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Moät soá vaán ñeà veà Phaät giaùo Nam Toâng Khmer
                  Trong Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam

Nguyễn Đức Dũng(1) 

Ngô Quang Thắm(2) 
Lê Thị Huyền(3) 

1. Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ.
2. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.
3. Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ.
4. Ngô Văn Lệ, Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó đến 
đời sống văn hóa của người Việt Nam bộ, tháng 10/2008,  tham 
luận tại Hội nghị Thông báo kết quả nghiên cứu KHXH Nam bộ, 
trang 1-3. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Những vấn đề chung 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, 
miền Tây Nam bộ nói riêng là vùng đất mới đối 
với lịch sử lâu đời của nước Việt Nam. Tuy lịch sử 
hình thành tương đối phức tạp, nhưng chính vùng 
đất này lại là vùng đất hứa, là niềm hy vọng của 
bao lớp cư dân vì nhiều lý do khác nhau đã đến 
đây để sinh cơ lập nghiệp, mưu cầu cuộc sống 
mới ấm no, hạnh phúc hơn. Các thế hệ người 
Việt, Khmer cùng với các tộc người anh 
em khác đã chung lưng đấu cật khai phá 
và bảo vệ vùng đất này, làm nên những 
kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống 
xâm lược cũng như trong xây dựng hòa 
bình.

Tuy Nam bộ là vùng đất non trẻ, 
nhưng lại có nhiều đặc trưng về văn 
hóa của vùng đất mới, làm nên sắc 
thái của một vùng văn hóa, chi 
phối sâu sắc đến các 
yếu tố văn hóa, đến 
sự phát triển kinh tế 
- văn hóa, xã hội 
của cả khu vực 
cũng như của 

từng bộ phận dân cư sinh sống trên vùng đất 
Nam bộ..., đồng bằng sông Cửu Long là nơi hội 
tụ của các nền văn hóa. Do vị trí địa lý của mình 
mà vùng đất này từ lâu đã là nơi giao lưu, hội 
tụ của các nền văn minh khác nhau. Nằm trên 
trục giao lưu quan trọng, người dân mở rộng 
giao lưu buôn bán với các vùng khác và cũng 
luôn mở cửa để đón nhận những yếu tố văn 
hóa du nhập từ ngoài vào. Cũng do quá trình 
tiếp xúc thường xuyên với thế giới bên ngoài 
nên đã xảy ra quá trình hỗn dung văn hóa(4)”. 
Lịch sử hình thành vùng đất và sự phong phú 
của đời sống văn hóa tinh thần, nên Phật giáo 
Theravāda của người Khmer ở miền Tây Nam bộ 
cũng có những nét riêng, khác với các tôn giáo, 
tín ngưỡng khác.

I.2. Đặc điểm tín ngưỡng, Tôn giáo ở 
miền Tây Nam bộ

I.2.1. Đặc điểm tín ngưỡng, Tôn 
giáo ở miền Tây Nam bộ

Đồng bằng sông Cửu Long 
là một Tiểu vùng nằm ở khu vực 
bán đảo, còn gọi là Tiểu vùng Tây 
Nam bộ, một vùng đất mới được 

khai phá, có điều kiện tiếp xúc 
với các nền văn hóa như 
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Trung Quốc, Ấn Độ và cả Đông Nam Á, và là 
nơi cộng cư của nhiều cư dân từ các nơi khác 
đến sinh sống, khai hoang. Lực lượng khai ho-
ang chủ yếu là lưu dân người Việt, và một bộ 
phận những người dân Chăm Pa, Chân Lạp. 
Ngoài ra, một số người Hoa, Khmer. Các nhóm 
người này đến lập nghiệp ở vùng đất mới này 
đã mang theo những phong tục tập quán, văn 
hoá, tín ngưỡng của vùng quê cũ làm cho đời 
sống văn hóa, tín ngưỡng của người Nam bộ 
nói chung và miền Tây Nam bộ nói riêng rất 
đa dạng, phong phú, cụ thể là: Người Khmer 
miền Tây Nam bộ theo Phật giáo Nam tông; 
người Việt theo Phật giáo Bắc tông, chủ yếu là 
phái Thiền và Nho giáo, đã được du nhập từ 
Trung Quốc vào Việt Nam từ lâu đời; người Hoa 
đến khai phá vùng đất mới này, mang trong 
mình một tôn giáo mới đó là đạo Minh sư, sau 
này đã phát triển thành Ngũ chi Minh đạo với 
những tục cầu cơ, cầu hồn; một bộ phận người 
Chăm hồi hương từ Campuchia về sinh sống 
tại miền Tây Nam bộ, mang theo tín ngưỡng 
của đạo Islam.

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước 
ta, sau khi triều đình nhà Nguyễn ký tiếp Hiệp 
ước nhường toàn bộ Nam bộ cho thực dân 
Pháp, Nam bộ đã chính thức tiếp xúc với nền 
văn hóa phương Tây, với những tập tục Thông 
linh học của phương Tây, đạo Công giáo là một 
tôn giáo đã du nhập và phát triển ở nước ta từ 
lâu đời, và đầu thế kỷ XX đạo Tin Lành chính 
thức có mặt tại Việt Nam.

Trên cơ sở đặc điểm của sự hỗn dung về 
văn hóa, tín ngưỡng phương Đông lẫn phương 
Tây, khu vực miền Tây Nam bộ đã sản sinh ra 
nhiều tôn giáo bản địa, như Bửu Sơn Kỳ Hương 
do ông Đoàn Minh Huyên sáng lập năm 1849; 
Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay còn gọi là Đạo Lành do 
ông Ngô Lợi sáng lập vào năm 1867; đạo Cao 
Đài do ông Ngô Minh Chiêu sáng lập vào năm 
1926; Phật giáo Hòa Hảo do ông Huỳnh Phú 
Sổ sáng lập năm 1939. Với sự kết hợp đặc sắc 
của văn hoá phương Đông và phương Tây với 
những tục cầu cơ, chấp bút của đạo Minh sư 
và Thông linh học phương Tây; bên cạnh đó, 
do ảnh hưởng của Phật giáo Mật tông mà trong 
quần chúng còn sản sinh ra những tục đồng 
bóng, bói toán và tục Arak của người Khmer...

I.2.2. Đặc điểm Phật giáo Nam tông 
Khmer ở miền Tây Nam bộ

Đối với đồng bào dân tộc Khmer, giữa dân 
tộc và tôn giáo là một, luôn có mối quan hệ 
gắn bó chặt chẽ với nhau. Quan niệm của đại 

bộ phận đồng bào, khi sinh ra đều xem mình là 
tín đồ, Phật giáo Nam tông Khmer. Họ đến với 
chùa chiền bằng tất cả tấm lòng thành kính, cả 
cuộc đời họ, luôn gắn bó với Tam bảo (Phật, 
Pháp, Tăng). Chùa Khmer vừa là trung tâm 
sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống, dạy 
chữ Khmer cho con em đồng bào, nơi bàn bạc 
giải quyết các công việc của cộng đồng, vừa là 
nơi thờ cúng tổ tiên, "sống gửi của, chết gửi 
hài cốt".

Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer phần 
lớn xuất thân từ nông dân lao động, là lớp 
người trí thức, đại diện cho dân tộc, có vai trò 
to lớn trong đời sống tinh thần của đồng bào 
Khmer, am hiểu phong tục, tập quán, cuộc 
sống của Sư sãi luôn gần gũi, gắn bó với quần 
chúng. Việc đi tu của thanh niên Khmer vừa là 
nghĩa vụ, vừa là vinh dự, đồng bào Khmer xem 
Sư sãi là hiện thân của Đức Phật nên rất kính 
trọng, tin tưởng gửi gắm tình cảm, bày tỏ tâm 
tư, nguyện vọng, tin, nghe và làm theo sự chỉ 
dẫn của chức sắc và sư sãi. Ngoài ra, đồng bào 
Khmer còn tin ở các tín ngưỡng Neak Tà, Arak 
và các lễ nghi dân gian cùng với hệ thống lễ hội 
truyền thống như Lễ vào năm mới (Chol chnam 
thmây), lễ cúng ông bà (Đôn-ta), lễ đưa nước 
(Ok om bok)... đã hòa nhập và quyện chặt với 
các sinh hoạt tôn giáo của người Khmer.

I.2.3. Mối quan hệ dân tộc, tôn giáo 
của người Khmer vùng Tây Nam bộ với 
các nước trong khu vực

Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long 
nói chung và Kiên Giang nói riêng, có quan hệ 
chặt chẽ với người Khmer ở Campuchia, đó là 
quan hệ thân tộc, đồng tộc vốn có từ lâu đời 
trên cơ sở cùng chung tiếng nói, ngôn ngữ, 
chữ viết, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo... Do 
đặc điểm địa lý Việt Nam có đường biên giới 
với Campuchia dài hàng trăm km và có nhiều 
đường tiểu ngạch qua lại biên giới thuận tiện, 
chính vì vậy người Khmer sống ở giáp ranh biên 
giới thường qua lại làm ăn, buôn bán, dựng vợ 
gả chồng... làm cho quan hệ giữa người Khmer 
ở Việt Nam và người Khmer ở Campuchia ngày 
càng chặt chẽ hơn. Cũng chính vì vậy, mọi diễn 
biến chính trị ở Campuchia đều có ảnh hưởng 
tác động trực tiếp đến người Khmer Nam bộ 
và ngược lại.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO 
NAM TÔNG KHMER

II.1. Về chính sách của Nhà nước đối 
với tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer 
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vùng Tây Nam bộ

Do đặc điểm người Khmer ở đồng bằng 
sông Cửu Long đều theo Phật giáo Nam tông 
Khmer, họ sống quần cư xung quanh ngôi 
chùa (nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, tín 
ngưỡng,... của dân tộc Khmer). Vì thế, để 
thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với 
tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, cũng chính 
là chính sách  đối với dân tộc Khmer, cho nên 
cần quan tâm đến những vấn đề như sau:

- Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các 
chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng 
đồng bào dân tộc, nhằm nâng cao đời sống, 
làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer, 
từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch 
giàu, nghèo giữa đồng bào Khmer với đồng 
bào các dân tộc anh em, trong cộng đồng dân 
tộc Việt Nam.

- Ở những phum, sóc, địa bàn có đông 
đồng bào dân tộc Khmer, cần coi trọng việc 
đầu tư xây dựng cơ sở thờ tự, nhằm đáp ứng 
nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo trong đồng bào 
dân tộc Khmer.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa 
Khmer được tổ chức dạy và học các lớp Kinh, 
Luật, Luận và chữ Pāli sơ cấp.

- Nhà nước cần đầu tư kinh phí hỗ trợ việc 
duy trì các lớp dạy chữ Khmer trong các điểm 
chùa Khmer cho con em đồng bào dân tộc.

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng lò hỏa táng ở 
các chùa trung tâm.

- Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc Khmer, góp phần làm đa dạng, phong phú 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 
Việt Nam.

II.2. Hội đoàn kết Sư sãi Nam tông 
Khmer

Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (viết tắt là Hội 
ĐKSSYN) của Phật giáo Nam tông Khmer ra đời 
trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, là thành 
viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng của các 
tỉnh có Phật giáo Nam tông Khmer. Nhiệm vụ 
của Hội lúc bấy giờ là tuyên truyền, vận động, 
tập hợp, đoàn kết các vị sư sãi có tinh thần yêu 
nước vào tổ chức, nhằm đấu tranh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng 
thời Hội ĐKSSYN làm đối trọng với tổ chức 
Mêkol, trong hệ phái Phật giáo Theravāda (Phật 
giáo nguyên thủy), bị Mỹ, ngụy lũng đoạn lợi 
dụng, đàn áp phong trào yêu nước trong đồng 

bào dân tộc Khmer. Sau ngày miền Nam giải 
phóng, thống nhất đất nước, Hội ĐKSSYN của 
Phật giáo Nam tông Khmer vẫn tiếp tục được 
duy trì hoạt động, với nhiệm vụ vận động, 
tuyên truyền, giáo dục sư sãi thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, đưa khoa học kỹ thuật vào vùng đồng 
bào dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội 
trong đồng bào dân tộc Khmer...

Từ năm 1981 đến nay, các hệ phái Phật giáo 
đã thống nhất trong ngôi nhà chung của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam. Hệ thống tổ chức của 
Giáo hội, gồm 4 cấp, Trung ương: có Hội đồng 
Trị sự; cấp tỉnh: có Ban Trị sự; cấp huyện: có 
Ban Đại diện; cấp cơ sở: có chùa, tịnh xá, tịnh 
thất, niệm Phật đường. Trong sinh hoạt giữa hai 
hệ phái Nam tông Khmer và Bắc tông của người 
Việt trong thời gian do sự khác nhau trong ăn, 
nghỉ, đọc kinh, Đại giới đàn, an cư kiết hạ... 
Từ đó Phật giáo Nam tông Khmer phần lớn 
sinh hoạt gắn bó với Hội ĐKSSYN nhiều hơn là 
Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo. Sư sãi Nam tông 
Khmer xem tổ chức của Hội, gần như là một 
tổ chức của Giáo hội, nên mọi hoạt động như 
thuyên chuyển, tổ chức Đại giới đàn - thọ giới 
tỳ khưu, phong phẩm, kỷ luật, đào tạo sư sãi… 
đều do Hội ĐKSSYN xem xét quyết định. 

