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Laù Thö
Ban Bieân Taäp
Kính thöa chö Toân Ñöùc,
Kính thöa quí ñoäc giaû xa gaàn,
Tröôùc heát cho pheùp Ban Bieân taäp Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy chuùng toâi kính lôøi
chaøo traân troïng ñeán chö Toân ñöùc Giaùo phaåm, Taêng Ni, Phaät töû vaø toaøn theå ñoäc giaû xa gaàn;
kính chuùc chö Toân ñöùc vaø chö quyù lieät vò voâ löôïng caùt töôøng, thaân taâm thöôøng laïc.
Kính thöa chö Toân ñöùc vaø quí lieät vò,
Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy ra ñôøi laø moät tin vui cho nhieàu ñoäc giaû xa gaàn, nhaát laø
taêng ni Phaät töû Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc, trong ñoù coù taêng ni Phaät töû Nam Toâng; vì
töø ñaây taïi Vieät Nam treân phaïm vi caû nöôùc, laïi coù theâm moät Taïp chí mang teân “Taïp chí Phaät
giaùo Nguyeân Thuûy”; ñaây laø moät trong nhöõng Taïp chí thuoäc Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam,
moãi thaùng ñöôïc pheùp xuaát baûn moät soá. Taïp chí ñöôïc Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng caáp
Giaáy pheùp soá 760/GP-BTTTT do Thöù tröôûng Ñoã Quyù Doaõn kyù ngaøy 28/05/2010 theo
ñeà nghò soá 538/CV/HÑTS ngaøy 21 thaùng 11 naêm 2009 cuûa Hoäi ñoàng Trò söï Giaùo hoäi Phaät
giaùo Vieät Nam veà vieäc xin pheùp xuaát baûn Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy.
Muïc ñích vaø toân chæ cuûa Taïp chí laø “Giôùi thieäu nhöõng noäi dung kinh ñieån vaø tö töôûng cuûa
Phaät giaùo Nguyeân Thuûy, goùp phaàn tuyeân truyeàn chính saùch ñoaøn keát Toân giaùo cuûa Ñaûng
vaø Nhaø nöôùc; phaûn aûnh nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong ñôøi soáng tu haønh cuûa Taêng ni, Phaät
töû trong heä phaùi Phaät giaùo Nam Toâng noùi rieâng vaø Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam noùi chung
theo phöông chaâm “Ñaïo phaùp - Daân toäc vaø Chuû nghóa Xaõ hoäi”.
Vôùi muïc ñích vaø toân chæ treân, thieát töôûng ñaây khoâng ñôn thuaàn laø moät Taïp chí chuyeân
ngaønh nghieân cöùu veà Phaät giaùo Nguyeân Thuûy, maø coøn coù nhieäm vuï quaùn trieät vaø tuyeân
truyeàn quan ñieåm, ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñoái vôùi taêng ni Phaät töû
Nam Toâng nhaèm goùp phaàn xaây döïng Giaùo hoäi vaø taêng cöôøng ñoaøn keát toaøn daân trong söï
nghieäp xaây döïng baûo veä Toå quoác vì muïc tieâu daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân
chuû, vaên minh.
Do yù thöùc ñaây laø moät nhieäm vuï cao quyù, neân chuùng toâi, toaøn theå Ban Bieân taäp, nguyeän
noã löïc phaán ñaáu ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, ñoàng thôøi raát mong ñöôïc söï hoan hyû
goùp söùc cuûa Chö Toân ñöùc Taêng Ni, Phaät töû vaø ñoäc giaû gaàn xa ñeå cho Taïp chí ngaøy caøng
ñöôïc hoaøn thieän, phaùt trieån theo ñuùng phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi, goùp phaàn
baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc trong xu theá hoäi nhaäp hieän nay.
Mong thay!

TM. Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy
Toång Bieân taäp
Hoøa thöôïng Thieän Taâm

T

oâi raát vui möøng ñöôïc bieát
taïp chí Phaät giaùo Nguyeân
Thuyû vöøa ñöôïc quyeát ñònh
thaønh laäp vaø chuaån bò ñi vaøo hoaït ñoäng
nhaèm muïc ñích truyeàn baù kinh ñieån vaø
tö töôûng cuûa Phaät
giaùo
Nguyeân
Thuyû ñeán vôùi baïn
ñoïc boán phöông,
goùp phaàn vaøo
vieäc tuyeân truyeàn
chính saùch toân
giaùo cuûa Ñaûng vaø
Nhaø nöôùc.
Kính chuùc Taïp
chí Phaät giaùo
Nguyeân
Thuyû,
Ban Bieân taäp cuøng toaøn theå ñaïo höõu
phöôùc duyeân veïn toaøn, ñaït nhieàu thaønh
coâng vaø seõ phaùt trieån vöõng maïnh ñuùng
theo toân chæ vaø muïc ñích hoaït ñoäng cuûa
baùo chí Vieät Nam
Hoaø thöôïng Thích Trí Quaûng
- Phoù chuû tòch HÑTS. GHPGVN
- Vieän tröôûng Hoïc vieän Phaät giaùo Vieät
Nam taïi TP. HCM
- Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu PHVN
- Tröôûng ban Trò söï Thaønh hoäi Phaät
giaùo TP. HCM
- Toång Bieân taäp Baùo Giaùc Ngoä.

LÔØI CHUÙC MÖØNG TAÏP CHÍ
PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUYÛ SOÁ ÑAÀU TIEÂN

Ñ

öôïc söï cho pheùp cuûa Boä
Thoâng tin - Truyeàn thoâng,
Cuïc Baùo chí, nhaân söï kieän
ra maét soá taïp
chí ñaàu tieân Taïp
chí Phaät giaùo
Nguyeân
Thuyû
thuoäc GHPGVN.
Toâi voâ cuøng
hoan hyû vaø kính
chuùc Ban Bieân
taäp ñaït ñöôïc
nhieàu keát quaû
toát ñeïp trong
hoaït ñoäng baùo
chí vaø truyeàn baù
giaùo phaùp Phaät giaùo Nguyeân Thuyû ñeán
Taêng Ni, Phaät töû vaø caùc baïn ñoïc ñöôïc
thaønh töïu nhö yù.
Hoaø thöôïng Thích Thieän Nhôn
- Phoù Chuû tòch kieâm Toång Thö kyù Hoäi
ñoàng Trò söï GHPGVN
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CHUÙC baùo khai tröông röïc aùnh vaøng
MÖØNG nay Phaät phaùp toûa haøo quang
TAÏP coâng minh chieáu doøng kinh luaän
CHÍ nguyeän höng long ñeïp ñaïo traøng
PHAÄT nhaät hoaèng döông Tam baûo löïc
GIAÙO khuyeân chaùnh kieán saùng huy hoaøng
NGUYEÂN nguoàn taâm hueä luoân töôi raïng
THUÛY dieäu truyeàn löu khaép theá gian
Tp. Hoà Chí Minh ngaøy 15/07/2010
HT. Thích Giaùc Toaøn
- Phoù Chuû tòch HÑTS
- Phoù Toång Bieân taäp Baùo Giaùc Ngoä
- Tröôûng ban Kinh teá Taøi chaùnh TW. GHPGVN

B

an Vaên hoùa Trung öông GHPGVN voâ cuøng
hoan hyû tröôùc söï kieän Taïp chí Nguyeân Thuûy
ra soá ñaàu tieân, töø ñaây Giaùo hoäi vaø giôùi baùo
chí, cuõng nhö Phaät töû coù theâm moät Taïp chí phuïc vuï
cho söï nghieäp hoaèng döông Phaät phaùp, lôïi laïc chuùng
sinh. Thay maët Ban Vaên hoùa Trung öông GHPGVN,
chuùng toâi thaân chuùc HT. Toång Bieân Taäp Thích Thieän
Taâm vaø Ban Bieân taäp cuøng quyù nhaân vieân Toøa soaïn voâ
löôïng an laïc vaø caùt töôøng, ñaït nhieàu thaønh töïu toát ñeïp.
					
HT. Thích Trung Haäu
- Tröôûng Ban Vaên hoùa TW. GHPGVN
- Phoù Vieäân tröôûng Hoïc vieän PGVN taïi TP. Hueá
- Phoù Toång Bieân taäp Taïp chí Vaên hoùa Phaät giaùo
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S

au naêm 1975, Phaät giaùo Nguyeân Thuyû
Vieät Nam chöa coù moät phöông tieän
truyeàn thoâng chính thöùc naøo ngoaøi
nhöõng taäp san phaùt haønh noäi boä nhö taäp vaên Phaät
giaùo Nguyeân Thuyû, Huyeàn Khoâng Vaên Buùt vaø moät soá
trang web mang tính caù nhaân hay noäi boä cuûa caùc
chuøa.
Nay Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuyû ñaõ ñöôïc chính
thöùc hoaït ñoäng hôïp phaùp, ñoù laø moät ñieàu kieän raát
thuaän lôïi ñeå phaùt huy Vaên hoïc Phaät giaùo Nguyeân
Thuyû, ñeå ñoùng goùp vaøo vieäc xaây döïng moät neàn vaên
hoïc Phaät giaùo nöôùc nhaø.

möøng.

Toâi chaân thaønh kính chuùc söï noã löïc cuûa Ban Bieân
taäp ñeå cho taïp chí ñöôïc ra maét quaàn chuùng moät
caùch chính thöùc vaø hôïp phaùp. Voâ cuøng hoan hyû chuùc
Hoaø thöôïng Vieân Minh

- Tröôûng ban Phaät giaùo Nam Toâng - Vieän Nghieân cöùu Phaät giaùo Vieät Nam.
- Truï trì Toå ñình Böûu Long töï
“Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy” ñöôïc pheùp sinh hoaït laø vieäc ñaùng möøng cho caû
chö Taêng, tín ñoà Phaät töû; vì ñaây laø cô sôû vaên hoùa cuûa Phaät giaùo Theravada Vieät Nam
coù cô hoäi phaùt trieån vaø truyeàn thöøa nhöõng gì ghi cheùp trong Tam taïng Pali.
Hi voïng raèng “Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy” seõ laø maïng maïch Phaät giaùo Nam
Toâng. Luoân ñöôïc soáng coøn, luoân ñöôïc tieáp noái hueä maïng cuûa chö vò Thaày Toå ñaõ daøy
coâng khai saùng Phaät giaùo Nguyeân Thuûy Theravada, chaân truyeàn chaùnh phaùp Ñaïo
Phaät Thích Ca,…
PHAÄT phaùp quang minh, nghóa nhieäm maàu
GIAÙO truyeàn dieäu lyù, töï luy laâu
NGUYEÂN lai chaùnh giaùc khai tröôøng ñaïo
THUÛY toå thaùnh hieàn thieän boä chaâu.
Vôùi taâm hoan hyû voâ bieân
Namo Buddhaya
TK. Giaùc Chaùnh
Tröôûng ban Vaên hoùa Tænh hoäi Phaät giaùo Ñoàng
Nai
6
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K

ính baïch chö Toân ñöùc Taêng Ni,
Kính thöa caùc nhaø nghieân cöùu, Hoïc giaû,
Kính thöa Quyù Phaät töû, caùc nhaø taøi trôï,

Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy soá 1 ñang naèm
trong tay Quyù vò, ñoù laø söï noã löïc cuûa Ban Bieân taäp, töø
khi baét ñaàu xin pheùp ñeán khi
soá ñaàu tieân ra ñôøi.
Chuùng toâi xin baøy toû nieàm
hoan hyû vaø lo laéng khi ñöôïc
Trung öông Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam giao phoù nhieäm
vuï ñaûm traùch vai troø Phoù Toång
bieân taäp. Tröôùc nhaát, xin chaân
thaønh tri aân Boä Thoâng tin Truyeàn thoâng, Ban Toân giaùo
Chính phuû, Giaùo hoäi Phaät giaùo
Vieät Nam caùc cô quan chöùc
naêng ñaõ caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng baùo chí cho taïp
chí PGNT, sau nöõa raát mong söï ñoùng goùp baøi vôû cuûa
chö Toân ñöùc Taêng Ni Phaät töû vaø caùc nhaø nghieân cöùu,
hoïc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc cuõng nhö söï hoã trôï veà
kinh phí cuûa caùc Phaät töû, caùc nhaø taøi trôï.
Vôùi tö caùch Phoù Toång Bieân taäp, chuùng toâi seõ coá
gaéng thöïc hieän traùch nhieäm cuûa mình ñeå laøm cho
Taïp chí PGNT ngaøy caøng phaùt trieån, hoaït ñoäng ñuùng
muïc ñích Toân chæ: Giôùi thieäu nhöõng noäi dung kinh
ñieån vaø tö töôûng Phaät giaùo Nam Toâng, goùp phaàn
xieån döông tinh thaàn ñoaøn keát luïc hoøa trong noäi boä
cuõng nhö ngoaøi xaõ hoäi, phaûn aùnh nhöõng thaønh töïu
trong ñôøi soáng tu haønh, hoaït ñoäng phaät söï, töø thieän
xaõ hoäi, goùp phaàn “Toát ñaïo, ñeïp ñôøi” trong heä phaùi
Phaät giaùo Nam Toâng ñoái vôùi daân toäc.
Xin kính chuùc Chö toân ñöùc Taêng Ni, caùc caáp laõnh
ñaïo ñaát nöôùc, caùc nhaø nghieân cöùu, hoïc giaû, caùc gia
ñình Phaät töû, quyù ñoïc giaû vaïn söï caùt töôøng nhö yù.
Thöôïng toïa Böûu Chaùnh
- UÛy vieân HÑTS. Phoù ban Hoaèng phaùp TW.GHPGVN
- Phoù Vieän tröôûng kieâm Tröôûng khoa Pali Hoïïc vieän
Phaät giaùo Vieät Nam taïi TP. HCM
- Phoù Ban Trò söï Phaät giaùo Tænh Ñoàng Nai

C

haáp tay thaønh kính caàu
nguyeän: Tam Baûo, Chö
Thieân, Tam taïng Phaùp
baûo gia hoä Ban Bieân taäp, noäi
dung, Ban phaùt haønh, Ban quaûng
caùo cuûa Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân
Thuyû thaønh töïu nhö yù.
Voâ cuøng bieát ôn Ban Toân
giaùo Chính phuû, Nhaø xuaát baûn Toân
giaùo, Nhaø in Nguyeãn Minh Hoaøng
ñaõ taïo moïi ñieàu kieän deã daøng cho
Taäp vaên Phaät giaùo Nguyeân Thuyû
trong thôøi gian qua. Xin chaân
thaønh caùm ôn caùc Chö taêng, ni vaø
Phaät töû ñaõ uûng hoä chuùng toâi xuaát
baûn 15 quyeån Taäp vaên Phaät giaùo
Nguyeân Thuyû, ñoù laø tieàn ñeà cho
Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuyû
naøy.
Vôùi tö caùch laø Phoù Toång Bieân taäp
Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuyû xin
nguyeän phuïc vuï vaø ñoùng goùp khaû
naêng cuûa mình ñeå xaây döïng Taïp
chí ngaøy caøng phaùt trieån, nhaèm
ñoùng goùp moät vieân gaïch nhoû
trong ngoâi nhaø vaên hoùa PGVN.
Ñaïi ñöùc Thieän Minh
- Uyû vieân HÑTS. Phoù Ban Töø thieän
TW. GHPGVN
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C

huùc möøng Giaùo hoäi Phaät giaùo
Vieät Nam phaùt haønh Taïp chí
Phaät giaùo Nguyeân Thuûy.

Nhaân dòp Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân
Thuûy ra soá ñaàu tieân, xin ñöôïc göûi lôøi
chuùc möøng tôùi Ban Bieân taäp, Phoùng
vieân, Coäng taùc vieân vaø ñoâng ñaûo ñoäc
giaû cuûa Taïp chí. Chuùc Taïp chí thöïc hieän
toát toân chæ muïc ñích hoaït ñoäng baùo
chí: Giôùi thieäu noäi dung Kinh ñieån vaø tö
töôûng cuûa Phaät giaùo Nguyeân Thuûy; goùp
phaàn tuyeân truyeàn chính saùch toân giaùo
cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; phaûn aùnh sinh
hoaït vaø nhöõng thaønh töïu cuûa Taêng, Ni,
Phaät töû heä phaùi Phaät giaùo Nam Toâng vaø
Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam tham gia
baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc phaùt trieån
theo phöông chaâm “Ñaïo phaùp, Daân toäc
vaø Chuû nghóa xaõ hoäi”.

Ñ

öôïc bieát Boä
Thoâng tin vaø
Truyeàn
thoâng
vöøa caáp giaáy pheùp xuaát baûn
Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân
Thuûy. Toâi raát vui möøng khi
ñöôïc quyù baùo giao cho in aán.

Haø Noäi ngaøy 05/7/2010

Kính chuùc Taïp chí Phaät giaùo
Nguyeân Thuûy ngaøy caøng phaùt
trieån.

Buøi Höõu Döôïc

Traàn Vaêên Môùi

Vuï tröôûng vuï Phaät giaùo

Giaùm ñoác Nhaø in
Nguyeãn Minh Hoaøng
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L

aø moät nhaø baùo kyø cöïu trong Phaät
giaùo Vieät Nam, hieän laø Phoù Toång
Bieân taäp baùo Giaùc Ngoä thuoäc
Thaønh hoäi Phaät giaùo TP. HCM, toâi raát vui möøng
ñöôïc bieát Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuyû thuoäc
GHPGVN ñöôïc pheùp hoaït ñoäng vaø phoå bieán
nhöõng noäi dung kinh ñieån vaø tö töôûng Phaät giaùo
Nguyeân Thuyû ñeán vôùi quaûng ñaïi quaàn chuùng.
Toâi cuõng raát vui möøng trong giôùi baùo chí cuûa
Phaät giaùo caû nöôùc coù theâm Taïp chí Phaät giaùo
Nguyeân Thuyû theo ñuùng phöông chaâm Ñaïo
phaùp - Daân toäc - Chuû nghóa xaõ hoäi.
Toâi nhieät lieät chuùc möøng Taïp chí Phaät giaùo
Nguyeân Thuyû seõ phaùt trieån toát, ñuùng theo toân
chæ vaø muïc ñích hoaït ñoäng baùo chí Vieät Nam.
Toáng Hoà Caàm
- UÛy vieân Thöôøng tröïc HÑTS. GHPGVN
- Nguyeân Phoù Vieän tröôûng Hoïc vieän Phaät Giaùo
Vieät Nam- TP. HCM
- Phoù Toång Bieân taäp Baùo Giaùc Ngoä
- Uyû vieân Ban chaáp haønh TW. MTTQ. VIEÄT NAM
vaø TP. HCM

R

aát vui tröôùc
vieäc Taïp chí
Phaät
giaùo
Nguyeân Thuyû (Chuøa Böûu Quang)
ñöôïc pheùp ra ñôøi.
Kính chuùc taïp chí vaø caùc ñoàng
nghieäp thaønh coâng trong söï nghieäp
thoâng tin ñaïi chuùng, ñaëc bieät goùp
phaàn quaûng baù phaät hoïc ñeán vôùi
baø con Phaät töû.
Traân troïng,
Traàn Töû Vaên
- Nhaø vaên - Nhaø baùo
- Phoù Toång Bieân taäp
CA.TPHCM.

baùo
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T

C

huùng toâi raát vui möøng
khi ñöôïc bieát Taïp chí
Phaät giaùo Nguyeân
Thuyû do Trung öông Giaùo hoäi
Phaät giaùo Vieät Nam chuû quaûn
ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït
ñoäng. Ñaây chaúng nhöõng laø
tin vui ñoái vôùi Taêng Ni, Phaät
töû Vieät Nam maø coøn laø moät
baèng chöùng veà söï phaùt trieån
cuûa Giaùo hoäi, moät ñoùng goùp
toát ñeïp cho hoaït ñoäng baùo chí
nöôùc nhaø. Caàu chuùc Phaät giaùo
Nguyeân Thuyû vöõng vaøng tieán
böôùc treân con ñöôøng phuïc vuï
Ñaïo phaùp vaø Daân toäc.
Traàn Tuaán Maãn
- UÛy vieân Thö kyù HÑTS
- Phoù Toång Bieân taäp Taïp chí
Vaên Hoaù Phaät Giaùo.

aïp chí Phaät
giaùo Nguyeân
Thuûy laø cô
quan ngoân luaän cuûa
caùc baäc tu haønh chôn
chaùnh. Toâi nghó hôn luùc
naøo heát, ngaøy xöa caùc vò
vua chuùa Ñinh Leâ Lyù Traàn
trò vì ñaát nöôùc, Phaät giaùo
ñaõ ñoàng haønh vôùi caùc
Trieàu ñaïi chung lo vieäc
nöôùc, Phaät giaùo thònh haønh, queâ höông boán beà
bình oån. Taïp chí ra ñôøi truøng laäp vôùi ngaøy möøng
1000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi. Toâi mong laõnh
ñaïo cô quan taïp chí luoân taêng cöôøng giöõ vöõng
chaùnh phaùp, haønh ñoäng thay theá nhöõng öôùc
nguyeän cuûa caùc vò Sô toå chôn tu, khoâng ñeå sai
leäch laàm laãn giöõa tu nhaân vaø theá tuïc, Thaàn ñaïo
vaø Phaät ñaïo.
Caàn nhôù laø Phaät giaùo Nguyeân Thuûy khoâng
ñöôïc pheùp xa lìa nguoàn goác Theravada, vì lô
ñeãnh laø moät tai haïi khoâng theå söûa sai, nhaát laø
ñoái vôùi khuoân pheùp cuûa moät vò Sa moân.
Sau cuøng, kính chuùc laõnh ñaïo Taïp chí Phaät
giaùo Nguyeân Thuûy seõ luoân ñöôïc phoàn thònh vaø
moïi ngöôøi chuùng ta khoâng neân queân boån phaän
laø moät coâng daân yeâu nöôùc, nhaát laø trong luùc tö
theá cuûa non soâng ñang ñöôïc troïng voïng vaø saùnh
vai cuøng caùc nöôùc cöôøng thònh hieän nay. Chuù yù
nhöõng lôøi giaùo huaán vôùi tín ñoà soáng toát ñaïo ñeïp
ñôøi, laøm theá naøo ñoù lôøi kim ngoân toát ñeïp kia, cuõng
mang yù nghóa thoâi thuùc nhaân daân, nhöõng ngöôøi
coù yù töôûng sai laàm, hieåu ñöôïc vaø ñieàu chænh..
Tieán só Thaùi Vaên Chaûi
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TIÊU ĐIỂM

Vaøi neùt veà
PHAÄT GIAÙO NAM TOÂNG VIEÄT NAM
HT. Thiện Tâm

T

ại Việt Nam, Phật giáo Nam Tông
có hai hệ: Phật giáo Nam Tông của
người Khmer đã tồn tại ở các tỉnh
Đồng Bằng Sông Cửu Long và Phật giáo Nam
Tông trong cộng đồng người Kinh.Theo sử liệu
thì Phật giáo Nam Tông Việt Nam chỉ mới được
du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm
cuối thập kỷ 1930. Như vậy, Phật giáo Nam Tông
Việt Nam chỉ có mặt tại Việt Nam nói chung và
tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho đến
nay chỉ trên dưới 70 năm. Nếu so với bề dày lịch
sử của Phật giáo Bắc Tông thì sự có mặt của
Phật giáo Nam Tông trong cộng đồng Phật giáo
Việt Nam được xem là quá khiêm tốn. Tuy nhiên,
trong 70 năm tồn tại, Phật giáo Nam Tông cũng
đã có những đóng góp nhất định, dù là khiêm
tốn cho thành quả chung của Phật giáo Việt Nam.
Do đó, chúng tôi xin giới thiệu đôi dòng vắn tắt
về quá trình lịch sử hình thành, tồn tại của Phật
giáo Nam Tông trong những thập niên qua. Qua
đó chúng tôi cũng mong Đảng, chính quyền và
Giáo hội cần quan tâm, nghiên cứu thực tiễn
tình hình hiện tại của Phật giáo Nam Tông và có
hướng giúp đỡ cụ thể cho Phật giáo Nam Tông
được phát huy bản sắc của mình trong sự phát
triển chung của Phật giáo Việt Nam, phù hợp
định hướng Chủ nghĩa Xã hội của đất nước và
dân tộc. Trong niềm suy nghĩ đó, ở đây một câu
hỏi cụ thể cũng có thể được đặt ra để cho vấn
đề thêm phần sáng tỏ là: Từ khi có mặt đến nay,

