và
đường. Những thức ăn này có thể làm thiếu chất
dinh dưỡng cho não và dẫn đến tình trạng thoái hóa
não.
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Đại Diện Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. Hồ Chí Minh
thăm Tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy
Quang Duyên

Chiều nay ngày 14-7 tại TP. HCM, ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông TP. HCM cùng ông Trần Trọng Châu – Phó Phòng Báo chí Xuất bản thuộc Sở Thông tin
Truyền thông TP đã đến thăm Tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy. Thượng tọa Thích Bửu
Chánh - Phó Tổng Biên tập – Trị sự cùng Đại đức Thích Thiện Minh – Phó Tổng Biên tập kiêm
Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy đã đón đoàn.

T

hượng tọa Bửu Chánh đại diện Hòa thượng Tổng Biên tập đã giới thiệu về hoạt động của Tòa
soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy. Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy được cấp giấy phép hoạt
động ngày 28-5-2010. Đây là cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hệ phái Nam
Tông - Theravāda. Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy phát hành mỗi tháng một số. Đến nay Tạp chí đã phát
hành được 10 số, mỗi số 3000 bản. Tòa soạn Tạp chí hiện có các Phòng ban như: Phòng Vi tính, Phòng Tài
vụ, Phòng Phát hành, Phòng Quảng cáo, Phòng Phóng viên, Ban Bảo trợ, Ban Từ thiện.
Với tôn chỉ mục đích, giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy những chuyên đề như Kinh Tạng, Thiền học, Luận
tạng, Văn học Pāli đăng trên Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy đã góp phần giúp cho người đọc hiểu rõ về giáo
lý Phật giáo Nguyên thủy. Ngoài ra, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy còn có các chuyên mục: Văn hóa, Theo
dòng, Suy ngẫm, Đối thoại, Văn thơ, Ẩm thực- Dược thảo. Với sự cộng tác thường xuyên của các Hòa thượng,
Thượng tọa, Đại đức – Tiến sĩ Phật học, các Thiền sư, các nhà văn, nhà báo, các nhà nghiên cứu, Tạp chí
Phật giáo Nguyên thủy ngày càng có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động Phật sự và thực tế cuộc sống
sinh động, phong phú.
Ông Võ Văn Long – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã phát biểu nhiều ý kiến
về tình hình quản lý báo chí hiện nay. Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 180 cơ quan báo chí, trong đó 40
cơ sở thuộc TP. Hồ Chí Minh, 140 cơ quan báo chí trực thuộc các Tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn Thành
phố. Riêng năm 2011 có hơn 20 đơn vị báo chí mới thành lập.
Có những đơn vị mới hoạt động gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, do vậy Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ
Chí Minh đã có nhiều buổi đến thăm và làm việc với các đơn vị này nhằm có những hỗ trợ kịp thời giúp cho
hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả hơn.

Thảo luận vấn đề
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TT. Bửu Chánh và ĐĐ.Thiện Minh tặng quà lưu niệm đến đại
diện sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM

Tænh Bình Phöôùc: Leã Boå Nhieäm Truï Trì
Chuøa Töù Phöông Taêng
Hoa Cúc

N

Thiền viện Thiện Minh:
Nhiều hoạt động Xã hội Từ thiện
Tin và ảnh: Quang Duyên

N

gày 20-7 tại ấp Phú An 1, xã Bình Hoà Phước,
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đoàn Tăng, ni,
Phật tử Thiền viện Thiện Minh - tỉnh Vĩnh Long
đã đến thăm và trao tặng nhà tình thương cho bà Nguyễn
thị Đẹp, 60 tuổi. Căn nhà có diện tích 36 m2, tường gạch,
mái tôn được xây dựng với chi phí 30 triệu đồng, trong đó
bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, nhóm Phật tử tiệm vàng Mười Dư
tài trợ 26 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
Xã Bình Hoà Phước là một xã vùng sâu thuộc vùng
Cù Lao của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây có
nhiều hộ nghèo, họ không có đất đai ruộng vườn nên phải
đi làm thuê, làm mướn, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Căn nhà tình thương tuy đơn sơ nhưng đó thực sự là tấm
lòng thương yêu của những nhà hảo tâm dành cho bà con
nghèo ở vùng quê xa xôi này.
Cũng trong dịp này, nhằm giúp các em học sinh nghèo
có điều kiện học tập, tại Thiền viện Thiện Minh ở xã Bình
Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Đại đức Thiện
Minh- Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam - Phó ban Từ thiện TW; Đại đức Chánh Định
- Trụ trì chùa Tam Phước; Đại đức Tuệ Quyền - Trụ trì chùa
Quảng Nghiêm - tỉnh Đồng Nai cùng chư Tăng, ni chùa
Bửu Quang, Thiền viện Thiện Minh và các đạo hữu Minh
Trí, Hà Thế Hưng, Như Hiếu, Giác Hương, Minh Hiếu đã
trao tặng xe đạp và tập vở cho các em học sinh nghèo hiếu
học. Đoàn đã tặng cho đại diện hai trường trung học cơ sở
Bình Hoà Phước và Hoà Ninh gần 2000 cuốn tập, 50 hộp
viết giúp các em học sinh nghèo trong năm học mới. Ngoài
ra còn có 8 em học sinh nghèo, học giỏi, hiếu thảo, hoạt
động đoàn đội tích cực cũng được tặng xe đạp mỗi chiếc
trị giá 1.500.000 đồng, giúp các em có phương tiện đi học.
Đặc biệt, 10 xe đạp do gia đình Phật tử Lệ Thêm và Phật
tử Yến Mi tài trợ.

gày 8 tháng 7 năm 2011, Tăng Ni và Phật
tử chùa Tứ Phương Tăng vô cùng vinh dự
tham dự lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì
của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cho Đại đức
Phước Tịnh. Đến tham dự buổi lễ có sự chứng minh của
Hòa thượng Hộ Chánh - Ủy viên HĐTS. GHPGVN, Phó
ban Hướng dẫn Phật tử TW; Thượng tọa Bửu Chánh - Ủy
viên HĐTS. GHPGVN, Phó ban Hoằng Pháp TW; Thượng
tọa Tăng Định - Ủy viên Ban Nghi lễ TW; Thượng tọa
Thiện Pháp - Ủy viên Ban Từ thiện TW; Thượng tọa
Thiện Trí - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước
và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự. Về phía chánh
quyền, có sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo; Công
An v.v... Trong buổi lễ, Thượng tọa Thiện Trí đại diện
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ
nhiệm Trụ trì chính thức cho Đại đức Phước Tịnh. Để
đáp lại lòng tin tưởng của Nhà nước và Giáo hội, Đại
đức Thích Phước Tịnh phát nguyện sẽ thực hiện tốt vai
trò trụ trì của mình bằng cách hướng dẫn Tăng Ni và
Phật tử tu tốt và thực hiện đúng chủ trương pháp luật
của nhà nước hiện hành. Buổi lễ hoàn mãn lúc 11 giờ 30
phút trong niềm hoan hỷ vô biên của tứ chúng.
Được biết, chùa Tứ Phương Tăng thành lập năm
1990 do cố Thượng tọa Giác Tâm chủ trương thực hiện,
xây dựng chánh điện và tăng xá cấp 4 để chư Tăng, Tu
nữ tu học. Năm 2001, Đại đức Thiện Hòa được Tăng
Ni và Phật tử mời về trụ trì. Trong thời gian này, Đại
đức được sự ủng hộ của Tăng ni, Phật tử đại trùng tu
chánh điện với diện tích 252m2 và Tăng xá 100m2 trong
tổng diện tích 9000m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1
tỷ đồng.
Nay vì bận Phật sự xây dựng chùa Thanh Phước
nên Đại đức Thiện Hòa mời thỉnh Đại đức Phước Tịnh
từ Thiền viện Phước Sơn về làm trụ trì chùa Tứ Phương
Tăng để hướng dẫn Phật tử tu học. Đại đức Phước Tịnh
thế danh Huỳnh Văn Việt sanh 1957 tại Vĩnh Long, xuất
gia năm 1995, thầy bổn sư Thượng tọa Tiến sĩ Bửu
Chánh.