Từ tình hình trên, đề nghị Nhà nước nếu còn 
duy trì tổ chức Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước 
như hiện nay, cần hướng dẫn cho tổ chức này 
hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, 
nhiệm vụ của Điều lệ Hội,

II.3. Nghiên cứu xây dựng chính sách 
đối với đội ngũ chức sắc, nhà tu hành Phật 
giáo Nam tông trong vùng đồng bào dân 
tộc Khmer miền Tây Nam bộ

Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer là tầng 
lớp trí thức, đại diện cho dân tộc, có vai trò to 
lớn và ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống tinh 
thần của đồng bào Khmer, vì thế cần nghiên 
cứu thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ 
chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, như:

- Đối với các vị chức sắc phẩm từ Thượng 
tọa trở lên có ảnh hưởng lớn trong quần chúng 
tín đồ, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ kinh 
phí để mua bảo hiểm y tế cho họ, nhằm kịp thời 
động viên sự đóng góp của họ trong sự nghiệp 
Đạo pháp và Dân tộc.

- Cần có kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ chức sắc trẻ trong Phật giáo Nam 
tông Khmer, đáp ứng nhu cầu về lâu dài trong 
sinh hoạt tôn giáo của đồng bào (còn tiếp).
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Trích Thoâng baïch
Höôùng daãn toå chöùc Ñaïi leã Phaät ñaûn PL.2556

Theo giaohoiphatgiaovietnam.vn

Ngày 8-2-2012, HT. Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký ban hành Thông 
bạch số 036/TB.HĐTS gởi đến các Ban Trị sự tỉnh – thành hội Phật giáo v/v “Hướng dẫn tổ 

chức Đại lễ Phật đản PL.2556”. 

Theo đó, Trung ương Giáo hội nhận định: Đại lễ Phật đản là một trong những Đại lễ quan trọng 
của Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.Để kính mừng Đại lễ Phật đản đã 
được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới, nhất 
là chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII được tổ chức vào cuối năm 2012, Đại 
hội Đại biểu các Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 
GHPGVN hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2636 năm - Phật lịch 2556 (2636 - 80 = 2556) 
ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sanh theo nội dung như sau:

Về tổ chức: Các Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Tỉnh thành lập một Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản 
do Trưởng ban Trị sự hay Chánh Đại diện Phật giáo tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức. Lập kế hoạch tổ chức 
Đại Lễ Phật đản PL. 2556 và tuần lễ Phật đản của địa phương;đăng ký việc tổ chức với Ủy ban Nhân 
dân tỉnh, thành để được hỗ trợ trong công tác tổ chức.

Địa điểm tổ chức: Lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo 
cấp tỉnh và Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh. Tuy nhiên, tùy theo tình 
hình thực tế địa phương, Quý ban có thể tổ chức lễ đài tập trung tại địa điểm khác.

Thời gian tổ chức: Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng Tư năm Nhâm 
Thìn (28-4 đến 5-5-2012). Chính lễ ngày rằm tháng Tư, năm Nhâm Thìn (5-5-2012).

Trong ngày Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản, các văn bản, biểu ngữ được sử dụng thống nhất 
như sau: 

1. Thông điệp Phật đản PL. 2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN;

2. Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2556 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; 

3. Bài giảng “Ý nghĩa Phật đản” của Ban Hoằng pháp Trung ương; 

4. Các biểu ngữ được treo trong ngày Đại Lễ Phật đản: Kính mừng Đại Lễ Phật đản – PL. 2556; 
Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội; Phục vụ chúng sinh là thiết thực 
cúng dường Chư Phật. 

Về hình thức tổ chức, Thông điệp nhấn mạnh: Để kính mừng Đại lễ Phật đản và chào mừng Đại 
hội Đại biểu Phật giáo các cấp, đề nghị quý Ban Trị sự: Tổ chức Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản quy 
mô trọng thể; tổ chức xe hoa, thuyền hoa và diễu hành theo lộ trình đăng ký với cơ quan chức năng. 
Thời gian xe hoa diễu hành vào tối ngày 14 và tối ngày rằm tháng Tư âm lịch. Đặc biệt, sáng ngày rằm, 
tháng Tư âm lịch, các xe hoa đều phải tập trung về lễ đài chính để đồng kính mừng Đại lễ Phật đản. 

Thông điệp yêu cầu các Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử treo cờ, 
phan, phướng, lồng đèn v.v… tại các cơ sở tự viện của Phật giáo Việt Nam, tại tư gia Phật tử trong cả 
nước. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái từ trong nhìn ra và lớn hơn 
cờ Phật giáo; cờ Phật giáo được treo phía tay phải từ trong nhìn ra. 

Đồng thời, tổ chức hoa đăng, phóng sinh đăng tại những nơi có điều kiện; Tổ chức tọa đàm về ý 
nghĩa ngày Đại Lễ Phật đản (nếu có điều kiện); Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang và 
đài liệt sĩ...; Tổ chức văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản tại các lễ đài, cơ sở tự viện, nhà văn hóa, nhà hát 
công cộng do các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hợp đồng; Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: 
thư pháp, tranh ảnh tự viện, pháp khí v.v…; Tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với 
nước, thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… 
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Tại Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc Tỉnh và Tự viện nên 
thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ nước, cờ Phật giáo, kết hoa, treo lồng đèn Phật đản và treo biểu ngữ 
Kính mừng Đại lễ Phật đản. 

Chương trình Đại lễ Phật đản PL.2556 chính thức được thống nhất như sau: 

* Buổi sáng ngày rằm, tháng Tư, năm Nhâm Thìn (5-5-2012): 

- Đúng 4 giờ sáng, tất cả các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước cử 3 hồi 
chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh. 

- Đúng 5 giờ sáng, tất cả Tăng Ni và Phật tử vân tập nơi lễ đài tập trung. 

- Đúng 6 giờ sáng, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản theo chương trình quy định thống nhất cho 
cả nước, bao gồm: 

1. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.

2. Tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN. (Nếu tại địa phương có 
vị Hòa thượng là thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN thì chính Hòa thượng đó đọc, nếu không có 
thì suy cử một vị tôn đức tại địa phương đọc).

3. Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN do 
Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành đọc.

4. Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng tỉnh, thành (nếu có).

5. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại Lễ Phật đản:

- Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh

- Niệm hương

- Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán

- Dâng hoa cúng dường Phật đản

- Nghi thức tụng niệm (Nam tông, Bắc tông)

- Hồi hướng

- Thả chim Bồ câu và bong bóng.

6. Cảm tạ của Ban tổ chức.

* Buổi trưa, buổi chiều, hoặc buổi tối ngày rằm, tháng Tư, năm Nhâm Thìn:

- Tổ chức Đại lễ Phật đản và thuyết giảng Phật pháp tại các cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm 
Phật đường.

- Tùy theo hoàn cảnh thực tế và thời gian, các Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo và Tự viện có thể 
tổ chức chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản vào tối ngày 14, tháng Tư, năm 
Nhâm Thìn (4-5-2012) hoặc trong Tuần lễ Phật đản. 

Về biện pháp tổ chức, Thông điệp cho biết: (1) Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 
2556 và tuần lễ Phật đản, quý Ban đăng ký việc tổ chức Đại Lễ Phật đản với UBND tỉnh, thành để được 
hỗ trợ. (2) Để đáp ứng yêu cầu cờ, đèn treo trong ngày Đại lễ Phật đản, Quý Ban nên liên hệ với Công 
ty, trung tâm phát hành của Giáo hội cũng như các phòng phát hành kinh sách. (3) Liên hệ với các cơ 
quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương để đưa tin về chương trình 
Đại lễ Phật đản 2556 hoặc đăng ký tổ chức phát thanh, phát hình chương trình Đại lễ Phật đản tại Đài 
Truyền hình Trung ương, Truyền hình các tỉnh, thành hoặc kênh Truyền hình An Viên (AVG). (4) Nếu địa 
phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2556, quý Ban nên báo cáo gấp về Văn 
phòng Trung ương Giáo hội để Giáo hội có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc nếu có.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo cấp tỉnh, 
Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, chư tôn đức trụ trì các tự viện, 
Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật 
lịch 2556 được thành tựu viên mãn.
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Trích Thoâng Baïch 
Toå Chöùc An Cö Kieát Haï Pl. 2556

Ngày 8 tháng 2 năm 2012, Hòa Thượng Thích Từ Nhơn Phó Chủ 
tịch Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương              
GHPGVN thay mặt cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung 
ương GHPGVN ấn ký Thông Bạch Số: 037/TB.HĐTS: V/v: Tổ chức 
An cư Kiết hạ Phật lịch 2556 gởi các Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội 
Phật giáo. Sau đây là nội dung:

- Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế và 
truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm 
phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An 
cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định 
- Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm 
Giáo hội, lợi lạc tự thân. - Căn cứ chương trình 
hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN. 
Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương hướng 
dẫn việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2556 tại các 
Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước như 
sau:

A. VỀ MẶT TỔ CHỨC

1. Việc tổ chức An cư Kiết hạ do Ban Trị sự 
chịu trách nhiệm đăng ký với UBND tỉnh, thành 
và ấn định địa điểm an cư. Mỗi đơn vị Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo có thể tổ chức từ hai điểm 
ACKH tập trung trở lên (Tăng, Ni an cư riêng 
biệt). Nếu Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
ủy nhiệm cho Ban Đại diện Phật giáo Quận, 
Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh tổ chức, 
đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.

2. Đối với những đơn vị Tỉnh, Thành hội 
Phật giáo không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập 
trung, có thể tổ chức liên tỉnh và đề nghị Chính 
quyền địa phương cho Tăng Ni đến ACKH tại 
các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổ chức An cư 
Kiết hạ tập trung.

3. Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường 
hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, 
làm báo tường để đánh giá thành quả tu học 
của hành giả an cư. 

4. Đối với những cơ sở Tự viện tập thể có 
đông Tăng Ni, muốn tổ chức an cư tại chỗ thì 
phải đăng ký và được Ban Đại diện cấp Quận, 
Huyện và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
chấp thuận bằng văn bản mới được tổ chức.

5. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa 
phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
có thể tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một 
số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư 
Kiết hạ.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÁNH

1. Về mặt Giáo hội:

a. Điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Đại 
diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố 
thuộc Tỉnh tổ chức, Ban Đại diện Phật giáo phải 
chịu trách nhiệm đăng ký với UBND quận, huyện 
và Ban Trị sự tỉnh, Thành hội Phật giáo.

b. Điểm An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo tổ chức, Ban Trị sự chịu 
trách nhiệm trực tiếp với Trung ương Giáo hội.

2. Về mặt Luật pháp: 

Việc tổ chức An cư Kiết hạ phải chấp hành 
đúng các quy định của điều 20, Chương III Pháp 
lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

a. Đối với những điểm ACKH tập trung cấp 
Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh 
(sau đây gọi chung là Quận) thì đăng ký với Ủy 
ban Nhân dân Quận.

b. Đối với những điểm ACKH tập trung cấp 
Tỉnh, Thành phố thì đăng ký với Ủy ban Nhân 

Theo giaohoiphatgiaovietnam.vn
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dân Tỉnh, Thành phố.

c. Đối với Tăng Ni ở các Tỉnh, Thành hội khác 
đến xin ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
có tổ chức An cư tập trung thì phải được sự cho 
phép của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú, tạm 
vắng với Chính quyền địa phương.

3. Hồ sơ đăng ký:

a. Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có 
từ 20 vị Tỳ kheo thường trú trở lên muốn an cư 
tại chỗ phải đăng ký với Ban Đại diện Phật giáo 
cấp Quận và Ban Trị sự. Hồ sơ gồm có: Danh 
sách hành giả an cư theo mẫu lý lịch trích ngang 
(Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ 
giới, địa chỉ thường trú); Ban Chức sự, chương 
trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban 
Đại diện Phật giáo cấp Quận và Ban Trị sự Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo thì mới được phép tổ chức.

b. Đối với những điểm An cư Kiết hạ tập trung 
cấp Quận, Huyện, Thị xã, Tỉnh, Thành phố do 
Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận, Ban Trị sự Phật 
giáo tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm 
có: Đơn đăng ký, danh sách Ban tổ chức, danh 
sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh 
sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích 
ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới 
phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).

c. Sau khi được sự chấp thuận của Chính 
quyền địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội 
Phật giáo làm giấy giới thiệu xin tạm vắng, tạm 
trú cho Tăng Ni và đăng ký tạm trú với Chính 
quyền địa phương nơi có trường Hạ.

C. NỘI DUNG SINH HOẠT TRONG 3 
THÁNG AN CƯ KIẾT HẠ

Để đạt được mục đích của việc an cư kiết hạ 
là thúc liễm thân tâm trau dồi giới hạnh, tu tập 
Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban tổ chức 
các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số 
nội dung cơ bản sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, 
tọa thiền, niệm Phật, kinh hành... giữ gìn oai nghi 
tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

2. Tùy theo trình độ của Tăng Ni từng địa 
phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một 
số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề 
cho hành giả An cư tại các Trường Hạ.

3. Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ 
trì và Tăng Ni lớn tuổi, có thể kết hợp chương 
trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chánh 
Giáo hội theo một số tài liệu như: Luật học 
đại cương, Yết ma Chỉ Nam, tài liệu liên quan 
đến quan điểm Trụ trì, chương trình hoạt động 
nhiệm kỳ VI (2007 – 2012), Hiến chương Giáo 
hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương 
trình hoạt động và nghị quyết của Ban Trị sự 
Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

4. Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng 
Ni trẻ, nên chú trọng đến việc phát hiện những 
nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần 
thực tập diễn giảng và làm báo tường. Trung 
ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị sự, Ban 
Giảng huấn các Trường hạ tổ chức và hướng 
dẫn. Nếu có yêu cầu nhờ Trung ương Giáo hội 
hỗ trợ thì đề nghị Quý Ban Trị sự gởi công văn 
về Văn phòng TWGH trước ngày khai Hạ một 
tháng để tiện việc sắp xếp.