Phật giáo Nam Tông đã tạo nên được những sắc
thái đặc trưng nào, đã làm được những gì và
đang tồn tại ra sao trong vận mệnh của dân tộc,
của Phật giáo Việt Nam, mà cụ thể là tại một số
tỉnh thành phía Nam, miền Trung - Việt Nam và
đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh? Dĩ nhiên,
đây chỉ là những nét phát thảo đang tồn tại trong
suy tư cá nhân và không hề có tham vọng trình
bày như một bản báo cáo chi tiết khoa học .
Như trên đã nói, Phật giáo Nam Tông du nhập
Việt Nam vào cuối thập niên 1930. Đây là thời kỳ
lịch sử vô cùng quan trọng của dân tộc và Phật
giáo Việt Nam, vì đây là giai đoạn bối cảnh lịch
sử xã hội Việt Nam đang liên tục diễn ra những
cao trào đấu tranh cách mạng hào hùng và anh
dũng của các tầng lớp nhân dân đấu tranh trong
cuộc kháng chiến kiên cường và bất khuất chống
thực dân để dành lại tự do cho Tổ quốc. Trong
bối cảnh lịch sử ấy, tuyệt đại đa số tăng ni và
phật tử Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng theo lời
kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhất tề đứng
lên cùng toàn dân, toàn quân tích cực tham gia
cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đầy chính nghĩa
của dân tộc, mặt khác ra sức tích cực hoạt động
để đẩy mạnh công cuộc vận động thống nhất và
chấn hưng Phật giáo nước nhà, nhằm thực hiện
tinh thần lời dạy của Đức Phật: vì lợi lạc quần
sanh, vô ngã vị tha, phát huy truyền thống yêu
nước phụng sự đạo của lịch sử Phật giáo Việt Nam
trong sự nghiệp bảo vệ đạo pháp và dân tộc, vừa
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khế hợp với yêu cầu vận động sức mạnh tổng
hợp đoàn kết dân tộc trước thực tiễn tình hình
đất nước, vừa không ngừng đưa Phật giáo Việt
Nam theo kịp xu thế phát triển chung của Phật
giáo các nước láng giềng và Phật giáo thế giới.
Chính sự ra đời của Phật giáo Nam Tông trong
bối cảnh lịch sử ấy của dân tộc và Phật giáo Việt
Nam tạo nên cơ duyên thuận lợi cho quá trình
hội nhập nhanh chóng và phát triển nhịp nhàng
của Phật giáo Nam Tông trong vận hội chung
của đất nước và sánh vai cùng với thành phần
khác trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Và
cũng nhờ vậy nên trải qua biết bao biến cố đổi
thay thăng trầm của lịch sử Phật giáo và dân
tộc, Phật giáo Nam Tông vẫn luôn sắt son gắn
bó và được phát triển hài hòa cùng chung với
sức sống và vận mệnh của dân tộc và cộng đồng
Phật giáo Việt Nam kể từ khi du nhập đến nay,
và cũng qua đó, đã cùng với các tổ chức hệ phái
khác, có những cống hiến thiết thực nhất định
trong nhiều lĩnh vực hoạt động Phật sự, góp
phần hoàn thành sứ mệnh phụng sự đạo pháp
và phục vụ nhân dân trong sự nghiệp chung của
Phật giáo Việt Nam và cùng chung sức xây dựng
Phật giáo Việt Nam trở thành một thực thể vững
mạnh, tồn tại hòa điệu nhịp nhàng trong mạch
sống dân tộc trải qua bao cuộc thịnh suy, thăng
trầm của đất nước bốn ngàn năm văn hiến.
Nói đến công đức khai sơn phá thạch để cho
Phật giáo Nam Tông được hiện diện trên đất
nước Việt Nam là nói đến công lao của một số
chư tăng và phật tử Việt kiều sinh sống trên đất
nước Campuchia. Họ đã kết hợp với một số phật
tử nhiệt thành trong nước, ra sức xây dựng nền
móng ban đầu cho Phật giáo Nam Tông tại Việt
Nam. Trong số các vị có công đầu, đáng được
nhắc đến là sự đóng góp đắc lực của các nhà sư
và cư sĩ tiêu biểu như: Bác sĩ Lê Văn Giảng (về
sau là cố Hoà thượng Hộ Tông) và Kỹ sư Nguyễn
Văn Hiểu cùng số bạn bè thân hữu của họ đã
cùng với một số các bậc cao tăng khác như: Hoà
thượng (HT) Bửu chơn, HT. Thiện Luật, HT. Giới
Nghiêm, HT. Ẩn Lâm, HT. Tối Thắng…. đã dành
nhiều thời gian và tâm huyết cho công cuộc hoằng
dương Phật giáo Nguyên Thuỷ tại Việt Nam và
giờ đây các vị ấy đã trở thành các bậc danh
tăng thạc đức tiền bối và những cư sĩ lão thành
có công lớn sáng danh trong lịch sử du nhập
và xây dựng Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu có mặt tại Việt Nam, các
tu sĩ và cư sĩ Nam Tông chỉ tập trung vào việc
tu tập thiền quán, biên soạn kinh sách, thuyết
giảng Phật pháp, hướng dẫn cho phật tử sơ cơ
tu học và thực hành giáo lý chánh truyền nguyên
thuỷ của Đức Phật để giúp họ loại bỏ dần những
tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan không phù hợp
với tín ngưỡng chánh pháp của đạo Phật, tìm
địa điểm thích hợp để xây dựng cơ sở tòng lâm
tự viện làm nơi tu học và hoằng pháp lợi sanh
cho chư tăng và phật tử, đơn giản hóa trong
cách thờ phượng và nghi lễ. Chính những sinh
hoạt đặc thù nguyên thuỷ ấy đã thu hút nhiều
người cảm kích xu hướng tin theo, chính vì vậy,
tuy hiện diện chưa được bao lâu, Phật giáo Nam
Tông đã càng lúc càng phát triển nhanh chóng
và đáng kể về số lượng chư tăng và tín đồ.
Nhiều ngôi chùa đã được xây dựng tại Sài
Gòn và một số tỉnh thành lân cận cũng như tại
một số tỉnh thành miền Trung, trong đó ngôi
Bửu Quang Tự là tổ đình đầu tiên của Phật
giáo Nam Tông, toạ lạc tại phường Bình Chiểu,
Quận Thủ Đức cũng đã được xây dựng vào cuối
năm 1937. Đây là những nỗ lực đáng kể của
chư tăng và phật tử Nam Tông trong công cuộc
đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành và
phát triển qua các giai đoạn phát triển của lịch
sử Phật giáo Nam Tông, và được xem là những
hoạt động đặc trưng của Phật giáo Nam Tông
tại Việt Nam từ khi vừa có mặt tại Việt Nam.
Cũng ngay từ buổi giao thời đó, Phật giáo
Nam Tông trước bối cảnh đất nước đang lâm
cảnh chiến tranh ly loạn, đạo Phật Việt Nam
rơi vào tình cảnh phân hóa trầm trọng, trong
một xã hội có chiến tranh, thân tâm phân tán,
vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân, có người
yêu nước lẫn kẻ bán nước với những xu hướng
chính trị, quan điểm chánh nghĩa, phi nghĩa bất
đồng: tình hình xã hội, chính trị rối ren, phức
tạp, lại thêm tác hại nghiêm trọng của chính
sách thực dân chia để trị, càng làm suy yếu sức
mạnh nội bộ dân tộc Việt Nam càng dễ bề thôn
tính và cai trị. Chính trong tình cảnh đất nước
bất ổn ấy, người phật tử Việt Nam vốn thừa
hưởng truyền thống yêu nước từ ngàn xưa của
dân tộc và Phật giáo, và những tăng ni phật tử
tức thời, có tâm huyết vận mệnh sống còn của
đất nước, của dân tộc và đạo pháp, làm sao
có thể bình chân toạ thị, và cũng vì vậy đã có
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Kỷ niệm lúc sơ khai Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam
(lễ kiết giới ngày 15/04/1940 tại Bửu Quang tự, Gò Dưa, Thủ Đức)

biết bao tăng sĩ Việt Nam, trong đó có một số
nhà sư Nam Tông “Cởi cà sa mặc chiến bào”,
lên đường đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc, tham gia kháng chiến chống chủ nghĩa
thực dân để bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu như các
vị sư Tâm Kiên, Hữu Nghiệp…. cùng với một số
nhà sư và cư sĩ khác đã ra đi trong khi đang còn
tu học và sinh sống trên đất nước Campuchia.
Cũng cần mở ngoặc ghi nhận ở đây mối quan hệ
thường xuyên gắn bó giữa Phật giáo Nam Tông Việt
Nam trong nước và Phật giáo Campuchia cũng như
cộng đồng phật tử người Việt sinh sống trên đất
nước này, đã không ngừng được tăng cường củng
cố, tạo nên mối quan hệ hữu nghị hợp tác ân tình
quan trọng, xuyên suốt qua bao thời kỳ lịch sử thăng
trầm của dân tộc và phật giáo hai nước Việt Nam Campuchia càng thêm tốt đẹp, trong đó có sự đóng
góp đáng kể của Phật giáo Nam Tông Việt Nam.

Nổi bật nhất là trong khoảng thời gian Phật
giáo Nam Tông đi tiên phong trong công cuộc
đấu tranh anh dũng của các tầng lớp nhân
dân chống lại bạo quyền độc tài của tay sai
Ngô Đình Nhiệm, Phật giáo Nam Tông đã trở
thành một trong những thành viên xung kích
và tích cực trong các phong trào xuống đường,
tuyệt thực, biểu tình và đấu tranh trực diện
ở tại nhiều địa phương nhất là ở Huế và ở tại
Thành phố Hồ Chí Minh này. Biết bao chư tăng
và phật tử Nam Tông cũng đã chịu chung cảnh
bị đánh đập, giam cầm, tra tấn, cùng với số
phận của hàng ngàn tăng ni và phật tử khắp
nơi trên cả nước, thậm chí HT. Bửu Chơn cũng
không thoát khỏi cảnh ngộ bị giam cầm chung
cùng với các vị tôn túc lãnh đạo Phật giáo khác
(còn tiếp).
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MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

VUI PHAÄT GIAÙO ñoàng haønh cuøng lòch söû

caùc Trieàu ñaïi laøm toát ñaïo ñeïp queâ höông
Tiến sĩ Thái Văn Chải

T

ính từ thời vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa
Lư ra Thăng Long - Hà Nội đến nay đã
trải qua đúng một ngàn năm lịch sử.
Với thời gian trên (1010 - 2010) Hà Nội bao giờ
cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của
toàn dân.
Ngày nay Hà Nội là thủ đô yêu dấu của nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vị trí thị
tứ lớn toàn cảnh ở vào khoảng 20,42 đến 21,26
độ vĩ bắc, 101,15 đến 106,04 độ kinh đông, tây
và tây nam giáp tỉnh Hà Sơn Bình, đông nam
giáp tỉnh Hải Hưng. Diện tích thủ đô hiện tại trên
2.131 cây số vuông. Từ đông sang tây dài 80 cây
số, từ Bắc sang Nam dài 55 cây số, có số dân là
2.570.905 người. Mật độ dân số trung bình toàn
thành phố là 1.153 người cây số vuông, khu vực
nội thành là 21.039 người cây số vuông.
Theo tài liệu trước đây thì Thủ đô Hà Nội nằm
trong vùng Châu Thổ sông Hồng, có địa hình đa
dạng : Đồng bằng trung du, miền núi, núi Tản
Viên (Huyện Ba Vì) cao 1297 mét, núi Thằn Lằn
hay Chân Chim (Huyện Sóc Sơn) cao 462 mét.
Có bốn quận nội thành: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn
Kiếm, Hai Bà Trưng; mười một huyện: Mê Linh,
Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Ba Vì, Thạch Thất,

Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm,
Thanh Trì và thị xã Sơn Tây(1).
Nơi đặt chính phủ trung ương này ngày xưa
thế nào, thử ngược lại dòng lịch sử các triều đại
Lý, Trần, Lê, ông cha ta đã làm thế nào để tiếp
nối nhau kiến thiết mở mang đô thị ngày càng
bề thế hơn. Các biên giới tứ phía phải ra sức
diệt giặc, phát triển kinh tế theo cách xưa cũng
không thể lơ là được. Thật ra, để đạt được thành
công vẻ vang ở các triều đại trên, lịch sử Phật
giáo có ghi lại những thành tích một cách sinh
động như sau :
1) Khởi điểm từ Triều đại Lý Công Uẩn (vua Lý
Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long - Hà Nội
đến nay Hà Nội đã vượt qua một ngàn năm dài
lịch sử. Chúa Lý Thái Tổ (1010 – 1028) là Công
Uẩn con nuôi sư Lý Khánh Văn chùa Cổ Pháp,
sau thọ giáo với Ngài vào Hoa Lư làm quan Triều
Lê, chức vụ tả thanh vệ điện tiền chỉ huy sứ.
Khi vua Lê ngọa bệnh mất lúc bấy giờ thọ được
35 tuổi. Trong triều đình có nhóm Đàng Cam
Mộc và Quốc sư Vạn Hạnh tôn Ngài lên làm vua.
Ngài lên ngôi hoàng đế, tức là vua Thái Tổ nhà
(1) Việt Nam đất nước giàu đẹp (Tập II), tr. 5
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Lý, đóng đô ở thành Thăng Long - Hà Nội.

Lý Thái Tôn mất vào năm Gia Khánh thứ 5 1063.

Lý Thái Tổ(2) vốn từ thiền môn nhà Phật ra
nên khi lên ngôi vua, Ngài rất sùng mộ Phật giáo
ngay khi mới lên ngôi đã sắc ban phẩm phục cho
các hàng tăng chúng. Năm 1010 Thái Tổ sắc chỉ
xây dựng nhiều chùa ở phủ Thiên Đức xuất tiền
kho hai vạn quan xây dựng 8 ngôi chùa trong
thành Thăng Long.

3) Đến triều vua Lý Thánh Tôn(3) (1056 –
1072)

Về thế quyền hành vua Lý Thái Tổ trong nước
đã cường thịnh, các nước ngoài như Chiêm
thành, Chân Lạp, bên Trung Quốc nhà Tống
cũng giao hảo. Dân tình trong nước được an lạc.
Vua và triều đình hết lòng ủng hộ Phật giáo, nên
đạo Phật lúc bấy giờ là thời kỳ vàng son. Triều
Lý Thái Tổ, Hán học tuy đã phổ thông khắp dân
gian, nhưng Nho giáo dường như chỉ là phần
phụ ít người để ý, chưa có khoa cử, nên Phật
giáo vẫn đứng địa vị độc tôn. Vì thế, văn hóa và
học thuật trong nước vẫn xuất phát từ nền Phật
học. Năm 1018 vua Lý Thái Tổ mất.
2) Đến đời vua Lý Thái Tôn (1028 – 1054)
Thái tử Phật mã nối ngôi Thái Tổ, tức là Lý
Thái Tôn. Ngài cũng là người sùng mộ đạo Phật
thường họp các bô lão và tăng sĩ ở các chùa đến
bàn luận về đạo Phật và an dân(2).
Năm 1031 vào tháng 8 sau khi dẹp giặc lân
bang ở Hoàng Châu (Nghệ An) bấy giờ về, vua
Lý Thái Tôn sắc chỉ lập nhiều chùa để có cơ sở
đào tạo nhân tài và mở mang đạo Phật. Khi xây
dựng chùa xong, triều đình mở đại hội làm lễ
khánh thành và miễn thuế cho nhân dân một
năm. Tháng 8 năm 1034 nhà Tống ban Đại Tạng
Kinh và sai sứ rước sang biếu ta, vua Thái Tôn
sai triều đình đi đón rất long trọng. Năm 1036
vua Thái Tôn sắc chỉ cho người đi sơn thếp lại
những tượng Phật ở các Chùa. Triều đình lại mở
lễ hội làm lễ khánh thành và miễn thuế cho dân
chúng một năm.

Thái tử Nhật Tôn nối ngôi chúa Lý Thái Tôn
hiệu là Thánh Tôn, đổi quốc hiệu là Đại Việt,
niên hiệu là Long Thụy Thái Bình (1054). Ngài
là một vị vua sùng kính đạo Phật và có lòng
nhân từ cao cả. Những năm lạnh lẽo Ngài luôn
nghỉ thương đến tù phạm và dân nghèo. Ngài
thường nói tù phạm tuy có tội nhưng với tình
người thấy họ không có đủ áo mặc khi lạnh
lẽo, không có cơm đủ ăn khi đói khát. Nghĩ
như thế Ngài truyền lấy khăn chiếu cho tù nhân
nằm và mỗi ngày cho ăn 2 bữa đầy đủ. Ngài
còn tuyên bố giữa triều đình rằng: “Lòng trẫm
yêu dân như yêu công chúa con trẫm vậy”.
Năm 1056 vua Thánh Tôn sắc chỉ xây dựng
chùa Sùng Khánh ở phường Bảo Thiên, và xây
dựng một ngôi tháp 12 tầng cao 20 trượng.
Đồng thời đúc một quả chuông hết 12 ngàn cân
đồng. Phường trên thuộc xã Tiên thị, huyện Thọ
Xương tức Hà Nội bây giờ, hiện còn di tích.
4) Chúa Lý Nhân Tôn (1072 – 1127)
Thái tử Càng Đức con bà hoàng hậu Ỷ Lan
nối ngôi vua Lý Thánh Tôn lấy vương hiệu là Lý
Nhân Tôn. Nhân Tôn lên ngôi vua hãy còn quá
nhỏ tuổi, nên được Thái sư Lý Đạo Thành và các
quan triều đình hết lòng thay lo việc nước, sau
khi trưởng thành Ngài cũng trở nên một vị vua
thông minh và anh dũng. Trong thời trị vì vua
Nhân Tôn có mở khoa thi Tam Trường, thành
lập trường Quốc Tử Giám và lập tòa Hàn Lâm,
khuyến khích vấn đề giáo dục Nho học. Nhưng
Ngài không hề quên lãng vấn đề học Phật.

Đặc biệt chùa Diên Hựu thường gọi “chùa Một
Cột” một ý tưởng đặc thù cũng do vua Lý Thái Tôn
năm 1049 sắc chỉ xây dựng, xong Thái Tôn ra lệnh
mời các tăng sĩ lại tụng kinh cầu trường thọ, vua

Năm 1087 chúa Nhân Tôn ngự giá đi lễ Phật
nghe kinh ở chùa Lãm Sơn. Đồng thời Ngài có
đặt một vị quan cao cấp triều đình trông nom
toàn bộ các chùa trong nước. Năm Quãng hựu
thứ tư 1088, vua Nhân Tôn phong Khô Đậu
thiền sư làm chức Đại sư để cố vấn việc quốc
chính như Khuôn Việt Thái sư đời vua Đinh Tiên
Hoàng và vua Đại Hành vậy.

(2) Nguyễn Bá Lăng, kiến túc Phật giáo Việt Nam tr.49
- Mật thể : Việt Nam Phật giáo sử lược, tr.117
- Phạm Huỳnh, Phật giáo lược khảo, tr. 137

(3) TS. Thái Văn Chải, Early History of Buddhism In Viet
Nam, Tr. 207
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5) Vua Lý Thần Tôn (1128 – 1138)
Bởi nhà vua không con nên lập con của hoàng
đệ là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử sau khi lên
ngôi tức là vua Lý Thần Tôn. Năm 1136 vua mắc
bệnh nan y có nhờ Minh Không thiền sư cứu
chữa khỏi bệnh. Vua vui mừng phong cho thiền
sư làm Quốc sư và sắc chỉ xây chùa Linh Cảm.
6) Vua Lý Anh Tôn (1138 – 1175)
Vua Lý Thần Tôn mất, triều đình suy tôn thái
tử Thiên Tộ lên làm vua lấy đế hiệu là Anh Tôn.
Vua Anh Tôn là đệ tử của Không Lộ thiền sư.
7) Vua Lý Cao Tôn (1176 – 1210)
Sau khi vua Lý Anh Tôn mất, thái tử Long Cán
nối ngôi hiệu là Cao Tôn. Cao Tôn mới lên 3 tuổi,
Tô Hiến Thành làm phụ chính. Sau đó Cao Tôn
Thọ giáo với Ngài Trương Tam Tạng thiền sư về
phái Thảo Đường.
Triều vua Anh Tôn (1169) có sắc chỉ mở khoa
thi Tam giáo để kén người vào làm việc quan.
8) Vua Lý Huệ Tôn (1211 – 1225)
Thái tử Sam nối ngôi vua Cao Tôn đế hiệu
Lý Huệ Tôn. Năm 1224 vua Lý Huệ Tôn không
trị vì được bao lâu truyền ngôi cho con gái là
công chúa Phật Kim tức vua Lý Chiêu Hoàng
rồi Ngài xuất gia ở chùa Chân Giáo, tự xưng là
Huệ Quang Đại Sư. Sau đó, vua Lý Chiêu Hoàng
truyền ngôi lại cho chồng là Trần Cảnh. Đến đây
là hết đời Nhà Lý. Thật ra, Phật giáo nước ta đời
vua nhà Lý là thịnh hành nhất. Trong khoảng
thời gian 215 năm, trải qua 8 đời vua từ khi dời

đô về Thăng Long - Hà Nội vua nào cũng sùng
tín đạo Phật.
Qua hơn 200 năm, Phật giáo giữ địa vị độc
tôn, trong nước đã có bao nhiêu sự việc mới lạ.
Sách “Danh triết lục” của Trần Ký Đăng có ghi:
“Trước đời Lý Nhân Tôn chưa có khoa cử, những
kẻ thông minh nhanh nhẹn đều phải do phái
Phật đạo lựa chọn và cất nhắc cho …”. Như vậy,
đủ biết văn hóa, học thuật và chính trị thời ấy
hầu hết đều ở trong tay các nhà tu hành Phật
giáo. Bởi vì, những nhà mô phạm thời bấy giờ
toàn là các vị Tăng sĩ, Thiền sư. Ngay như các vị
hoàng đế, phần nhiều cũng là thọ giới từ các vị
cao tăng thiền sư cả. Nhân dân sĩ thứ thời này
đều qui hướng về Phật giáo.
CÁC TRIỀU
(1225 – 1400)

ĐẠI

THỜI

NHÀ

TRẦN

1) Vua Trần Thái Tôn (1225 – 1258)
Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tôn (1225 –
1258) Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tôn. Trần
Thái Tôn lên ngôi vua mới lên 8 tuổi, việc triều
đình trong nước đều do thái sư Trần Thủ Độ
thu xếp, sách “Đại Nam Thực Lục chính biên”
có ghi: “Năm Kiến Trung thứ 7 (1231) vua Thái
Tôn sắc chỉ cho nhân gian phải vẽ hình Phật ở
khắp các nơi công quán và các nơi công cộng
nơi hội họp”.
Năm 1237 nhân bị Trần Thủ Độ ép làm việc
trái với phép tắc, vua Thái Tôn chán nản cảnh
đời liền bỏ vào chùa Phú Vân núi Yên Tử yết
Kiến Phù Vân Quốc sư xin ở lại tu hành, nghe tin
Trần Thủ Độ đi rước về, nhưng Thái Tôn không
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VUA TRẦN NHÂN TÔN

về. Thấy vậy Quốc Sư đến mời xin Thái Tôn về.
Thái tôn hiểu đạo Phật rất sâu xa, Ngài có viết 2
cuốn sách “Thuyền Tôn Chỉ Nam” và cuốn “Khóa
Hư”. Thuyền Tôn giải về đạo lý Tu Thiền “Khóa
Hư” nói rõ về sinh, lão, bệnh, tử của đời. Năm
(1256) sắc chỉ đúc 330 quả chuông dâng cho
các chùa để tiện việc hành đạo và truyền đạo.
Năm Đinh Tỵ 1257 Vua Thái Tôn thân chinh đi
đánh giặc Mông Cổ lần đầu thua trận sau thắng
trận lấy lại được Kinh đô. Năm sau đó, vua Trần
Thái Tôn nhường ngôi lại cho con là thái tử Trần
Quấn, tức Trần Thánh Tôn. Năm 1277 vua Trần
Thái Tôn băng hà, thọ 60 tuổi.
2) Vua Trần Thánh Tôn (1258 – 1278)
Vua Thánh Tôn cũng sùng tín đạo Phật, nhưng
có phần mở mang về Nho học hơn. Thời này Nho
học thịnh hành nhưng không hại gì đạo Phật.
Bởi ngoài nhân gian các cao tăng Phật giáo vẫn
tiếp tục mở đạo đường để giảng dạy Phật tử và
quần chúng nhân dân.
3) Vua Trần Nhân Tôn, năm (1278)
Thánh Tôn lên ngôi Thái Thượng Hoàng,
nhường ngôi lại cho con là thái tử Khâm, tức
vua Trần Nhân Tôn. Ngài là một vị vua sùng mộ
đạo Phật từ thuở nhỏ. Khi đã lên ngôi vua. Ngài
vẫn tu tập pháp Thiền định. Ngài thường nghĩ ở
Chùa Tư Phúc, tham dự buổi học với Tuệ Trung
thượng sĩ một vị chơn tu. Xong trong khi ấy giặc
Nguyên Thoát Hoan, Ô Mã Nhi hai lần sang quấy
rối. Vua được những đại tướng như Hưng Đạo
Vương, Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật
Duật, Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư … giúp
vua chống giặc nên chẳng bao lâu trong nước

VUA TRẦN MINH TÔN

lại được thái bình.
Năm Quý Tỵ (1293) vua Trần Nhân Tôn truyền
ngôi lại cho thái tử là Anh Tôn và lên làm Thái
Thượng Hoàng. Ngài cố sức dạy thái tử được
nhiều năm. Năm 1299 Ngài vào tu ở núi Yên Tử
lấy tư hiệu: “Hương Vân Đại Đầu Đà”. Ngài cất
trường thuyết pháp, giảng đạo và khuyên mọi
người làm mười điều thiện ăn hiền ở lành, tu
tâm, giữ gìn đất nước không màn đến tuổi già
sức yếu. Chúa Trần Nhân Tôn tịch vào năm 1308
thọ 51 tuổi, sau khi qua đời Ngài được hỏa táng
và xây tháp tôn thờ tại chùa Vân Yên, núi Yên
Tử, lấy tên là “Huệ Quang kim tháp”. Khi chúa
Trần Nhân Tôn vào tu ở núi Yên Tử thì bà Khâm
Từ hoàng hậu cũng xuất gia làm ni cô(4).
4) Vua Trần Anh Tôn (1293 – 1314)
Thái tử Anh Tôn nối ngôi thái thượng hoàng
Trần Nhân Tôn, là đệ tử Pháp Loa Tôn Sư, Ngài
thường đến diễn đàn nghe Tôn Sư thuyết pháp
giảng đạo nên am hiểu rất nhiều giáo lý Nhà
Phật.
Năm 1299 thái thượng hoàng Trần Nhân Tôn
xuất gia, vua sắc chỉ ấn tống kinh cho nhân dân
trong nước học tập. Thượng hoàng sai sứ Trần
Khắc Dung đi sứ Tàu thỉnh được Đại Tạng Kinh.
Sau đó, phát chẩn cho dân nghèo, kẻ thế cô
bịnh tật.
Các nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài
nước đều thấy sức sống mãnh liệt ở dân tộc ta.
Mỗi khi lật qua trang sử, xét lại việc cũ, hẳn ai
cũng đều phải thừa nhận rằng. Nếu lúc ban đầu

(4) Nguyễn Bá Lăng, kiến trúc Phật giáo, Việt Nam tr. 93

- 94
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các vị thiền sư Phật giáo ngày xưa không ý thức
được sứ mệnh thiêng liêng của mình thì rất có
thể nước Việt Nam không còn tồn tại vững chắc
để có bộ mặt huy hoàng bây giờ. Các vị thiền sư
đã nhập thế hành đạo, tùy thuận chúng sinh dắt
dẫn họ trên bước đường tu học. Kiến quốc, các
vấn đề văn hóa, chính trị, quân sự, xã hội đều
được các thiền sư nâng đỡ, giáo huấn kể từ trên
vua quan đến dưới thứ dân.
Đất nước Việt Nam chúng ta qua thời kỳ ban
đầu lập quốc đầy loạn ly, phong kiến, kể từ đời
nhà Đinh (968) các vị thiền sư được nhận vào
ngạch chính tham dự vào việc cải cách nhà
nước về quốc phòng ngoại giao, luật pháp, hành
chính, văn hóa - xã hội …

Sách tham khảo:

1 – Nguyễn Bá Lăng, kiến trúc Phật giáo Việt
Nam, Nha tu thư viện Đại học Vạn Hạnh xuất
bản, Sài Gòn, 1972.
2 – Phạm - Quỳnh, Phật giáo Lược khảo, Sài
Gòn, 1920.
3 – Mật Thể, Việt Nam Phật giáo Lược sử,
Phật học Viện Trung Phần ấn hành, 1943.
4 – Việt Nam Đất nước giàu đẹp (tập II) NXB
Sự Thật Hà Nội – 1983.
5 – TS. Thái Văn Chải, Early History of Buddhism in Vietnam– Magadh university, India,
1972.

Đáng chú ý là vào đời vua nhà Lý: các chùa
tháp được kiến tạo rất nhiều. Tuy nhiên, các
chùa tháp được xây dựng thời kỳ này không đồ
sộ tốn kém như các nước lân bang. Đạo Phật
Việt Nam không hủ hóa lạc hậu. Các triều đại
Đinh, Lê, Lý, Trần được hùng dũng, thịnh vượng
là nhờ có nguồn giáo lý từ bi trí tuệ, bình đẳng,
tự lực, tự chủ, giải thoát và sự hiện diện của các
thiền sư, quốc sư sống gần gũi với dân chúng vì
dân tộc, vì Tổ quốc không vì nguồn gốc của tôn
giáo và sự chỉ đạo của họ như tôn giáo khác mà
vì tổ quốc quê hương. Các Ngài biết lo cái lo của
đất nước và dân tộc, vui cái vui chung của đất
nước và dân tộc. Nên chưa bao giờ có tư tưởng
đi ngược lại truyền thống yêu nước của dân tộc
và đạo Phật.
Với tình thế tu hành sống dưới thời vua chúa
phong kiến và phải đối mặt với giặc thù lân
bang phức tạp xưa, các thiền sư quốc sư cũng
là những người đóng góp mưu kế không nhỏ
cho các vị vua là đệ tử, là bậc cùng chí hướng
vì Tổ quốc vì quê hương trong việc đánh đông
dẹp tây, làm rạng rỡ đất nước một thời. Chúng
ta hãy ôn lại lịch sử chỉ từ thời Lý 1010 về sau
sẽ thấy tư tưởng sùng đạo yêu Tổ quốc cùng
với các vua chúa trong tu hành cũng cần phải
phòng thân đánh trả giặc có qui mô lớn nhỏ ở
các biên cương quyết liệt và thành công như thế
nào. Vua tôi cùng nhau làm rạng rỡ đạo đời cho
quê hương, khiến kẻ thù nhiều phen khiếp sợ,
nể nang, mến phục, chỉ qua phép từ bi trí tuệ
theo Phật giáo chính thống mà thôi.			
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SUY NGẪM
Một vị cận thần của Ngài, rất đỗi ngạc nhiên
về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài
Alexander lý do tại sao Ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi
nhất phải khiêng Linh cữu của ta để cho mọi
người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái
chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất)
cũng không có tài nào để cứu chữa.