Riêng trường Trung học cơ sở Bình Hoà Phước hiện có
351 học sinh, trong đó có 21 em học sinh nghèo, 61 em
thuộc hộ cận nghèo cần sự quan tâm hỗ trợ của các mạnh
thường quân để có điều kiện tiếp tục đến trường.
Kể từ khi thành lập từ năm 2010 đến nay, Thiền viện
Thiện Minh tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động xã hội
từ thiện với kinh phí hơn 100 triệu đồng do Tăng, ni, Phật
tử đóng góp.
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 11 (tháng 08)
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Tænh Ñoàng Nai: Toå chöùc caém traïi
cho ñoaøn sinh Gia ñình Phaät töû
PV. PGNT

N

gày 8,9,10 tháng 7 năm 2011 Phân ban
Gia đình Phật tử Đồng Nai trực thuộc
tỉnh hội Phật giáo tổ chức cắm trại cho
700 đoàn sinh Gia đình Phật tử nhân dịp kỷ niệm 60
năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam, buổi lễ tổ
chức tại Thiền viện Phước Sơn, Tân Cang Phước Tân,
Biên Hòa Đồng Nai. Lễ khai mạc có sự quang lâm
chứng minh của HT Thích Hộ Chánh – UVHĐTS, Phó
ban Hướng dẫn Phật tử TW, HT Thích Quang Đạo
– Phó BTS PG tỉnh Đồng Nai, TT Thích Bửu Chánh
– UVHĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, TT Thích Huệ
tâm – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai,
ĐĐ Thích Huệ Khai – UVHĐTS, Trưởng ban Phật giáo
Quốc tế Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, Ni trưởng Thích
Nữ Huệ Hương – UVHĐTS, Phó BTS PG Đồng Nai,
các huynh trưởng phân ban Gia đình Phật tử TW,
chư Tôn đức BTS Đồng Nai, BĐD PG các huyện trực
thuộc, Tăng ni và Phật tử Thiền viện Phước Sơn. Về
phía chánh quyền có sự tham dự của ông Nguyễn
Xuân Chiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh
Đồng Nai cùng đại diện chính quyền, các ban ngành
tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa và xã Phước Tân.

Quang cảnh buổi cắm trại

Các em thiếu nhi GĐPT ngồi thiền
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Chuøa Giaùc Quang cuùng döôøng tröôøng haï
PV. PGNT

V

ào ngày 17-7-2011 nhân mùa An cư Kiết
hạ, PL.2555 – DL.2011 của hệ phái Phật
giáo Nam tông, Đại đức Thiện Đạt trụ trì
chùa Giác Quang đã hướng dẫn trên 100 Phật tử đến
các chùa hệ phái Nam tông có chư Tăng nhập hạ tại
Tp Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Chuyến đi cúng dường
các điểm An cư Kiết hạ trị giá trên 100 triệu đồng.

Tænh Ñoàng Nai: Toå chöùc ñaïi leã caàu sieâu
cho caùc Anh huøng Lieät só
PV. PGNT

N

gày 21,22-7-2011 Bộ Ngoại giao UBND tỉnh
Đồng Nai, BTS PG tỉnh Đồng Nai, tổ chức Đại
lễ cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa
trang tỉnh Đồng Nai. Tham dự đại lễ có sự quang
lâm chứng minh của HT Thích Thiện Nhơn- Phó Chủ
tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, HT Thích Minh Chánh
– Thành viên HĐCM, Trưởng BTS Tỉnh hội PG Đồng
Nai, HT Thích Quang Đạo – Phó BTS, TT Thích Huệ
Hiền – UVHĐTS, Phó ban Thường trực BTS, TT Thích
Bửu Chánh – UVHĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Ni
trưởng Thích Nữ Huệ Hương – UVHĐTS, Phó BTS PG
Đồng Nai cùng hàng ngàn Tăng ni Phật tử và các gia
đình thân nhân liệt sĩ