5. Sắp xếp thời gian mời đại diện Ban Tuyên 
giáo, Ban Tôn giáo/Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc 
Tỉnh, Thành phố đến trình bày một số vấn đề 
liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung 
các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất 
là Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, cũng như 
báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

D. THỜI GIAN AN CƯ KIẾT HẠ 

1. Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất 
sĩ thời gian tiền An cư bắt đầu vào ngày 16 
tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 
7 âm lịch. Tuy nhiên, do năm Nhâm Thìn 
(2012), nhuần hai tháng 4 âm lịch, do đó thời 
gian an cư PL. 2556 sẽ bắt đầu từ ngày 16/4 
nhuần (05/6/2012), kết thúc ngày 16/7/âm lịch 
(01/9/2012).

2. Đối với Phật giáo Nam Tông thời gian An 
cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết 
thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.

E. Thời gian gởi báo cáo kết quả tổ chức An 
cư kiết hạ về Văn phòng Trung ương Giáo hội:

Sau khi công việc tổ chức An cư Kiết hạ đã 
ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành 
hội Phật giáo tiến hành lập danh sách Tăng Ni 
an cư tập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ gởi 
về Văn phòng Trung ương Giáo hội. Danh sách 
phân làm hai loại: (xem tiếp trang 17).
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Hoøa thöôïng Thieän Taâm 

noùi veà Caây Nhö YÙ- Neùt Ñeïp 
Vaên Hoaù Phaät Giaùo Nam Toâng 

Minh Thạnh

Tại các chùa Phật giáo Nam Tông ở Thái 
Lan, Miến Điện, Sri-Lanka, Việt Nam, Phật 

tử thường cúng tiền đặt trong chánh điện hoặc  
treo những tờ tiền giấy trên cây Như ý. Đây là 
truyền thống lâu đời cũng như tập quán đặt tiền 
vào tượng Phật ở một số chùa tại miền Bắc và 
nay đã lan truyền vào một số chùa ở miền Nam 
nước ta. Hoà thượng Thích Thiện Tâm - Trụ trì 
chùa Phổ Minh thuộc Phật giáo Nguyên Thuỷ đã 
có nhiều ý kiến cụ thể về vấn đề này. 

Cầm cây như ý đi nhiễu Phật trong lễ dâng y Kathina

Cư sĩ  (Cs) Minh Thạnh: Kính bạch Hoà thượng, 
xưa nay dư luận phê phán việc đặt tiền, gài tiền, 
nhét tiền vào tượng Phật, tượng Bồ Tát, Hộ pháp 
trong chùa vào những dịp lễ hội. Tuy nhiên, các 
bức ảnh còn lưu lại đã cho thấy người viếng chùa ở 
các nước Phật giáo Nam tông tuy không nhét tiền 
vào tượng Phật nhưng lại đặt tiền rải rác một số nơi 
trong chánh điện hoặc treo trên một dạng cây trang 
trí. Vậy điều này được lý giải ra sao trong bối cảnh 
chư tăng Phật giáo Nam tông phải giữ giới nghiêm 
ngặt, không nhận cúng dường tiền bạc, quý kim, 
châu ngọc…?

Hòa thượng (HT) Thích Thiện Tâm: Theo 
giới luật, người tu sĩ Phật giáo Nguyên Thuỷ giữ giới 
trang nghiêm, chặt chẽ thì không được nhận tiền, 
vàng bạc, châu báu để cất giữ cho riêng mình.

Điều đó, không áp dụng nếu tiền, vàng bạc hiến 
cúng cho nhà chùa. Ban hộ tự bao gồm các cư sĩ sẽ 
thọ nhận, giữ gìn, chi tiêu và quản lý sổ sách, phục 
vụ cho các nhu cầu chung của nhà chùa.

Do vậy, ở các chùa Phật giáo Nam tông tại các 
nước trong khu vực Đông Nam Á, Phật tử đặt tiền 
trong chính điện là với hàm ý đó. Có chùa đặt thùng 
“Phước điền”, ''Phước sương'' như chúng ta thường 
thấy, hoặc có nơi đặt một cái tủ rồi ghi ''Cúng dường 
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Tam bảo'' giúp cho ai cũng hiểu đó là nơi người 
ta có thể bỏ tịnh tài vào để phục vụ cho Phật sự. 
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người muốn đặt tịnh tài ở 
những nơi khác trong chánh điện tuỳ ý thích của họ 
như đặt ở tượng Phật hoặc treo trên cây. Đó là ý 
của thiện tín.

Cs Minh Thạnh: Trong những dịp dâng y                                                                      
Kathina hoặc trai tăng tại các chùa Phật giáo Nguyên 
thủy, thấy có người mang theo cây treo nhiều tiền 
đem tới cúng dường, cây đó gọi là “cây như ý” phải 
không, thưa Hoà thượng? 

HT. Thích Thiện Tâm: Đúng vậy. Đó là cây 
như ý, nơi Phật tử treo tịnh tài cúng dường. Cũng 
có khi Phật tử đặt tiền trên mâm, đội trên đầu, rồi 
đặt vào chỗ để phẩm vật cúng dường chung. Tịnh 
tài bày ra như vậy đó nhưng không bao giờ xảy ra 
mất cắp. Không ai dám lấy của Tam bảo vì người ta 
tin sâu vào nhân quả, nên không ai dám gian tham 
tịnh tài cúng dường để lo việc Phật sự. 

Cs Minh Thạnh: Có những nơi người ta nhét 
tiền lẻ vào tay tượng Bồ tát, tượng Hộ pháp. Họ làm 
vậy để được gì? 

HT. Thích Thiện Tâm: Về động cơ thì cần tìm 
hiểu thêm, nhưng sự tương đồng thì không hẳn. 
Đặt tiền vào tay tượng Phật, thậm chí, nghe nói 
có nơi dán vào thân tượng Phật là điều không thể 
chấp nhận.

Tuy nhiên, nếu Phật tử muốn thể hiện việc cúng 
dường tịnh tài, thì hình thức cây như ý có thể ứng 
dụng vào tất cả các chùa ở Việt Nam, không phân 
biệt tông phái.

Cúng dường Tam bảo là việc đáng quý. Nếu 
người cúng dường muốn đặt tiền lên mâm lễ, muốn 
ghi rõ tên người cúng dường để cầu phúc, muốn 
treo trên cây như ý… với lòng mong mỏi được Tam 
Bảo chứng minh cũng là điều có thể chấp nhận. Tốt 
hơn là nên để tịnh tài vào thùng phước điền, hòm 
công đức, nhưng nếu thí chủ muốn “thể hiện” việc 
cúng dường như trên thì đành tùy thuận thôi, miễn 
là đừng nhét tiền, dán tiền lên Thánh tượng.

Cs Minh Thạnh: Kính bạch Hòa thượng, cây 
như ý được các chùa Phật giáo Nam tông ở các 
quốc gia khác được làm ra sao? 

HT. Thích Thiện Tâm: Trong Kinh Phật không 
có nói về cây Như ý. Đây là sáng tạo của những 
người Phật tử đi chùa muốn cúng dường mà thôi. Vì 
vậy chúng ta làm sao cũng được, tùy nơi, tùy lúc. Ở 
các nước như Thái Lan, Myanmar, người ta lấy một 
cây chuối, cắm những cành tre vào rồi để Phật tử tự 
do treo tiền cúng dường vào đó. Có khi có ghi tên 
người cúng, có khi không…

Cây như ý đặt ở nơi nào trong chánh điện cũng 
được, một chánh điện có thể có nhiều cây. Khi treo 
tịnh tài lên cây như ý, người cúng dường thường 
nói điều ước muốn, giống như tập tục thảy tiền xu 
xuống hồ cầu ước.

Còn ở nước ta, cây như ý có thể làm bằng cành 
đào, cành mai, cây quất, các loại cây có nhánh để 
treo tịnh tài. Tịnh tài có thể đặt trong hồng bao ghi 
lời ước nguyện, có thể ghi tên người cúng, rồi treo 
lên cây như ý cho đẹp mắt. Thầy nghĩ, đó là một 
cách đáp ứng tâm lý “thể hiện” như đạo hữu nói 
nếu có, giảm áp lực dán tiền, nhét tiền lên Thánh 
tượng, và cũng tạo một hình thức trang trí đẹp, 
nhiều màu sắc, nhiều ý nghĩa, tạo sự hoan hỷ. Vì 
dù cúng dường rất ít, người cúng dường nếu thành 
tâm, đều có quyền hoan hỷ về việc làm của mình và 
Tam bảo đều chứng minh bình đẳng.

Cho nên, trong lễ dâng y, Phật tử đội mâm lễ có 
tiền cúng dường trình bày xòe ra hình hoa là như 
vậy. Đó là thể hiện sự hoan hỷ khi làm điều lành. 
Tịnh tài cúng chung cho nhà chùa, không phải cúng 
riêng cho từng vị tăng.

Cs Minh Thạnh: Xin cám ơn Hòa thượng về 
những lời dạy trên. Có thể nói cây như ý là một giải  
pháp tốt để hạn chế việc dán tiền, nhét tiền lên 
Thánh tượng?.

HT. Thích Thiện Tâm: Thầy nghĩ, thôi thì, nếu 
cần thì làm 
thử, vì dù 
sao, cây như 
ý cũng là 
một nét đẹp 
văn hóa của 
Phật giáo 
Nam tông.

Cs  Minh 
Thạnh:  Xin 
cảm ơn Hoà 
thượng đã 
dành cho 
Tạp chí Phật 
giáo Nguyên 
Thuỷ những 
ý kiến  sâu 
sắc về một 
truyền thống 
cúng dường 
rất đẹp của 
văn hoá 
Phật giáo 
Nam tông. 
Kính Chúc Hoà thượng luôn an lạc.
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HT. Thích Minh Châu (dịch)

Các du sĩ ngoại đạo chất vấn các Tỷ-kheo, 
nói rằng Sa-môn Gotama nói lên sự liễu tri 

về các dục, các sắc và các cảm thọ. Các ngoại đạo 
cũng đề cập một vấn đề ấy thời có sự dị biệt nào 
giữa Sa-môn Gotama và các ngoại đạo, có sự sai 
khác nào về vấn đề thuyết pháp hay giáo huấn. Các 
Tỷ-kheo tường trình lên đức Phật vấn đề này. Đức 
Phật trả lời rằng tuy các ngoại đạo nói lên như vậy, 
nhưng nếu hỏi chúng về vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly đối với các dục, đối với các sắc, đối với 
các cảm thọ thời chúng cũng không thể trả lời. Rồi 
Ngài thuyết giảng thế nào là vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly đối với các dục, các sắc và các cảm 
thọ.

1. Đối với các dục (kāma):

a. Vị ngọt: Có năm dục tăng trưởng (kāmagunā). 
Y cứ năm dục tăng trưởng này có lạc hỷ gì khởi lên, 
như vậy là vị ngọt của dục.

b. Nguy hiểm: Có tám nguy hiểm do dục làm 
nhân duyên, dục làm nguồn gốc:

- Làm các nghề để nuôi sống, chống đỡ thời tiết, 
đói khát xúc chạm ruồi muỗi.

- Tuy nỗ lực như vậy nhưng tài sản không đến 
tay, nên than khóc, đau khổ, bất tỉnh.

- Do nỗ lực như vậy nên tài sản đến tay, lại lo hộ 
trì các tài sản ấy, sợ vua chúa, sợ trộm cướp v.v… 
cướp đoạt. Khi bị cướp đoạt, thời than khóc, đau 

khổ, bất tỉnh.

- Loài người anh em, cha con… 
tranh đoạt nhau, đánh nhau bằng 
tay, bằng gậy, bằng kiếm đi đến đau 
khổ, tử vong. 

- Dàn trận đánh nhau, đeo cung 
và tên bắn nhau, chặt đầu nhau, đâm 

nhau, giết nhau, đưa đến đau khổ, tử vong.

- Chúng công phá thành quách, quăng đâm 
nhau bằng gươm, đổ nước sôi vào nhau, đè bẹp 
nhau bằng đá, đưa đến tử vong.

- Chúng đột nhập vào cửa, ăn trộm, ăn cắp, tư 
thông vợ người. Khi bị bắt chịu nhiều hình phạt đau 
đớn đến chết.

- Làm các hạnh về thân, về lời, về ý, bị đọa vào 
ác thú, địa ngục.

c. Xuất ly: Nhiếp phục được ái đối với các dục, 
đoạn trừ được ái.

Những ai không như thật quán tri vị ngọt các 
dục là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là 
xuất ly, thời không thể liễu tri các dục của chúng, 
không thể đặt các người khác trong địa vị tương tợ, 
nghĩa là liễu tri các dục.

2. Liễu tri các sắc:

a. Vị ngọt: Đối với các thiếu nữ xuân sắc, đẹp 
đẽ, nếu khởi lên lạc hỷ nào, như vậy là vị ngọt của 
sắc.

b. Nguy hiểm: Có sáu: 

- Bà chị ấy khi trở thành già, răng rụng, tóc bạc, 
sắc đẹp xưa đã biến mất

- Bà chị ấy bệnh hoạn đau khổ, nằm trong nước 
phân, nước tiểu của mình, cần người nâng đỡ (xem 
tiếp trang 26).

KHOÅ UAÅN 
ÑAÏI KINH 
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GIÔÙI LUAÄT CUÛA NGÖÔØI 
XUAÁT GIA

Tk. Indachanda- Nguyệt Thiên (dịch)

PHẬN SỰ ĐỐI VỚI ĐỆ TỬ 
(SADDHIVIHĀRIKA):

Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ không thực 
hành phận sự đúng đắn đối với các người đệ tử. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, …(như trên)…, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các vị thầy tế độ lại không thực hành 
phận sự đúng đắn đối với các người đệ tử?