Nhöõng Lôøi Nguyeän
Öôùc Cuoái Cuøng
Cuûa Moät Vò Ñaïi Ñeá Alexander
Lam sưu tầm

L

úc sắp băng hà, Ngài Alexander
Đại đế cho triệu tập các quan
trong triều đình đến để truyền đạt
ba ý nguyện cuối cùng của mình .

Ngài phán rằng:
1 - Linh cữu của Ngài phải được khiêng đi
bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời
đó.
2 - Tất cả các báu vật của Ngài (vàng, bạc,
châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường
dẫn đến ngôi mộ của Ngài, và ...

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi
trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của
cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian
này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi
ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên
không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta
đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi
rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai
bàn tay trắng. Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ
nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc
đời này là: thời gian.

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư,
đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để
cho mọi người đều thấy.
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KINH

V

ào ngày rằm trăng tròn tháng
tư âm lịch, cách đây hơn 25
thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất
hiện ở đời, Ngài hạ sinh vào hoàng cung vua
Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya năm 563 tây lịch,
đó là thái tử Tất Đạt Đa, hậu thân của bồ tát Hộ
Minh, về sau tu hành thành Phật dưới cội Bồ Đề,
hiệu là Thích Ca Mâu Ni hay là Gotama. Cuộc đời
của Ngài từ lúc đản sanh cho đến khi nhập diệt,
là một cuộc đời tuyệt đẹp và nhân bản kỳ diệu,
có một ý nghĩa toàn diện và tuyệt vời. Ngài đã đi
vào quá khứ, nhưng ân đức và trí tuệ của Ngài
vẫn còn sống mãi với con người và cuộc đời hôm
nay cũng như mãi về sau. Qua đó, ý nghĩa ra đời
của Phật là một biểu thị nhân bản tuyệt đối bằng
sự nỗ lực tự tu, tự ngộ, tự giải thoát, như chính
bản thân Ngài đã làm từ vô lượng kiếp cho đến
khi giác ngộ thành Phật và nhập Niết bàn. Tính
nhân bản ấy cũng đã được Ngài đề cập khá rõ
nét trong kinh Ahàm như sau.
1. TÍNH HƯỚNG THƯỢNG

TÍNH NHAÂN BAÛN
QUA KINH A HAØM
HT. Thích Thiện Nhơn

Sự ra đời của Đức Phật, hay nói khác hơn là
sự hiện thân của một con người hoàn thiện tuyệt
đối về nhân cách, đạo đức, điều này không phải
tự nhiên có hoặc ai ban cho, mà chính tự thân
Ngài đã nỗ lực thăng hoa, từ phạm vi con người
bình thường, tiến lên thanh tịnh hóa tâm hồn,
đạt đến mức độ cứu cánh viên mãn; thì đối với
tất cả chúng sanh cũng thế, cho nên Đức Phật
đã ví dụ: “Cũng như ở trong ao bùn, có 3 loại
hoa sen, mội loại còn nhũi dưới bùn, một loại đã
ra khỏi bùn và vươn lên trong nước, một loại đã
ra khỏi nước, không thấm nước và nở hoa tươi
thắm. Loại thứ nhất ví dụ cho chúng sinh còn
sinh tử luân hồi, loại thứ hai ví dụ cho chúng
sanh đã biết tránh ác làm lành, biết tu tập thiện
pháp, biết quy y Tam bảo v.v..., loại thứ ba ví dụ
cho những chúng sanh đã đoạn trừ hết phiền
não, chấm dứt sanh tử luân hồi, giác ngộ giải
thoát (Trường 1, Tăng 2).
Tóm lại, ba loại hoa sen là ví dụ cho ba hạng
chúng sanh dù ở trong sinh tử, phiền não, trần
lao, nhưng không bị phiền não, trần lao, sinh tử
làm đắm nhiễm mà tất cả đều cố vươn lên để
được giác ngộ giải thoát như khế kinh nói: Từ
vũng bùn ô uế, vứt bỏ bên lề đường, một đóa
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sen xuất hiện, làm đẹp ý mọi người. Từ vũng
bùn sinh tử, phiền não của thế gian, xuất hiện
một Bậc Thánh, với trí tuệ siêu phàm, làm lợi lạc
quần sanh (PC 58 – 59).

và pháp ấy ở đâu? Dĩ nhiên, không phải ở trên
trời hay dưới đất, mà nó ở ngay nơi mỗi người
và trong từng con người một, chúng sanh một
(Tăng 26).

Mặt khác, kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ hiền
nhấn mạnh: “Bồ tát gieo trồng hạt giống bồ đề,
không thể gieo ở hư không. Trái lại, phải gieo
trên đất chúng sanh, lấy nước từ bi để tưới, cây
bồ đề sẽ đơm hoa kết trái, hoa là hoa trí tuệ,
trái là quả bồ đề, tức Phật quả. Cũng vậy, từ sa
mạc hoang vắng, sinh tử trần lao, Bồ tát hóa độ
chúng sanh, khuyên chúng sanh nỗ lực tu tập,
chứng quả Bồ đề trong sanh tử phiền não của
thế gian, không thể ngoài cảnh giới ấy mà có
quả Bồ đề, Niết bàn riêng”.

Qua đó, không làm các điều ác, thực hành
các điều thiện, chế ngự 6 căn, nhiếp tâm, đoạn
trừ lục dục là giới thân thanh tịnh, giữ tâm thanh
tịnh, không tham, sân, si, không chạy theo ngũ
dục, lục trần, ấy chính là định pháp thân. Bằng
trí huệ thanh tịnh vô nhiễm, thấy rõ các pháp vô
thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh nỗ lực tu
tập giới, định, huệ, tu tập 4 chân lý, thành tựu 3
sự sáng suốt, 4 thứ trí huệ, 6 năng lực tự tại, ấy
chính là huệ pháp thân. Tâm hoàn toàn thanh
tịnh, vô nhiễm, không còn phiền não, không còn
cấu uế, ví như tấm vải đã giặt sạch do đó cổ
đức nói:

2. TÍNH TỰ TU TỰ ĐỘ
Trong suốt 49 năm hoằng pháp (theo truyền
thống Nam Tông 45 năm), làm phật sự giáo hóa
chúng sanh v.v..., nhưng Đức Phật chỉ tóm tắt
một lời: “Tất cả những gì Như Lai làm chỉ là vị
đạo sư dẫn đường; còn sự nỗ lực tu tập, đi hay
không là do ở các người”. Điều đó cần thấy rõ
hơn khi Đức Phật hỏi Ngài Anan: “Này Anan,
tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt có mang theo giới
thân, định thân, huệ thân, giải thoát thân và giải
thoát tri kiến thân không? Anan đáp: Thưa Thế
Tôn không. Đức Phật dạy: Vậy pháp hãy còn đó,
sao không nỗ lực tu tập, mà còn đợi ai nữa?”
Pháp đó là gì? Chính là ngũ phần pháp thân, giới
pháp thân, định pháp thân, huệ pháp thân, giải
thoát pháp thân, giải thoát tư kiến pháp thân

“Lửa lòng đã tắt từ lâu
Tự tâm thanh tịnh một bầu thanh lương
Mưa từ nước pháp cành dương
Chúng sinh lợi lạc bốn phương đợm nhuần”.
Đó chính là giải thoát thân pháp, biết rõ
không có 5 uẩn, 5 uẩn là vô ngã, do đó không
có ta của ta; không còn chấp ngã và ngã sở như
khế kinh nói: “Con ta tài sản ta, người ngu cứ
nghĩ sai ngoa. Ta còn không có, huống tài sản
ta! (PC 62). Đó là giải thoát tri kiến pháp thân.
Đồng quan điểm, kinh Pháp Bảo Đàn nói: Tự
tánh thanh tịnh là giới thân, tự tánh vắng lặng
là định thân, tự tánh chiếu soi vạn pháp là huệ
thân, tự tánh không phiền não tham, sân, si là
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hối, thùy miên và nghi ngờ,
thành tựu pháp thân thanh
tịnh. Do chuyển hóa tham
lam thành tựu giới thân
thanh tịnh; do chuyển hóa
sân hận thành tựu định thân
thanh tịnh, do chuyển hóa
ngũ mê mà thành tựu huệ
thân thanh tịnh, do chuyển
hóa trạo hối mà thành tựu
giải thoát thân thanh tịnh,
do chuyển hóa nghi ngờ mà
thành tựu giải thoát tri kiến
thân thanh tịnh (Tạp 1145,
Trung 3).

giải thoát thân, tự tánh không chấp thủ là giải
thoát tri kiến thân, hãy y cứ theo đấy mà tu tập
sẽ chứng ngũ phần pháp thân sẵn có của các
người”.
3. TỰ TÍNH HÓA GIẢI
Phiền não, Bồ đề là 2 khái niệm tâm lý, thực
chất không tách rời nhau và không ngoài tâm
mà có, cho nên Vĩnh Gia đại sư nói: Thật tánh
vô minh là Phật tánh, thân huyễn hóa này là chỗ
y cứ của pháp thân. Nói rõ hơn, như vua Ba Tư
Nặc hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, đệ tử Như Lai tu
pháp môn gì mà có uy đức được an lạc giải thoát
cao thượng như thế? Đáp: Không có chi lạ, chỉ là
chuyển hóa 5 triền cái tham lam, sân hận, trạo

Nói thế có nghĩa là
chuyển phiền não, 5 triền
cái thành tựu Bồ đề và
pháp thân giải thoát. Tại
sao? Vì thật tánh phiền não
là thật tánh Bồ đề. Do đó,
kinh Hoa Nghiêm nói: “Mê
thì Bồ đề là vọng tưởng;
Ngộ thì vọng tưởng là Bồ
đề”. Hay nói khác đi, khi mê
thì có 6 nẽo luân hồi, khi
ngộ thì đất trời không có
(mê lý minh minh hữu lục
thú, giác hậu không không
vô đại thiên) và kinh Chiên
Sát nói: “Niệm trước nghĩ
ác như mây mù che mặt
trời, niệm sau nghĩ thiện
như gió thổi xua tan mây
mù mặt trời xuất hiện” có nghĩa là giác ngộ giải
thoát.
4. TÍNH TRÁCH NHIỆM
Bằng tâm chủ động, do đó con người phải
chịu trách nhiệm về hành vi tạo tác của mình; vì
thế mình tạo cũng do mình chuyển hóa, không
thể ai chuyển hóa thế cho mình; và cũng không
ai có quyền ban phước gián họa cho mình; vì tất
cả do mình quyết định. Như Đức Phật dạy: “Tự
mình làm cho mình nhiễm ô, tự mình làm cho
mình thanh tịnh, thanh tịnh hay nhiễm ô là do
chính mình, không do ai khác” (tăng 13 (5), PC
165, Trung 13). Nói khác đi như cổ đức nói:
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“Việc làm giả thật tự mình hay.

Họa phúc do mình chớ hỏi ai.
Thiện ác cuối cùng quả phải đến.
Chẳng qua đến sớm hay đến chầy” (Long Tế
Hòa thượng).
Như vua A Xà Thế phạm tội giết cha, do ăn
năn sám hối, không còn tội vô gián địa ngục, mà
chứng được vô căn tín, tức trước bạch kiến đạo
sơ quả tư đà hoàn. Người kỷ nữ Liên Hoa Sắc,
do sám hối xuất gia, chứng quả A la hán. Ương
Quật Ma La giết người khủng khiếp, nhưng sau
khi xuất gia tu hành chứng quả A la hán, hiệu
là Kiến Đế tỳ kheo. Đề Bà Đạt Đa, phá hòa hợp
tăng, làm thân Phật chảy máu, đọa vô gián
địa ngục, về sau tu hành chứng quả Bích Chi
Phật. Theo đại thừa thì thành Phật hiệu là Thiên
Vương Như Lai. Nàng công chúa Mâu Ni do cúng
dường đức Bảo Tạng Như lai một chung dầu đốt
mà được thụ ký thành Phật v.v... Quả thật, như
khế kinh nói:

“Ai dùng các hạnh lành.
Xóa mờ các nghiệp ác.
Chiếu sáng rực đời này.
Như trăng thoát mây che” (Tạp 1077,
PC.173).
5. TÍNH THIẾT LẬP
Theo quan điểm A hàm, ba cõi do chúng
sanh tạo, do chấp các dục nên có chúng sanh
cõi dục, do chấp có sắc nên có chúng sanh cõi
sắc, do chấp thức tưởng không, nên có chúng
sanh khái niệm về không là vô sắc, do chúng
sanh tạo nghiệp nên có 6 loài chúng sanh hay 25
loài chúng sanh, do tạo nghiệp nên có địa ngục,
khổ đau, nhưng cũng do tu thiện, mà có thiên
đường. Như một triết gia nói: “Con người có thể
tạo thiên đường cũng như tạo ra địa ngục. Do tu
thiện pháp, thiện nghiệp, bốn tâm vô lượng từ,
bi, hỷ, xả, mười nghiệp thiện, không sát sanh,
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối,
không nói lời ly gián, không nói thêu dệt, không
nói lời hung ác, không tham, không sân, không si
mà thành tựu thế giới thanh tịnh trang nghiêm,
một thế giới hoàng kim như là Tịnh độ, có ao
sen, cây báu, lầu đài cung điện nguy nga, thanh
bình an vui tuyệt đối, con người thuần thiện,
đồng thời có Đức Phật Di Lặc ra đời (Trường 6,
30, Trung 66, Tăng 48) và Đức Phật Di Lặc giáng
sanh ở đâu? ở Ấn Độ. Như vậy, Tịnh độ không
chỉ giới hạn ở Ấn Độ mà cả thế giới ta bà, vì Đức

Phật Di Lặc sẽ là giáo chủ cõi ta bà thay thế cho
Đức Phật Thích Ca trong tương lai như kinh Duy
Ma Cật nói: Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh
(nếu như tâm chúng sanh thanh tịnh thì thế giới
Phật cũng thanh tịnh).
Tóm lại:
Qua những trầm tư về tính nhân bản nhân
ngày Đản sanh Đức Phật, bằng hình ảnh tự nỗ
lực thăng hoa, tiến tới giác ngộ, giải thoát của
Ngài cho phép khẳng định rằng: Hơn bao giờ
hết, tính nhân bản trong ý nghĩa giáo dục của
A Hàm, mang tính độc đáo và cụ thể không thể
đảo ngược, để từ đó xây dựng nền tảng vững
chắc cho con người từ phàm phu đến giải thoát,
từ phạm vi bình thường trở thành hữu ích cho
chúng sanh và xã hội. Một nền đạo đức nhân
bản và giáo dục trực quan hướng nội và xã hội
ngày càng tiến xa hơn, thanh thoát hơn trong ý
nghĩa và hành động, trong sự hiện hữu và giá
trị của sự hiện hữu, mà con người là nhân tố
cho mọi tác nhân thành tựu kết quả tối thượng
tại thế gian này như Đức Phật nói: “Khi tỳ kheo
không còn chấp thủ, không còn chấp xả, thì
chứng vô thủ trước niết bàn, không đi đông, đi
tây, đi nam, đi bắc, đi lên đi xuống, giải thoát
tại thế gian và giữa chúng sanh” (Trung 6, 75).
Quả thật:

Mỗi bước dạo chơi cảnh niết bàn
Không còn phiền não lụy thế gian
Chân không dần bước trong chánh niệm
Tịnh độ là đây thật rõ ràng.
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THIỀN

ÖÙùng duïng thieàn trong ñôøi soáng
Nguyên tác: Thiền sư Ajahn Chah
Chuyển dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ

CHÁNH NIỆM

T

hiền có hai loại: Thiền Chỉ và Thiền
Quán (thiền định và thiền tuệ).
Thiền Chỉ giúp cho hành giả được
an tịnh. Thiền Quán, một mặt giúp phát triển tri
giác về vô thường, khổ, vô ngã, một mặt là chiếc
cầu để vượt qua ba con sông lớn này.
Dù có quan niệm thế nào về cuộc sống này,
chúng ta cũng không nên tìm cách thay đổi
chúng theo chiều hướng của mình ưa thích mà
chỉ cần nhìn chúng, để chúng diễn biến một
cách tự nhiên. Nơi nào có đau khổ, nơi đó cũng
có con đường để thoát khỏi khổ đau. Thấy rằng
cái gì có sinh có diệt thì có khổ đau, Đức Phật
biết rằng phải có cái gì đó không sinh không diệt
và không khổ đau.
Mọi phương pháp thiền đều có khả năng phát
triển chánh niệm. Mục đích của chánh niệm là
để thấy rõ chân lý tiềm tàng. Với chánh niệm,
bạn quan sát mọi ước muốn khởi dậy trong tâm
- yêu và ghét, lạc thú và khổ đau. Khi nhận chân
được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của
chúng, bạn hãy để chúng tự nhiên. Bằng cách
này, trí tuệ sẽ thay chỗ cho khổ đau, và hiểu biết
sẽ thay thế cho hoài nghi.
Mặc dù đề mục thiền nào cũng giúp phát triển
trí tuệ, nhưng chính bạn phải lựa chọn đề mục
thích hợp với mình. Chánh niệm là biết được
những gì ngay trong hiện tại, ghi nhận và tỉnh
thức. Hiểu biết thấu đáo rõ ràng phạm vi hoàn
cảnh của đối tượng xuất hiện. Khi chánh niệm

đi liền với giác tỉnh thì trí tuệ sẽ luôn luôn xuất
hiện để giúp cho cặp "Chánh niệm - Giác tỉnh"
này hoàn thành sứ mạng của chúng.
Hãy quan sát tâm, theo dõi tiến trình kinh
nghiệm về sinh diệt. Lúc đầu chuyển động có
tính cách cố định. Ngay khi một sự vật diệt đi,
một sự vật khác lại sinh ra, và bạn sẽ có cảm
tưởng rằng sinh nhiều hơn diệt. Dần dần khi tâm
quan sát nhạy bén và rõ ràng, bạn sẽ hiểu được
tại sao sự vật sinh ra một cách mau lẹ như thế,
cho đến một lúc nào đó bạn sẽ đạt đến một
điểm, ở đấy sự vật sinh rồi diệt và không bao
giờ sinh ra nữa.
Với chánh niệm bạn sẽ nhận diện được chủ
nhân thực sự của mọi pháp. Bạn sẽ không còn
có tư tưởng đây là thế giới của ta, đây là thân
thể của ta mà là thế giới của thế giới, và thân
thể của thân thể. Bạn có thể bảo thân thể bạn
đừng già được không? Khi dạ dày bạn đau, nó
có xin phép bạn không? Chúng ta chỉ là người
thuê nhà. Tại sao chúng ta không tìm cho ra ai
là chủ nhân thật sự của thân thể này?
Cốt tủy của Thiền Minh Sát
Bắt đầu thực tập bằng cách ngồi ngay thẳng
và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay
trên ghế. Trước tiên bạn không cần phải quá cố
gắng chú tâm. Chỉ cần để ý đến hơi thở ra vào.
Nếu cảm thấy rằng niệm Phật có thể giúp cho
sự chú tâm của bạn mạnh hơn, bạn có thể niệm
"Phật," "Pháp," hay "Tăng" khi bạn quan sát hơi
thở ra vào (điều quan trọng là phải chú tâm vào
hơi thở, niệm Phật chỉ là phương tiện giúp định
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tâm.) Khi quan sát hơi thở, bạn phải quan sát
một cách tự nhiên, không được điều khiển hơi
thở. Cố gắng điều khiển hay kiểm soát hơi thở
là một việc làm sai lầm, vì khi điều khiển hơi
thở, bạn sẽ có cảm giác hơi thở hoặc quá ngắn,
quá dài hay quá nhẹ, quá nặng. Bạn sẽ có cảm
tưởng dường như mình thở không đúng cách, và
sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Bạn hãy
để hơi thở hoạt động một cách tự nhiên. Làm
như vậy cuối cùng bạn sẽ nhận thấy hơi thở vào
ra một cách nhẹ nhàng, điều hòa.
Khi quan sát hơi thở ra vào mà bạn tỉnh giác
và hoàn toàn ổn định tâm là bạn đã thở đúng
cách.
Khi bị phóng tâm, bạn hãy dừng lại, điều
chỉnh sự chú tâm, trở về với đề mục chính của
mình. Thoạt đầu, khi chú tâm vào hơi thở, tâm
bạn có khuynh hướng muốn đưa hơi thở đi theo
một chiều hướng nào đó. Hãy bình thản, đừng lo
lắng hay tìm cách điều chỉnh nó. Bạn hãy quan
sát nó, và để nó tự nhiên. Thiền sẽ tự nó phát
triển. Khi bạn làm như thế, có lúc bạn sẽ thấy
hơi thở ngưng hẳn, nhưng đừng sợ, bạn sẽ thở
lại điều hòa sau đó. Sự ngưng thở chỉ là cảm
giác phát sinh từ tri giác của bạn, thực ra hơi thở
vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng tiếp nối. Một lát sau
bạn sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước.
Nếu bạn tiếp tục giữ tâm an tịnh như thế thì
bất kỳ bạn đang ở nơi nào - đang ngồi trên ghế,
đang ở trên xe, trên tàu, v. v., bạn đều có thể
chú tâm vào đề mục và bước vào trạng thái an
lạc một cách mau chóng dễ dàng. Bất kỳ bạn
đang ở đâu, bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hành
thiền được cả.

phải có cái nhìn sâu rộng hơn. Dần dần bạn sẽ
thấy mọi cảm giác yêu ghét thực ra chỉ là sự vô
thường, khổ và vô ngã. Hãy xếp mọi tốt xấu,
hay dở vào ba loại vô thường, khổ và vô ngã.
Dầu chúng thế nào đi nữa cũng để chúng yên,
chỉ quan sát mà đừng can thiệp vào chúng. Đó
là cách hành thiền minh sát. Làm như thế tất cả
sẽ được bình an tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu, tuệ giác, vô thường, khổ, vô
ngã sẽ xuất hiện. Đó là bước đầu của trí tuệ
thật sự, cốt tủy của thiền, dẫn đến giải thoát.
Hãy theo dõi kinh nghiệm của mình, nhìn nó và
tiếp tục cố gắng để thấy chân lý. Hãy học cách
khước từ, không vướng mắc để đạt đến bình an
tĩnh lặng.
Trong khi hành thiền, nhiều hiện tượng kỳ
lạ sẽ đến với bạn - bạn sẽ thấy ánh sáng, thấy
chư thiên, thấy Phật, v. v. Khi thấy những điều
đó bạn hãy quan sát mình trước để tìm xem tâm
mình đang ở trạng thái nào. Chớ quên điểm căn
bản này. Hãy chú tâm, chớ mong mỏi thấy gì,
cũng chớ mong hình ảnh đừng đến với mình.
Nếu bạn theo đuổi những hình ảnh này, bạn sẽ
rơi vào tình trạng ngơ ngẩn vô vị, vì tâm đã đi
ra ngoài tình trạng ổn cố. Vậy thì khi những hình
ảnh ấy đến, bạn hãy quan sát chúng. Khi quan
sát chúng, bạn phải tự chủ, đừng si mê theo
chúng. Bạn hãy quán chiếu rằng chúng chỉ là vô
thường, khổ và vô ngã. Khi chúng có đến gần
bạn đi nữa, bạn cũng đừng lấy đó làm điều quan
trọng, hãy nhìn chúng rồi để chúng tự ra đi. Nếu
chúng không đi, cũng vẫn tự nhiên, bấy giờ hãy
trở về với mục đích của bạn, đó là hơi thở. Bạn
hãy thở ra vào ba hơi thật dài, mọi hình ảnh sẽ
biến mất. Bất kỳ cái gì hiện ra cũng mặc, hãy

Khi đạt đến sự tiến bộ này thì bạn đã hiểu
Đạo phần nào rồi đấy. Nhưng bạn phải quan sát
những đối tượng của giác quan nữa.
Hãy hướng tâm an tịnh của bạn vào hình sắc,
âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm và suy nghĩ.
Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề
mục để bạn hướng đến. Bất kỳ cái gì phát sinh
đều phải quan sát, ghi nhận; phải ghi nhận dù
bạn thích hay không thích chúng. Hãy ghi nhận
một cách khách quan, đừng để đối tượng yêu
ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Yêu, ghét chỉ là
những phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Bạn
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tái lập sự chú tâm. Đừng nắm lấy cái gì và xem
đó là của mình. Những gì bạn thấy chỉ là những
hình ảnh hay những cấu trúc do tâm tạo ra. Đó
là sự giả tạo, hư ảo, gây nên yêu thích, nắm
giữ hay sợ hãi. Đừng đắm mình vào khi thấy
những cấu trúc giả tạo này. Mọi kinh nghiệm bất
thường đều đem đến lợi ích cho kẻ trí, nhưng
là mối tai hoạ cho người thiếu khôn ngoan. Hãy
tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không
còn bị những hình ảnh quấy nhiễu nữa.
Nếu bạn có thể phó mặc cho tâm như thế
thì không còn gì khó khăn nữa. Nếu tâm muốn
vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không
vững bền. Bạn có sợ những hình ảnh xuất hiện
trong tâm bạn hay sợ những kinh nghiệm khác
mà bạn gặp trong lúc hành thiền không? Hãy tự
nhiên làm việc với chúng. Bằng cách này bạn có
thể dùng phiền não để huấn luyện tâm mình,
và bạn sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của tâm,

thoát khỏi mọi thái cực, rõ ràng và không dính
mắc.
Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm
của vũ trụ, và tâm sở chẳng khác nào du khách
đến ngụ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ
những du khách này. Hãy làm quen với những
bức tranh sống động do họ vẽ và những câu
chuyện hấp dẫn do họ kể, hãy ngoan ngoãn theo
họ. Nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn,
bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng không
còn chiếc ghế nào khác quanh đấy nữa. Nếu bạn
tiếp tục giữ chỗ ngồi không rời, chào mừng từng
vị khách mỗi khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ
chánh niệm, chuyển tâm đến những người hiểu
biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối
cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý
đến họ thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa?
Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người
một. Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh.
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Phaät Giaùo Nguyeân Thuyû
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M