Leã ñaïi töôøng coá Thöôïng toïa Thích Trí Phöôùc
PV. PGNT

N

gày 21,22-7-2011 tại chùa Bình Long Tp Phan
Thiết tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ đại tường
cố TT Thích Trí Phước, nguyên Trụ trì bổn tự.
Được biết chùa Bình Long - Phan Thiết do ngài cố HT
Pháp Lạc sáng lập. Đặc biệt, ngôi chùa Bình Long là
ngôi chùa Phật giáo Nam tông duy nhất hiện nay có
khoảng 100 đoàn sinh Gia đình Phật tử sinh hoạt trực
thuộc Phân ban Gia đình Phật tử. Lễ đại tường được
sự quang lâm chứng minh của TT Thích Bửu Chánh
– UVHĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW cùng chư tăng
các chùa Phật giáo Nam tông.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông
Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại
diện UBND tỉnh Đồng Nai và các ban ngành đoàn thể
của tỉnh Đồng Nai, Tp Biên Hòa, Thị xã Long Khánh
và các huyện.
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Hoïc vieän Phaät Giaùo Vieät Nam taïi TP Hoà Chí
Minh: Thi tuyeån sinh khoùa 9
PV. PGNT

N

gày 31-7-2011 Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển sinh khóa
9 cho 650 tăng ni thí sinh đã tốt nghiệp phổ
thông trung học và trung cấp Phật học trên toàn quốc.
Thí sinh thi 3 môn: Phật học (hệ số 2), Việt văn, Anh
văn, Hán văn, Pāli (hệ số 1). Tham dự lễ khai mạc
có HT Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện
trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, HT Thích Giác
Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực
Ban giáo dục Tăng ni TW, HT Thích Thiện Pháp – Phó
Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TW GHPGVN,
HT Thích Đạt Đạo - UVTT HĐTS, Phó viện Trưởng
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, HT
Thích Huệ Trí – UV Thư ký HĐTS, TT Thích Thiện
Thống - UV Thư ký HĐTS, HT Thích Thiện Đức –
UV HĐTS, TT Thích Bửu Chánh – UVHĐTS, Phó viện
Trưởng Học viện PGVN, cùng chư tôn đức trong Hội
đồng Điều hành học viện. Ông Tống Hồ Cầm – UV
Kiểm soát HĐTS, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ,
ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban
Tôn giáo TP Hồ Chí Minh.

Ñoaøn Töø Thieän Chuøa Böûu Quang
Taëng Quaø Cho Baø Con Ngheøo Muø
ôû Vónh Chaâu - Soùc Traêng