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. …(như trên)…

- Này các tỳ khưu, nghe nói các vị thầy tế độ 
không thực hành phận sự đúng đắn đối với các 
người đệ tử, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

… (như trên)… Sau khi khiển trách, ngài đã 
thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy 
định phận sự đối với các người đệ tử cho các vị thầy 
tế độ, các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên 
thực hành đúng đắn theo như thế. 

Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành 
phận sự đúng đắn đối với người đệ tử. Đây là phận 
sự đúng đắn trong trường hợp này:

Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến 
người đệ tử, nên giúp đỡ bằng sự đọc tụng, bằng 
sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự chỉ dạy. 
Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không 
có bình bát, thầy tế độ nên cho bình bát đến người 
đệ tử, hoặc nên nỗ lực: “Làm thế nào để bình bát 
có thể phát sanh đến đệ tử?” Nếu thầy tế độ có y 
và người đệ tử không có y, thầy tế độ nên cho y 
đến người đệ tử, hoặc nên nỗ lực: “Làm thế nào để 
y có thể phát sanh đến đệ tử?” Nếu thầy tế độ có 
vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thầy 
tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên 
nỗ lực: “Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh 
đến đệ tử?”

Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên 
thức dậy vào lúc sáng sớm. Nên trao gỗ chà răng. 
Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa sạch tô rồi nên đem cháo 
lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, nên trao 
nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một 
cách cẩn thận không chà xát mạnh, rồi đem cất. Khi 
người đệ tử đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu 
khu vực ấy có rác rến thì nên quét khu vực ấy.

Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào làng, nên 
trao y lót trong, và nhận lại y lót trong (khác từ 
vị ấy), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp 
gọn gàng rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm 
nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ rằng): “Đến lúc vị 
ấy sắp trở về,” nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi 
ra nhận y và bình bát. Nên trao y lót trong (trước 
đây) và nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị 
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thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. 
Và không nên phơi y ở chỗ nắng quá lâu. Nên gấp 
y lại. Khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay 
rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở 
phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phía trong 
rồi gấp lại.

Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn 
ăn thì nên trao nước (rửa) và nên đem đồ ăn khất 
thực để gần bên. Nên đưa cho đệ tử nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên 
nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn 
thận không chà xát mạnh, nên làm ráo nước rồi đem 
phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Không nên phơi bình 
bát ở chỗ nắng quá lâu. Nên đem cất y và bình bát. 
Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm 
bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía 
dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên 
đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ 
gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Khi người đệ tử 
đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực 
ấy có rác rến thì nên quét khu vực ấy.

Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị 
việc tắm. Nếu (người đệ tử) thích nước lạnh, nên 
chuẩn bị nước lạnh; nếu thích nước nóng, nên chuẩn 
bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào 
nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. 
Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở 
một bên. Nên trao bột tắm. Nên trao đất sét. Nếu có 
nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên đắp lên cả phía 
trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không 
nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi 
chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho người 
đệ tử. Khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, sau khi che kín cả phía trước 
lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. Nên kỳ cọ cho 
người đệ tử lúc ở trong nước. Khi tắm xong nên đi 
ra trước, nên lau khô nước ở thân thể của mình. Sau 
khi quấn y, nên lau khô nước ở thân thể của người 
đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. Nên 
cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và 
sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tấm chà chân. Nên đem nước uống đến cho 
người đệ tử.

Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy 
có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu (vị thầy) có nỗ lực. 
Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y 
và bình bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. … (như 
trên)… Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên 

đổ nước vào hũ nước súc miệng.

Nếu có sự không hoan hỷ sanh khởi ở người đệ 
tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi hoặc nhờ vị 
khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. Nếu mối nghi ngờ sanh khởi ở người 
đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan biến hoặc nhờ 
vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người 
đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải hoặc nhờ vị khác 
phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho 
vị ấy. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng 
hành phạt parivāsa, vị thầy tế độ nên nỗ lực: “Làm 
thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt parivāsa 
cho đệ tử?” Nếu người đệ tử xứng đáng (thực hành) 
trở lại từ đầu, vị thầy tế độ nên nỗ lực: “Làm thế 
nào để hội chúng có thể cho đệ tử (thực hành) trở 
lại từ đầu?” Nếu người đệ tử xứng đáng hành phạt 
mānatta, vị thầy tế độ nên nỗ lực: “Làm thế nào để 
hội chúng có thể ban hành phạt mānatta cho đệ 
tử?” Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị thầy 
tế độ nên nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể 
giải tội cho đệ tử?” Nếu hội chúng có ý định thực thi 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị 
thầy tế độ nên nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có 
thể không thực thi hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi 
thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực thi hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa 
giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ 
nên nỗ lực: “Làm thế nào để đệ tử có thể làm bổn 
phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi 
hành sự này?”

Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế 
độ nên hướng dẫn: “Ngươi nên giặt như vầy,” hoặc 
nên nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được giặt?” 
Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ 
nên hướng dẫn: “Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên 
nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được may?” 
Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị 
thầy tế độ nên hướng dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” 
hoặc nên nỗ lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của 
đệ tử được nấu?” Nếu y của người đệ tử cần phải 
nhuộm, vị thầy tế độ nên hướng dẫn: “Ngươi nên 
nhuộm như vầy,” hoặc nên nỗ lực: “Làm thế nào 
để y của đệ tử được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, 
nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi 
khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người đệ tử bị 
bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời hoặc chờ đến 
khi người đệ tử khỏe lại. 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người 
đệ tử của các vị thầy tế độ. Các vị thầy tế độ đối với 
các người đệ tử nên thực hành đúng đắn theo như 
thế.
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Thieàn 
coù lôïi cho 
söùc khoûe  

Các nhà khoa học Mỹ cho biết, họ đã tìm thấy bằng 
chứng về tác động sinh học của thiền lên cơ thể. 
Phương pháp vốn được áp dụng từ thời cổ đại này 
giúp kích thích một số vùng của não và ảnh hưởng 
tốt tới hệ miễn dịch của cơ thể.

Trước kia, thiền chỉ phổ biến ở phương 
Đông, nhưng ngày nay nó được áp dụng 

rộng rãi trên toàn thế giới như một phương pháp 
chống stress và chứng đau do bệnh tật gây ra. 
Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học tại 
Đại học Wisconsin (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm 
trên 41 người. Họ được chia làm 2 nhóm:

- Nhóm 1: Gồm 25 người, được luyện một 
phương pháp thiền do chuyên gia chống stress của 
Mỹ Jon Kabat-Zinn đề xuất. Họ được tập trung hàng 
tuần kết hợp luyện tập tại nhà.

- Nhóm 2: Nhóm đối chứng, gồm 16 người.

Sau 8 tuần, các nhà khoa học tiến hành đo hoạt 
động điện ở thùy trán của não. Kết quả là ở những 
người đã thiền, nửa trái của vùng này tỏ ra "sống 
động" hơn. Thay đổi nói trên giúp làm giảm tình 
trạng lo lắng và tạo tâm trạng vui vẻ ở người tham 
gia thử nghiệm.

Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, cả hai nhóm 
đều được tiêm vacxin phòng cúm. Tới khi nghiên 
cứu kết thúc, hàm lượng kháng thể chống cúm ở 
nhóm ngồi thiền cao hơn so với nhóm đối chứng.

Theo các nhà khoa học, đây mới chỉ là nghiên 
cứu bước đầu và còn cần nhiều công trình khác để 
có thể đi tới kết luận cuối cùng.

Huyền Trang (sưu tầm)

TRUNG TAÂM THIEÀN 

PA AUK MIEÁN ÑIEÄN

Vừa qua, do đầy đủ nhân duyên, tôi được đi 
Miến-Điện (Myanmar/ Burma) 3 tháng để tu 
tập Thiền định tại trung tâm Pa-Auk. Miến-Điện 
là một nước Phật-giáo Nam-Tông thuần thành. 
Ngày nay, ranh giới địa dư không còn cách trở 
như xưa. Tây Tạng có phương pháp phát Bồ-
Đề Tâm và Kim  Cang Thừa cực mạnh, có thể 
một đời thành Phật. Các nước Phật-Giáo Nam-
Tông có Pháp môn thiền Tứ-Niệm-Xứ, Vipassa-
na (thiền Minh Sát) thanh lọc thân tâm, chứng 
đắc đạo quả, ngộ nhập Niết-Bàn một cách dễ 
dàng. Xin ghi lại đây một vài nét để trao đổi 
cùng quí vị đồng môn và quí Phật-tử.

Không cần phải ngồi theo thế kiết già đó, 
hoặc bán già. Vì ngồi lâu trên 3 tiếng đồng 

hồ, chịu không nổi đâu. Cứ ngồi thoải mái như thế 
nầy, hai chân không cần chéo lên nhau. Theo dõi 
hơi thở và điểm xúc chạm của hơi thở vào ra nơi 
đầu mũi (nhân trung/ điểm rảnh trên môi trên). Chỉ 
tập trung tư tưởng vào điểm xúc chạm đó mà thôi. 
Chỉ khi nào đau chân quá chịu không nổi mới đổi 
oai nghi (thế ngồi). Trong khi đổi thế ngồi, vẫn chú 

Hạnh Thức

Thầy Pa Auk lúc còn trẻ
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ý đến điểm xúc chạm…“Vị thiền sư người Miến Điện 
nói như thế bằng tiếng Anh và thầy Q.P. đã thông 
dịch lại. Đó là buổi trình Pháp đầu tiên sau ngày 
chúng tôi đến đây.

Pa Auk là một trung tâm chuyên tu Thiền        
Vipassana (Minh Sát), do thiền sư Tawya Sayadaw 
hướng dẫn, toạ lạc tại Mawlamyine Township Mon 
State, Myanmar (Miến Điện). Nhưng trước khi tu 
Vipassana, Thiền sinh được hướng dẫn tu tập Thiền 
chỉ (Samatha) cho tới khi chứng được Tứ Thiền 
rồi mới chuyển qua. Thiền có hai loại: Thiền chỉ         
(Samatha) và Thiền quán (Vipassana). Muốn tu 
Thiền quán mau đạt kết quả thì phải tu Thiền chỉ 
trước.

Mấy ngày đầu, tôi ngồi rất khó khăn, hơi thở dồn 
dập, hổn hển, đứt đoạn không đều; hai chân đau 
nhứt, tê buốt; đầu óc mù mịt, rối bời, tán loạn, suy 
nghĩ miên man, hết chuyện nầy đến chuyện khác; 
chẳng nhận ra được hơi thở ở đâu cả. Mông lung, 
mơ hồ quá… Tôi thử tập theo cách ngồi ở đây, 2 
chân co lại, nhưng không chồng lên nhau. Tôi cảm 
thấy 2 vai hơi chùng xuống, vì hai tay (để tựa lên 
hai chân) phải xuống thấp hơn, và do đó, lưng hơi 
khòm, khó chịu; đã vậy, hai chân vẫn cứ đau. Tôi 
không biết làm sao. Vài ngày sau nghe mấy Thầy 
nói, ngồi thiền chỉ có ngồi kiết già là nhất, vì đức 
Phật cũng ngồi như thế; tại mình ngồi không được, 
chớ ngồi được thì cứ nên ngồi. Có Thầy còn nói: 
Ngồi kiết già một giờ bằng người ta ngồi hai giờ. Vì 
thế, tôi lại trở về thế ngồi kiết già. Ngồi độ 15 phút 
20 phút là tôi bắt đầu ngáp, cứ vài ba hơi thở là 
phải đưa tay che miệng ngáp, nước mắt nước mủi 
chảy ròng ròng. Cứ thế, tôi chịu đựng mỗi ngày 5 
thời, mỗi thời 1 tiếng rưỡi thật vất vả, khổ sở…

“Thưa Hoà thượng, đầu óc con cảm thấy mông 
lung mơ hồ, mịt mù đen tối, chẳng cảm nhận được 
hơi thở“, tôi thưa như vậy trong buổi trình pháp thứ 
hai với Hoà thượng Viện chủ (lần nầy không phải 
là vị pháp sư trước nữa). Hoà thượng nói: “Nếu thế 
thì tôi sẽ dạy Thầy cách quán Tứ Đại (đất, nước, 
gió, lửa). Nhưng (HT ngập ngừng một lát), phương 
pháp quán hơi thở nầy tốt hơn. Thầy cố gắng đi. 

Để ý đến hơi thở. Nếu không thở thì… chết sao?“ 
(HT cười).

Lần trình pháp sau, tôi thưa: ”Thưa Hòa thượng, 
con vẫn chưa cảm nhận được hơi thở; đầu óc nghĩ 
ngợi lung tung, đôi khi nó kéo con đi thật xa, chìm 
đắm trong những vọng niệm. Con phải mở mắt, vì 
nhắm mắt lại là buồn ngủ…“Vậy Thầy đếm hơi thở. 
Thở vào đếm một, thở ra đếm hai… hoặc thở vào 
đếm một, thở ra đếm một; vào hai, ra hai… đếm tới 
8 rồi trở về một, một; hai, hai… Nhớ theo dõi hơi 
thở, tập trung vào điểm chạm. Phải tập trung vào 
điểm đó suốt ngày, trong khi đi đứng nằm ngồi, bất 
kể lúc nào…“.

Nghe lời chỉ dạy, tôi cố gắng đếm hơi thở, nhưng 
cứ lộn hoài, chỉ đếm được vài ba hơi rồi lại chạy 
theo những ý nghĩ vẩn vơ; có lúc vọng niệm và đếm 
số chồng chéo lên nhau, vừa suy nghĩ vừa đếm; 
cặp mắt không biết để đâu, mở hay nhắm; cái thân 
cựa quậy hoài không yên, nhất là hai chân cấn cái 
đau nhức, độ 15 phút, 20 phút phải đổi thế ngồi. 
Thời Thiền trôi qua một cách nặng nề, cứ mong sao 
cho mau chóng hết giờ…

Hoà thượng sắp đi Mỹ an cư kiết hạ 3 tháng 
tại đạo tràng chi nhánh bên đó. Trước khi đi, Hoà 
thượng có nhã ý muốn chúng tôi trình Pháp với ngài 
mỗi ngày; và vì Thầy T.T. Anh ngữ không được lưu 
loát lắm, nên Hoà thượng cho gọi sư Cô Liên Tường 
lên thông dịch. 