ỗi tôn giáo đều có sắc phục riêng
của mình, nhằm mục đích nói lên
tính thống nhất, biểu tượng, có tổ
chức. Có người nói chiếc áo không làm nên thầy
tu, nhưng thầy tu cần chiếc áo, chính chiếc áo
để phân biệt được thầy tu. Một tôn giáo sinh
hoạt tốt phải có tổ chức thành công nhiều mặt,
trong đó sắc phục cũng không thể nào thiếu.
Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ trong một bối cảnh
đa tôn giáo, nhưng Ngài khéo sử dụng tôn giáo
có trước thời Ngài và vận dụng trí tuệ, từ bi cùng
sự giác ngộ của Ngài để phát huy Phật giáo,
nhằm mục đích là lợi ích cho Chư Thiên và loài
người. Lời dạy của Ngài ví như không khí là sự
cần thiết của muôn loài. Trong sự phát huy Phật
giáo Đức Phật kiện toàn rất nhiều lãnh vực cho
phù hợp với tăng đoàn và giáo hội. Y phục và
giới luật là vấn đề khá lớn trong tăng đoàn thời
Đức phật và những điều đó tới ngày nay vẫn còn
tồn tại trên thế giới. Phạm vi bài viết này người
viết đề cập đến Y phục theo truyền thống Phật
giáo Nam Tông Việt Nam.
1.XUẤT XỨ CHIẾC Y TRONG PHẬT GIÁO
Trong kinh điển truyền thống, tiểu sử Phật
Thích Ca, kinh giải về Kiếp có ghi lại lúc Thái tử
vượt cung thành xuất gia không bao lâu Phạm
thiên cúng dường y và bát cho Ngài để khởi đầu
cho việc xuất gia tầm đạo. Y và bát là hai thành
phần khá quan trọng cho người xuất gia, y là để
che thân, bình bát để khất thực nuôi mạng. Hình
thức này ngày nay các nước Phật giáo những giới
tử xuất gia cũng cần có thí chủ cúng dường y

bát để thầy tế độ cử hành lễ xuất gia. Việc Phạm
thiên cúng dường y bát cho Thái tử Sĩ Đạt Ta
lúc xuất gia tầm đạo có một số quan niệm cũng
không chấp nhận luận cứ này, nhưng dù sao thì
dù việc xuất gia của Thái tử cũng chấn động tới
Tam thiên đại thiên thế giới, thì phạm thiên cúng
dường y bát cho thái tử cũng là điều cần thiết và
xem như là bổn phận. Tại sao không phải là đối
tượng khác mà là Phạm thiên, có khả năng phạm
thiên là người đại diện cho Tam giới. Tương tự vấn
đề này, người thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân đầu
tiên cũng là Phạm thiên Sahampati.
Trong Tương Ưng bộ kinh và Luật tạng Pāli có
kể lại một lần kia Thế Tôn và số đông tỳ khưu đi
hoằng pháp tới một cánh đồng, Thế Tôn bảo Đại
đức Ānanda có thấy cánh đồng hay không? Đại
đức bảo là có. Vậy Ānanda hãy vẽ y phục của
chư tăng giống như cánh đồng vậy. Thế là A Nan
Đa vâng lời thế tôn thực hiện. Vì ruộng lúa có lợi
ích cho con người, còn y phục, ẩn dụ phước điền
của chư thiên và loài người.
2. Y PHỤC KAṬHINA
Trong luật tạng Pāli, có ghi lại Tín nữ
Visākhā là người đầu tiên thỉnh cầu Đức Phật
để cúng dường dâng y tắm mưa và y Kaṭhina
cho Đức Phật và tăng đoàn vào ngày chư tăng
nhập hạ và mãn mùa An cư kiết hạ (vassa). Tại
sao gọi là dâng y tắm mưa? Vì khi nàng Visākhā
vào chùa Kỳ Viên - Jetavaka vihāra thăm và kính
lễ Đức Thế Tôn gặp phải một ngày đầu mùa
An cư nên mưa to, các vị Sa di thấy mưa nên
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thoả thích tắm mưa mà không có sử dụng y
tắm. Nàng Visakha thấy cảnh tượng mất trang
nghiêm và không hợp lý, nàng sợ người ngoại
đạo sẽ chê cười khi trông thấy hiện tượng này,
nên vào bạch Thế Tôn sự việc đó và xin Thế Tôn
hoan hỷ cho bà được cúng dường y tắm mưa
vào những đầu mùa An cư. Chính nàng Visākhā
cũng là người tín nữ đầu tiên xin làm thí chủ
cúng dường y Kaṭhina cho Chư tăng khi mãn
mùa mưa.
Thế nào gọi là y Kaṭhina? Có một số người
hiểu sai về danh từ này. Thật ra Kaṭhina gồm có
2 phần, Ka nghĩa là làm cho phát sanh phước
báu, Ṭhina nghĩa là chắc chắn. Trong luật tạng
không có nói rõ năm nào nàng Visākhā dâng y
Kaṭhina, nhưng theo sự tích của Bà có khả năng
là khoảng từ hạ thứ 16 đến hạ thứ 30, nói một
cách lạc quan, có khả năng là hạ thứ 20 hoặc
21. Tại sao phước báu lễ dâng y Kaṭhina cao
thượng nhất. Vì người nhận y phải có: Tỳ khưu
nhập hạ liên tục 3 tháng không đứt hạ. Cử hành
lễ nơi chùa có kiết giới Sīma. Phải có ít nhất 5
vị tỳ khưu trở lên phải có tuyên ngôn, nêu lý do
được lãnh y mới. Tỳ khưu lãnh y phải thông suốt
8 điều cần thiết Matika: cắt y, may y, làm dấu y,
xả y, nguyện y v.v….
Thông thường, người bố thí thì có phước báu,
nhưng trong lễ dâng y Kaṭhina tỳ khưu nhận của
bố thí cũng có 5 quả phuớc: Ra đi khỏi nơi nào,
khỏi cần trình với vị cao hạ. Ra đi khỏi chùa,
được phép không mang theo y tăng già lê trong
thời gian 5 tháng còn quả báu của lễ Kaṭhina.
Khi thí chủ thỉnh đi trai tăng, tỳ khưu được phép
nêu tên món ăn mà không phạm tội theo luật
chế định. Tỳ khưu có bao nhiêu bộ y cũng được,
khỏi phải gởi, xả (thông thường tỳ khưu chỉ có
một bộ y, không quá hai bộ y). Tỳ khưu được
thọ lãnh và chia các lợi lộc phát sanh ở chùa.

Giới tử dâng y phục đến thầy tế độ

Thầy tế độ trao lại y phục cho giới tử

Quả báu của người cúng dường y Kaṭhina sẽ
được giàu sang, sắc tốt, đặc biệt là trong tương
lai khi gặp phật ra đời xuất gia bằng Thiện Lai Tỳ
Khưu - Ehibhikkhu, nghĩa là hãy vào đây làm tỳ
khưu đi, từ người bình thường thành một vị sa
môn có đủ y bát, râu tóc rụng hết, trở thành một
vị tỳ khưu hoàn toàn trong sạch, cao thượng.
Truyền thống Phật giáo Nguyên Thuỷ Nam
tông an cư mùa mưa từ ngày 16/6 âl đến 15/9âl.
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Y phục chỉnh tề trước khi vào thọ giới Sa di

Từ 16/9 đến 15/10 âl là tháng dâng y Kaṭhina,
mỗi chùa chỉ cử hành 1 ngày trong tháng.
3. Y PHỤC

vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn không bị đồng hoá,
hoặc xu hướng theo Trung Hoa.
4. MÀU SẮC

Chiếc y ngày nay chúng ta mặc là chiếc y
theo Luật tạng Pāli quy định. Căn cứ theo trưởng
lão Ananda vâng lời Phật dạy vẽ chiếc y giống
như thửa ruộng. Ý nghĩa người mặc chiếc y này
tượng trưng cho phước điền của Chư thiên và
loài người. Thửa ruộng thì có nhiều bờ đê, nên y
phục trong luật tạng cũng quy định như sau: y 5
điều, y 7 điều, y 9 điều, y 11 điều. Đặc biệt Phật
giáo Miến Điện tam y (y Tăng Già Lê, y Vai Trái,
y Nội) có những chùa chư tăng mặc y 7 điều,
9 điều và thậm chí cũng có 11 điều. Đặc biệt y
nội cũng may theo điều giống như y vai trái và
y Tăng Già Lê.
Ở Việt Nam, Chư tăng Nam Tông Kinh và
Nam Tông Khmer đa số mặc y 5 điều. Hình thức
tam y quả bát vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn. Vị tỳ
khưu bên trong thì có Giới Định Tuệ, bên ngoài
có Tam y và nhất bát. Điều cảm động, Tam y
nhất bát của Đức Phật và Tăng đoàn thời xa
xưa, ngày nay Phật giáo Nam Tông Việt Nam

Về màu sắc y phục chư tăng, theo luật tạng
Pāli quy định là màu hoại sắc, nói cụ thể hơn là
màu da bò, màu vàng đậm và màu măng cụt.
Ở Việt Nam, ba màu vừa kể trên chư tăng đều
có mặc, nhưng chưa thống nhất và đồng phục,
như Sa di phải mặc màu nào, Tỳ khưu phải mặc
màu nào!. Về phía Tu nữ Nam Tông Việt Nam,
hiện quý vị nữ đang sử dụng 3 màu: màu trắng
(ảnh hưởng Thái - Khmer), màu hồng và màu
nâu (ảnh hưởng Miến Điện). Tuy ba màu nhưng
màu trắng thì chiếm đa số. Sắc phục màu trắng
và cộng thêm khăn giới màu vàng.
Tóm lại, y phục là để tô điểm cho oai nghi tế
hạnh của người xuất gia. Đầu tròn, y phục và
bình bát là thể hiện người xuất gia, tuy là hình
thức nhưng chính nó giúp cho chúng ta tu tâm
dưỡng tánh, chuyển mê khai ngộ. Người xuất gia
chỉ có tam y quả bát là tài sản. Tam y là để che
thân, bình bát dùng để xin ăn và nuôi mạng sống
qua ngày, để thực hành đời sống phạm hạnh.

Y phục Tu nữ
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ùa mưa (vassāna-utu) là thời an
cư cấm túc của chư Tỳ-kheo. Theo
phật lịch thì mùa mưa chính thức
bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 âl cho đến rằm
tháng 10 (4 tháng), nhưng luật có qui định thời
an cư chỉ 3 tháng. Do đó việc nhập hạ của chư
Tỳ-kheo có hai thời, thời tiền an cư (purimikā
vassū-panāyikā) và thời hậu an cư (pacchimikā
vassūpa-nāyikā).
Thời tiền an cư từ ngày 16 tháng 6 đến rằm
tháng 9 âl. Thời hậu an cư từ ngày 16 tháng 7
đến rằm tháng 10 âl. Tỳ kheo thường nhập hạ
trong thời tiền an cư, chỉ khi nào có việc không
kịp thời tiền an cư mới theo thời hậu an cư.
Ðến thời an cư mà vị Tỳ-kheo cố ý không
nhập hạ thời nào thì phạm tác ác (dukkata).
Cách thức nhập hạ là đến ngày an cư, sau khi
quyết định nơi chỗ, hãy quét dọn sạch sẽ và tích
chứa nước dùng đầy đủ (nếu chỗ ở hiếm nước).
Chỗ an cư có thể là một ngôi chùa (ārāma), ngôi
tịnh thất (vihāra), một cư xá (āvāsa), hoặc một
liêu cốc riêng (senāsana);định nhập hạ ở đâu
thì nguyện ở đó. Có thể phát nguyện một mình,
hoặc có nhiều vị cùng nhập hạ thì phát nguyện
đồng loạt.

Trong thời gian an cư nếu rời khỏi chỗ qua
đêm thì đứt hạ, trừ khi có nguyện giải giới. Tỳkheo có việc cần làm như biết tin cha, mẹ, thầy,
bạn đau bệnh, hoặc Tăng sự, hoặc cư sĩ thỉnh
mời thì được phép nguyện giải giới ra đi nhưng
hạn trong bảy ngày phải về trước khi mặt trời
mọc ngày thứ bảy.
Cách nguyện giải giới an cư như sau:
Sace me antarāyo natthi sattāhabbhantare
ahaṃ puna nivattissāmi.
Nếu không có sự trở ngại cho tôi, tôi sẽ trở về
trong vòng bảy ngày.
Nguyện ra lời hoặc nghĩ trong tâm cũng được,
hoặc báo với vị khác mục đích đi đó cũng được.
Cần chú ý là ngày đầu mới nguyện nhập hạ chưa
được một đêm thì không được phép giải giới an
cư để đi; mặc khác, khi chỉ còn vài ngày nữa là
mãn hạ thì dù có đi luôn cũng phải nguyện giải
giới bằng không sẽ đứt hạ.

Lời phát nguyện nhập hạ như sau:
Imasmiṃ
upemi.

ārāme

imaṃ

PHEÙP NHAÄP HAÏ
(VASSŪPAGATA)

temāsaṃvassaṃ

Tôi nguyện an cư mùa mưa tại chùa nầy hết
ba tháng.

TT. Giác Giới

Chư tăng, Tu nữ đang phát nguyện nhập hạ
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BAÛO THAÙP THÔØ XAÙ LÔÏI
ôû Chuøa toå Böûu Long
Bài & ảnh Chơn Minh

Ư

ớc ao thể hiện mối quan tâm của sơ
tổ Phật giáo Nam tông (PGNT) Hòa
thượng Hộ Tông thành hiện thực nên
Hòa thượng Viên Minh trụ trì chùa cùng sư đệ là
Hòa thượng Hộ Pháp sau 29 năm du học tại Thái
Lan, đã nhất trí triển khai việc xây dựng bảo tháp
thờ Xá Lợi theo đồ án thứ 3 (2006) mang truyền
thống PGNT vùng Đông Nam Á cho phù hợp với
khu vực văn hóa phía Nam của công viên lịch sử
Văn hóa Dân tộc và cho đến nay bảo tháp đang từ
từ hình thành thế đứng của nó giữa ngọn đồi rợp
mát bóng cây sau bồ đề Phật cảnh tại Chùa tổ Bửu
Long Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Nhìn chung về tổng thể thì việc xây dựng đạt
được khoảng 90% công trình nhưng cũng còn
khá nhiều công đoạn chờ được hoàn tất trước khi
nghiệm thu và còn tùy thuộc nhiều vào tài chánh
quyên góp từ phật tử và các nhà hảo tâm cùng
nhiều ngày công lao động kỹ năng cao miệt mài thì
mới thành tựu được.
Theo dự trù thì cơ bản sẽ hoàn tất trước Tết
Nguyên Đán 2011, nhà chùa sẽ làm lễ an vị Phật,
thỉnh Xá Lợi và đưa vào sử dụng. Trước mắt bảo
tháp có 1 thiền đường sẽ được dùng làm nơi tu tập
và hành thiền của phật tử bốn phương, một văn
phòng của Ban Nghiên cứu về lịch sử của PGNT và
về lâu dài nơi đây sẽ là nơi dùng để tổ chức những

buổi sinh hoạt hay báo cáo chuyên đề về giáo
pháp nguyên thủy của cả nước hay khu vực cùng
các hoạt động phật sự khác nếu thuận duyên.
Dĩ nhiên là khi đi vào hoạt động còn cần phải
hoàn tất nhiều hạng mục phụ chẳng hạn như tăng
xá , khu quả đường (trai đường), nhà trù, lối đi,
nhà vệ sinh v.v…
Nhìn chung, thuận lợi thì nhiều mà khó khăn
trước mắt cũng không ít nhưng một lòng vì phát
triển đạo pháp nên tập thể tăng ni và phật tử thuộc
Tổ đình Bửu Long kham nhẫn khắc phục khó khăn
một lòng chung sức dựng xây thành công bảo tháp
Xá Lợi, một công trình đánh dấu bước trưởng thành
của PGNT tại Việt Nam để PGNT của người Kinh có
thể song hành với PGNT Khmer bằng những công
trình mang dấu ấn lịch sử.
Xin Chư Thiên chứng minh hạnh nguyện của sư
trụ trì Viên Minh, của sư Hộ Pháp và tập thể tăng
ni, phật tử thuộc Chùa tổ Bửu Long và xin gia hộ
cho công trình sớm hoàn thành viên mãn để phật
tử có nơi tu tập và mọi người dân có được một nơi
dừng chân để chiêm ngưỡng một thắng tích trong
du lịch mang tính chất lịch sử phát triển của Phật
giáo Nam Tông trong khuôn viên của công viên
lịch sử văn hóa dân tộc thuộc khu vực văn hóa
phía Nam của nước ta.
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LUẬN

V

i Diệu Pháp xuất phát từ đâu?

Theo lịch sử Phật Giáo thì Vi Diệu
Pháp được Ðức Phật thuyết vào hạ thứ
bảy tại cung trời Ðạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên
- Tāvatiṃsa) với mục đích là độ thân mẫu của
Ngài.
Theo một vài học giã thì Vi Diệu Pháp không
phải do chính Ðức Phật thuyết mà là do các vị Sư
uyên bác soạn thảo ra sau nầy. Ðại đức Nārada,
một nhà học Phật lão thành đã viết: "Ðúng theo
truyền thống thì chính Ðức Phật đã dạy phần
chính yếu của tạng nầy. Những đoạn ấy được
gọi là Ðầu đề (Mātikā) hay nồng cốt nguyên thủy
của giáo lý như Pháp Thiện (Kusalā Dhammā),
hay Pháp Bất Thiện (Akusalā Dhammā), Pháp
Vô Ký (Abyākatā Dhammā) ...".
Trong 6 tập của Tạng Diệu Pháp (trừ tập Ngữ
Tông - Kathāvatthu - do Ngài Mục Kiền Liên
(Moggallanaputta) viết; cũng có thuyết cho rằng
tập này do chính Ðức Phật thuyết nhưng Ngài
Moggallana thêm vào 500 câu) đều do Ðức Phật
thuyết và Ðại đức Xá lợi Phất (Sārīputta) được
danh dự giảng rộng và sâu vào chi tiết.
Dầu tác giả là ai, nhưng chắc chắn Tạng Diệu
Pháp là một công trình sáng tác của một bộ óc
kỳ tài có thể so sánh
với một vị Phật.

KHAÙI NIEÄM VEÀ VI DIEÄU PHAÙP

Chúng ta không
cần phải biết là Vi
Diệu Pháp có phải
do chính Ðức Phật
thuyết hay không mà chỉ cần sáng suốt nhận
định về những điều mà Tạng Diệu Pháp đề cập
đến. Bởi người nào thấu rõ được chân lý thì
người đó chính là người giác ngộ (hay Phật) và
chỉ người nào hiểu được lẽ thật, người đó mới
nói lên được sự thật.
Vi Diệu Pháp là gì?

Phạn ngữ Abhidhamma có nghĩa là những
giáo lý cao siêu, vi diệu. Tiếp đầu ngữ Abhi dùng
để diễn đạt sự tinh tế, thù thắng, sâu xa. Danh
từ Dhamma dịch là Pháp, một Phạn ngữ có nhiều
nghĩa, ở đây nó có nghĩa là lời dạy của Ðức Phật,
giáo điều hay giáo lý. Vậy Vi Diệu Pháp là những

TT. Giác Chánh
giáo lý tinh hoa của Ðức Phật, giáo lý này có tính
chất đặc thù hơn Kinh tạng và Luật tạng.
Chúng ta có thể thắc mắc là tại sao Kinh tạng
và Luật tạng nói riêng, và toàn thể giáo lý của
Ðức Phật nói chung, đều có hiệu năng đưa đến
giải thoát; tại sao lại có phần này gọi là Vi Diệu
mà phần kia thì không?.
Ở đây, tiếng Vi Diệu (cao sâu) không dùng
với ý niệm giải thoát mà dùng trên phương tiện
diễn đạt. Trong khi tạng Kinh và Luật trình bày
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Pháp lý theo ngôn từ phổ thông, theo Pháp
Tục Ðế; thì tạng Abhidhamma trình bày những
pháp bản thể chơn tướng hay pháp Chơn Ðế
(Paramattha).
Một điều cần ghi nhận là tạng Diệu Pháp dùng
các danh từ diễn đạt pháp lý theo một thuật ngữ
chuyên môn, tức là các danh từ chơn đế (danh
chơn chế định).
Như ở Kinh tạng và Luật tạng, khi nói đến
chúng sanh, Phật dùng các danh từ mặc ước,
khái niệm như Chư thiên, Ma vương, Vua, Quan,
... Còn ở tạng Abhidhamma khi đề cập đến
chúng sanh, Phật dùng các từ như uẩn, xứ, giới,
đế, ...
Về phương diện diễn đạt, tạng Abhidhamma chú trọng về 4 pháp gọi là Vô Ngại Giải
(Paṭisambhidā) = sự thông suốt, không có ngăn
ngại trong việc giảng giải. Bốn pháp vô ngại giải
ấy là:
1) Pháp vô ngại giải (Dhammapaṭisambhidā):
là sự diễn đạt thông suốt các pháp, vì ở tạng
Vi Diệu Pháp các pháp được gom lại thành một
giềng mối và phân tích rõ ràng.
2) Nghĩa vô ngại giải (Atthapaṭisambhidā): là
các ý nghĩa được trình bày, giải thích một cách
rộng rải, không sai lầm. Trong tạng Diệu Pháp,
các ý nghĩa của danh từ, của các pháp được
minh định một cách rõ ràng chứ không có sự lôi
thôi trong vấn đề định nghĩa.
3) Từ vô ngại giải (Niruttipaṭisambhidā): là sự
dùng từ để diễn đạt pháp rất thông suốt, không
lẫn lộn. Trong tạng Diệu Pháp các từ ngữ được
dùng một cách rất chính xác, đâu ra đấy. Thí dụ
như tiếng "tư tưởng" mà ta thường dùng theo
phổ thông được hiểu là ý nghĩ, nhưng ở tạng
Diệu Pháp "Tư " là sự cố ý, suy nghĩ và "Tưởng
"Được dùng để chỉ sự nhớ lại, ôn lại ...”
4) Biện vô ngại giải (Paṭibhānapaṭisambhidā):
là sự thông suốt, lưu loát trong sự biện bác.
Trong tạng Diệu Pháp, pháp lý được trình bày
đầy đủ, nghĩa lý được giải thích rõ ràng, ngôn từ
dùng đúng chỗ không lẫn lộn. Nhờ các ưu điểm
ấy, người học Abhidhamma sẽ không lúng túng

khi trình bày các pháp lý.
Với những lý do trên, nên tạng này được gọi
là Vi Diệu. Ngoài ra, chữ Abhidhamma còn được
các dịch giả Trung Hoa dịch là :
Vô tỷ pháp: là pháp cao siêu, không có pháp
nào so sánh bằng.
Thắng pháp: là pháp thù thắng hơn Kinh tạng
và Luật tạng.
Ðại pháp: là pháp cao sâu, rộng rãi hơn các
pháp trong Kinh tạng và Luật tạng.
Ðối pháp: là đối tượng của trí tuệ cao siêu,
sáng suốt.
Hướng pháp: là pháp có khả năng hướng đến
sự giải thoát, giác ngộ, liễu tri các pháp.
Yếu lược nội dung Vi Diệu Pháp.
Theo bà Rhys David, một học giả người Anh,
khi nói về nội dung Vi Diệu Pháp, đã viết: "Vi
Diệu Pháp nói gì?. Vi Diệu Pháp nói những gì
trong ta, ngoài ta và chung quanh ta".
Cái gì trong ta? - Sắc, Thọ, Tưởng, Hành,
Thức hay Ngũ Uẩn, những thành phần này hợp
lại thành một con người, một chúng sanh. Vi
Diệu Pháp trình bày con người về cả hai phương
diện Tâm lý và Vật lý.
Cái gì ngoài ta và cái gì chung quanh ta?
Ngoài việc trình bày cho thấy bản thể, chơn
tướng của chúng ta, Vi Diệu Pháp còn chỉ cho ta
thấy những gì thuộc về ngoại thân, những hiện
tượng sanh diệt của những gì thuộc về thế giới
bên ngoài của chúng ta và sự thoát ly thế gian
(Niết Bàn).
Như vậy, bà David đã cho ta thấy rằng Vi
Diệu Pháp trình bày những chơn tướng, thực thể
của cái gì thuộc về nội thân và những gì thuộc
về ngoại thân. Cũng nên nói thêm là khi trình
bày những điều ấy, Vi Diệu Pháp đã mô tả về
trạng thái, nhân sinh, sở hành, ... của từng pháp
một cách rất chi tiết.
Tóm lại, với câu giải trên, chúng ta đã thấy Vi
Diệu Pháp nói gì và đề cập đến những gì. Sang
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một khía cạnh khác, chúng ta có thể hỏi: "Khi
trình bày, phân giải những điều ấy, Vi Diệu Pháp
muốn cho ta biết những gì?".
Ngài Ðại Ðức Santakicco (Tịnh Sự) - một học
giả chuyên môn về Abhidhamma đã nói: "Vi Diệu
Pháp trình bày về sự vô thường, khổ não, vô ngã
và cái gì vượt ngoài ba tướng trạng ấy".
Câu nói trên đã hàm tận những ý nghĩa hết
sức sâu xa và cô động một cách đầy đủ về nội
dung của Vi Diệu Pháp.
Ở tạng Diệu Pháp, bốn vấn đề trọng yếu được
trình bày là Tâm (thành phần tri giác của chúng
sanh); Sở hữu tâm (thành phần phụ thuộc của
tâm); Sắc pháp (thành phần vật chất) và Niết
Bàn (sự vắng lặng các pháp hành).
Khi bàn về Tâm cũng như Sở hữu tâm,
Vi Diệu Pháp đã cho ta thấy những Duyên
(Paccayo) hay yếu tố tạo thành sự hiện hữu của
Tâm và sự diễn tiến hoại diệt của từng tâm sát
na trong Lộ trình tâm (Cittavithī).
Cũng vậy, khi nói về Sắc pháp, Vi Diệu Pháp
đã trình bày về thể trạng của Sắc pháp, những
duyên trợ tạo và gìn giữ sắc pháp, cũng như tiến
trình sanh diệt của từng sát na sắc pháp trong
Lộ sắc.
Cuối cùng, sau khi đã trình bày về các pháp
hữu vi (pháp do duyên trợ tạo), Vi Diệu Pháp
còn trình bày về Niết Bàn (một trạng thái vô vi),
không bị chi phối bởi vô thường, khổ não, vô
ngã.
Ðể kết luận, ta có thể nói, nội dung của Vi
Diệu Pháp là dạy cho chúng ta rõ về con người,
thế gian và xuất thế gian (Niết Bàn).
Mục đích của việc học Vi Diệu Pháp.
Khi đã hiểu biết Vi Diệu Pháp nói gì thì vấn đề
cần bàn đến là học Vi Diệu Pháp để làm chi? Hay
mục đích của việc học Vi Diệu Pháp là gì? Học Vi
Diệu Pháp có lợi ích gì?
Phật giáo đã dạy về bản chất giả tạm, khổ
não của thế gian và con đường vượt khỏi những
điều ấy là con đường siêu thế gian. Vì vậy, khi
đánh thức giấc mộng vô minh của chúng sanh,
Phật đã dùng nhiều phương tiện, trình bày về
bản chất thật thể của thế gian là như thế nào

để chúng sanh có thể ý thức được bản chất thật
của thế gian là vô thường, khổ não và vô ngã.
Trong tinh thần đó, Vi Diệu Pháp nói lên lẽ
thật, chơn tướng bản thể của các pháp để chúng
ta có được ý niệm đứng đắn về thế gian (dẹp bỏ
những thành kiến sai lầm).
Vi Diệu Pháp giúp chúng ta thấy rõ chơn
tướng của các pháp và nhờ đó ta có thể dẹp
đi những kiến thức sai lầm về con người và thế
gian.
Trên con đường tu tập, người phật tử cần làm
hai việc: học pháp và hành pháp. Học pháp là
tìm hiểu, thu lượm cho mình một kiến thức đúng,
lợi ích cho việc tu tập. Hành pháp là đem những
điều học được áp dụng cho đời sống hàng ngày.
Vi Diệu Pháp sẽ thích ứng, và hết sức bổ ích cho
cả hai việc làm đó.
Vi Diệu Pháp giúp cho ta một kiến thức cơ
bản, không bị lầm lẫn khi nghiên cứu Phật pháp,
bằng những cách diễn đạt Pháp vô ngại giải, Từ
vô ngại giải và Biện vô ngại giải. Nhờ đó ta có
thể lãnh hội dễ dàng những ý nghĩa trong những
lời dạy của Ðức Phật.
Thí dụ: Trong tạng Kinh, Ðức Phật dạy về
Pháp Vô Ngã (không có cái ta, không phải là
của ta), rồi trong tạng Luật, Phật lại dạy: "Lấy
vật có chủ là trộm cắp", hai điều trên sẽ gây
hoang mang cho chúng ta nếu chúng ta không
biết về pháp tục đế (Sammuttisacca) và pháp
chơn đế (Paramatthasacca) được giảng trong Vi
Diệu Pháp. Ðó là lợi ích đối với việc học pháp.
Về mặt hành pháp, nhất là đối với những người
hành thiền quán, Vi Diệu Pháp lại là một môn
học thiết yếu nhất, nó cho chúng ta một sự hiểu
biết rõ ràng về Danh Sắc, phân tích, giải thích
rõ ràng các Pháp Hữu Vi, nhờ đó, khi thực hành
thiền quán, minh sát, chúng ta sẽ nhận định rõ
ràng và chính xác về các đề mục (thân, thọ,
tâm, pháp).
Một người đã học Abhidhamma, khi hành Tứ
Niệm Xứ sẽ nhận định rõ ràng và chính xác các
đề mục. Trái lại, một người hành Tứ Niệm Xứ mà
không biết gì về Vi Diệu Pháp thì có thể lẫn lộn,
trong việc quán sát các đề mục.
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So sánh.