V

Duyên Văn

ừa qua, với tinh thần tương thân tương ái,
đoàn từ thiện chùa Bửu Quang, Quận Thủ
Đức, TP. HCM do Đại đức Thiện Minh - Phó
trưởng Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt
Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho
bà con nghèo mù tại ấp Cà Lăng A Biển thuộc xã Vĩnh
Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Đoàn đã tặng hơn 400 phần quà cho bà con nghèo
khiếm thị, hầu hết là bà con dân tộc Khơmer, và 120
phần qùa cho trẻ em với tổng trị giá gần 100 triệu đồng
do tăng, ni, Phật tử hảo tâm đóng góp. Huyện Vĩnh
Châu là một trong những nơi có người mù nhiều nhất
tỉnh Sóc Trăng. Nhiều gia đình có 3-4 người bị bệnh đục
thủy tinh thể. Cuộc sống của những người mù nghèo tại
huyện Vĩnh Châu rất khó khăn.
Những năm qua, nhiều bà con bị mù đã được các
tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh
Châu hoặc các bệnh viện tại TP.HCM khám và điều trị.
Theo Sở Y tế Sóc Trăng, hiện tượng mù ở Vĩnh Châu do
nhiều bệnh lý gây nên: đục thủy tinh thể, viêm loét giác
mạc, quặm mi, teo nhãn cầu. Những người mù ở huyện
Vĩnh Châu chỉ mới bị mất ánh sáng trong vòng hơn 10
năm trở lại đây. Tại buổi tặng quà, Đại đức Thiện Minh
đã thuyết giảng bài “Pháp và Quà” giúp cho bà con hiểu
thêm về cách tu tập và gieo duyên lành với chánh Pháp.
Dịp này, bà con đã giao lưu với các Phật tử thuộc đoàn
từ thiện chùa Bửu Quang với những tiết mục ca hát văn
nghệ sinh động và ấn tượng.
Năm 2010, chùa Bửu Quang - TP.HCM đã có nhiều
hoạt động tích cực hỗ trợ cho người nghèo tại TP. HCM
và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long như tặng nhà
tình thương, trao học bổng và tặng xe đạp cho các em
học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho bà con bị thiên
tai lũ lụt với kinh phí hàng trăm triệu đồng.
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Hoïc vieän Phaät giaùo Nam toâng Khmer: Phaùt vaên baèng cöû nhaân Phaät hoïc
Theo GHPGVN

V

2015).

ào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2011 tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer – chùa Pôthisomrôn,
phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam
tông Khmer trọng thể tổ chức Lễ Tốt nghiệp Khóa I (2007 - 2011) và Khai giảng Khóa II (2011 -

Đến tham dự có HT. Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam
tông Khmer; HT. Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện phó Học viện Phật giáo Nam
tông Khmer; HT. Thích Giác Nhường - Ủy viên Giám luật HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDTNTW,
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn giáo phẩm các tỉnh, thành Đồng
bằng sông Cửu Long, Tp. Hồ Chí Minh và miền đông Nam bộ; chư Tăng Nam tông Khmer khóa I và khóa II.
Buổi lễ đón tiếp ông Nguyễn Xuân Tươi – Phó Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Trần Hữu Hợp – Phó Giám
đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ; quý ông, bà đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương, Tp.
Cần Thơ, quận Ô Môn và phường Châu Văn Liêm sở tại.
Được biết vào khoảng tháng 9 năm 2007, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính
phủ thống nhất cho phép Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer thành lập Học viện Phật giáo Nam tông Khmer,
cơ sở đặt tạm tại chùa Pôthisomrôn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. Trong quá trình tồn
tại và phát triển tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, đây là lần đầu tiên đào tạo cấp Đại học (Học
viện) của Phật giáo Nam tông Khmer để đào tạo nguồn nhân lực giỏi Phật học, giỏi chuyên môn và phục vụ
Hệ phái và cộng đồng dân tộc Khmer.
Khi thành lập Học viện năm 2007, một khối lượng công việc rất lớn, do nhiều việc mới bắt đầu, nên Học
viện Phật giáo Nam tông Khmer có một số khó khăn nhất định, nhưng với sự hỗ trợ tích cực của Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đảng và Nhà nước các cấp từ Trung ương đến các địa phương, nhất là sự đoàn
kết, quyết tâm của chư Tôn giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Hội đồng Điều hành, đồng bào
Khmer, do đó mọi khó khăn như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, kinh phí từng bước được khắc phục và
đạt được kết quả tốt đẹp; với số lượng 61 chư Tăng tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 12% chư Tăng tốt nghiệp
đạt loại giỏi. 55% chư Tăng đạt loại trung bình.