Cô Liên Tường thuộc hệ phái Khất Sĩ, đã tốt 
nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. Thay vì về nước 
công tác Phật sự, cô lại qua đây tu tập đã hơn 2 
năm nay. Tôi có hỏi: Sao học xong sư cô không về 
nước mà lại qua đây? Cô bảo: Ở tu một thời gian 
đã; chưa chứng đạt được cái gì, về nước rủi phiền 
não ập đến, làm sao chống đỡ? Tôi thầm cảm phục 
cô đã khéo lựa chọn, vừa biết học vừa biết tu. Nếu 
không có thực tu, thì làm việc đạo dễ đem phiền 
não tới cho người khác lắm…

Tôi ở Kuti (thất) số 51, giữa đường đi lên Thiền 
đường lớn trên đỉnh núi. Các Kuti đa phần bằng 
nhau, diện tích độ 3mx3m, có giường, 1 cái tủ nhỏ, 
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1 cái bàn thấp và 1 vòi nước để đánh răng rửa mặt. 
Cũng có vài Kuti lớn hơn, được xây khuất trên núi 
cao, đa phần là của các vị có hảo tâm, xây cất cúng 
dường, hoặc mỗi năm chỉ về tu vài tháng thôi.

Khí hậu rất tốt, mát. Ban đêm có khi xuống còn 
15, 18 độ C. Chỉ hơi phiền là nhà cửa ở Myanmar 
trên 90% là lợp bằng tôn; mà ánh nắng ở đây thật 
là chói chan gay gắt; bị các mái tôn dội lại, hắt hơi 
nóng vào, chịu không nổi. Mồ hôi ra nhuể nhại, 
mỗi ngày phải thay vài ba cái áo may dô. Ban ngày 
nóng bức nhưng từ 5 giờ chiều bắt đầu mát (nếu 
nhà cửa ở đây được lợp bằng ngói như ở Việt Nam, 
thì sống thoải mái lắm…). Ở đây một năm có 3 
mùa, mùa nắng từ tháng 2 đến cuối tháng 5, mùa 
mưa từ tháng 6 đến cuối tháng 9 và mùa lạnh từ 
tháng 10 đến cuối tháng 1. Tuy nhiên thời tiết có 
thể thay đổi xê dịch, như chúng tôi đang ở vào mùa 
nắng cuối tháng 4 thế mà đã bắt đầu vào mưa.

Có một điều tôi cho là trùng hợp rất ngẫu nhiên. 
Cái sân nhỏ xung quanh thất tôi ở mà tôi có bổn 
phận quét dọn sạch mỗi ngày rễ cây trồi lên chắn 
lối, chạy ngang dọc lung tung, làm trở ngại cho việc 
quét lá, mất nhiều thì giờ rất bực mình. Những rễ 
cây nằm ngang dọc nầy cũng giống như đầu óc 
suy nghĩ rối bời chằng chịt của tôi hiện giờ. Tôi liên 
tưởng đến bài Pháp Tảo Địa, Đức Phật đã dạy cho 
người đệ tử hay quên, tâm trí không được định. Rác 
là những phiền não, vọng niệm. Quét rác là quét đi 
những phiền não. Người ta quét độ 15 phút là xong, 
còn tôi phải mất gấp đôi thời gian. Mỗi lần cầm cây 
chổi, nhìn những rễ cây chạy ngang dọc, tôi lại bực 
mình. Tôi không biết phải làm sao quét cho sạch, 
nhanh. Sao mình “xui“ quá, ở trúng cái thất “trời 
ơi“ thế nầy? Phải làm sao? Đây là một bài học rất 
tốt cho tôi. Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra 
được một phương án để giải quyết vấn đề nầy: thay 
vì quét, tôi ngồi nhặt từng chiếc lá bỏ vào thùng rồi 
đem đi đổ. Vừa sạch, vừa gọn nhanh, lại đỡ bực 
mình. Nhưng… hãy coi chừng! Đang ngồi nhặt từng 
chiếc lá bỏ vô thùng, tôi bỗng giựt mình. Tay tôi vừa 
chạm phải vật gì mềm mềm, trơn trơn, ướt ướt. Tim 
tôi đập mạnh. Tôi giựt tay lại nhanh, thảy vội chiếc 
lá vừa nhặt, trố mắt nhìn kỹ trước mặt. Một chú 
nhái màu xanh đậm, da trơn láng đang nằm thu 
mình núp trong kẽ đá nhìn ra. Hú hồn! Hình như 
chú đã “cư ngụ“ ở đó từ lâu, dưới chiếc lá khô. Nhìn 
chú tôi đỡ sợ hãi nhưng cũng một lát sau mới lấy 
lại được bình tĩnh. May quá, chỉ một chú nhái, rủi 
một chú rắn hay rít thì sao? Thì ra nhặt lá  hay nhặt 
những phiền não không phải là dễ. Nhất là đối với 
những phiền não lâu đời, thâm căn cố đế nằm sâu 
che khuất, ngụy trang khéo léo bằng mọi cách…, 
nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm…(còn tiếp)

(tiếp theo trang 9)

1. Danh sách những Tăng Ni đã được TWGH 
cấp chứng điệp An cư Kiết hạ.

2. Danh sách những Tăng Ni an cư kiết hạ lần 
đầu để Trung ương Giáo hội xét duyệt cấp chứng 
điệp An cư Kiết hạ cho Tăng Ni. Danh sách lập 
theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, 
ngày và nơi sinh, năm thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kiết hạ. 

- Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm 
có: Đơn xin an cư Kiết hạ, bản sao Giấy chứng 
điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do Trung ương 
Giáo hội cấp, 2 ảnh màu 2x3.

3. Đối với những hành giả an cư giới phẩm 
Sa di, Sa di Ni, Thức Xoa, do Ban Trị sự các Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo cấp giấy chứng nhận an 
cư.

4. Thời gian gởi hồ sơ về Văn phòng Trung 
ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 
âm lịch.

– Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc 
gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội - Chùa 
Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Thành phố Hà Nội.

– Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam gởi 
về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện 
Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh.

                                                                                         Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 17 (tháng 03)      17



Moät soá vaán ñeà trong
A tyø ñaøm

Edward Conze - Hạnh Viên dịch
(tiếp theo)

Có một loại “thân” du già quan trọng, 
được gọi là mano māyā, hay ý sinh, 

hay ý thành (thân)(1). Được gọi như vậy một 
phần vì chúng là kết quả của phép luyện tâm 
du-già, phần vì chúng thuộc lĩnh vực tâm, ý 
theo nghĩa(2) chúng có thể di chuyển nhanh 
chóng không bị cản ngại, bởi sông núi chẳng 
hạn, cũng giống như tâm, khi nhớ lại các cảnh 
tượng nó đã quan sát trước đó, có thể đến 
với chúng tức khắc dù chúng rất cách xa thân 
thể vật lý này (sarīra) là nơi đang chứa giữ 
nó. Về một thân do ý sinh như vậy, người ta 
nói, hành giả đến giai vị nào đó sẽ rút nó ra từ 
một không gian trống rỗng trong sắc thân của 
ông, như rút mũi tên ra khỏi ống tên, rút thanh 
gươm ra khỏi vỏ, như con rắn rút ra khỏi lớp 
da lột(3). Hơn nữa, có nhiều chúng sanh thuộc 
tầng lớp rộng lớn là loại hoá sinh upapāduka(4) 
có các thân do ý sinh tức các thượng đẳng 
thần(5), hay các thân trung hữu (antarabhāva) 
là cái kết nối hai sự sống, thường tồn tại trong 
khoảng 49 ngày(6). Tương tự, những người 
đầu tiên thời sơ kiếp cũng có các thân do ý 
sinh(7). Các vị Bất hoàn cũng có thân như vậy 
trong khoảng trung gian từ khi chết đến khi 
nhập Niết bàn. Các vị đại Bồ tát cũng được tin 
là có nhiều thân do ý sinh khác nhau, và trong 
trường hợp này ta có thể nói đó là các thân 
do sở nguyện. Giải thích học thuyết này trong 

1. về tiếp vĩ ngữ māyā, xem AK iv 234. Trong A ii 41, 
mano-māyā tương đương nirmita (hiện/ ứng hóa). Danh 
mục về các thân vi tế, xem Eliade 236.
2. LS 81. 
3. BS 129. 
4. AK iii 28.
5. AK ii 209. Suzuki St. 209-12.
6. Thân của loại này được gọi là ‘tùy tâm sở hoá sinh’ vì 
chúng là kết quả của tâm, không dựa vào sự phù trì của 
tứ đại. AK iii 122. 
7. AK iii 204. 

Lankāvatāra(8), D.T. Suzuki(9) đã trình bày kỹ tư 
tưởng cơ bản: “Bất cứ điều gì được chư Phật 
và các vị Bồ tát thiết tha mong cầu, những 
bậc mà tâm tư trải rộng khắp pháp giới chúng 
sanh, đều sẽ thành tựu bằng cách này hay 
cách khác trên thế gian này ngay trong cuộc 
sống bình thường của chúng ta. Tuy nhiên để 
có một ước nguyện được thành tựu, chúng ta 
phải thường xuyên vượt qua các giới hạn của 
thân thể vật lý này - vốn bị ràng buộc bởi các 
giới hạn của không gian và thời gian. Trong 
trường hợp này cần phải có một thân không bị 
giới hạn như thế - một thân có thể xuất hiện 
bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào”. Ở đây ta 
không thể đi sâu vào chi tiết của quan niệm 
tuyệt vời này(10). Lankāvatāra phân biệt ba loại 
thân do sở nguyện và tôi muốn trích dẫn phần 
mô tả loại thứ hai, là loại bắt đầu hình thành ở 
giai vị thứ tám. Đây là thân có nhiều thần lực 
và trí tuệ siêu việt, quyền biến như tâm, tựa 
như huyễn hóa (māyā), như giấc mộng hay 
một hình ảnh phản chiếu, không phải là sản 
phẩm từ các đại chủng (abhautikan) mặc dù 
không khác thân do các đại chủng này tạo ra, 

8. Kinh Lăng-già, pp. 81, 136. 
9. St 209. Xem trọn chương 208-17. 
10. Tr. 331 Suzuki nói đến ‘khát vọng sâu thẳm của con 
người về một thân biến hoá. Chúng ta không hài lòng với 
hiện hữu thuộc thân xác này của chúng ta, luôn bị đè 
nén bởi cảm giác bức chế, tinh thần chúng ta bay bổng 
khỏi thế giới của những giới hạn này, luôn ao ước có một 
manomayakāya. Thân xác này không hoàn toàn biểu thị ý 
nghĩa của tâm hồn, nó quấy nhiễu, áp chế. Thực ra, mọi 
nỗ lực và khát vọng tôn giáo chúng ta trải nghiệm trong 
cuộc sống này đều tập trung vào sự kiểm soát được thân 
thể này. Các tín đồ của thuyết Thần trí, của Swedenborg, 
của Lão giáo, và các triết gia Ấn Độ - hết thảy đều có ý 
niệm về một thân thể phi vật chất mà chúng ta được ban 
cho bởi thiên phú hay bởi giới hạnh của chúng ta. Đây 
cũng là một ý nghĩa của khát vọng chúng ta về sự bất tử.  
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có khả năng biểu hiện hết thảy sự đa dạng có 
thể có của các hình sắc vật chất(11). Khi vị Bồ 
tát tiến gần đến quả vị Phật, nhiều thân mới 
hiện ra, được trang nghiêm bằng trí (jñāna-
kāya) hay Pháp thân (dharma-kāya), và còn 
có thân Như Lai có thể thị hiện mọi nơi mà 
hình tướng thấy được của nó không có điều 
kiện giới hạn(12).