- Nếu nói trên phương diện đặc biệt riêng của
tạng Diệu pháp trong Tam Tạng thì:

Luật còn, Phật giáo còn. Tạng Luật mất, Phật
giáo mất.

Tạng Kinh: sâu xa về nghĩa lý (Suttana Attha
Gambhiro).

Tạng Diệu pháp: là lõi cây, vì nó là phần tinh
túy, tinh hoa của giáo lý.

Tạng Luật: sâu xa về việc làm (Vinaya Kicca
Gambhiro).

- Nếu nói trên bước tiến tu tập của người
phật tử thì giá trị của tạng Diệu pháp trong Tam
Tạng là:

Tạng Diệu pháp: (tạng Luận), sâu xa về bản
thể của các pháp (Abhidhamma Sabhāva Gambhiro).

Tạng Kinh gọi người đến: vì tạng Kinh rất hấp
dẫn, thu hút.

- Nếu nói về tính chất quan trọng của tạng
Diệu pháp trong Tam Tạng qua thí dụ của "Cây"
thì:
Tạng Kinh: là phần bông hoa, cành lá của
cây, bởi tạng Kinh tiêu biểu cho vẽ đẹp của giáo
lý Phật giáo.
Tạng Luật: là gốc rể của cây, bởi tạng Luật
là nền tảng, là sự sống còn của giáo lý. Tạng

Tạng Luật trói người lại: vì tạng Luật ghép
đời sống vào khuôn khổ, qui củ.
Tạng Diệu Pháp giết người chết: vì bài trừ tất
cả mọi kiến thức sai lầm, nhất là ngã chấp.
Do đó, ta có thể nói, nếu nghiên cứu và tìm
hiểu Phật pháp mà không biết về tạng Diệu
Pháp là một thiếu sót lớn; hơn thế nửa, việc học
hỏi Phật pháp cũng không bảo đảm chắc chắn
được.
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NSTS Bạch Tuyết
Bạch Tuyết. Phải nói rằng sự trở lại của Việt
Trinh rất ấn tượng. Ấn tượng diễn viên, đạo diễn,
những mơ ước tới đây của cô sẽ bắt tay làm
một vài bộ phim mà như cô nói, vừa làm đẹp
cho cuộc sống vừa làm đẹp cho văn hóa, cho
dân tộc, những cảnh của đất nước, những thay
da đổi thịt cần thiết, sự phát triển liên tục sau
cuộc chiến tranh giữ nước. Cô còn có khát vọng
dựng phim nói về Nhân – Quả để mọi người tự
nhìn lại mình giúp thay đổi tốt cho mỗi cá nhân,
cho cuộc sống của cộng đồng ngày một tốt hơn.
Việt Trinh luôn muốn chủ động công việc của
mình với suy nghĩ của riêng mình. Việt Trinh với
những chuyến đi từ thiện liên tục, với Đàm Vĩnh
Hưng, với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, với Đức Tuấn
với Thoại Mỹ… với rất nhiều bạn trẻ. Vừa rồi cô
cũng có mặt với nhóm Chung sức chung lòng
lo cho bệnh nhân ung thư và những trẻ mồ côi,
công việc đạt kết quả tốt.
Việt Trinh. Trinh có riêng một nhóm Bồ Câu
Trắng, cũng chuyên kêu gọi nhau làm công tác
từ thiện, Trinh tin rằng khán giả nghe công việc
của Trinh và các bạn chắc cũng cảm thông và
chia sẻ với Trinh .

Bạch Tuyết. Xin hỏi, có bao nhiêu phần

trăm để bạn tin vào Nhân – Quả của đạo Phật
mà bạn có một cái khát khao làm phim với mục
đích hướng con người đi đến cái thiện để tự mỗi
người tạo cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, tâm
hồn khoáng đạt, bản thân ngày càng tươi đẹp?
Việt Trinh. Thật sự thì nói bao nhiêu phần
trăm để tin vào nhân quả. Trinh tin 100 phần
trăm. Vì cuộc đời của Việt Trinh đã trải nghiệm
hết rồi. Và Trinh thấy hai chữ Nhân Quả trong
đạo Phật thì rất là khoa học và rất là hiện thực,
đó là theo chính kiến của Việt Trinh.

Bạch Tuyết. Ví dụ?
Việt Trinh. Dạ, chẳng hạn như Trinh đi chăm
sóc cho những người già, những người không
có con cái bên cạnh. Cuộc đời của họ rất là khổ,
chẳng hạn như cụ bà đó 70, 80 tuổi, có thể bữa
cơm ăn là do con cháu hay là chắt đem đến và
ăn xong có người đem ly trà tới uống, có thể là
con cháu vui đùa… Trinh đi làm công tác xã hội
nhiều Trinh biết những người lớn tuổi họ thích
nhìn cháu của họ đùa giỡn với nhau, có thể ồn
ào nhưng họ rất vui, còn những người phải sống
trong trại dưỡng lão với tuổi già đơn độc, không
bao giờ thấy và sống được với cảnh đó đâu.
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Bạch Tuyết. Trinh muốn nói là họ không có
được sự sum hợp gia đình, không có được tình
cảm liên tục giữa các thế hệ với nhau.
Việt Trinh. Cho nên là họ rất cô đơn, cô
đơn khủng khiếp lắm. Mới ngày hôm qua đây
thôi, Việt Trinh đi lên Trung tâm bảo trợ Chánh
Phú Hòa. Chị Bạch Tuyết à! Trinh rất xúc động.
Trinh xin kể chuyện một bà cụ trong đó lớn tuổi
nhất, bà sanh năm 1007, năm nay là trên một
trăm tuổi, giọng bà nói còn sang sảng và minh
mẫn không bị lú lẫn quên quên nhớ nhớ, chỉ con
mắt là không thấy đường thôi, Việt Trinh gắn bó
với Trung tâm mười mấy năm rồi và bà nhận ra
tiếng nói của Trinh giữa rất đông các anh chị em
nghệ sĩ, bà nắm tay chị Thoại Mỹ, chị Mỹ xúc
động quá ôm bà khóc, bà hỏi: “Ai đây! “chị Mỹ
nói: “Con là Thoại Mỹ”, bà mừng lắm ôm chị Mỹ
hôn và bà hỏi: “Còn Việt Trinh đâu, Việt Trinh
đâu?” Chị Mỹ hỏi: “Bộ bà biết Việt Trinh hả?”,
bà nói: “Biết chứ”!. Hồi tối nghe nói nó lên nên
tối giờ bà ngủ không có được!. Trinh biết trong
lòng của bà, Trinh như một đứa con, đứa cháu
đi xa về thăm bà nên bà rất là vui. Theo Việt
Trinh nghĩ Nhân – Quả nó nằm ở chỗ này, tại vì
khi mà làm việc gì đó tốt cho người khác, đặc
biệt là với những người nằm trong hoàn cảnh cô
đơn thì mình đem niềm vui đến cho người ta nên
trong phút chốc người ta hạnh phúc vui vẻ thì tự
nhiên trong lòng mình thấy rất là nhẹ nhàng, rất
là vui, còn nếu như mình có chuyện không vui
với một người nào đó họ hận thù mình, họ ghét
mình thì làm sao mình vui được nên đó cũng là
một cái nhân quả rất là hiện thực, nó không có
giống như là mê tín, không phải là cái hoang
tưởng mà là hiện thực.

Bạch Tuyết. Đúng vậy! Tất cả đều xuất phát
từ thực tế hành xử, ý tưởng, lời nói, sự toan tính
của con người. Nó là một việc có thực, khi mà
bạn làm điều tốt này thì kết quả sẽ như thế này,
và nếu bạn làm điều không tốt thì hậu quả sẽ
phải như thế kia, không tránh được.
Việt Trinh. Rõ ràng là như vậy cho nên Việt
Trinh tin một trăm phần trăm có luật Nhân – Quả.

Bạch Tuyết. Điều Trinh vừa nói khiến cho
mình nhớ lại có một chuyện là lâu lắm rồi, mình
cùng các bạn trẻ và vài bạn làm doanh nghiệp đi
chăm sóc cho các em khiếm thị ở trường Nguyễn

Đình Chiểu, mình nói chuyện, rồi hát chung với
các em, với mọi người. Thỉnh thoảng tới rồi
thoảng đi, ít lâu sau, có một hôm đang ngồi
ăn cơm trong quán cơm chay, thì bỗng nhiên
có một người mù bán sách đi tới mình, rất hồn
nhiên đi tới mình nói là: “Cô Bạch Tuyết ơi cô
mua cho con cuốn sách đi!” Mình nói: Trời ơi bạn
không thấy đường nhưng mà từ đâu bạn kêu
tôi mà trúng quá trời vậy? Bạn đó nói: “Cô đi vô
trường Nguyễn Đình Chiểu, cô hát cho tụi con
nghe”. Tôi hỏi “Bạn ở trong trường hả? Hồi nào?
Sao bây giờ ..?”. “Dạ con ở trong đó lâu rồi, bây
giờ con lớn nên được đi ra ngoài tự sống gần 10
năm” Thì như Trinh nói đó thì cái gì mình đưa
đến cho người ta đúng lúc người ta cần bằng cả
tấm lòng của mình thì cuộc sống không bao giờ
phụ mình. Tức là cái nhân quả của Trinh nói sở dĩ
tôi muốn hỏi nhiều hơn đó là vì thật ra khi chúng
ta nói với người khác những vấn đề mình quan
tâm để luôn luôn nhắc mình là cho dù chuyện
nhỏ nhất để làm phước, làm từ thiện hay làm
điều gì đó miễn rằng cho người ta vui, cho mọi
người vui thì cũng đừng bao giờ quên làm và
cũng đừng bao giờ ngập ngừng.. “Một miếng
khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc, nghĩa
so nghìn trùng“, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn trái
nhớ kẻ trồng cây” ,“Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy
rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Lá lành
đùm lá rách” .. Đó là ơn nghĩa, là thủy chung, là
cái tâm nhân hậu của từng con người của cả dân
tộc, lòng chúng ta chớ bao giờ nguôi.
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Vaên Hoùa
học dùng làm tài liệu cho các bài tham khảo, và
người cư sĩ dùng làm kim chỉ nam giúp mình đi
đúng hướng. Nhu cầu có một tờ báo để quảng
bá đạo mầu Nguyên Thủy cũng có ở khắp mọi
nơi không riêng gì tại Việt Nam. Cụ thể là tại
Canada, Phật Giáo Nguyên Thủy cũng là một
Tôn giáo ít được biết đến như Phật giáo Đại thừa
hoặc Công giáo. Các Tôn giáo bạn như Tin Lành,
Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, v.v... đều có báo chí
phổ biến miễn phí. Mong tạp chí phổ biến rộng
để mọi người biết đến.
Vì sự cần thiết của một tờ báo như vậy, tôi vô
cùng tán thán ý định này của sư và hứa sẽ giúp

Haønh Trình Cuûa
Moät Taïp Chí
Sumana

K

hoảng đầu năm năm 2005, Đại
đức Thiện Minh cho tôi biết về
việc sư (tôi thích gọi là sư vì danh
từ này nghe gần gũi hơn) sắp ra một tập văn
Phật Giáo Nguyên Thủy để tập văn này sẽ là
“giao điểm của trí tuệ, là điểm gặp nhau của các
bậc hiền trí” (Lời giao cảm, số ra mắt). Đây là
một công trình rất thực tế và rất hữu ích trong
việc đem Phật Giáo Nguyên Thủy đến với mọi
người vì trong công cuộc hoằng pháp, Phật Giáo
Nguyên Thủy cần có một tiếng nói và không
tiếng nói nào hữu hiệu bằng tiếng nói của một
tờ báo, một phương tiện truyền thông vô cùng
lợi lạc. Trong khi một chương trình phát thanh
chỉ tạo được một cảnh thinh, không ở lại lâu
dài trong tâm trí người nghe thì tờ báo với chữ
viết rạch ròi, hình ảnh xúc tích, biện luận vững
chắc, sẽ được người tu sĩ dùng làm người bạn tri
âm bên chén trà khuya, người trí nâng niu dùng
làm cẩm nang hành đạo, người sinh viên Phật

sư thực hiện hoài bão trong khả năng của tôi.
Gom góp bài vở chỉ là chuyện nhỏ, duy trì tờ báo
mới là vấn đề. Ra một tờ báo là phải đối diện với
những vấn đề to tát như làm sao để nuôi sống
tờ báo, không chỉ ra một hai số rồi tạm biệt, và
phải làm sao cho tờ báo tuy là một mâm cơm
thanh đạm nhưng có đủ thức ăn cho người già,
người bệnh, trẻ em ... Trước mắt, sư bàn với
tôi về nội dung của tờ báo, tiết mục nào hữu
ích, tiết mục nào nên gạt ra ngoài. Chuyện đặt
cho tờ báo một cái tên cũng lắm gay go. Tiêu
chuẩn chọn tên là làm sao có ý nghĩa, nói lên
được tính đặc thù của Phật giáo Nguyên Thủy.
Cuối cùng Ban Biên tập chọn tên Tập văn PHẬT
GIÁO NGUYÊN THUỶ và số đầu tiên đã ra mắt
độc giả vào ngày 12 tháng 5 năm 2005. Số đầu
tiên là một sự thành công không ngờ với những
bài viết của các vị Hòa thượng, các vị trưởng lão
cũng như có sự góp mặt của các Phật tử trong
và ngoài nước. Hoà thượng Siêu Việt đã để lại
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những lời dạy vàng qua bài Thất Giác Chi, Sư
Chánh Minh phân tích tỉ mỉ thế nào là Bát Chánh
Đạo và Bát Thánh Đạo. Về phía cư sĩ, Tiến sĩ
Bình An Sơn trích dịch những bài kinh nói về Tứ
Diệu Đế. Các phật tử khác đóng góp những bài
văn, bài thơ đời thường nhưng đầy đạo vị. Đặc
biệt, một Phật tử trẻ đã tâm sự về những nhân
duyên đã đưa cô đến với Phật giáo Nguyên Thủy
qua bài tâm sự tại sao tôi theo Phật giáo.
Số báo đầu tiên đã mở đường cho một cuộc
hành trình dài hơn 5 năm. Trên con đường văn
dĩ tải đạo, Tập văn Phật giáo Nguyên Thủy đã
vượt qua mười lăm bậc thang, mười lăm bước đi
hoa thơm nở cũng nhiều mà chông gai đâm, cào
cũng không ít. Nhưng Đức Phật đã dạy các hành
là vô thường nên Tập văn Phật giáo Nguyên
Thủy cũng không vượt ra khỏi định luật đó. Đã
đến thời điểm Tập văn phải diệt đi nhưng cái
diệt này không phải là dòng mở đầu cho một sự
phân ưu. Tập văn đã đủ duyên để vươn mình
trở thành một tạp chí để tiếng nói trở nên vững
mạnh hơn, sự góp mặt trong nền văn hóa Phật
giáo được bề thế hơn. Sau hơn 5 năm gìn giữ
sắc mạng quyền của Tập văn Phật giáo Nguyên
Thủy, sáng hôm nay sư Thiện Minh hoan hỷ báo
cho tôi biết tờ báo đã được chính thức trở thành
một Tạp chí. Đây là một bước tiến vô cùng quan
trọng không những cho hệ phái Phật giáo Nguyên
Thủy mà còn cho cả nền văn hóa Phật giáo tại
Việt Nam. Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy là
nơi tập hợp những tinh hoa của Phật giáo Nam
truyền từ lời dạy của chư Phật cho đến sự giảng
dạy của chư Tôn đức tăng ni, hoặc sự đóng góp
của Phật tử, thậm chí cả những người không là
Phật tử nhưng có tâm muốn tìm hiểu đạo mầu
của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tạp chí Phật
giáo Nguyên Thủy có thể xem là nơi hợp dòng
của những dòng sông trí tuệ và nước được lấy
lên ở chỗ hợp dòng ấy không phải là ít oi ví như
lời Phật dạy trong Tương Ưng Kinh:

- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn,
tức là nước ở chỗ hợp dòng; ít hơn là hai ba giọt
nước được lấy lên; không phải một trăm lần,
không phải một ngàn lần, không phải một trăm
ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước ở
chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy
lên” (Sii,134).
Với sứ mạng truyền tải đạo mầu, Tạp chí Phật
giáo Nguyên Thủy cũng được ví như một ngọn
đèn để soi rọi đến tận góc tối của cuộc đời giúp
chúng sanh chuyển tà kiến thành chánh kiến,
tham thành vô tham, sân thành vô sân, si thành
vô si và từ đó củng cố niềm tin của mình bằng
cách thực tập theo đúng những lời Phật dạy ngõ
hầu đạt đến mục đích tối thượng là Niết bàn,
và chỉ cần một người trong số độc giả đọc Tạp
chí Nguyên Thủy hiểu được một chút giáo pháp
thâm sâu của Đức Thế Tôn là tờ Tạp chí đã làm
được sứ mạng truyền bá đạo mầu.
Là người luôn có được danh dự góp mặt vào
số báo đầu tiên, con xin chân thành tán thán
công đức và hạnh nguyện của Ban Biên tập, Hoà
thượng Thiện Tâm, Thượng toạ Bửu Chánh và
Đại đức Thiện Minh, quý ngài đã hết lòng gầy
dựng một cơ quan truyền thông cho hệ phái
Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam. Nguyện cho
tiếng nói của Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy sẽ
phổ biến rộng rãi đến tứ chúng khắp mọi miền,
trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Namo Buddhāya. Namo Dhammāya. Namo
Sanghāya.

“Này các Tỷ kheo, ví như các con sông lớn
này, cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng,
như sông Gangà (sông Hằng), sông Yamunà,
sông Aciravatī, sông Sarabhū, sông Mahī. Từ
chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay
ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ
kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước
được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng?
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phải là phật tử. Có một số ít người muốn tham
dự cuộc hành hương chỉ để có dịp thăm viếng
sông Hằng hay chụp ảnh lưu niệm tại đền Taj
Mahal chưng vào tập ảnh cho oai. Với mục đích
như thế, khi viếng thăm các Thánh Tích tâm hồn
họ không gởi về những vùng đất thiêng liêng này
và có thể sẽ khởi sanh tâm phiền não. Về thăm
đất Phật nghe có vẻ dành riêng cho phật tử hơn
vì chỉ có con Phật mới trở về thăm quê hương
của cha lành. Chính vì lẽ đó, khi đến đất Phật
chúng ta nên tâm niệm một điều: Những đứa
con trở về thăm quê cha không nên chê nhà cha
mình nghèo, đất cha mình dơ bẩn. Vâng, xứ Ấn
Độ rất nghèo và nếp sinh hoạt vẫn còn rất thấp
kém, tiện nghi rất khiêm tốn nhưng trên mọi
nẻo đường đất sình lầy, mọi ngõ quẹo quanh co,
mọi con dốc gập ghềnh đều lóng lánh dấu chân
Đấng Cha Lành. Trong từng làn gió ta hít vào,
thở ra có những lời kinh vi diệu như những lời

VEÀ THAÊM ÑAÁT PHAÄT
Ngöôøi Phaät Töû Caàn Chuaån Bò Nhöõng Gì?
Abhichanda

V

ào mùa dâng y năm nay, sư Thiện
Minh sẽ tổ chức một chuyến hành
hương Ấn Độ nhân dịp tổ chức đại
lễ dâng y Kathina tại chùa Đại Lộc, thuộc tỉnh
Varanasi, Ấn Độ. Với tài tổ chức cũng như khả
năng ngoại giao của sư, tôi tin chắc đây sẽ là
một chuyến hành hương thành công về mặt
tham quan tứ Thánh Tích cũng như đại lễ dâng
y tại chùa sư Tường Quang.

giáo huấn của Đấng Từ Phụ. Cho nên về thăm
đất Phật không phải về miền đất Ấn Độ có vị trí
địa lý nằm về phía Nam của châu Á, được bao
bọc bởi Ấn Độ dương ở phía nam, biển Á Rập ở
phía tây, vịnh Bengal ở phía đông … mà về miền
đất cổ xưa hơn hai ngàn năm trăm trước nơi
những địa danh Kosala, Kuru,
Nalanda … là
những đô thị phồn thịnh được cai trị bởi những
vị minh quân.

Nhưng để chuyến đi được nhiều lợi lạc hơn, tôi
xin đóng góp chút kinh nghiệm của một người đã
có duyên lành về thăm đất Phật. Tôi thích dùng
chữ về thăm đất Phật hơn là từ hành hương.
Hành hương ai tham dự cũng được, không cần

Về thăm đất Phật nên chuẩn bị những gì? Có
nhiều người đưa ra các danh sách dài như sớ táo
quân: khăn, mũ, áo khoác, áo mưa, thuốc chống
muỗi, thuốc chống nắng, thuốc tiêu chảy, thuốc
nhức đầu, thực phẩm khô… và có nhiều vị đem
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Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ Kinh 16) hoặc bài
kinh Chuyển Pháp Luân. Khi đến Vườn Lộc Uyển
nơi Phật Chuyển Pháp Luân, chúng ta sẽ cảm
nhận hết sự vi diệu của bài kinh Chuyển Pháp
Luân hoặc khi đến Kushinagar chúng ta sẽ nhớ
lại cách Phật cùng những lời Phật dạy trong kinh
Đại Bát Niết Bàn thì tâm sẽ thêm hoan hỷ.

theo những thứ này chỉ để nặng hành lý chớ
chẳng có dịp dùng tới. Nếu phải đem theo xin
chỉ đem theo một tấm lòng. Vâng, chỉ cần một
tấm lòng thanh tịnh là đủ. Tôi đã về đất Phật với
một tấm lòng không thanh tịnh nên tự nguyện
nếu có đủ duyên trở lại, tôi sẽ trở lại với một
tâm đã được thanh lọc, đã được gạn bớt những
bụi trần. Khi về đất Phật lẽ ra tôi phải luôn niệm
mình là con Phật, phải cư xử như người con Phật
nhưng tâm tôi lúc nào cũng bợn nhơ. Hễ không
sân thì si, hễ không si thì trạo hối, hễ không trạo
hối thì phóng dật. Mỗi khi nhìn lại tâm mình là tôi
đều thấy một tâm ô nhiễm. Cho nên về đất Phật
với một tâm thanh tịnh rất là quan trọng.
Về thăm đất Phật là một chuyến hành hương
tâm cho nên hành trang đem theo cần có một
tâm lành. Đó là tâm hướng về Tam bảo và đặc
biệt là về Đức Phật. Để chuẩn bị cho chuyến đi
hoàn hảo và phước báu được trọn vẹn, chúng ta
nên đọc qua các bài kinh quan trọng như Kinh

Ngoài việc thường xuyên coi tâm để giữ tâm
thanh tịnh, giữ bát quan trai giới cũng là một
điều nên làm để chuyến đi thêm lợi lạc. Bản thân
tôi đã thọ bát quan trai giới trong suốt thời gian
ở đất Phật và nhận ra đây là một lợi điểm quý
báu. Phái đoàn tôi chỉ có một vị cao tăng Tích
Lan và ngày nào Ngài cũng truyền tam quy, ngũ
giới cho Phật tử. Riêng tôi mỗi sáng tự thọ trì
bát quan trai giới vì không dám làm rộn Bhante
truyền bát giới cho riêng mình. Phật tử Việt Nam
có phước báu vô lượng, đi cùng đoàn thường là
5, 10 vị sư trở lên cho nên chuyện xin thọ bát
quan trai giới không khó khăn gì. Khi thọ trì bát
quan trai giới, xem như chúng ta đã cúng dường
một bữa ăn trong ngày đến Đức Phật và phần
phước thí này là vô lượng. Lại nữa, trong khi
những người khác bận rộn với việc ăn tối như
sắp hàng nhận thực phẩm rồi mất thời giờ thọ
thực, chúng ta sẽ có thêm thời giờ để hành thiền
nơi đất Phật hoặc ít ra có thêm thời giờ để nghỉ
ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau. Bạn đừng sợ
không ăn bữa tối sẽ bị đói. Đức Phật đã từng đói
suốt sáu năm trong chốn rừng già, ta có đói đôi
ba tuần cũng chẳng sao. Hơn nữa, chúng ta ăn
vì thói quen chớ thật ra cơ thể chúng ta không
đòi hỏi nhiều thức ăn như chúng ta thường
xuyên đưa vào.
Để chuyến hành hương của quý Phật tử được
nhiều lợi lạc, tôi nghĩ chỉ có ba điều cần làm là:
đọc các bài kinh quan trọng, giữ tâm thanh tịnh,
và thọ trì bát quan trai giới trong suốt thời gian
ở đất Phật. Với sự chuẩn bị này hành trang của
quý vị sẽ nhẹ nhàng và thân tâm quý vị cũng sẽ
nhẹ nhàng. Thân, tâm được khinh an như vậy
thì đường đến Niết Bàn chẳng xa xôi gì.
Kính chúc tất cả một chuyến đi an vui và
nhiều lợi lạc.
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Chaêm soùc – Quan taâm
Khánh An (góp nhặt)
(NSƯT. Bạch Tuyết)
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hi nào sự chăm sóc quan tâm tới
người khác trở thành sự can thiệp?
Khoảnh khắc có một niệm nào đó
xen vào thì tức khắc sự quan tâm chăm sóc biến
thành sự can thiệp, tình yêu nếm mùi vị cay
đắng, đi xa hơn chút nữa có thể trở thành dằn
vặt, đan xen ân oán tình thù, và sự bảo vệ của ai
dành cho ai đó trở thành nhà tù của nhau.
Nếu bạn là cha mẹ và bạn nhận ra rằng
mình cần thiết cho con đến dường nào, tình
yêu thương, học hành, ăn uống, nuôi dưỡng,
chăm sóc, nhưng không hề có một ý niệm nào
ép buộc con phải trở thành là ai đó như bạn
muốn - Con phải là bác sĩ, là kỹ sư, là bất cứ gì
đó mà không xuất phát từ khả năng ước muốn
hồn nhiên của đứa con bạn - Chỉ cần phải tránh
những biểu hiệu quyết đoán dựa trên ý niệm,
quan niệm, mục tiêu, mục đích của bạn đề ra
thì sự quan tâm chăm sóc của bạn dành cho
người thân sẽ tuyệt vời, cao đẹp, thiêng liêng,
hồn nhiên, nhân hậu, cần thiết biết bao. Ngoài
ra, chăm sóc quan tâm chỉ là sự tinh ranh, mưu
tính được che giấu.
Bạn nói: “Mẹ cho con những thông tin, những
dữ kiện cần thiết nhưng không bắt buộc con
phải nghe theo, phải hành động giống như vậy.
Tự con phải học cách để lựa chọn những gì thích
hợp cho mình, thích nghi với mình, vừa với sức
mình..... Mẹ yêu con cho dù con còn nhỏ hay
con đã lớn khôn, phúc đức cha mẹ dành cho
con, dù con thế nào cha mẹ cũng chúc phúc cho
con. Dù con có là bất cứ gì cha mẹ cũng vẫn chỉ
có yêu thương con, đón mừng con, con ở địa vị
của một tổng thống, bậc thánh hiền, hay sống
đời sống bình thường của những người thợ mộc
thợ rèn, con thi đậu thi rớt, con đạo đức hay bất
hạnh, con cũng là con của cha mẹ, một lần và
mãi mãi.

sóc, quan tâm với những điều kiện kèm theo Phải làm thế nầy - Phải sống thế kia - Phải ăn
cái nầy - Đừng dùng cái nọ - Khi bạn từng yêu
ai không điều kiện, không cải tiến, yêu cái như
nó đang có, yêu toàn bộ - Bạn sẽ biết chăm sóc
là gì và mãn nguyện với sự chăm sóc đó - Đối
tượng được chăm sóc sẽ hạnh phúc ngần nào,
phước báu biết bao với sự quan tâm chăm sóc
không vị lợi của bạn - Sự chăm sóc không kinh
doanh, không tham vọng là mầm mống tạo nên
niềm yêu thương quí trọng, làm tươi đẹp thể
chất, làm thăng hoa tâm hồn của cả hai, người
cho và người được cho. Ngược lại bạn sẽ chẳng
bao giờ được tha thứ, có những đứa con không
bao giờ có thể hiểu mà tha thứ cho cha hoặc mẹ
của chúng khi họ vô tình hay cố ý phạm phải sai
lầm vừa nói.
Những nhà phân tâm học, những nhà tâm
thần học cho chúng ta biết hầu hết những trường
hợp nạn nhân trẻ mà họ điều trị đều là những
đứa con được cha mẹ chăm sóc quan tâm quá
nhiều đến trở thành can thiệp. Kiểu chăm sóc
kinh doanh, lạnh lùng, tính toán, thông qua đứa
con, người làm cha mẹ muốn hình thành, thỏa
mãn những tham vọng ước muốn riêng tư của
chính họ đôi khi bản thân không hề hay biết.
Tóm lại, tình thương, tình yêu chân thật,
chân chánh phải là những món quà cho không Khoảnh khắc hờ hững, nhãn hiệu giả mạo được
gắn vào thì phần kết tinh sẽ chỉ là hậu quả đáng
tiếc thay vì những kết quả tốt đẹp cho cả hai đối
tượng cho và nhận, người với người, nhân loại
và thế giới.