Phật tử tham dự

HT. Danh Nhưỡng trao bằng Cử nhân Phật học
cho các Tăng sinh
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Tænh Bình Phöôùc: Leã quy y Tam baûo cho 6.000 ngöôøi daân toäc
Theo GNO

BBT: Trong thời gian qua, tại tỉnh Bình Phước đang diễn ra một sự kiện hoằng
pháp thật quy mô. Lễ quy y Tam bảo cho 6.000 người dân tộc, đây được xem là
một "dấu ấn" vượt thời gian để bà con các dân tộc đến với Tam bảo
HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, HT.Thích Đạt Đạo - Phó ban Thường trực
Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trưởng ban Tổ chức;
HT.Thích Nhuận Thanh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban
Trị sự Phật sự tỉnh Bình Phước cùng chư tôn giáo
phẩm Tăng Ni đã quang lâm chứng minh đại lễ. Lãnh
đạo tỉnh Bình Phước và chính quyền địa phương đã
đến dự và phát biểu chúc mừng.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT. Thích Đạt Đạo đã
nêu những thành tựu to lớn trong các hoạt động Phật
sự gần đây của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đó
có ngành Hướng dẫn Phật tử biểu hiện qua các đại lễ
quy y tại nhiều địa phương khác nhau. HT.Thích Đạt
Đạo phát biểu khai mạc "Đại lễ quy y lần này với số
lượng đồng bào đông nhất từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam. Điều này thể
hiện sự chăm lo cho đồng bào dân tộc anh em và sự phát triển tín đồ của các cấp Giáo hội.", HT. Thích Đạt
Đạo khẳng định.
Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cũng thể hiện tinh thần tri ân chư tôn giáo phẩm các cấp Giáo hội, lãnh
đạo các ban ngành Trung ương, tỉnh Bình Phước và địa phương đã hỗ trợ tích cực cho công tác tổ chức đại
lễ.
Ngay sau đó, đại diện giới tử là đồng bào dân tộc đã đọc lời phát nguyện quy y, lãnh đạo tỉnh Bình Phước
đã phát biểu chúc mừng. Dịp này, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cũng xác lập và trao chứng nhận Đại lễ
quy y cho đồng bào dân tộc lớn nhất đến Ban tổ chức.
HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ban đạo từ tán thán nỗ lực của Ban
hướng dẫn Phật tử TƯ, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Phước trong nỗ lực tổ chức và hoàn thành công
tác Phật sự quan trọng này. Qua đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở toàn thể giới tử nhiếp hóa thân tâm, hướng
lòng đến chư Phật để đạt được thành tựu trong suốt thời gian thọ giới.
Ngay sau lễ khai mạc, nghi thức Phật giáo truyền tam quy, ngũ giới cho gần 6.000 đồng bào dân tộc được
bắt đầu.

* Giáo Pháp Như Lai tới, và họ hướng về quy ngưỡng…
Xúc động! Đó là cảm nhận của chúng tôi khi tham dự Đại lễ quy y cho gần 6.000 đồng bào dân tộc ở Bình
Phước. Giáo pháp Như Lai đã đến với họ, nơi mà người dân còn nhiều nỗi khổ, thiếu thốn và họ đã kịp quay
về quy ngưỡng Tam bảo. Đó là một duyên lành, để gieo vào tâm thức họ hạt giống của giải thoát sau này.
Từ khi ra đời cho đến nay, giáo pháp Như Lai là “chìa khóa” giúp cho chúng sinh mở cửa vô sinh, giải quyết
nỗi khổ, niềm đau. Do vậy, khi giáo pháp tới với đồng bào cũng là lúc họ nhận được chiếc chìa khóa ấy bằng
bước đầu tiên là thọ Tam quy, ngũ giới.
Xin cảm ơn những con người nơi miền cao nguyên Bình Phước, từ những em bé thơ ngây đến những cụ
già, họ đã cho chúng tôi, những phóng viên của một tờ báo Phật giáo được nhận diện sự mầu nhiệm của
Phật pháp…
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Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đồng Nai
Thiền viện Thiện Minh trao xe đạp cho các em học sinh nghèo