Cũng chưa hết phạm vi các thân được biết 
trong du-già, tuy không phải là trong khoa 
học. Chúng ta còn nghe nói loại khí thân vi tế 
(sūkshma) lang thang như những tia nắng, 
hay loại ảo thân (māyādeha) mà ‘đặc điểm là 
hình ảnh trong một tấm gương. Sự phổ hiện 
của chúng, bằng "ánh trăng dưới nước” như 
một cầu vồng, gồm nhiều màu sắc(13). Nhưng 
chúng ta phải lướt qua. Chỉ cần độc giả lưu 
ý rằng các nguồn tài liệu cho chúng ta lượng 
thông tin phong phú và tinh vi về cơ thể học 
và sinh lý học của một số thân không nhìn 
thấy được này(14), mà trong thực tế là chức 
năng sinh lý về thiền quán(15). Một số chi tiết 
có thể là sau này, nhưng các yếu tố chủ yếu 
thì cùng thời với Phật giáo, hoặc thậm chí còn 
xưa hơn. Chúng ta phải ghi nhớ chúng khi cố 
gắng đánh giá sự khẳng định nan giải rằng 
Niết bàn bất tử có thể được ‘xúc chạm’ bằng 
thân thể này. Chúng ta cũng đọc được như vậy 
trong Kaṭha Upanishad(16): “Có 101 yếu huyệt 
(nādī) trong tim. Một trong các yếu huyệt đó 
dẫn lên nhục kế trên đỉnh đầu. Theo đó mà đi 
lên, người ta đến chỗ bất tử”. Đằng sau tất cả 
các lý thuyết này là một kỹ thuật du-già nhằm 
mục tiêu chuyển biến thân thành kim cương, 
thân thiên giới (divya) bất hoại mà chỉ có nó 

11. LS 137. 
12. Suzuki St. 337-8, cf. 318. 
13. Svādhisthānakrama 19, 23. 
14. Xem Eliade 133-4, 227-49. 
15. Eliade 233-5: “‘chức năng sinh lý vi tế’ có lẽ trở thành 
tinh tường trên cơ sở các kinh nghiệm khổ hạnh và tập 
trung tư duy được diễn tả bằng cùng ngôn ngữ tượng 
trưng là vũ trụ luận và nghi lễ truyền thống. Điều này 
không có nghĩa là những kinh nghiệm như vậy không có 
thực; chúng hoàn toàn có thực, nhưng không thực theo 
nghĩa của một hiện tượng vật lý... các thí nghiệm được 
thực hiện trên những mức độ khác với mức của cuộc sống 
thế tục hằng ngày... những kinh nghiệm đang nói là siêu 
sinh lý học, và tất cả các ‘trọng tâm’ này tiêu biểu cho các 
trạng thái du-già - tức các trạng thái không thể đạt được 
nếu không có các bước khổ hạnh chuẩn bị trước... Nhân 
tố cốt lõi không thể thiếu duy trì thiền định, sự ‘chứng 
ngộ’.. Đến đây, chúng ta không được quên rằng hành giả 
du-già thực hiện các thí nghiệm của họ trên một ‘thân vi 
tế’ (nghĩa là bằng cách tận dụng các cảm giác, sự thức 
tỉnh và chuyển hoá ý thức mà người sơ cơ không thể thực 
hiện), rằng họ sẽ làm chủ trong một lĩnh vực vô cùng 
rộng lớn hơn lĩnh vực tâm lý ‘thông thường’.
16. II 3, 16. 

mới xứng đáng là phương tiện giải thoát và là 
công cụ hữu hiệu và đáng tin nhất có sẵn cho 
con người “chinh phục cái chết”(17). Đồng thời 
Du-già còn cố gắng thể nhập thân tiểu vũ trụ 
(tiểu ngã) trong đó phản chiếu và dung chứa 
toàn thể đại vũ trụ (đại ngã)(18), đến mức nó 
trở thành nở rộng và trở thành thân vũ trụ(19).

3. Các giai đoạn giác thức

Chỉ có Nam phương Thượng tọa bộ nêu 
ra một cách rõ ràng tám giai đoạn giác thức. 
Các bộ phái khác có thể cũng biết đến chúng, 
nhưng không để lại tài liệu nào khả dĩ công 
thức hóa lý thuyết ngoài các hàm ý. Phát xuất 
từ sự tu tập về ‘phòng hộ căn môn’, Abhidham-
ma của Theravāda đi sâu vào chi tiết một đoạn 
Kinh sau đây(20): Nhãn thức (3) phát sinh nhờ 
có con mắt (1) và các đối tượng của thị giác 
(2); bộ ba này gặp nhau là xúc (4); xúc dẫn 
đến thọ (5); thọ dẫn đến tri giác (tưởng, 6); tri 
giác dẫn đến suy lý (vitakketi/ vitakka, tầm tư, 
giác tri, 8); suy lý dẫn đến ám ảnh (papañceti/ 
papañca, hý luận, 7); cái gì ám ảnh cái đó là 
nguồn gốc của một số lượng ý niệm và ám ảnh 
sẽ đẩy một người về các đối tượng thị giác có 
thể nhận biết được bằng mắt, quá khứ, vị lai 
và hiện tại. Abhidhamma tuyên bố một tâm 
trọn vẹn phải đi qua tám giai đoạn giác thức 
liên tiếp nhau(21). Đồ biểu khảo sát chúng trước 
tiên được dẫn bằng hai ví dụ và sau đó là giải 
thích tóm tắt, như sau:

1. Một sự va chạm, hay nhiễu loạn, đến từ 
một tác nhân (tác động đến các căn).

2. Cáo tri (hướng đến cảnh).

3. Sáu thức (các thức phát sinh từ 1 và 2)

4. Tiếp thọ (xúc)

5. Khảo sát (suy đạc) hay đánh giá (thọ)

6. Quyết định (xác định) (tưởng)

7. Giác thức đầy đủ hay hành (tốc hành 
tâm, các phản ứng có tác ý)

8. Ghi nhận hay Tư duy về đối tượng đó (bỉ 
sở duyên): tầm và tứ (còn tiếp).

17. Eliade 227. 
18. Eliade 235-6. 
19. Eliade (135) nói về ‘một tiến trình chuyển biến thân 
con người thành thân vũ trụ, ở đó các mạch máu, yếu 
huyệt, và nội tạng có vai trò rõ ràng là thứ yếu so với các 
“trung tâm” và “huyết mạch” là nơi các thần lực được trải 
nghiệm hay đánh thức. 
20. MN 18. 
21. Asl. 72, 140, 269. VM xiv 110-24, Ms ii 8*-10*, HBI 
661-2. 
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Söï Khaùc Bieät Giöõa
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HAÄT

TTTS. Thích Bửu Chánh
(tiếp theo)

Và này Aggivesana đó là đệ nhất minh, ta 
đã chứng được trong đêm canh một, vô minh 
diệt, minh sanh, ám diệt ánh sáng sanh, do 
ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. 
Như vậy, này Aggivesana lạc thọ sanh nơi ta 
được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta.

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng vững chắc bình tĩnh như vậy, ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của 
chúng sanh, ta với tâm thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của chúng, những chúng sanh làm những ác 
hạnh về thân, khẩu và ý phỉ báng các bậc 
thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, khẩu, ý, không phỉ 
báng các bậc thánh nhân theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên các 
thiện thú cõi trời, trên đời này. Như vậy, ta với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống 
chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều 

do hạnh nghiệp của chúng. Này Aggivesana đó 
là đệ nhị minh, ta đã chứng trong canh hai, vô 
minh diệt, minh sanh, ám diệt ánh sáng sanh, 
do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh 
cần. Như vậy, này Aggivesana lạc thọ sanh nơi 
ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta.

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như 
thật: Đây là khổ, biết như thật đây là nguyên 
nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, 
biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt 
khổ. Biết như thật đây là những lậu hoặc, biết 
như thật đây là những nguyên nhân của lậu 
hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc, nhờ hiểu biết như vậy, 
nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu 
đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên 
sự hiểu biết: Ta đã giải thoát. Ta đã biết, sanh 
đã diệt tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào 
khác nữa.

Này Aggivesana là đệ tam minh, ta đã chứng 
được trong canh ba, vô minh diệt, minh sanh, 
ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không 
phóng dật, nhất tâm tinh cần. Như vậy, này               
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Aggivesana lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng 
không chi phối tâm ta.

Như vậy, với kinh nghiệm bản thân Đức Phật đã 
tự mình từ bỏ khổ hạnh. Tự mình tu tập thiền định, 
tự mình phát triển trí tuệ, Ngài chứng quả Chánh 
đẳng Chánh giác, tận diệt mọi ô nhiễm chấm dứt 
mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của 
vạn pháp, đã trở thành một vị Phật (Buddha) một 
đấng Chánh Biến Tri, bậc Toàn Giác.

Sau khi do dự nhiều lần, cuối cùng Đức Phật 
quyết định truyền bá giáo pháp vì Ngài nghĩ: “Có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, 
độn căn, thiện tánh ác tánh, dễ dạy khó dạy(1)…” 

Ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em 
Kiều Trần Như tại vườn Nai, gần thành Ba La Nại.

Sau đó, Ngài tế độ cho Yasa trở thành một  A La 
Hán. Bốn người bạn Yasa là: Vimala, Supa, Tunnagi, 
Barampa cũng được Đức Phật hóa độ. Ngoài ra, 
hơn 50 người bạn khác của Yasa theo Đức Phật.

Trên đường hoằng pháp đến Uruvela Ngài gặp 
30 thanh niên nhà giàu đang tìm kiếm một cô kỹ 
nữ. Bằng một câu hỏi với nhiều ý nghĩa: “Hỡi các 
thanh niên tìm người kỹ nữ tốt hay tìm thấy bản 
thân mình tốt hơn?”. Đức Phật đã tế độ cho 30 
thanh niên này được xuất gia làm Tỳ Kheo.

Và cũng tại Uruvela Đức Phật giáo hóa 3 anh 
em tu sĩ khổ hạnh Kassapa đó là: Uruvela Kassapa, 
Nadi Kassapa, Gaya Kassapa.

Tại làng Upatissa, gần Vương Xá thành              
(Ràjagaha) có một thanh niên tên Sāriputta thuộc 
hàng giàu có nhất làng. Ông có một người bạn là       
Moggallana cả hai cùng nhau tìm thầy học đạo gặp 
ngài Asaji và được nghe câu kệ:

 “Sự vật bắt nguồn từ nhân duyên
Đức Như Lai nói rõ nhân duyên đó
Và Bậc Đạo Sư cũng nói rõ
Sự vật đó tiêu diệt như thế nào(2)” 

Sau đó cả hai người được đến gặp Đức Thế Tôn 
ở tu viện Veluvana và được trở thành thiện lai tỷ 
kheo chứng quả A La Hán.

Khi nghe tin Đức Phật thành đạo và đang hoằng 
pháp ở Rājagaha, vua Tịnh Phạn cử các sứ giả đến 
gặp Đức Phật và thỉnh Ngài về thăm hoàng cung 
và gia đình. Đức Phật đã tế độ cho nhiều người 

1. HT. Thích Minh Châu, Trung Bộ Kinh I, Tu thư Đại Học Vạn 
Hạnh, Sài Gòn xuất bản năm 1974, trang 271 
2. Bản dịch HT. Thích Minh Châu, Lịch Sử Đức Phật Thích Ca – 
Trường cao cấp Phật học TP. HCM, 1988, trang 34. 

trong hoàng tộc chứng quả từ Tư Đà Huờn đến A 
La Hán.

Đức Thế Tôn cũng không quên tế độ người bạn 
đời năm xưa là công chúa Yasothara và người con 
trai của mình là Rāhula. Ngài cũng đã tế độ dì mẫu 
Maha Pajapati Gotami được xuất gia và cho phép 
bà thành lập đoàn Tỳ Kheo Ni.

Hai năm sau khi Đức Phật thành đạo, hoàng 
thân Ānanda được Đức Phật cho xuất gia cùng 
với năm vị quý phái khác của dòng Thích Ca là:                
Anuruddha, Bhaddiya, Bhagu, Kimbala, Devadatta. 
Năm Đức Phật 55 tuổi tôn giả Ānanda được cử làm 
thị giả của Đức Phật cho đến khi Thế Tôn nhập Niết 
Bàn(3). 

Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là con của vua        
Suppabuddha và hoàng hậu Pamita, là cô của Đức 
Phật. Devadatta xuất gia theo Đức Phật không 
chứng được quả nào trong bốn quả, tuy nhiên, 
có nhiều phép thần thông. Lúc đầu mới xuất gia        
Devadatta tu hành rất tinh tấn, nhưng sau vì bị 
danh lợi trần thế làm mù quáng Devadatta ganh tỵ 
với Đức Phật và hãm hại Ngài. Cuối cùng Devadatta 
chết một cách cực kỳ khốn khổ. Nhân đó Đức Phật 
dạy các Tỳ Kheo rằng vì Devadatta bị chinh phục 
bởi các ác pháp cho nên phải đọa địa ngục tức bị 
chinh phục bởi lợi dưỡng, danh vọng, cung kính dục 
vọng xấu, tà kiến(4). 

Trên đường hoằng dương chánh pháp Đức Phật 
không những tế độ cho hàng xuất gia mà Ngài còn 
cảm hóa các hàng cư sĩ tại gia. Cấp Cô Độc là vị thí 
chủ quan trọng nhất trong thời Đức Phật. Ông tên 
là Sudatta. Về sau, do lòng quảng đại mà có tên là 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ông được Đức Phật 
thuyết pháp và đắc Tu Đà Huờn. 

Visakha là tín nữ danh tiếng trong thời Đức Phật 
nàng cũng được Đức Thế Tôn thuyết pháp và đắc 
quả Tu Đà Huờn.

Trong 45 năm giáo hóa và hoằng pháp độ sanh. 
Đức Phật hoặc một mình hoặc cùng với đông đảo 
học trò đi lại nhiều nơi ở thung lũng sông Hằng. 
tại Savatthi, Đức Phật cư ngụ lâu nhất. Nơi đây 
Ngài được sự ủng hộ to lớn của vua Pasenadi. Tu 
viện  Rajaka Rama, là do vua Pasenadi xây cất cúng 
dường Đức Phật và chư tăng. Hoàng hậu Mallika 
vợ vua là tín đồ thuần thành của Đức Thế Tôn         
(còn tiếp).

3. Bản dịch HT. Thích Minh Châu, Lịch Sử Đức Phật Thích Ca – 
Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam II, TP. HCM 1988. 
4. HT. Thích Minh Châu – Tăng Chi Bộ Kinh III Trường Cao Cấp 
Phật Học VN II, TP. HCM ấn hành 1988, trang 19-20. 
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Phaät giaùo Nam toâng Khmer ôû  Vieät  Nam
Ths. Minh Nga

Vụ Phó vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ

Lối vào chùa 

Giôùi thieäu sô löôïc veà

Chùa Vàm Ray là ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam

Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Phật 
giáo vốn là một thể thống nhất, không 

có sự phân chia hệ phái. Chỉ đến khi Phật Thích Ca 
nhập Niết bàn, các đệ tử Phật tập trung nhau lại 
đọc tụng, ghi nhớ những điều Phật dạy, khi đó mới 
xuất hiện những quan điểm, hệ tư tưởng khác biệt 
về việc thực hành giới Luật. Bắt đầu vào lần kết tập 
kinh điển thứ 2 được tổ chức tại thành Tỳ Xá Ly sau 
khi Phật nhập diệt hơn 100 năm để luận giải kinh 
điển, thực hành giới luật và tranh luận về 10 điều 
luật mới do một bộ phận Tỳ kheo trẻ đưa ra đã hình 
thành sự phân phái trong Phật giáo.