Khoảnh khắc bạn đưa bất cứ ý niệm nào áp
đặt vào trong mối quan hệ nào kể cả tình yêu, là
khoảnh khắc chất độc của những khốn khổ thấm
dần. Bởi chăm sóc vẫn có đó, nhưng nó kéo
theo quá nhiều toan tính tinh ranh. Mẹ chăm sóc
con, vợ chăm sóc chồng, con chăm sóc cha mẹ,
anh chị chăm sóc em và ngược lại. Mọi người
chăm sóc cũng như được chăm sóc nhưng thế
giới vẫn còn có quá nhiều những mảnh đời bất
hạnh. Phải chăng sai cơ bản chính là sự chăm
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inh thần nhập thế của Thiền phái
Trúc Lâm trở thành một trong những
đặc trưng nổi bật của Thiền tông
Việt Nam khi nhìn nhận nó trong dòng chảy
lịch sử nước nhà. Trong bài Vài nét tìm hiểu về
Trần Nhân Tông, vị Tổ sáng lập dòng Thiền Trúc
Lâm, Mạn Đà La phát biểu “Tinh thần của Thiền
học Trúc Lâm là thiền học dân tộc, nghĩa là một
mặt không ngừng phát triển tận cùng khả năng
giác ngộ giải thoát để vươn lên đỉnh cao của
con người: giác ngộ giải thoát hoàn toàn; mặt
khác, không ngừng tích cực, xây dựng an lành
cho chúng sinh bằng cách trước hết phục vụ đất
nước, dân tộc những người gần mình và có ân
nghĩa đối với cuộc sống của mình” .
Rõ ràng, Thiền phái Trúc Lâm đã đồng hành
cùng dân tộc, góp phần mở ra trang sử huy
hoàng cho thời đại. Thực ra, tinh thần nhập thế
đã có từ thời Mâu Tử khi đạo Phật mới du nhập,
nhưng phải đến Phật giáo đời Trần với Thiền
phái Trúc Lâm thì tinh thần nhập thế mới được
phát huy cao độ. Nó không chỉ tạo ra bản sắc
Thiền tông Đại Việt mà còn có tác động vào đời
sống chính trị - văn hóa - xã hội nước nhà. Việc
định hướng bảo vệ chủ quyền dân tộc, mở rộng
biên cương, chấn hưng văn hóa Đại Việt của nhà
Trần đều mang dấu ấn quan điểm Phật giáo,
nhất là tư tưởng cư trần lạc đạo của thiền phái.
Sự thành công của nhà Trần là có các ông vua
lãnh đạo đất nước biết vận dụng tư tưởng cư

Tinh thaàn nhaäp theá
cuûa Thieàn phaùi Truùc Laâm
trong söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc
TS. Thích Phước Đạt

trần lạc đạo để huy động sức mạnh đoàn kết
toàn dân. Tiềm lực dân tộc trước hết nằm ở lòng
yêu nước của toàn dân để xây dựng Đại Việt
thành một quốc gia hùng cường mà không có
một thế lực nào ngăn cản được.
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Tinh thần “tùy duyên mà bất biến, bất biến
mà tùy duyên” của kinh Hoa Nghiêm, đã quy
định tính chất nhập thế của Thiền phái. Khái
niệm nhập thế không phải là thuật ngữ chỉ dành
cho Nho giáo - một hệ thống triết học mang tính
thực tiễn chính trị và luân lý đạo đức rất cao…
Theo tác giả trong tác phẩm Tư tưởng triết học
của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần thì khái niệm
nhập thế này nhằm phân biệt và đối lập với
khuynh hướng xuất thế của triết học Lão Trang.
Cả hai khái niệm nhập thế của Nho giáo và xuất
thế của Lão Trang mà tác giả đề cập thì càng
không thể đồng nghĩa với khái niệm nhập thế và
xuất thế mà Phật giáo quy định. Khái niệm nhập
thế đã được Phật định hình từ lâu theo tinh thần
“Này các Tỳ kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc
cho quần sinh, vì an lạc cho quần sinh, vì lòng
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc,
vì an lạc cho chư Thiên và loài người” . Và các
đệ tử của Phật từ xưa đến nay đã đi từ thành thị
đến nông thôn… để làm lợi cho đời.
Xét cho cùng, khái niệm xuất thế của đạo
Phật thì mang ý nghĩa nhập thế mà Phật đã vạch
định. Bài văn Cảnh sách của Quy Sơn (771-853)
rất phổ biến trong các thiền đường Việt Nam
đã nêu khái niệm xuất thế khá rõ “Phù xuất gia
giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu
long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng
báo tứ ân, bạt tế tam hữu” (Người xuất gia là
cất bước thì muốn vượt tới phương cao rộng,
tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối
một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho
quân đội của ma phái rúng động, với mục đích
báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi).
Phật giáo Đại Việt là Phật giáo thế sự, lấy chủ
trương tùy tục để nhập thế. Thông Thiền đệ tử
Thường Chiếu đề xuất khái niệm xuất thế được
xác lập theo tinh thần duyên sinh vô ngã “Chỉ
xem ngũ uẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân
tâm không tướng, không đi không lại, khi sinh
tính không đến, khi chết tính không đi, tròn đầy
vắng lặng, tâm cảnh như một. Chỉ cần trực nhận
tức khắc như thế thì không còn bị ba đời ràng
buộc. Đó là bậc xuất thế, dứt khoát không được
có chút gì nhắm tới nữa.” .
Quy định nội dung xuất thế như thế, con
người không nhất thiết phải cạo đầu xuống tóc
xuất gia, chỉ cần ngộ cái lý năm uẩn là không,
chân tâm không tướng… thể nhập cuộc đời trong

mối tương quan mà có thái độ sống thích hợp,
cống hiến cho đời và cũng là cho đạo. Huống
nữa, Thiền phái còn y cứ kinh Pháp Hoa làm cơ
sở lý luận cho việc nhập thế, thì quan điểm Phật
giáo đi vào đời đã trở thành nét đặc trưng với
lời dạy nổi tiếng về nhiệm vụ của một vị Phật
là “khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật cho chúng
sinh”. Và quan điểm vào đời ấy tùy thời, tùy yêu
cầu từng giai đoạn của lịch sử giao phó mà Phật
giáo tham gia đóng góp cho nước nhà. Đạo Phật
nhập thế trở nên có một thế nhập (vị thế để thể
nhập) lớn trong lòng dân tộc. Nó trở thành sợi
chỉ đỏ xuyên suốt cho đường lối Thiền phái hoạt
động từ đó và sau này: “Trần tục mà nên, phúc
ấy càng yêu hết tấc; Sơn lâm chẳng cốc, họa kia
thực cả đồ công.”
Chính tư tưởng tu hành và giác ngộ ngay
giữa trần tục đã hình thành nên mẫu người Phật
tử biết đem đạo ứng dụng vào đời thật hữu ích.
Chính Trần Thái Tông là người sống trong thế
giới vật chất, danh lợi, vậy mà ông vẫn hướng
tâm giải thoát và lãnh đạo nhân dân ta thắng
lợi cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất
và cũng là người chủ trương đặt nền móng cho
Thiền phái Trúc Lâm ra đời. Không chỉ Thái Tông
mà một loạt thiền sư xuất gia hay giới tu hành
tại gia của giai đoạn này đều tích cực tham gia
vào các hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị
của đất nước. Họ có thể là những nhà tư tưởng
chiến lược, tướng cầm quân, những nhà tri thức
lớn, nhà thơ, nhà văn, thầy thuốc tùy theo sự
phân công và khả năng của mình mà sẵn lòng
tham gia không có một yêu cầu đòi hỏi nào cả,
sống đúng đạo lý như Trần Nhân Tông nói trong
Cư trần lạc đạo phú: “Sạch giới lòng, chùi giới
tướng, nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm; Ngay
thờ chúa, thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu
trung hiếu. Tham thiền kén bạn, nát thân mình
mới khá hồi ân; Học đạo thờ thầy, dọt xương óc
chưa thông của báo.” .
Hình tượng này là tiêu biểu cho mẫu người
Đại Việt thời đại với hào khí Đông A nói chung,
chứ không phải riêng gì cho Phật giáo. Những
người làm nên sự nghiệp hào hùng của dân tộc
ta vào thời này hầu hết là Phật tử. Điển hình cho
mẫu người lý tưởng này là Tuệ Trung Thượng sĩ.
Ông có thái độ sống nhập thế tích cực vì dân, vì
nước chứ không vì sự giải thoát riêng mình. Ông
trở thành vị tướng tài có công trong cuộc kháng
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chiến chống Nguyên Mông, đồng thời cũng là
thiền sư ngộ đạo thể hiện rõ sự tự tại, giải thoát
như bài Mê ngộ bất dị mô tả “Bất sinh hoàn bất
diệt, Vô thủy diệc vô chung.” (Không sinh mà
không diệt, Vô thủy lại vô chung).
Tinh thần này khiến người ta sống tự tại, nhất
là luôn ý thức làm những việc nên làm và không
nên làm, có khi tạo ra những điều kỳ diệu cho
nước nhà bất chấp mọi chướng duyên mà Trần
Thánh Tông khuyến cáo “Nhất đàn chỉ phá vạn
trùng sơn, Giá cá công phu dã thị nhàn.” (Búng
tay phá đổ núi muôn trùng, Dường ấy công phu
cũng nhẹ không) (tự thuật) .
Vận dụng tinh thần nhập thế của Thiền phái,
Trần Thánh Tông đã cùng Trần Nhân Tông làm
nên điều kỳ tích của lịch sử là lãnh đạo thành
công hai cuộc chiến tranh vệ quốc xảy ra năm
1285 và 1288 khi ông xác định “Thiên hạ giả,
Tổ tông chi thiên hạ. Thừa Tổ tông chi nghiệp
đương dữ tông thất huynh đệ đồng hưởng phú
quý. Tuy ngoại dĩ thiên hạ phụng nhất nhân chi
tôn, nhi nội tắc dữ khanh đẳng cốt nhục đồng
bào, ưu tắc cộng ưu, lạc tắc cộng lạc…” (Nước
nhà, là nước của Tổ tông truyền lại. Người thừa
kế cơ nghiệp của Tổ tông nên cùng với anh em
trong dòng họ cùng hưởng ứng phú quý. Tuy
bề ngoài là cả thiên hạ phụng sự một người tôn
quý, nhưng bên trong thì ta với các khanh là
đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng
vui…).
Quan điểm đoàn kết thân dân chỉ thực hiện
được khi mọi người dân cùng chung một quyền
lợi và nghĩa vụ với người lãnh đạo đất nước.
Trần Hưng Đạo viết Dụ chư tỳ tướng hịch văn để

cụ thể hóa vấn đề đó với toàn bộ tướng lĩnh dưới
quyền của mình. Còn Trần Nhân Tông thì với
chủ thuyết Cư trần lạc đạo, hướng đến việc xây
dựng mẫu người Phật tử nhằm bảo vệ độc lập
và chấn hưng đất nước. Mỗi khi sự tồn tại quyền
lợi của người này là điều kiện nhân tố cho quyền
lợi người kia thì tất cả cùng phát triển. Từ đó,
mọi người dân hiểu yêu nước là yêu đạo; yêu
gia đình là yêu cha mẹ, bà con, yêu vợ chồng,
con cái trẻ thơ; yêu mộ phần tổ tiên là yêu hồn
thiêng sông nước nuôi dưỡng con người.
Vì vậy, Thiền phái Trúc Lâm nhập thế tích cực
hơn nữa. Sau thời kỳ Bắc thuộc, nước Đại Việt
không ngừng vạch định chính sách phát triển
đất nước bằng cách mở rộng bờ cõi. Nhà Lý đã
sát nhập ba châu Đại Lý, Ma Linh và Bố Chính,
cùng với việc thành lập Thiền phái Thảo Đường.
Đến đời Trần, yêu cầu phát triển kinh tế, phục
hưng các giá trị văn hóa, việc gia tăng dân số
trong thời bình trở nên vấn đề hàng đầu. Trần
Thánh Tông đã cho phép các vương hầu, công
chúa, phò mã, cung phi chiêu mộ dân nghèo các
địa phương khai hoang, giãn dân nhằm đáp ứng
việc gia tăng dân số mà Đại Việt sử ký toàn thư
ghi rất rõ “Mùa Đông, tháng 10 (1266) xuống
chiếu cho vương hầu, công chúa, phò mã, cung
tần chiêu tập dân phiêu tán không có sản nghiệp
làm nô tỳ để khai khẩn ruộng bỏ hoang, lập
thành điền trang. Vương hầu có trang thực từ
đấy.”.
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Rõ ràng, sự phát triển đất nước sau chiến
tranh khiến nhà Trần có chính sách lâu dài về
vấn đề dân số, kéo theo vấn đề kinh tế, an ninh
chính trị. Bốn năm sau, Trần Nhân Tông tiếp tục
sự nghiệp Nam tiến của cha mình là sát nhập
hai châu Ô Mã và Việt Lý vào bản đồ Đại Việt.
Từ đây, Đại Việt không chỉ giải quyết được vấn
đề áp lực gia tăng dân số mà còn thiết lập được
một nền an ninh vững mạnh. Về mặt lý luận,
Thiền phái Trúc Lâm ra đời với quan điểm Phật
tại tâm tạo ra sự bình đẳng về con người giải
thoát, bình đẳng về quyền lợi xã hội và khi đi
vào hoạt động thực tiễn với tinh thần nhập thế,
nó đã tác động mạnh mẽ trong công cuộc Nam
tiến của dân tộc. Vào năm 1471, vua Lê Thánh
Tông đã cắm cột mốc phía Nam của Tổ quốc
trên núi Đá Bia ở Phú Yên, đến triều Nguyễn thì
cuộc Nam tiến mở mang bờ cõi của dân tộc mới
hoàn thành.
Hơn nữa, công cuộc chấn hưng đất nước
đòi hỏi phải thực hiện việc tái thiết các công
trình văn hóa do kẻ thù tàn phá. Dưới tác động
của chủ trương xây dựng mẫu người Phật tử lý
tưởng của Thiền phái, mọi người dân đã tích
cực tái thiết. Trong Cư trần lạc phú, Trần Nhân
Tông nói rõ việc tái thiết quốc gia đó thật là sinh
động:“Dựng cầu đò, giồi chiền tháp, ngoại trang
nghiêm sự tướng hãy tu” . Việc Trần Nhân Tông
đem mười điều thiện dạy khắp nơi đã phản ánh

chính sách dùng Chính pháp để an dân mà trước
đó hơn một nghìn năm đã được ghi vào kinh
Lục độ tập. Một bản kinh được Phật giáo nước
ta vận dụng nhuần nhuyễn phù hợp với đạo lý
truyền thống. Nó được các nhà lãnh đạo quốc
gia dùng làm “pháp luật quốc gia” nhằm đem
lại sự bình an cho xã hội. Trên phương diện tín
ngưỡng dân gian, Thiền phái đã nỗ lực xây dựng
một nếp sống chánh tín, phù hợp tín ngưỡng,
đạo lý dân tộc. Trong lĩnh vực văn học, Thiền
phái đã có những đóng góp lớn trong việc xây
dựng nền văn học, văn hóa nước nhà, phản ánh
trung thực đời sống hiện thực, mang bản sắc
Việt, ngôn ngữ Việt qua nhiều tác phẩm được
viết bằng chữ Nôm.
Kết quả, Tổ quốc ta sau bao năm nỗ lực kiến
thiết quốc gia là kiến lập cõi Phật ngay giữa
cõi đời, được mô tả qua bài “Vịnh Vân Yên tự
phú” của Huyền Quang Tam Tổ: “Vào chưng cõi
Thánh thênh thênh; Thoát rẽ lòng phàm phây
phấy. Bao nhiêu phong nguyệt, thề thốt chẳng
cùng; Hễ cảnh giang sơn, ai nhìn thấy đấy.”
Vậy là Thiền phái Trúc Lâm với tinh thần nhập
thế đã góp phần giải quyết một loạt vấn đề đặt
ra cho Phật giáo Đại Việt thời đó, đáp ứng các
nhu cầu đòi hỏi của lịch sử dân tộc. Đó là góp
phần cùng dân tộc Đại Việt trong sự nghiệp giữ
nước, dựng nước, mở nước và xây dựng và phát
triển nước Đại Việt trở thành một nước hùng
mạnh với hào khí Đông A sáng ngời. Sau thời
Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm còn tích
cực nhập thế với những nhiệm vụ mới mà lịch sử
giao phó.						

Vạn Hạnh ngày 25 tháng 7 năm 2010
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Lời
tòa soạn: Theo
truyền thống PGNT lễ
hội Báo hiếu được diễn ra
trong các ngày 29, 30 tháng 8
âl và 1 tháng 9 âl. Tòa soạn cho
đăng các bài thơ về cha mẹ để tỏ
lòng tri ân các đấng sanh thành

THÔ MUØA LEÃ MEÏ
Như Quang

MEÏ LAØ PHAÏM THIEÂN
Ñöùa con baát hieáu voâ nghì
Boû meï ñi chaúng moät khi quay veà
Duø con laàm laïc toái meâ
Phaïm thieân laø meï boán beà töø taâm

COÄI TUØNG
Con veà thaêm choã meï naèm
OÂm di coát meï khoùc thaàm trong taâm
Meï hieàn cöôøi nuï xa xaêm
Ñoùn con löu laïc nhieàu naêm quay veà

BAÙO ÔN MEÏ
Con ñi tìm moät nuï sen
Kính daâng leân meï ñaùp ñeàn nghóa saâu
Con chuyeân taâm hoïc phaùp maàu
Kính daâng quaû phöôùc thaâm saâu ñeán ngöôøi
Muøa Leã Meï 2010
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MEÏ

Toá Ngoïc
Kính daâng Meï yeâu quyù
Meï laø hoa cuûa ñaát
Meï laø höông cuûa trôøi
Meï laø doøng soâng haùt
Meï laø vaàng traêng soi
Meï laø möa thaùng haï
Meï laø naéng ngaøy ñoâng
Meï laø xuaân vónh cöûu
Meï laø thu dòu daøng

Meï laø kyø quan laï
Meï laø ruùn ñòa caàu
Meï laø tình yeâu ñaàu
Meï chính laø Vieät Nam
Meï vöôït leân taát caû
Meï traûi roäng taám loøng
Meï gian lao vaát vaû
Meï cho con thaønh ngöôøi
Meï ôi! Ngaøy leã meï
Con daâng traùi tim hoàng
Meï nhaän tình con treû
Trieäu ñoùa hoàng yeâu thöông

Vì con cha ñoå moà hoâi
Cho con troïn veïn höôûng thôøi tuoåi thô
Vì con vaát vaû ñôøi cha
Chæ mong con ngoïc con ngaø thaønh nhaân
Laø con ñaõ traû hieáu thaân
Vaø cha maõn nguyeän cam phaàn hy sinh
Loøng cha aùnh naéng thuûy tinh
Cho con söôûi aám nghóa tình bao la
Laøm sao noùi heát veà cha?
Töï haøo con vieát baøi ca daâng ngöôøi!
KN ngaøy sinh nhaät Cha 02/03/1995

KN ngaøy sinh nhaät Meï 18/03/1990

VU LAN 2010

CHA

Hieàn Khaùnh (Hoa Hueä)

Toá Ngoïc
Kính daâng Cha toân quyù

Vui thay ñi veà Vónh Long

Xa xoâi ñöôøng xaù nhöng khoâng caùch loøng

Cha!
Tieáng con hoïc noùi ñaàu tieân
Cuõng nhö gioït maùu cha truyeàn vaøo con
“Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn”
Cho con goùt ñoû hoàng son bao ngaøy
Cha cho con moät töông lai
Baèng tim baèng oùc baèng tay chai saàn
Vì con cha phaûi chuyeân caàn
Cho con ñöôïc hoïc tröôøng gaàn tröôøng xa
Vì con cha vöôït phong ba
Cho con meàn aám aùo hoa baèng ngöôøi

Meânh moâng soâng nöôùc caây troàng

Ghe thuyeàn ñöa ñoùn naéng hoàng buoâng lung

Khaép nôi ai cuõng vui möøng
Veà chung leã hoäi töng böøng Vu Lan
Taâm vui chaân böôùc nheï nhaøng
Sö Minh xöùng ñaùng y vaøng ca sa
Queâ cha ñaát meï moät nhaø
Phaùt quaø töø thieän gaàn xa ñuû ñaày
Toå toâng quyeán thuoäc sum vaày
Thieän Minh ñaïi ñöùc veà ñaây xaây chuøa
Lo ngoâi Tam baûo boán muøa
Toát ñôøi ñeïïp ñaïo naéng tröa móm cöôøi.
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Lôøi Giao Caûm
Thieàn Quang Töû
Laø thi só? Khoâng toâi laø tu só
Sao laøm thô? Thöa, thô “voán laø ngöôøi”
Thô! Laø noùi leân nhöõng gì ngöôøi noùi
Thô! Laø nieàm rung caûm cuûa con tim
Thô! Laø do xuaát phaùt taän taám loøng
Thô! Chaân thaät, thô khoâng heà giaû doái
Doái sao ñöôïc nhöõng gì thô muoán noùi
Doái laøm sao bôûi rung caûm con tim
Doái laøm sao, bôûi phaùt taän ñaùy loøng
Doái sao ñöôïc khi ngöôøi thô ñaõ noùi
Laø thi só? Khoâng! Toâi laø tu só
Sao laøm thô? Thöa thô “voán laø ngöôøi”
Thô tu só, khoâng ñöôïm maøu vò kyû
Thô khoâng tình khoâng caûm nghóa yeâu ñöông
Thô khoâng mang baûn chaát voán ña saàu
Thô khoâng ñaám khoâng say muøi traàn theá
Thô tu só vò tha vaø xaõ kyû
Thô chan hoøa nieàm haïnh phuùc tha nhaân
Thô thieát tha goïi nhaân theá quay veà
Thô höôùng ñaïo veà vöôøn hoa chaân lyù
Hoa chaân lyù nôû töø caây chaùnh phaùp
Hoa muoân maøu muoân veû ñeïp uyeân nguyeân
Hoa ñieåm toâ cho nhaân theá töôi maøu
Hoa raïng rôõ caønh taâm höông giaûi thoaùt
Khaùch taïm gheù vaøo “Thieàn quang thi taäp”
Cuøng chuùng toâi thöôûng ngoaïn nhöõng doøng thô
Neáu coù “hay”, xin traân troïng ghi loøng
Caàm baèng “dôõ” xin móm cöôøi ñoä löôïng
Bôûi tu só, khoâng chuyeân ngheà thi só
Sao laøm thô? Thöa thô “voán laø ngöôøi”!
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TOÂI VAØ ÑAÁT
Taâm Uyeân
Boùng traêng loøng giöõa boùng maây
Coøn toâi naáp döôùi boùng caây saân chuøa
Choåi cuøn queùt laù chaúng khua
Hai ñaàu voõng nhôù chaúng ñöa ñöôïc tình
Toâi ngoài döôùi goùc laëng thinh…
Nhö khoâng bieát noùi, toâi nhìn vaøo toâi
Chæ nhìn thaät roõ theá thoâi
Caùi xaáu, caùi aùc cuõng toâi ñoàng haønh
Moät ñôøi laên loùc lôïi danh
Moät giaây boãng choác hoùa thaønh khoùi söông
Coøn ai laáp loù thaûo ñöôøng?
Cuøng chö thieân haùt ñieäu buoàn khöù lai
Vaãn laøm chuyeän quaù taàm tay
Vaãn ñem taâm quyeát ñi xaây töôøng thaønh
Ñong ñi ñeám laïi… coøn mình
Chæ toâi vaø ñaát chung tình cuøng nhau
Taám loøng trong saïch daâng cao
Traùi tim röôùm maùu ñem rao baùn hoaøi
Ngöôøi mua tìm chaèng thaáy ai
Neân vieân ñaù cuoäi caát hoaøi ngaøn naêm
Chaân queâ ño ñaát baèng taàm
Ño loøng nhaân theá baèng naêm thaùng daøi
Roùt theâm seõ traøn ra ngoaøi
Taøi maø keùm phöôùc thì taøi maø chi?
Noãi nieàm ai coù lieãu tri?
Xin cuøng chia seû ñôõ khi tuûi loøng
Roài mai veà vôùi coäi khoâng
Cho vai bôùt naëng cho loøng nheï teânh
Chuyeán ñi daãu bieát moät mình
Cuõng xin ñaát maõi chung tình cuøng ta

QUAÛ BAÙO KHUÛNG KHIEÁP

T

Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

huở Phật Ca Diếp còn
tại thế, có một vị tỷ
kheo sống trong ngôi
làng nhỏ dưới sự hộ độ của người
chủ ruộng Vị ấy tính tình bộc trực,
hồn nhiên, giữ giới trong sạch và
chuyên tu thiền quán. Ngài sống
như vậy trong thời gian dài không
có phiền lao và nhiệt não.

khách tăng vào nghỉ ngơi.

Hôm kia, có một vị trưởng lão
lục căn thanh tịnh đi qua làng.
Người chủ ruộng trông thấy, phát
tâm tịnh tín, thỉnh bát, mời vào
nhà, cúng dường các món ăn, nghe pháp rồi
thưa:
- Thật ít khi mà ngôi làng nhỏ bé của chúng
con được phước để nghinh tiếp và cúng dường
đến các bậc sa môn phương xa. Thưa tôn giả
kính mến! Nay tôn giả đã đến đây thì xin ngài
hoan hỷ dừng bước để cho chúng con thêm được
phần cơ duyên tấn ích. Ở đây, có một ngôi tịnh
xá, ngài sẽ gặp đầu tiên ở con đường. Thỉnh tôn
giả ở lại đấy, buổi chiều chúng con sẽ đến.
Vị trưởng lão im lặng nhận lời đi đến tịnh xá,
đảnh lễ vị tỷ kheo trụ trì và xin chỗ tạm cư.
Vị tỷ kheo trụ trì ân cần tiếp đón, mời ngồi
rồi hỏi:
- Chẳng hay hiền giả ở xa lại mà đã có gì độ
thực chưa?