Tụng kinh thả chim phóng sanh
Thả cá phóng sanh trong KDL Sơn Tiên

TT Tăng Định trao quà lưu niệm đến tân trụ trì chùa Tứ Phương Tăng

Hội trại nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam
tại Thiền viện Phước Sơn

DANH SAÙCH UÛNG HOÄ TAÏP CHÍ PGNT SOÁ 11

35 Ngọc Hoa

05 quyển

01 GĐ Nguyên Đạt – MiMi

10 quyển

36 Lôi Ngọc Yến

02 quyển

02 Lê Thị Minh Tâm

15 quyển

37 Huệ Đức

10 quyển

03 Nguyễn Việt Phương

15 quyển

38 Ngọc Đức (Hòa)

05 quyển

04 PT chùa Phổ Minh (tịnh tu An Lạc kỳ 65)

15 quyển

39 Thiện Phước

05 quyển

05 Thái Trọng Huy

15 quyển

40 La Quang Dũng

05 quyển

06 Võ Văn Cảnh

20 quyển

41 Trần Thị Hoan

10 quyển

07 GĐ Phạm Xuân Trường

15 quyển

42 Lê Thị Thùy Hương

50 quyển

08 Như Liên

10 quyển

43 Huỳnh Thị Mẫn

50 quyển

09 Lê Nguyễn Hải My

10 quyển

44 Văng Phi Nga - Hà Thế Hưng

100 quyển

10 Huyền Minh

10 quyển

45 Cô Chi

500 quyển

11 Nguyễn Đức

10 quyển

46 GĐ Híền Khánh - Hoa Huệ

100 quyển

12 Tâm Hương

03 quyển

47 GĐ Phạm Hồng Trang

10 quyển

13 Nguyễn Thị Quang

10 quyển

48 Trần Thị Phết

23 quyển

14 Lê Hổ

05 quyển

49 GĐ Minh Đức

15 quyển

15 Nguyễn Thúy Nga

05 quyển

50 Đặng Kim Liên

10 quyển

16 Mai Thị Phương

15 quyển

51 GĐ Lê Thị Chiêm (PD Viên Lễ)

25 quyển

17 Như Quang

04 quyển

52 Lê Doãn Cánh

15 quyển

18 Loan Ngọc Châu

10 quyển

53 Trí Thọ

10 quyển

19 Loan Ngọc Xuân

05 quyển

54 Phùng Văn Nhàn

10 quyển

20 Như Minh – Diệu Phát

10 quyển

55 Trần Công Thôn (PD Thiện Kiến)

10 quyển

21 Mai Xuân Hiển

10 quyển

56 Chu Kim Thạch (PD Thiện Pháp)

10 quyển

22 Như Minh

10 quyển

57 Vũ Thị Mến

10 quyển

23 Lôi Ngọc Hương

10 quyển

58 GĐ chú Hội - cô Lài

20 quyển

24 Trần Thanh Nhàn

10 quyển

59 GĐ Thiện Trí - Như Hạnh

10 quyển

25 Trương Hồng Phúc

05 quyển

60 Cô Thu

10 quyển

26 Trần Tấn Phát

05 quyển

61 Chú Phúc

05 quyển

27 Sugandha

05 quyển

62 Nguyễn Thị Định

50 quyển

28 La Quang Dũng

10 quyển

63 Thủy (Vũng Tàu)

10 quyển

29 GĐ Hạnh Ngọc

10 quyển

64 GĐ TN Quang Thủy

15 quyển

30 Trương Gia Huy

05 quyển

65 TN Diệu Liên

03 quyển

31 Cô Diệu An

05 quyển

66 GĐ Mười Trang

10 quyển

32 Duy Kim Phụng

05 quyển

67 Nguyễn Thị Tú Anh

10 quyển

33 Lê Hữu Minh

05 quyển

68 GĐ cô Phan Thị Thoa

30 quyển

34 Ông Maunu

05 quyển

69 Cô Hương

25 quyển

giá: 20.000 đồng