Trong 10 điều luật mới một bộ phận tỳ kheo trẻ 
đưa ra và  cho là hợp chính pháp, đó là: giáo diêm 
tịnh (được đem muối đựng trong sừng để bỏ vào 
các món ăn khi không đủ muối); lưỡng chỉ sao thực 

tịnh (bóng nắng quá ngọ 2 ngón tay vẫn được ăn); 
tụ lạc gian tịnh (trước ngọ ăn rồi nhưng đến làng 
khác vẫn được phép ăn); trụ xứ tịnh (ở đâu thì làm 
lễ Bá tát ngay ở đấy); tuỳ ý tịnh (quyết nghị đã 
được Đại hội dù ít dù nhiều cho thông qua đều có 
giá trị thi hành); cửu trú tịnh (nói theo điều lệ, tập 
quán); sinh hoà hợp tịnh (được uống sữa pha nước 
sau giờ ngọ); thuỷ tịnh (rượu mới lên men được 
pha với nước uống trị bệnh); bất ích lũ Ni sư đàn 
tịnh (được dùng toạ cụ không viền, kích thước lớn 
hơn mẫu định); thụ súc kim ngân tiến định (được 
nhận tiền vàng bạc cúng dàng). Các vị tỳ kheo lớn 
tuổi không chấp nhận, chủ trương giữ nguyên điều 
Đức Phật dạy, tôn trọng lối truyền thừa. Các vị tỳ 
kheo trẻ không chịu, vì cho rằng có một số vấn đề 
đặt trong sự phát triển của xã hội không còn phù 
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hợp nữa, nên thấy cần thiết phải sửa đổi một số 
điểm khi ghi vào kinh sách nên chủ trương hành 
đạo theo tinh thần "Khế lý - khế cơ", phù hợp với 
căn cơ, hoàn cảnh từng thời kỳ, từng vùng, miền 
của chúng sinh. 

Các vị sư có quan điểm khác nhau sau nhiều 
ngày tranh luận đã không tìm được tiếng nói chung, 
không thống nhất được quan điểm nên cuối cùng 
đã hình thành 2 phái: Những vị sư chủ trương giữ 
nguyên giới luật chiếm số ít và là những vị cao tuổi, 
ngồi bên trên để chủ trì Pháp hội nên được gọi 
là phái Thượng tọa bộ. Những vị sư trẻ chiếm số 
đông nên gọi là phái Đại chúng bộ. Sau đó phái Đại 
chúng bộ truyền lên phía Bắc sang Trung Quốc… 
được gọi là Phật giáo Bắc tông hay Bắc truyền. Phái 
Thượng tọa bộ truyền về hướng Nam, phát triển 
xuống Sri Lanca, Myanma, Thái Lan, Campuchia, 
Lào… nên được gọi là Phật giáo Nam tông hay Nam 
truyền. 

Phật giáo hệ Nam tông nghiêm trì giữ theo giới 
luật nguyên thủy và đọc tụng chủ yếu 5 bộ kinh 
khởi đầu, do đó Phật giáo Nam tông cũng được gọi 
là Phật giáo Nguyên thủy. 

Phật giáo Nam tông được truyền vào Việt Nam 
theo con đường của các nhà truyền giáo từ Ấn Độ 
đi theo đường biển tới Sri Lanca, Myanma, Thái Lan 
tới vùng sông Mê Kông (Campuchia) và vào vùng 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (phía Nam) của 
Việt Nam, được đông đảo người dân, đặc biệt là 
đồng bào dân tộc Khmer đón nhận, trở thành tôn 
giáo của người Khmer, do đó gọi là Phật giáo Nam 
tông Khmer  (ở Việt Nam còn có Phật giáo Nam 
tông của người Kinh. Nội dung này tác giả xin trình 
bày ở một bài viết khác).

Phật giáo Nam tông đã có mặt ở Đồng bằng 
sông Cửu Long từ rất sớm (vào khoảng thế kỷ thứ 
IV). Đến thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đại bộ phận 
các Phum (xóm), Sóc (nhiều xóm hợp thành) của 
người Khmer đều có chùa thờ Phật. Tính đến tháng 
12/2011, Phật giáo Nam tông Khmer đã có 454 
ngôi chùa với 8.574 vị sư (=18,4 % tổng số sư 
trong cả nước(1)), tập trung chủ yếu ở 9 tỉnh (thành 
phố) Đồng bằng sông Cửu Long (Trà Vinh, Vĩnh 
Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng, Cà Mau).

Theo phong tục của người Khmer, khi người con 
trai đến tuổi 12, 13 phải vào chùa tu một thời gian 
với một hay nhiều ý nghĩa: trả hiếu cho ông bà, 
cha mẹ; để thực hiện tình cảm, trách nhiệm đối 
với dân tộc; để tỏ lòng thành kính với Đức Phật… 
Các thanh niên này cần phải tu tối thiểu ở chùa là 

1. Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2011 của GHPGVN

một tháng, cũng có thể ở chùa tu lâu dài hoặc suốt 
đời, tùy theo nhân duyên, căn cơ và ý nguyện của 
từng người. Sau thời gian một tháng họ có thể xin 
ra khỏi chùa (xuất tu) trở lại cuộc sống đời thường 
bất cứ lúc nào, họ có thể lập gia đình, làm ăn, tham 
gia các công việc xã hội, khi muốn họ lại có thể xin 
vào chùa tu một thời gian rồi sau đó lại có thể trở 
về với gia đình.

Người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long quan 
niệm, bất cứ người con trai Khmer nào cũng cần 
phải qua tu hành một thời gian để trau dồi đạo 
hạnh, trang bị tri thức và cách sống làm người. 
Người đã trải qua thời gian tu hành ở chùa được 
cộng đồng người Khmer nhìn nhận và đánh giá cao, 
mới dễ lập gia đình và dễ được tiếp nhận làm các 
công việc xã hội. Quan niệm này ảnh hưởng rất lớn 
tới người Khmer cũng như người theo Phật giáo 
Nam tông ở các quốc gia khác. 

Theo truyền thống, Phật giáo Nam tông Khmer 
không có người nữ đi tu ở chùa, tuy nhiên những 
người phụ nữ Khmer lại được giáo dục và ảnh hưởng 
rất lớn bởi tư tưởng và đạo đức Phật giáo, thông 
qua nếp sống của những người đàn ông trong gia 
đình (là những người ông, người cha, người chồng) 
và thông qua các lễ hội, các buổi nhà sư thuyết 
giảng giáo lý và nghi thức truyền thống mang đậm 
nét Phật giáo của dân tộc Khmer: Lễ Phật đản; lễ 
Dâng y; nghi thức dâng cúng vật phẩm cho chư 
Tăng; lễ Chol Chnam Thmay (như tết nguyên đán 
ở Việt Nam); lễ Đôn-ta (lễ cúng ông bà); lễ cúng 
Trăng… Dù là lễ của Phật giáo hay lễ dân tộc nhưng 
mọi hoạt động này đều gắn liền với các nghi thức 
Tôn giáo bởi mọi người cùng đến chùa, đọc kinh, 
thả đèn lồng… và có sự tham gia của các vị sư.

Giống như Phật giáo Bắc tông, chư Tăng Phật 
giáo Nam tông cũng thụ giới qua các bậc Sadi và Tỳ 
khưu, tuy nhiên số lượng giới phải giữ có sự khác 
biệt. Đối với Phật giáo Nam tông:

- Người thụ giới Sa di phải giữ 105 giới.
- Người đã thụ giới Sa di được thụ giới Tỳ khưu 

phải giữ 227 giới. 
Cũng có thể người đi tu nếu không muốn thụ 

giới Tỳ khưu thì có thể giữ ở bậc Sa di suốt đời.
Người nam đi tu theo Phật giáo Nam tông trên 

tinh thần tự nguyện, tuy nhiên chỉ được nhận vào 
chùa và được thụ giới Sadi khi đáp ứng được một 
số yêu cầu cơ bản:

- Phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người 
nuôi dưỡng (nếu còn nhỏ). Người nam đã có gia 
đình muốn vào chùa tu phải được sự đồng ý của 
vợ.

- Phải là công dân tốt, không trong tình trạng vi 
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Lễ dâng cơm Tết Chol-chnam-thmay

phạm pháp luật.

- Phải có thầy dẫn dắt và có những vật dụng cần 
thiết của một nhà sư.

Về đời sống hàng ngày, Phật giáo Nam tông 
thực hành theo giới luật Phật giáo Nguyên thủy nên 
không ăn chay như Phật giáo Bắc tông, họ sống 
bằng sự dâng cúng thức ăn mỗi ngày của Phật tử. 
Các sư chỉ ăn 2 bữa một ngày, vào buổi sáng sớm 
và trước giờ Ngọ (12 giờ trưa). Sau 12 giờ trưa cho 
đến hết đêm nhà sư chỉ được dùng vật lỏng để 
uống, như: nước, sữa, trà… Trong một năm có thời 
gian do bận việc mùa vụ, Phật tử không được rảnh 
rỗi thì Ban Quản trị chùa có thể trao đổi với các gia 
đình Phật tử dâng cúng theo từng ngày nhất định, 
tránh ngày thì quá nhiều, ngày lại quá ít. Nếu tín đồ 
bận, các sư có thể nhận thực phẩm do các gia đình 
dâng cúng, đem về chùa nhờ người nấu.

Đối với người Khmer, các vị sư có vị trí và ảnh 
hưởng rất lớn. Nhà sư được coi là đại diện cho Đức 
Phật để truyền dạy và giáo hóa chúng sinh, bởi vậy 
vị sư luôn là người thày được tôn kính và tin tưởng. 
Theo truyền thống từ xa xưa của người Khmer 
Đồng bằng sông Cửu Long, tuyệt đại bộ phận người 
dân theo Phật giáo thuộc hệ phái Nam tông, do đó 
khi nói đến dân số người Khmer ở Việt Nam cũng 
đồng nghĩa với việc có thể hiểu đó là số lượng Phật 
tử, tín đồ Phật giáo (trừ những vị sư đang tu trong 
chùa được coi là nhà tu hành). Có thể nói, đời sống 
thường nhật của đồng bào Khmer và Phật giáo Nam 
tông Khmer không thể tách rời. Các vị sư đến chùa 
tu đều là con em của đồng bào dân tộc Khmer, 
chùa là nơi tu hành của các vị sư sãi, là nơi làm lễ 
của đồng bào, là nơi giáo dục đào tạo dạy chữ, dạy 
nghề cho con em của đồng bào dân tộc, là trung 
tâm văn hóa của dân tộc, là bảo tàng lưu giữ  các 
hiện vật từ đồ thờ tế tự, điêu khắc, chạm trổ, ghe 
ngo (để dùng đua trong các lễ hội dân gian)… đồng 
thời cũng là nơi thờ cúng những người thân của 
đồng bào dân tộc Khmer sau khi mất.  Sinh hoạt 
trong gia đình, cộng đồng Phum, Sóc của người 
Khmer đa phần đều gắn với tín ngưỡng và triết 
lý của đạo Phật. Các công việc của gia đình cũng 
như sinh hoạt văn hóa, lễ hội của cộng đồng đều 
có sự tham dự của các vị sư. Đại bộ phận các 
ngôi chùa Khmer đã trở thành nơi hội tụ, điểm 
đến và là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng 
làng xã Khmer Việt Nam.

Năm 1964 Phật giáo Khmer Nam bộ thành 
lập Hội đoàn kết sư sãi yêu nước khu Tây Nam 
bộ do Hòa thượng Thạch Som làm Hội trưởng. 
Tiếp sau đó là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long lần lượt thành lập, hoạt động. Hội đoàn 
kết sư sãi yêu nước đã là nơi quy tụ sư sãi, đồng 

bào, Phật tử Khmer nêu cao tinh thần yêu nước, 
đấu tranh đòi độc lập dân tộc, chống lại mọi sự 
xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Phật giáo 
Nam tông Khmer luôn sát cánh cùng cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam đóng góp sức người, sức của cho 
kháng chiến đến ngày toàn thắng. 

Sau năm 1975, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước 
Tây Nam bộ nói chung và Hội đoàn kết sư sãi yêu 
nước ở các tỉnh nói riêng vẫn tiếp tục hoạt động, 
tập hợp sư sãi, đồng bào Phật tử tham gia khôi 
phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết nước nhà. Đến 
năm 1980, hưởng ứng chủ trương chung của các 
vị lãnh đạo các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả 
nước cũng như thể theo ý nguyện của đông đảo 
Tăng Ni, Phật tử trong cả nước, đại diện Hội đoàn 
kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ đã tham gia Ban 
vận động thống nhất Phật giáo trong cả nước và 
đến tháng 11/1981, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước 
miền Tây Nam bộ do Hòa thượng Dương Nhơn làm 
trưởng đoàn cùng với 8 tổ chức, hệ phái Phật giáo  
đã thống nhất thành lập một tổ chức chung đại diện 
cho Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và 
ngoài nước, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Tuy nhiên, ngay tại Lời nói đầu của Hiến chương 
GHPGVN đã khẳng định: "Sự thống nhất Phật giáo 
Việt Nam xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý 
chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, 
đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống 
hệ phái cũng như các pháp môn và phương tiện tu 
hành đúng chính pháp".