Vị trưởng lão vốn là bậc A-lahán, lậu hoặc đã tận, sống bình
đẳng hài hòa với các vị đồng
phạm hạnh, hoan hỷ đến chỗ
sàng tọa của mình, ngồi xuống
và hưởng lạc thọ của thiền, của
quả.
Buổi chiều, với hương hoa,
dầu đèn, người chủ ruộng đến
tịnh xá, đảnh lễ cúng dường
vị trụ trì rồi thưa hỏi vị khách tăng. Người chủ
ruộng vấn an sức khỏe, đảnh lễ, ngồi xuống một
bên vị trưởng lão và nghe pháp. Ðến lúc mát
trời, người chủ ruộng xin được mời thỉnh cả hai
vị về nhà mình.
Vị trụ trì tâm tư không được thoải mái, tự
nghĩ:
"Kẻ hộ độ cho ta tâm đã bị phân tán thành
hai. Một lúc nào đó, y sẽ không còn ngó ngàng
gì đến ta nữa. Vậy hãy làm thế nào cho vị khách
tăng bỏ tịnh xá và ra đi?"
Ðến giờ hầu thăm, khi vị trưởng lão đến, vị
trụ trì tỏ thái độ im lặng một cách khó chịu.
Quán tâm, biết rõ tâm của vị trụ trì, bậc
trưởng lão về chỗ sàng tọa của mình, suy nghĩ:
"Ngài trụ trì này không biết, chớ ta có bao giờ
làm phiền lụy, trở ngại cho ai"?

- Ðã có rồi, thưa hiền giả.
- Ở đâu vậy, hiền giả quý mến?
- Gần đây thôi, thưa ngài, nơi gia đình người
chủ ruộng ở trong làng.
Vị trụ trì sửa soạn sàng tọa, chỗ cất đặt y
bát, nước rửa, khăn tắm, khăn lau mặt, chỉ chỗ
vệ sinh, quét dọn đâu đấy ngăn nắp rồi mời vị

Sáng ngày, vị trụ trì lấy tay gõ nhẹ cái chuông,
lấy móng tay cào nhẹ nơi cửa rồi ôm bát đến
nhà thí chủ hộ độ hàng ngày. Người chủ ruộng
thỉnh bát, mời ngồi rồi hỏi vị khách tăng sao
không thấy đến.
Vị trụ trì tỏ vẻ ngần ngại một lát rồi mới nói:
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- Tôi không biết gì về vị Tỷ kheo đáng mến ấy!
Sáng ngày, tôi đã đánh chuông, gõ cửa nhưng
không thể đánh thức vị ấy được. Bữa qua, sau
khi dùng các món ăn thượng vị nơi nhà của thí
chủ, có thể chưa tiêu hóa được, nay đang còn
ngủ chăng? Tôi không rõ lắm, mà có thể vị ấy
đang hoan hỷ với những việc như vậy!
Trong khi ấy, bậc trưởng lão A-la-hán biết giờ
khất thực đã đến, không muốn làm phiền vị trụ
trì nên đã dọn dẹp sàng tọa, cất đặt, quét tước
đâu đó tươm tất, sạch sẽ, rồi đắp y, quăng bát
qua hư không đi đến một trú xứ khác.
Người chủ ruộng sau khi cúng dường cơm,
canh, bánh, sữa, sanh tô, mật và đường đến vị
trụ trì, lại gói sẵn thêm một phần nữa rồi thưa:
- Bạch Tôn giả! Ngài trưởng lão khách tăng
chắc đi đường xa còn mệt, vậy nhờ Tôn giả hoan
hỷ mang phần vật thực mà chúng con đã có nhã
ý cúng dường cho vị ấy.
Chẳng thể từ chối, vị trụ trì đi về với tâm tư
phiền muộn, tự nghĩ: "Nếu y được ăn cơm với
sữa, mật và sanh tô này, ai nắm cổ đuổi đi, chắc
y sẽ không đi. Vậy ta phải làm sao? Ðem cho
người khác, việc làm của ta sẽ bị bại lộ. Nếu đổ
xuống nước, sanh tô sẽ nổi lên và sẽ bị thấy.
Quăng trên đất thì lũ quạ sẽ tụ họp lại, kẻ qua
đường sẽ biết, và rồi sẽ đến tai người chủ ruộng.
Nay ta sẽ thủ tiêu phần vật thực này ở đâu"?
Ðang phân vân như vậy, vị trụ trì chợt thấy
một đám cây và một đám ruộng bị đốt, lửa nghi
ngút bốc lên. Ý nghĩ đi liền theo, vị trụ trì khều
một đống than đỏ lên, bỏ vật thực xuống rồi phủ
lên đó một lớp than nữa. Làm xong công việc ấy,
vị trụ trì mỉm cười hài lòng: "Sẽ không còn vật
thực thượng vị, rồi tứ đại sẽ hoàn cho tứ đại."
Về tịnh xá, thấy vắng vẻ, mở cửa nhìn chỗ
sàng tọa của vị khách tăng, thấy đâu đó đã được
dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, vị trụ trì giật mình:
"Vậy là y biết rõ tâm tư của ta, không muốn
phiền nhiễu ta, quấy rầy ta nên đã lặng lẽ bỏ đi
nơi khác. Ðây đúng là hành động của một bậc
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc rồi!"
Nghĩ vậy, một nỗi sợ hãi to lớn khởi lên thiêu
đốt tâm can, vị Tỷ kheo trụ trì khốn khổ than
dài: "Ôi! Vì một miếng ăn, một chút ganh tỵ mà

Đề Bà Đạt Đa bị đất rút

ta đã thiêu rụi vô vàn công đức và phước báu tu
tập được. Ta đã ngu si làm một tội lỗi tày trời"!
Từ đấy, vị Tỷ kheo trụ trì bị dằn vặt, đau khổ,
phiền muộn, ưu sầu. Ngày và đêm, vị ấy như
ở trong một lò lửa lớn, đun bằng dầu sôi, đốt
cháy ruột gan và óc não. Trạng thái này kéo dài
cho đến khi chấm dứt thọ mạng, vị Tỷ kheo trụ
trì rơi xuống địa ngục, bị đốt, bị nấu nhiều trăm
nghìn năm.
Do sức mạnh của ác nghiệp, từ địa ngục, vị
ấy bị sanh năm trăm kiếp liên tục làm Dạ Xoa
đói, không được ăn đầy bụng dầu chỉ một ngày.
Chỉ có một bữa vị ấy được no bụng bởi ăn đồ uế
nhiễm của thai bào.
Hết năm trăm kiếp Dạ Xoa, năm trăm đời vị
ấy sanh làm chó đói. Liên tiếp năm trăm đời,
không một ngày no bụng, chỉ được một bữa đầy
do ăn vật thực ói mửa của người khác.
Khi kiếp chó mạng chung, vị ấy sinh ở nước
Kāsī, tại một làng nghèo đói, trong một ngôi nhà
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nghèo đói nhất. Từ khi vị ấy sinh ra, gia đình trở
nên nghèo đói cùng cực. Nơi cái bụng ọc ạch
của vị ấy, chưa bao giờ chứa được một nửa bát
nước cháo chua! Cha mẹ vị ấy không thể chịu
nổi cái đói, đánh đuổi vị ấy đi với lời nguyền của
con số đen bất hạnh! Không nơi nương tựa, vị
ấy lang thang đến Ba-la-nại.
Thuở ấy, tiền thân Phật Thích Ca là một vị
giáo sư có tiếng khắp các phương. Dân Ba-lanại trả tiền công cho Ngài để Ngài dạy tri thức
và nghề nghiệp cho năm trăm thanh niên con
em của họ. Tình cờ, Bồ Tát gặp "Con số đen bất
hạnh". Thấy đói khổ, tội nghiệp, Ngài mang về
cho cơm ăn áo mặc rồi dạy cho học. Nhưng vị ấy
cứng đầu, ngang ngạnh, hay đánh bậy, không
chịu nghe lời khuyên bảo. Từ khi có nó, tiền dạy
của Bồ Tát bỗng dưng giảm sút, không rõ người
ta cố ý không trả tiền công hay người ta quên!
Tuy nhiên, mặc dù biết rõ do nghiệp của nó, Bồ
Tát vẫn nhẫn nại, khoan dung, cố dạy dỗ cho nó
nên người.
Cũng do nghiệp xui nên, vị ấy không thể ở
yên trong hoàn cảnh tốt. Nó gây lộn, ẩu đả với
nhiều thanh niên rồi trốn đi, lang thang đến một
làng biên địa làm thuê sinh sống.
Tại đấy, nó chung sống với một người đàn
bà nghèo khổ và sinh được hai con. Từ khi có
nó ở đây, ngôi làng biên địa này bị vua xử phạt
bảy lần vì săn thú trái phép, nhà cửa bị cháy
bảy lần và hạn hán cũng xảy ra bảy lần. Ðời
sống của dân chúng vốn đã chẳng no đủ gì, lại
trở nên khó khăn, nghèo đói, cơ cực không thể
tưởng. Họ nghĩ: "Có lẽ tại con số đen bất hạnh
kia chăng? Trước đây, chúng ta đâu có khổ cùng
khổ cực đến vậy?"
Dân làng họp nhau lại rồi tẩn xuất nó đi. Với
vợ và con, nó lang thang lếch thếch đến một
khu rừng. Một bữa đi kiếm trái cây trở về, vợ và
hai con nó chỉ còn là một đống xương và máu
bầy nhầy. Một phi nhân đã ăn thịt những kẻ thân
yêu của nó! Sợ hãi, đau đớn, đói khát, nó ra khỏi
rừng, vất vưởng từ núi này sang núi nọ, làng này
sang làng khác. Ðến một vùng biển, gặp lúc một
chiếc tàu vừa nhổ neo, nó xin được một chân
làm thuê. Tàu đi được bảy ngày thì đột nhiên
đứng yên như bị mắc cạn. Chúng rút thăm xem
ai là "con số đen bất hạnh". Cả bảy lần, thăm
con số đen đều rơi vào tay nó. Thế là người ta

hè nhau, quăng nó xuống trên một chiếc bè.
Không có nó, tàu bình yên vô sự ra đi!
Do quả giữ giới, sống đời phạm hạnh một thời
gian thuở Phật Ca Diếp, bè tre của nó trôi đến
một hòn đảo xinh đẹp. Tại đây, nó sống hưởng
lạc bảy ngày trong tòa lâu đài pha lê với bốn
tiên nữ (Dạ Xoa thiên). Hết bảy ngày, nó lại lên
bè tre trôi đến một hòn đảo khác, gặp tám tiên
nữ và sống hưởng lạc thú với họ trong một tòa
lâu đài bằng ngọc. Phước báu này đẩy nó đi rồi
gặp mười sáu tiên nữ, ba mươi hai tiên nữ. Hết
phước, nó lạc đến một hòn đảo hoang vu. Có
một con quỷ Dạ Xoa trong hình dáng một con dê
đang ăn cỏ ở đấy. Vì đói, nó nhảy đến định bắt
dê để ăn thịt. Với thần lực của loài quỷ, Dạ Xoa
nhấc bổng nó và quăng qua hư không. Nó băng
băng bay qua biển, không biết với thời gian bao
lâu, nó rơi xuống trên đầu một bụi gai, lăn tròn
qua một cái hào khô nước rồi đứng dậy.
Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, ăn trộm thường
đến bắt dê của vua, và những người rình bắt
trộm đang núp sẵn ở đấy. "Con số đen bất hạnh"
thấy dê nhiều quá, ngu si tự nghĩ: "Khi ta chụp
bắt dê ngoài hoang đảo, nó quăng ta qua biển
rồi rơi xuống đây. Bây giờ, ta lại chụp bắt một
con dê, như thế, nó lại quăng ta qua biển, rơi
xuống nơi hòn đảo có các vì tiên nữ!"
Với tác ý bất chánh như vậy, nó nhảy tới chụp
chân dê, dê kêu lên, thế là người ta đổ ra bắt
nó: "Ðây đúng là đứa ăn trộm dê của vua từ
trước tới nay!" Người ta đánh nó, trói lại rồi dẫn
về cho Ðức vua trị tội.
Hôm ấy, ở Ba-la-nại, Bồ Tát đang dẫn năm
trăm người học trò của mình xuống sông tắm
thì gặp nó đang bị lính trói dẫn đi. Hỏi tự sự
đầu đuôi câu chuyện, Bồ Tát biết nó không phải
là đứa ăn trộm dê, chỉ do một sự trùng hợp
ngẫu nhiên nào đó thôi. Nó cũng tình thật kể lại
tác ý của nó khi được hưởng lạc thú ở đảo với
những tiên nữ. Bồ Tát chi trả một ít tiền thù lao
công khó đêm hôm rình trộm rồi xin người ta
ân xá cho sự ngu si của nó. Nể tình Bồ Tát, nó
được tha mạng. Bồ Tát lại mang nó về nhà nuôi
dưỡng rồi tiếp tục khuyên lơn, dạy bảo. Chấm
dứt thọ mạng, Bồ Tát và "con số đen bất hạnh",
mỗi người đi theo nghiệp của mình (còn tiếp).
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HIEÁU TÖÛ THÔØI NAY

Nghìn Daëm Hieáu Thaân
Theo Namtong.com
Đây là lần đầu tiên họ
tới tỉnh Phúc Kiến. Hai
người con kéo xe chúi
đầu về phía trước. Bà mẹ
già ngồi bên trong, ung
dung ngắm cảnh sông
Minjiang qua ô cửa sổ.
Cụ rất thích lễ hội đèn
lồng tại đây. Hai anh em
đi chậm rãi, lắng nghe lời
bình luận của người qua
đường và sau đó kể lại
với mẹ. Nhiều người dân
thấy cảnh này, rất muốn
Hai anh em kéo mẹ trên xe, đi du lịch khắp Trung Quốc. Ảnh: CCTV.
chụp ảnh cùng chuyến xe
và quyên góp tiền cho họ
hở mẹ trên xe kéo đi khắp Trung
nhưng hai anh em từ chối. Không nhận tiền giúp
Quốc.
đỡ là một phần trong nguyên tắc gia đình này.
Hai anh em gần 60 tuổi, tự tạo
Chiếc xe Con đường tạ ơn dài 2m, rộng 1,5m
một chiếc xe kéo bằng tay, đưa người mẹ già 81
và cao 2,2m được chia thành 3 ngăn bên trong.
tuổi đi du lịch qua rất nhiều tỉnh và thành phố ở
Ngăn trên cùng để đựng hành lý, thuốc men.
Trung Quốc.
Ngăn giữa là giường ngủ của Wang Rui và ngăn

C

Chuyến xe được đặt tên là Con đường tạ ơn.
Người em Wang Rui chia sẻ: "Chuyến đi không
chỉ là tình yêu của chúng tôi dành cho mẹ mà
còn có những trái tim yêu thương của mọi người
đã ủng hộ, giúp anh em tôi thuận lợi từ đầu đến
cuối". Họ khẳng định đã hoàn thành chuyến đi
với sức mạnh của ý chí hơn là sức lực.
Gia đình này đến từ Lan Tây, Cáp Nhĩ Tân,
tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người anh
Wang Kai đã 59 tuổi và người em Wang Rui, 57
tuổi. Ngày 11/9 năm ngoái, họ bắt đầu rời quê
hương và đi du lịch bộ cùng nhau. Ngày 23/2,
họ tới thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

thấp hơn để Wang Kai và mẹ ngủ. Bên dưới còn
có chỗ đựng quần áo và tất.
Hai anh em kể rằng vào tháng 3/2007, họ chở
mẹ đi du lịch lần đầu tiên. Sau khi đi qua 12 tỉnh,
họ trở về vào tháng 6/2008, đi bộ hơn 7.000 km,
thậm chí đến cả Hong Kong. Trong suốt hành
trình, họ sống trên xe, tắm giặt tại trạm xăng
hoặc nhà của những người tốt bụng. Hai anh em
không sợ gian khổ mà chỉ lo thức ăn thất thường
ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ.
Những người con hiếu thảo này tâm sự, họ
thực hiện hành trình theo ước nguyện của bố.
Bố họ từng là một người lính nên luôn bận rộn.
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Bốn anh em được được mẹ Wang Yuxia một
mình nuôi dưỡng. Người bố hứa với vợ rằng,
ông sẽ đưa bà đi du lịch nhưng đã không thể
thực hiện được. Tháng 9/2006, ông qua đời và
trăn trối với hai người con trai rằng, hãy đưa mẹ
đi tham quan. Cả hai đã khóc và hứa trước cha
sẽ thực hiện lời ước nguyện.

Cả nhà đã rất lo lắng về chuyến đi vì hai anh
em chỉ có tiền lương hưu ít ỏi khoảng 1.000 tệ
trong khi người mẹ thường bị say xe. Cuối cùng
họ quyết định đưa bà đi trên chiếc xe kéo tự
chế. Giờ đây, họ đã đưa mẹ đi bộ qua 16 tỉnh và
thành phố. Ở bất cứ nơi đâu, lòng hiếu thảo của
họ cũng khiến mọi người xúc động sâu sắc.

KEÂ VAI
GAÙNH
SONG
ÑÖÔØNG
Gánh cha mẹ đi bộ 216 cây số

Hoài Vũ

A

nh Sanjay Kumar, 42 tuổi được dân
làng ngưỡng mộ kể từ khi bắt đầu
hành trình "Kanwar" - gánh cha và
mẹ trên vai, băng qua quãng đường 216 km tới
nhà mình ở khu Seelampur, thủ đô Delhi, Ấn
Độ.
Người thợ điện này cho biết cha mẹ như là
"thần" đối với anh, và anh tình nguyện cống hiến
cuộc đời còn lại phục vụ họ.
"Rất nhiều bạn trẻ không hiểu được ý nghĩa
của cha mẹ trong cuộc đời. Tôi gánh cha mẹ
trên vai để tỏ lòng kính trọng với họ vì họ đã
đem tôi đến với thế giới này. Họ là Thần của tôi",
Kumar nói với tờ Hindustan Times.
Ông Lala Ram 95 tuổi và bà vợ 80 tuổi rất
cảm kích tấm lòng của con trai vì anh đã giúp
họ thực hiện ước nguyện được tắm nước thánh
sông Hằng ở Haridwar, bang Uttar Pradesh, sau
đó còn cõng họ về nhà ở thủ đô Delhi.
Kumar bị ấn tượng bởi câu chuyện thời thơ

ấu do bà nội kể lại. "Nó khiến chúng tôi ngạc
nhiên khi nói về kế hoạch sẽ gánh cha mẹ trên
vai của mình. Chúng tôi cố gắng khuyên con
không nên làm nhiệm vụ khó khăn đó, nhưng
nó rất cương quyết và quỳ xuống xin phép", mẹ
anh tâm sự.
Bất chấp trời mưa to, đường sá nham nhở,
bị sưng và trợt ở cổ, vai, Kumar vẫn vượt qua
quãng đường khoảng 25-30 km mỗi ngày khi
gánh cùng lúc cả cha lẫn mẹ trên vai, nặng
khoảng 115 kg.
"Họ chỉ ngừng lại để ăn uống - những bữa ăn
đã được dân làng ủng hộ và chuẩn bị sẵn", một
người cho biết.
Cứ sau mỗi bữa ăn, cả nhà lại dừng ở bên
đường, rửa ráy và tiếp tục hành trình đến Delhi.
Mỗi lần dừng lại, Kumar đều quỳ chạm vào chân
cha mẹ và nhận lời chúc phúc của họ.
Hàng ngàn người dân đã đến để nhận lời chúc
phúc của cha mẹ Kumar khi câu chuyện của họ
lan đi nhanh chóng từ làng này đến làng khác.
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hửng nắng vàng với vài ba cây ổi sẻ. Giờ thì mẹ
đâu còn nữa. Gì cũng chỉ là một cõi ký ức nhói
đau…Bao thứ cao đàm khoát luận ở đời giờ chỉ
còn là một trò chơi con trẻ, gì cũng không nằm
ngoài một ánh mắt của mẹ ngày xưa…

SOÂNG NAÉNG
VÖÔØN XÖA
Toại Khanh

M

ẹ mất rồi. Nghe được tin đó từ bên
nhà, suốt mấy giờ đồng hồ tôi chỉ
nghe thấy bên tai mình ba chữ đó.
Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng rồi vào
thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống nhìn
lên pho tượng và lạ lắm, chỉ thấy phảng phất ở
đó gương mặt của mẹ. Bà đang nhìn tôi và tôi
như nghe rõ ràng một câu nói: Mẹ bình yên rồi,
sư đừng buồn. Một chút tàn nhang rớt trên lá y
tôi vẫn không hay…
Tính đến tháng tư năm này, tôi tròn 41 tuổi,
xa mẹ vừa vặn 11 năm. Mẹ còn, không thấy gì
đặc biệt. Những khi nhớ, chỉ nghĩ đơn giản là
thiếu gì dịp gặp lại, dù nói thiệt, tôi cũng không
biết đó là dịp nào. Chẳng biết vì sao cứ nghĩ đơn
giản là mẹ sẽ còn đó hoài hoài để chờ mình về.
Rồi thì bữa nay mẹ đi mất, tôi giật mình thấy sao
có thể hồn nhiên vậy. Mẹ như dưỡng khí, thở
suốt một đời hiếm khi nhớ mình thở bằng gì. Khi
bị ngạt thở mới chịu nhớ vì đâu mình sống được.
Mẹ xa rồi người ta mới hiểu cái gì là thiêng liêng
nhất đời. Cảm giác mồ côi mẹ giống cái chết ở
chỗ mỗi đời người chỉ có một lần, khi hiểu được
thì xong rồi, chẳng còn dịp kinh nghiệm lần hai
để mà chuẩn bị tinh thần !
Buổi trưa ra sau nhà nhìn xuống mặt hồ mênh
mông. Thiệt lạ, tôi nhìn từng đợt sóng lăn tăn
trên hồ mà cứ tưởng như đang thấy lại dòng
sông quê cũ năm nào, nơi một phần tuổi thơ của
tôi từng nằm lại đó. Tôi như nghe lại cả tiếng còi
tàu ban trưa từ một cõi nào thật xa vắng, có mẹ
tôi bên một bờ lá đìu hiu và một mảnh vườn con

Bỗng thấy cô đơn quá chừng. Sở tri Phật học
cũng chừng đó, không khác đi, vậy mà lòng
phàm vẫn cứ đau. Vậy là Vu Lan này không còn
bông hồng nữa rồi, chỉ còn là hoa trắng. Đơn
giản quá, nhưng đau như một vết chém treo
ngành.
Bỗng giận mấy người không biết thương mẹ.
Chuyện của họ mà mình cũng giận được. Có ai
biết tôi bây giờ có muốn mượn tạm một bà mẹ
của ai đó để mà thương cũng không được nữa.
Mẹ tôi đi rồi. Bà mẹ nào khác trên đời với tôi
lúc này nhiều lắm cũng chỉ là giống mẹ, không
phải mẹ tôi. Nhiều khi mình coi thường những
gì trước mắt, một đời kiếm tìm những thứ xa
xôi cao vời, khi tỉnh lại mới thấy cái mình cần đã
không còn nữa.
Này các Tỷ kheo, đây là thời điểm để các
người tinh tấn tu học, khi mà tăng chúng chưa
chia rẽ nhau, khi mà chuyện khất thực còn dễ
dàng, khi mà nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc,
khi mà tấm thân này còn khỏe mạnh vững vàng…
Trong nổi đau nhớ mẹ, tôi bỗng nhớ lại bài kinh
đó như một chút quà nhét vội vào tay nãi của
mẹ trước khi bà vĩnh viễn bỏ tôi lại mà đi.
Xin cúi đầu thâm tạ mấy người anh em trong
nước đã tranh thủ cho tôi nhìn thấy lần cuối
quan tài của mẹ trước lúc hỏa thiêu. Hãy biết
tranh thủ thời gian trước khi chuyện gì cũng là
quá muộn.
Tôi thức trắng để viết bài này như một món
pháp thí gửi muôn phương. Một người đọc hiểu
thôi, coi như tôi vừa bòn chút công đức để mẹ
tôi có cái cầm tay trên đường…Dù tôi vẫn tin
trong chuyện tu hành, mẹ không đến nổi là một
người tay trắng.
Bốn đêm trước, mẹ còn bên đó. Đêm này mẹ ở
đâu ? Cõi trầm luân nghìn trùng ở cả hai nghĩa đen
và bóng. Giá có thể yểu mệnh để gặp lại người,
con sá gì những năm tháng phù du….
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(Gửi mẹ bên kia đời)
Tố Phong, mùa tang mẹ, Vu Lan 2010