Trong ngôi nhà chung của GHPGVN, 30 năm qua 
Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục có những đóng 
góp công sức xây dựng GHPGVN, đất nước Việt 
Nam vững mạnh và trường tồn, góp phần bảo tồn 
bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, làm phong phú 
thêm truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, xứng 
đáng với truyền thống của Phật giáo Việt Nam là 
một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
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Am Ngoïa Vaân treân ñænh Yeân Töû 
ñoùn moät kyø nhaân ñeán töø chaâu AÂu

Phùng Nguyên

Bình minh, nắng mới đã lấp loá trên đỉnh Yên 
Tử cao vọi đầy mây mù, giáo sư Ivo Vasiljev, 

bắt đầu cuộc hành trình. Nhìn đỉnh núi cao mấy nghìn 
mét so với mặt nước biển, những người cùng đoàn 
đều ái ngại, chẳng hiểu ông Tây gần 80 tuổi này có 
đủ sức lên tới am Ngọa Vân không, lên rồi liệu có 
xuống nổi trong ngày? Giáo sư Ivo cười - gương mặt 
lộ vẻ háo hức như một chàng trai nói rành rọt bằng 
tiếng Việt: “Yên tâm, tôi đủ sức”.

Giáo sư Ivo có thể gọi là kỳ nhân: ông biết tới 10 
ngoại ngữ: tiếng Czech, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Triều Tiên, tiếng Đức, tiếng 
Nhật, tiếng Malaysia... Khả năng ngoại ngữ của ông 
đặc biệt đến nỗi giáo sư Keity Price ở London- Anh 
quốc đã phải chụp lại bộ não của GS Ivo để nghiên 
cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của giáo 
sư Ivo rất trẻ. Dường như cứ biết thêm một ngoại 
ngữ thì bộ não của ông lại trẻ ra.

Tôi cảm nhận được chất trẻ ấy khi cùng ông cất 
bước leo lên đỉnh Ngoạ Vân... Vừa đi, giáo sư Ivo 
vừa tâm sự: “Trong gần 10 ngoại ngữ mà tôi đã 
làm chủ, tôi nặng lòng nhất với tiếng Việt. Tôi có cơ 
duyên với Việt Nam, cách đây 50 năm, ngay khi còn 
là sinh viên đại học tổng hợp Praha, tôi đã tìm hiểu 
về Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Triều 
Tiên, Viện nghiên cứu phương Đông cần một chuyên 
gia về văn hoá - lịch sử Việt Nam. Tôi nhận việc ấy 
ngay và bắt đầu học tiếng Việt, càng học càng bị 
cuốn hút. Và từ đó bắt đầu một vòng tròn cho đến 
tận hôm nay: Sang Việt Nam nghiên cứu, về Czech 

giảng dạy môn Việt Nam học, dạy tiếng Việt cho 
người... Việt ở Czech, rồi lại sang Việt Nam. 50 
năm qua, tôi đã 50 lần sang Việt Nam, nhưng lần 
thứ 50 này rất đặc biệt khi tôi đọc bài tham luận 
tại hội thảo “Trần Nhân Tông và con đường chính 
pháp” tổ chức tại Hoàng thành. Tôi rất ngưỡng mộ 
đức Phật hoàng”.

Những người dự hội thảo đã xúc động khi nghe 
giáo sư Ivo đọc tham luận về Phật hoàng Trần 
Nhân Tông bằng thứ tiếng Việt rất chuẩn: “Đức 
Trần Nhân Tông còn là nhà tư tưởng và triết học vĩ 
đại hiểu được triệt để bản chất của đạo Đức Phật 
để lại với nhân loại và giải thích cách kết hợp đạo 
với đời để con người có thể vừa tìm hạnh phúc cá 
nhân, vừa thực hiện sứ mạng xã hội của mình ở 
mọi vị trí xã hội...”.

Lần thứ 50 đến Hà Nội, lịch làm việc kín đặc, 
nhưng giáo sư Ivo vẫn tha thiết với cái tâm nguyện 
có vẻ như không phù hợp với tuổi 76 của ông: lên 
am Ngọa Vân viếng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Giờ đây, những bước chân của giáo sư vừa 
nhẫn nại, vừa phấn khích bước lên những đỉnh dốc 
Yên Tử. Núi càng lên cao càng dốc. Hoang vắng 
như 700 năm trước Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
đã chọn nơi thâm sơn cùng cốc này để tránh sự 
thăm viếng của quân thần bởi lúc ấy đường qua 
chùa Giải Oan lên Hoa Yên đã khá phong quang 
nên ngựa xe võng lọng thường đến phá tan sự tĩnh 
mịch chốn tu hành.

GS Ivo dịch bia đá.

GS Ivo viếng Phật hoàng Trần Nhân Tông 
trong am Ngọa Vân.
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Xung quanh tôi chỉ có rừng cây, núi đá, một 
cơn gió mát lành ùa tới và nắng cũng trong veo 
như thủy tinh. Giáo sư Ivo đầu trọc, mồ hôi nhễ 
nhại, dang tay đón gió, cảm khái thốt lên: “Tóc 
tôi đang bay”.

Cơn gió đến rồi đi, chỉ có nắng mỗi lúc một 
gay gắt, gần tới giờ ngọ mà đường lên Ngọa Vân 
vẫn trập trùng những dốc đèo phía trước. GS Ivo 
mồ hôi nhễ nhại, ông đã cởi hết cúc áo sơ mi, tay 
chống gậy, bước chân đã run run. Tôi nắm tay 
giáo sư bước qua con dốc cao, giữa lưng chừng 
núi chợt nghe ông đọc mấy câu thơ: “Đi đường 
mới biết gian lao; Núi cao rồi lại núi cao trập 
trùng; Núi cao lên đến tận cùng; Thu vào tầm 
mắt muôn trùng nước non”. Đây chính là bài “Đi 
đường” trong tập Ngục trung Nhật Ký của Hồ 
Chí Minh. Tôi đã thôi ngạc nhiên khi biết chính 
giáo sư Ivo là người dịch tập thơ “Nhật ký trong 
tù” từ nguyên bản tiếng Hán sang tiếng Czech, 
được xuất bản ở Tiệp Khắc năm 1985 và được 
người dân xứ này đón nhận nồng nhiệt. Trong 
hồi ức của GS Ivo, những lúc dịch thơ lúc nào 
cũng thường trực hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bởi chính ông đã từng phiên dịch cho Người.

GS kể: “Tháng 10-1960, khi đoàn đại biểu 
Chính phủ Tiệp Khắc do Thủ tướng Lenart dẫn 
đầu sang thăm Việt Nam, tôi được mời là một 
trong những phiên dịch của đoàn. Tôi có mặt 
bên cạnh Thủ tướng Lenart khi ông nói chuyện 
với Bác Hồ, với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác 
Hồ biết tôi sử dụng thành thạo tiếng Việt và Bác 
đã mời tôi dự bữa cơm thân mật cùng hai đoàn 
đại biểu Chính phủ. Bác mời tôi ngồi bên cạnh và 
Bác nói: “Hôm nay chú không cần phiên dịch gì 
hết vì chú là khách của Bác”. Một vị Chủ tịch một 
nước đang chiến tranh như Việt Nam, đang phải 
lo rất nhiều việc đại sự, mà lại quan tâm đến một 
nhân viên như tôi khiến tôi rất xúc động. Những 
nét nhân văn trong ứng xử đó của Bác Hồ và 
nhiều đồng chí của Người đã “bỏ bùa” tôi, khiến 
tôi muốn gắn bó và đưa hình ảnh của Việt Nam 
ra với bạn bè quốc tế”.

Quá trưa, am Ngọa Vân hiện ra trên đỉnh núi, 
GS Ivo nở một nụ cười lóa nắng, rốt cuộc niềm 
mong đợi bấy lâu của ông cũng đã đến. Ông 
run rẩy bước vào am Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông từng ngồi thiền và viên tịch. Và 
giáo sư thắp hương, cúi mình trước pho tượng 
đồng trong tư thế nằm của Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông. Am Ngọa Vân, một ông Tây thắp 

hương và khấn đức Phật Hoàng bằng tiếng Việt. 
Và cũng chính ông Tây đó khi lần đọc và dịch 
những dòng chữ Hán khắc trên bia đá cổ có từ 
đời Trần.

Đã đến giờ phải xuống núi. Dù việc đi am 
Ngọa Vân chỉ trong một ngày là quá tải đối với 
cả thanh niên, nhưng ông Tây 76 tuổi này vẫn 
mỉm cười và cùng dang tay nhảy lên không 
trung để chụp ảnh kỷ niệm với các bạn trẻ. Vừa 
nhảy ông vừa đọc câu thành ngữ: “Cưa sừng 
làm nghé”. Lúc này thì tôi ngỡ ông là người Việt 
Nam và đang trai trẻ.

(tiếp theo trang 12)

- Bà chị ấy bị mất, thân bị quăng vào nghĩa địa, 
thi thể trương phồng lên, xanh đen, nát thối. 

- Thân bị quăng vào nghĩa địa, bị quạ, diều 
hâu, chim kên, côn trùng ăn.

- Với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt và máu, còn các đường gân cột lại. Các 
bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính 
thịt, còn dính máu, còn gân cột lại.

- (Như trên) không dính máu, chỉ còn xương 
trắng màu vỏ ốc… chỉ còn một đống xương… chỉ 
còn xương thối trở thành bột.

c. Sự xuất ly: Sự điều phục dục ái đối với các 
sắc pháp (kết luận như trên dục).

3. Các cảm thọ:

a. Vị ngọt: Trong khi chứng sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền, thời không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả 
hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô 
hại. Tối thượng vô hại ấy là vị ngọt của cảm thọ.

b. Nguy hại: Các cảm thọ, chuyển biến vô 
thường.

c. Sự xuất ly: Sự nhiếp phục dục ái đối với các 
cảm thọ.

Những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào không như 
thật quán tri vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly 
của các cảm thọ, những vị này nhất định không 
như thật liễu tri các cảm thọ của chúng, cũng 
không có thể làm cho các người khác liễu tri các 
cảm thọ của chúng. Trái lại, những Sa môn, Bà la 
môn nào như thật quán tri vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các cảm thọ, những vị ấy như 
thật liễu tri các cảm thọ của chúng và có thể làm 
cho các người khác như thật liễu tri các cảm thọ 
của chúng.
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Phoûng Vaán Hoøa thöôïng

Bài & ảnh: Chơn Minh - Hoàng Anh

Qua quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ Thời Đinh, Lê, Lý, Trần cho tới lịch sử đương 
đại, dân tộc Việt Nam  đã nhận được chân giá trị việc đóng góp trí tuệ và đức hạnh của một số 

nhà sư Phật giáo vào thế pháp, góp phần xây dựng Tổ quốc, xã hội ngày một phồn vinh. 

Thượng tọa Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW GHPG Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp 
Trung ương GHPG Việt Nam, Trụ trì chùa Bằng A và chùa Lý Quốc Sư – Hà Nội là một trong những  bậc 
chơn tu, tâm từ rộng mở. Thượng toạ quan tâm sâu sắc đến đạo đức và lối sống của thế hệ trẻ, có những 
nỗi ưu tư đối với người dân Việt xa quê hương, mong muốn giúp họ có thêm niềm tin trong Phật Pháp. 
Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng rất quan tâm và ủng hộ công việc hoằng truyền Phật giáo Nam Tông tại 
miền Bắc, góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Thượng tọa Bảo Nghiêm là hình ảnh của một tăng sĩ đương đại trong thế kỷ XXI  đa dạng và linh hoạt 
nhưng vẫn luôn luôn đề cao đức hy sinh và một lòng hướng về dân tộc, về sự phát triển của Phật giáo trên 
tinh thần đoàn kết các hệ phái Phật giáo trong nước.

PV: Xin Hòa thượng (HT) cho biết vài 
nét về bản thân và quá trình tu học?

HT. Bảo Nghiêm: Tôi sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình cách mạng. Lúc 
nhỏ có cơ duyên tiếp cận nhiều với Đạo 
Phật. Năm 15 tuổi xuất gia, đến năm 1985 
tốt nghiệp trường Cao Cấp Phật học hạng 
ưu. Sau được Giáo hội phân công về sinh 
hoạt tại Thành hội Phật giáo Hà Nội và làm 
giảng sư các trường Cơ bản và Cao cấp 
Phật học Hà Nội, là tu sĩ giảng viên đầu 
tiên dạy Phật Pháp tại trường Quốc gia hệ 
Đại học. Tôi được bổ nhiệm trụ trì chùa Lý 

Triều Quốc Sư và kiêm nhiệm Trụ trì chùa 
Bằng A. Năm 1997 được suy cử trong Ban 
Thường trực, kiêm Uỷ viên kiểm soát Hội 
đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Hoằng Pháp 
Trung ương, Phó Thư ký ban Giáo dục Tăng 
Ni Trung ương và được tấn phong Thượng 
tọa, là giới sư các giới đàn Phật giáo Hà Nội 
và một số tỉnh thành miền Bắc sau an cư 
kiết hạ. Năm 2006 tôi làm  Phó Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, phụ 
trách giáo dục đào tạo và công tác của sinh 
viên. Năm 2007, tại Đại hội VI của GHPG 
Việt Nam, tôi được suy cử làm Phó Chủ 

Thích Baûo Nghieâm 
Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng Trò söï GHPGVN
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tịch Hội đồng Trị sự TW GHPG Việt Nam, 
kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPG 
Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2012. Năm 2008 
làm Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo 
Hà Nội mới (Hà Nội và Hà Tây). Năm 2011 
tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo 
học và hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIII 
nhiệm kỳ 2011-2016.

PV: Xin HT cho biết việc tiếp nhận, trùng 
tu chùa Bằng A như thế nào? 

HT. Bảo Nghiêm: Chùa Bằng trải qua 
một thời gian dài 50 năm không có