Thö Thaày
Viên Minh

Ngày ........ tháng ........ năm ........
Con thương mến
Thầy mới là người đáng trách. Từ lâu Thầy rất ít có dịp để chăm sóc đến đời sống tinh thần của
con. Tuy nhiên, Thầy luôn luôn tin rằng con, một phật tử đã trưởng thành, không bao giờ có thể
bị ngã gục. Thầy cũng tin rằng tình thương mà Thầy dành cho con đủ để có thể nhắc nhở và an ủi
con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời, và lòng kính tín của con đối với Tam bảo sẽ giúp con an
nhiên vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó.
Con biết không, Thầy nói điều này con đừng buồn, khi đọc thư con Thầy vô cùng xúc động,
nhưng Thầy đã cười, không phải cười chế nhạo con đâu, mà cười vì thương con, thông cảm với con
và vui mừng cho con. Một nụ cười khó lắm mới cầm được nước mắt. Thầy vui mừng vì con đã thấy.
Thật ra, con có ngã gục đâu, trái lại con đang vươn lên đó chứ ! Con cũng đâu có làm mất thể diện
của Thầy như con đã nghĩ, chính con đang xứng đáng là một phật tử trưởng thành trên đường đạo.
Con không nhận ra điều đó hay sao?
Con thương mến,
Đối với tình thương của một vị Thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui,
khi thấy đệ tử khổ đau sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn, vì có sá gì hạnh phúc khổ đau giữa trần
gian. Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho Thầy vui sướng mà thôi.
Giác ngộ nghĩa là thấy rõ, càng ngày càng rõ bản chất như thật của sự sống. Sống và nhận thức
được sự buốt đau tột cùng của sự sống mới có thể giải thoát và an nhiên.
Khi con gặp những người có vẻ hạnh phúc vui tươi, như đang hãnh diện với những địa vị, giàu
sang của mình, con đừng tự ti mặc cảm mà hãy thương họ ! Họ mới là kẻ đang bị chìm đắm, vì chìm
đắm là thỏa mãn với hạnh phúc mà không tự biết mình đang bị đắm chìm.
Còn con, con đã giáp mặt với khổ đau, đã thấm thía với tủi nhục, nhờ vậy con đã tận mắt nhìn
nó và thấy rõ mặt mũi nó ra sao, và nhờ vậy con mới phát hiện được chân tướng ẩn núp đàng sau
hạnh phúc và đau khổ. Như thế con đang bước những bước chính xác trên đường giác ngộ, đang
đối diện với bộ mặt thật của cuộc đời mà Đức Phật đã từng khai thị trong bốn sự thật vi diệu. Đừng
lùi bước, bên cạnh con còn có tình thương yêu và niềm cảm thông sâu xa của Thầy.
Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc
đời, đừng sợ hãi lẩn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước
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một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho
hạnh phúc giả tạm của cuộc đời, hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ. Còn chúng ta,
những người con của Đấng Giác Ngộ, phải giác ngộ, phải giải thoát, không bám víu vào một cái gì
tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Hạnh phúc trần gian mới là vực thẳm bi đát khôn cùng, vì nó chỉ là cái
ảo ảnh trước mắt của những kẻ lạc đường trong sa mạc. Thương chúng sinh Đức Phật không ban
cho họ thứ hạnh phúc trần gian ấy, vì Ngài biết rõ rằng chỉ có an ổn thanh tịnh mới là nguồn chân
phúc ngọt ngào vi diệu.
Con hãy chấp nhận tất cả những gì đến với mình từ cuộc đời, từ sự sống hay từ nỗi chết. Không
cầu mong gì cả, không sợ hãi gì cả, con hãy thản nhiên đi vào cuộc đời. Hãy lặng nhìn và lắng nghe
đau khổ. Hãy kham nhẫn và chịu đựng kiên trì với nó và hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay
khổ đau của cuộc đời như người đánh vợt tiếp nhận những quả banh bất ngờ của đối thủ; vì con ơi,
không có con đường giác ngộ nào không hiểm nguy, gian khó, không có sự giải thoát nào không đi
qua cay đắng, chông gai. Đừng sợ cuộc hành trình đơn thân độc mã. Con không đi một mình đâu,
bên cạnh con còn có Thầy, Sư thúc và các bạn bè đồng đạo. Nhưng hãy nhớ con phải đi trong niềm
cô đơn thầm lặng của chính mình.
Con thương mến, thực ra đau khổ, tủi nhục không phải là kẻ thù của chúng ta, mà chính những
tâm niệm xấu xa tăm tối núp lén dưới nhiều hình thức khác nhau bên trong chúng ta để dựng lên
muôn vàn bộ mặt khác nhau của giả ngã mới là kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy thận trọng,
tỉnh thức, đừng để bị kẻ thù lừa bịp một cách dễ dàng.
Khi ngồi dưới cội cây Bồ Đề, chính nhờ phát hiện ra mặt thật của những kẻ thù mà Bồ Tát trở
nên thanh tịnh. Chính vào giờ phút giác ngộ ấy, Ngài đã đối diện với tất cả kẻ thù bên trong đang ồ
ạt tấn công theo chiến thuật biển người. Nhờ thế, Ngài nhận diện tất cả những bộ mặt hư ngụy đầy
nguy hiểm của chúng. Ngài chỉ vào mặt chúng: “Hỡi những kẻ thù, các ngươi chính là tham muốn,
bất mãn, khao khát, ái dục, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, khen
tặng, vinh dự, địa vị, tự tán hủy tha ... Từ bao nhiêu kiếp rồi ta đã tìm kiếm các ngươi, nhưng các
ngươi cứ núp lén sau bình phong cái ngã và không chịu xuất đầu lộ diện, nay thì các ngươi tự dẫn
xác đến đây để ta thấy rõ bộ mặt hư ngụy của các ngươi, từ đây các ngươi không thể lén lút dưới
bất cứ mặt nạ nào để đánh lừa ta được nữa”.
Giác ngộ là như thế, là thấy rõ mặt thật của những kẻ thù mà xưa nay con xem là bạn hay thậm
chí còn xem là chính mình. Nay con đã thấy mặt mũi của những kẻ thù trong lòng con, đó là một
bước tiến vĩ đại trên đường giác ngộ.
Hiểu được một cách thâm sâu tất cả ý nghĩa khổ đau, hiểu được đâu là con đường giác ngộ, con
mới thực sự hiểu được thế nào là tình thương yêu. Con nói con thương yêu những người thân thuộc
như chính mình thì trước hết phải biết yêu thương chính mình. Yêu thương chính mình thì phải biết
quên nó đi để bước vào con đường đầy gian nguy hiểm trở, để thành tựu sự giác ngộ cuối cùng. Như
thế khi yêu thương người thân thuộc sao con lại ao ước cho họ được những hạnh phúc thế gian? Yêu
thương họ con hãy tập có nụ cười khi thấy họ đang đối đầu với đau khổ, vì chỉ ở đó họ mới thấy ra
đường vào giải thoát. Nhất định sự giải thoát mới là hạnh phúc cuối cùng. Nhưng giải thoát chỉ là hệ
quả của giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải thấy ra đau khổ, và nguyên nhân sâu xa của nó.
Con hãy tập yêu thương chính mình và mọi người với tình thương đau buốt ấy rồi con mới hiểu
được thế nào là lòng từ bi vô lượng của Chư Phật. Phải dũng cảm lên con mới có được tình thương
như thế. Thiếu dũng và trí thì tình thương chỉ là phản ánh của lòng ích kỷ, là khóc than bi lụy, là
luyến ái buộc ràng. Với tình thương đầy hệ lụy như thế ta chỉ tự ràng buộc chính mình và tha nhân
vào trong vòng lao lung đau khổ. Chẳng khác nào một người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng
vàng son của hắn. Tình thương như thế đã trở thành tù ngục, ở đâu có ngục tù, ở đó tự do ngộp
thở. Thiếu tự do và sáng tạo thì cánh cửa giác ngộ đã khóa chặt mất rồi. Con ơi, huống nữa là tình
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thương đầy toan tính lợi dụng và lừa lọc thì chỉ đưa con người rơi sâu vào hố thẳm bùn nhơ, phải
không con?
Trở lại với sự thật xót đau của cuộc đời, ở đó sẽ là môi trường thích hợp cho con phát triển tình
thương, một tình thương vô ngại đủ để hỗ trợ cho hành trình giác ngộ giải thoát.
Cuối cùng, Thầy chép cho con một đoạn trong “Luận Bảo Vương Tam Muội” để giúp con can đảm
tiến lên trên đường tu tập.
“Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy
gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm
người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân làm đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm
vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả”.
“Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, Angulimāla hành hung, Devādatta
khuấy phá mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy, há không phải sự tác nghịch là sự
tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao?”.
Con thương mến,
Con hãy hành động như những người Phật tử đã trưởng thành, không tự ti mặc cảm, không rụt
rè yếu đuối, và nếu cần con có quyền hãnh diện mình là người con Phật. Nói thế không có nghĩa là
tự tôn mà chỉ để tự tin ở chính mình trên hành trình giác ngộ. Thầy cầu chúc cho con có thừa dũng
mãnh để vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thênh thang vô ngại giữa khung thời gian
biến ảo vô thường.
“Hãy lắng nghe bước chân
Bước chân qua thời gian
Thời gian vô sở trụ
Chân bước hề thênh thang”.

Thầy.
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áng ngày 04/09/2010 (nhằm 26 tháng 7 năm Canh
Dần), tại Tổ đình Bửu Long Quận 9, TP. HCM, đã tổ
chức lễ tưởng niệm Cố Đại trưởng lão Hòa thượng Hộ
Tông, vị Tổ khai sơn Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam nhân ngày húy
nhật lần thứ 29 của Ngài.
Tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện HT. Viên Minh, HT.
Hộ Pháp cùng các vị Tôn túc trưởng lão TT. Giới Đức, TT. Pháp Tông, TT. Tăng Định, TT. Thiện Pháp,
TT. Thiện Nhân, TT. Minh Giác cùng trên 150 vị Chư tôn đức Tăng, 50 cô Tu nữ từ các tự viện khắp
các tỉnh, thành trong cả nước và gần 500 phật tử xa gần về Tổ đình tham dự lễ tưởng niệm.
Sau buổi lễ tưởng niệm là thiện sự cúng dường pháp thí đến Chư tôn đức tăng ni các chùa, đặc
biệt là niềm hoan hỷ của toàn thể Chư tăng Tu nữ và phật tử trong việc ra mắt tác phẩm “Thắp lửa
tâm linh” (tập I & II) nói về cuộc đời và hành trạng của Ngài do TT. Giới Đức dưới bút hiệu Minh Đức
Triều Tâm Ảnh biên soạn công phu, một “Công trình bất khả” dù chỉ đi được 2/3 đoạn đường nhưng
đã đáp lại lòng mong cầu của bao hàng đệ tử của Ngài và việc phát hành dĩa CD các bài pháp do
Ngài thuyết giảng khi còn sanh tiền do một vị phật tử ấn tống cúng dường.
Thay mặt Ban Tổ Chức, Ban Chứng Minh, TT. Thiện Trí đã thay lời cảm tạ tri ân sự hiện diện của
chư tôn túc trưởng lão, chư tôn đức Tăng cùng quý cô Tu nữ và phật tử, các vị quan khách đã quang
lâm chứng minh, tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

“Người đi còn lại nụ cười
Cho yêu thương nối tình người ngàn sau
Cho cây đơm lá xanh màu
Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung”.
Namo Buddhāyo, Namo Dhammāya, Namo Sanghāya

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
Cố Đại lão Hòa thượng Hộ Tông, thế danh Lê Văn Giảng, sinh năm 1893 tại làng
Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài trưởng thành và lập nghiệp tại xứ
Campuchia. Mặc dù là một công chức uy tín, một bác sĩ tài năng mà đường công danh
đang mở ra rạng rỡ, nhưng dường như vốn có túc duyên với đạo nên Ngài thấy công
danh chỉ là ảo ảnh, hạnh phúc chẳng khác mây sương, Ngài thường tự nhủ:
“Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội
Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên”.
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Chư tôn đức Tăng niệm hương trong ngày lễ húy nhật

ảnh: Hoa Cúc

Đến năm 32 tuổi, nhờ có những linh thị nhiệm mầu thức tỉnh, Ngài quyết thoát
ly những cám dỗ trần tục và phát tâm tìm đạo vào ngày rằm tháng 10 năm 1941,
Ngài đã thọ đại giới với đức Vua Sãi Chun Nat. Đức Vua Sãi nhận ra người đệ tử mới
xuất gia của mình là bậc pháp khí có thể lãnh trọng trách Như Lai sứ giả, nên không
ngần ngại giao phó cho Ngài sứ mạng truyền trao chánh Pháp Nguyên Thủy về xứ
Việt Nam, và chính tại Tổ đình Bửu Quang, Quận Thủ Đức,TP. HCM, Ngài đã khai
pháp hội đầu tiên để thắp lên ngọn đuốc chân lý rọi soi vào lòng người dân Việt.
Được thấm nhuần pháp nhũ, chẳng bao lâu sau khi Ngài về nước mở đạo, chư Tăng
và tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam ngày càng hưng thịnh. Năm 1958, Ngài
cùng với Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm,
Hòa thượng Tối Thắng, Hòa thượng Giác Quang và nhiều vị cao Tăng tài đức khác
đã đứng ra thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài được tôn cử
chức vụ Tăng Thống đầu tiên của Ban Chưởng Quản Giáo hội.
Sau 80 tuổi Ngài lui về ẩn cư tại chùa Bửu Long, ngôi chùa do chính Ngài lập
ra. Một tuần trước khi ra đi, hằng đêm Ngài thấy chư thiên hào quang chiếu sáng
chung quanh cốc, Ngài nói với các đệ tử: “Ta sắp ra đi, và đang cảm thấy thanh
thoát lạ thường. Lẽ đời có sinh có diệt, các con nhớ tinh tấn tu hành” . Biết trước
giờ tịch diệt, sau khi sắp đặt mọi phật sự cho Tăng chúng và Tu nữ trong chùa,
Ngài viết di chúc gởi Giáo hội để chọn người thừa kế, đồng thời Ngài cúng dường
tứ sự đến chư Tăng tại 33 ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy, tổ chức trai tăng, để
bát, thuyết pháp 7 ngày tại Bồ đề Phật cảnh,… cho đến lúc 16 giờ 45 phút ngày 26
tháng 7 năm Tân Dậu (nhằm thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 1981), Ngài đã an nhiên
thị tịch, hưởng thọ 88 tuổi.
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áng ngày 8 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày mùng 1
tháng 8 năm Canh Dần tại Chùa Phổ Minh, Quận Gò
Vấp, TP. HCM long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy
nhật lần thứ 31 Ngài Hòa thượng học giả Bửu Chơn. Với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng
Thiện Tâm Trưởng Ban Tổ chức lễ, cùng chư tôn đức của Thành hội Phật giáo TP. HCM, Chư tôn giáo
phẩm, Ban Đại diện Phật giáo Quận Gò Vấp, và Chư tôn đức trưởng lão hệ phái Phật giáo Nam Tông,
cùng với khoảng 500 phật tử, môn đồ pháp quyến của Hòa thượng đồng tham dự.
Trong lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thiện Tâm Ủy viên Thường trực HĐTS. GHPGVN, Phó Ban Tăng
sự TW. GHPGVN, Trụ trì chùa Phổ Minh đã tuyên đọc tiểu sử, sau đó là khóa lễ của Chư Tăng Phật
giáo Nam Tông và khóa lễ Chư tăng Phật giáo Bắc Tông.
Hòa thượng Bửu Chơn, thế danh Phạm Văn Tông, sanh năm 1911 tại Đồng Tháp. Xuất gia năm
1940 tại Campuchia. Ngài là học giả Phật giáo dịch và biên soạn hơn 20 tác phẩm, thông thạo nhiều
ngoại ngữ, thành viên sáng lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam vào năm 1957 và là vị
Tăng thống đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy nhiệm kỳ lâm thời. Năm 1954, Ngài làm Trưởng
phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự hội nghị kết tập Tam tạng Pāli tại Miến Điện. Năm 1962, Ngài
tái đắc cử Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, Ngài đã kêu gọi các vị cao tăng và
cư sĩ trong cũng như ngoài nước xây dựng thánh tích Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu. Năm 1975,
Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP. HCM. Năm 1979, là Trưởng phái
đoàn dự lễ Đôn Ta - Báo hiếu theo truyền thống Campuchia và lễ phục hồi Tăng tướng cho 7 vị sư
sãi Campuchia sau nạn diệt chủng của Pôn Pốt.
Mặc dù phật sự trong giáo hội đa đoan, nhưng Ngài vẫn dành thời gian tham gia viết báo cho tờ
Tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, Tạp chí Tinh hoa Phật giáo, Nội san chánh kiến; tham gia thuyết giảng
Phật pháp ở những đạo tràng của Phật giáo
Nguyên Thủy. Làm bổn sư truyền giới cho
nhiều vị Cao tăng của Phật giáo Nguyên
Thủy, như Hòa thượng Thiện Tâm, Thượng
tọa Bửu Đức, Thượng tọa Bửu Chánh v.v...
Cuộc đời của Ngài đã trùng tu và xây dựng
ba ngôi chùa: Phổ Minh - Gò Vấp, Phước Hải
- Vũng Tàu, Phước Hải - Tiền Giang.
Ngài đã mất đi, nhưng những công trình
văn hóa cũng như những tác phẩm của Ngài
vẫn còn sống mãi với thời gian và không
gian.
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- Viện chủ chùa Phật Bảo, Q. Tân Bình, TP. HCM
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áng ngày 13 tháng 7 năm Canh Dần,
tại chùa Phật Bảo long trọng cử hành
lễ tưởng niệm lần thứ 26 cố đại lão Hòa
thượng Giới Nghiêm viên tịch. Đến dự có đông
đảo Chư tôn đức Giáo phẩm Trụ trì và đại diện
các chùa Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông, hơn
500 Phật tử môn đồ Pháp quyến đồng tham dự.
Hòa thượng Giới Nghiêm là vị Cao tăng có nhiều
công trình đóng góp quan trọng cho Phật Giáo
Việt Nam nói chung và Phật Giáo Nam Tông nói
riêng.

nghiên cứu giáo lý Nguyên Thủy. Năm 1944, Ngài
được sang tu học tại Phnômphênh - Campuchia.
Năm 1947 Hoà thượng Niếp Tích truyền giới Tỳ
Kheo theo truyền thống Nam Tông - Theràvada
cho Ngài. Ngài được học đạo với Ðức vua sãi
Campuchia, Hòa thượng Chuon Nath.

Nhân dịp này, Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy
xin trích đăng Tiểu sử của Hòa Thượng để giới
thiệu đến độc giả bốn phương.

Năm 1957, Ngài cùng các vị Trưởng lão Hòa
thượng Hộ Tông, Bửu Chơn, Thiện Luật, Tối
Thắng, Giác Quang, Kim Quang, Pháp sư Thông
Kham vận động thành lập Giáo Hội Tăng Già
Nguyên Thủy Việt Nam.

Hòa thượng Giới Nghiêm có thế danh là
Nguyễn Ðình Trấn, sinh ngày 5 tháng 5 năm
1921, tại làng Gia Lê Thượng, xã Thủy Phương,
huyện Hương Phú, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngài
xuất thân trong một gia đình gồm ba anh em,
có truyền thống đạo đức lâu đời. Ông nội là bậc
xuất gia, cha là Hòa thượng Quang Diệu, chú
cũng xuất gia, bác là Hòa thượng Phước Duyên.
Năm 9 tuổi (1930), Ngài xuất gia tại chùa Bãng
Lãng - Huế thuộc hệ phái Bắc truyền. Sau đó
Ngài được thọ giới Sa Di. Ðến năm 19 tuổi (1940
- Canh Thìn), Ngài thọ giới Tỳ Kheo tại Ðại giới
đàn chùa Phổ Ðà - Ðà Nẵng.
Trong thời gian này, Phật giáo Nam Tông bắt
đầu du nhập vào Việt Nam. Nhờ vậy Ngài có dịp

Sau đó Ngài sang du học ở Thái Lan và Miến
Ðiện. Tại Miến Ðiện, Ngài được học thiền tứ niệm
xứ với ngài Thiền sư Mahàsi Sayàdaw. Sau hơn
mười năm du học nước ngoài, Ngài trở về Việt
Nam để hoằng khai Phật Giáo Nguyên Thủy.

Khi Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
chính thức thành lập, Ngài được đề cử giữ chức
vụ Phó Tổng thư ký. Khi chính quyền Ngô Ðình
Diệm sụp đổ, Ngài đuợc bầu làm Tăng Thống
trong bốn nhiệm kỳ từ năm 1964-1971. Năm
1979, Ngài được tái cử chức Tăng Thống Giáo
Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam. Cũng trong
năm 1979, Ngài được thỉnh tham gia phái đoàn
chư Tăng Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam đi
Campuchia để làm thầy tế độ, tái truyền giới
cho các sư sãi đã bị Khmer đỏ bắt hoàn tục.
Từ đó Phật Giáo Campuchia đã được phục hồi
vững mạnh và thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam
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- Campuchia. Nhờ sự truyền giới cho 7 sư sãi
năm đó nên ngày nay Phật giáo Campuchia
số lượng chư tăng lên đến 60.000 sư sãi.
Trong cuộc đời hoằng hóa hành đạo, Ngài
đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Phật
Giáo, đặt biệt là tham dự hội nghị kết tập Tam
Tạng lần thứ 6 tại Rangoon, Miến Ðiện.
Về sự nghiệp giáo dục - đào tạo Tăng lữ,
Ngài đã mở một Phật học viện sơ cấp tại
chùa Tam Bảo - Ðà Nẵng và một Phật học
viện Trung Ðẳng tại chùa Phật Bảo tại quận
Tân Bình - Sài Gòn, nơi Ngài làm viện chủ
và tiến sĩ Thiện Giới làm Giám Ðốc. Phật học
viện đào tạo nhiều Tăng tài cho hệ phái Nam
Tông.
Sau khi học thiền tứ niệm xứ ở Miến Ðiện,
trở về nước, Ngài mở trung tâm thiền tứ niệm
xứ tại Tam Bảo Tự, núi Lớn - Vũng Tàu, đào
tạo nhiều hành giả thiền sinh thâu đạt kết
quả pháp hành tốt đẹp. Sau năm 1975, Ngài
tiếp tục mở nhiều khóa thiền tại chùa Phật
Bảo nơi Ngài trụ trì.
Về sự nghiệp sáng tác dịch thuật, Ngài đã
dịch và cho in các tác phẩm sau đây :
-

Thiền Tứ Niệm Xứ.
Mi Tiên vấn đáp.
Lịch Sử Phật Tổ Gotama.
Giải về Kiếp.
Dạ Xoa hỏi Phật.
Ðế Thích vấn đạo.
Pháp số giảng giải.
Luật tạng Pàli.

Ngoài ra, còn một số kinh Ngài đang dịch dở
dang, hoặc còn trong bản thảo hiện lưu giữ tại
chùa Phật Bảo.
Về sự nghiệp xây dựng chùa chiền, từ miền
Nam ra miền Trung, lên Cao Nguyên, ở đâu cũng
có dấu chân Ngài bước đến để hoằng khai đạo
mầu. Ngài đã kiến lập các tự viện như chùa Ðịnh
Quang (ở làng Gia Lệ, Huế), Tăng Quang (Huế),
Tam Bảo (Ðà Nẵng), Nam Quang (Hội An),
Tăng Bảo (Quảng Ngãi), Bửu Sơn, Pháp Luân
(Ðà Lạt), Pháp Bảo (Mỹ Tho), Bình Long (Phan
Thiết), Phước Sơn (Ðồng Nai), Tam Bảo Thiền
Viện (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phật Bảo (quận Tân
Bình, TP. HCM).

Hòa thượng Giới Nghiêm có số đồ chúng xuất
gia đông đảo nhất trong Phật Giáo Nam Tông
Việt Nam, một số hiện còn đang du học nước
ngoài. Hiện nay, những đệ tử trưởng thành của
Ngài là Hòa thượng Hộ Nhẫn ở Huế, Hòa thượng
Pháp Tri, Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng
Tâm Hỷ, Hòa thượng Hộ Chơn, v.v....
Năm 1984, Ngài lâm trọng bệnh, sức khỏe
kém dần và không hồi phục lại được. Ngài đã
thâu thần thị tịch lúc 10 giờ 10 phút ngày 13
tháng 7 năm Giáp Tý, tức 09 tháng 8 năm 1984,
tại chùa Phật Bảo, hưởng thọ 63 tuổi, với hơn 50
năm dốc lòng hoằng đạo.
Hằng năm, vào mùa Vu Lan Báo Hiếu (13/7
âl) toàn thể tăng tín đồ Phật Giáo Nam Tông và
Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm lễ tưởng niệm
Hòa thượng, một thiền sư, một bậc Thầy từ hòa
khả kính, đức độ cao thâm, một vị giáo phẩm
tôn túc của Phật giáo Việt Nam.
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. Ngày 23 tháng 8
năm 2010, tại tổ đình
Bửu Quang long trọng
tổ chức khai mạc lễ sinh hoạt
An Cư Kiết Hạ cho Chư Tăng,
Tu nữ và Phật tử hệ phái Nam
Tông. Trưởng Ban tổ chức lễ HT,
tiến sĩ Thiện Tâm. Tăng ni và
Phật tử tham dự khoảng 1500
người. Trong buổi lễ HT. Thích
Trí Quảng Trưởng Ban Trị sự
Thành hội Phật giáo TP. HCM
đến thuyết giảng, nhằm thắc
chặt mối quan hệ đoàn kết giữa
hai hệ phái chính của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam.

2

. Vào lúc 8 giờ, ngày 17
tháng 8 năm 2010, tại
văn phòng Học viện Phật
giáo Nam Tông Khmer, chùa Pôthisomrong, TP. Cần Thơ long trọng
tổ chức buổi họp các vị trong Hội
đồng Điều hành Học viện và các
Giảng sư để bàn kế hoạch kết
thúc khoá I học viện và chuẩn bị
khai giảng khoá II. Đến dự có HT.
Dương Nhơn Phó pháp chủ - Phó
Chủ tịch HĐTS. GHPGVN phụ trách
Phật giáo Nam Tông, HT. Danh
Nhưỡng Phó Pháp chủ kiêm Viện
trưởng Học viện Phật giáo Nam
Tông Khmer, HT. Đào Như Ủy viên
thư ký HĐTS. GHPGVN, Viện phó
HVPGNT; TT Bửu Chánh Ủy viên
HĐTS. GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM v.v..
Trong buổi họp, đề cập nhiều về kế hoạch hướng dẫn cho sinh viên Phật học viết luận văn tốt
nghiệp và bảo vệ luận văn như thế nào để có hiệu quả. Thống nhất mẫu văn bằng tốt nghiệp của
sinh viên khoá I. Trong buổi họp, HT. Đào Như có nhắc đến việc xây dựng Học viện Phật giáo Nam
Tông Khmer trong tương lai có phần khả quan tiến triển tốt đẹp.
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3

. Hoà thượng Hộ Chơn trụ trì chùa Bửu Thắng viên tịch, chùa không có trụ
trì, Tăng Ni và Phật tử bổn tự đệ đơn kiến nghị Ban Tôn giáo và Giáo hội đề
cử ĐĐ. Chơn Minh lên đảm nhiệm chức vụ trụ trì.

Đáp lại lòng tha thiết của Tăng ni và Phật tử, ngày 22 tháng 7 năm 2010, HT. Thích
Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ký quyết định
chính thức bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Chơn Minh chính thức trụ trì chùa Bửu Thắng Quận Tân Bình,
để hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử tu học đúng theo chánh pháp.

4

. Vào tháng 8 năm 2010. TT.
Thạch Xuông trụ trì chùa Hang,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
có trao tặng một ngôi nhà tình thương và
15 cây giếng bơm nước cho các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc Huyện
Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, kinh phí gần
80.000.000 đồng (tám mươi triệu) do sư
Minh Kim và phật tử ủng hộ trong dịp tổ
chức đoàn hành hương về thăm đất nước
chùa tháp Lào – Thái Lan - Campuchia vào
đầu năm 2010.
(Bài & ảnh: Minh Kim)

5

. Nhân dịp đầu năm học, Chi hội Từ thiện Hương Minh Hiểu đã trao 02 suất học bổng cho
các em có hoàn cảnh khó khăn của phường Bình Chiểu Quận Thủ Đức trị giá 2.000.000
đồng, đồng thời cũng trong thời gian này Chi hội đã trao 01 căn nhà tình thương tại xã Bình
Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long trị giá 20.000.000 đồng và 01 căn nhà tình thương tại
phường 8, TP. Vũng Tàu.
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CHUØM AÛNH
LEÃ HOÄI CUÙNG ÑEØN
TAÏI THIEÀN VIEÄN
PHÖÔÙC SÔN
Ngày 16/07 âl 2010
Ảnh: CTV
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CHUØM AÛNH ÑAÏI LEÃ VU LAN BAÙO
HIEÁU CUÙNG DÖÔØNG BAÙT HOÄI
CHÖ TAÊNG NAM TOÂNG TAÏI KHU
DU LÒCH VAÊN HOÙA SUOÁI TIEÂN
Ngày 15/07 âl 2010

Pv. Tạp chí PGNT

Ảnh: CTV
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Quaûng caùo

GREEN ISLAND TOUR

BA HUNG
LONGAN GARDEN
SIGHT SEEING – LUNCH OR
HOME STAY GARDEN BY NIGHT
Add: Bình Hòa Phước Village – Long Hồ Dist –
Vĩnh Long City – Viet Nam
Tel: 070.3859908 – Mobile: 0903877539
Webside: vvv.dulichsinhthaibahung.com

CHUYÊN MUA BÁN, KÝ GỞI,
TRAO ĐỔI CÁC LOẠI SÁCH:

CUNG ỨNG

Phật học – Triết học – Văn học
BÁN SỈ VÀ LẺ:

NHẬN GỞI SÁCH:
Qua đường bưu điện

Văn hóa phẩm Phật giáo, Tranh
tượng, Pháp khí.......

Giờ mở cửa:
SÁNG: 8h – 12h CHIỀU: 14h – 18h

Văn phòng phẩm theo giá sỉ.

203 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, Tp. HCM
ĐT: (08) 38395296
Fax: (08) 38642396
Email: lamhloc@hcmc.netnam.vn

Quaûng caùo

MÔØI ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TREÂN
TAÏP CHÍ PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY
* Bìa bốn: 200 x 280mm = 8.000.000 đồng
* Bìa hai: 200 x 280mm = 7.000.000 đồng
* Bìa ba: 200 x 280mm = 6.500.000 đồng
* Trang quảng cáo
- 1/2 trang = 2.500.000 đồng
- 1/4 trang = 1.500.000 đồng
- 1/8 trang = 800.000 đồng
(Giá cho một lần đăng)
Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy

DANH SAÙCH UÛNG HOÄ
TAÏP CHÍ PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY SOÁ 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ông Bùi Thành Châu
Nhà thuốc tây Mỹ Châu
Ông Phạm Văn Nhân
Cty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Bà Hiền Khánh
GĐ Anh Kiên (Bình Dương)
Nguyễn Thị Cúc
GĐ Văng Phi Nga
ĐĐ Phước Định
ĐĐ Thiện Hiệu
Thích nữ Liên Đạt
Ông Nguyễn Văn Phi - Minh Trí (Thiền viện Bồ Đề)
Quách Hoa Anh
Phật tử Diệu Chơn (TP. Vũng Tàu)
Nguyễn Thị Định
ĐĐ Minh Kim
Đặng Thị Kim Liên
Trần Thị Bến PD Lộc Ngọc
Đào Hồng Châu - Nguyễn Thị Phương Thảo TP. HCM

600 quyển
600 quyển
300 quyển
300 quyển
190 quyển
130 quyển
300 quyển
130 quyển
30 quyển
26 quyển
60 quyển
30 quyển
30 quyển
60 quyển
130 quyển
30 quyển
13 quyển
13 quyển
30 quyển

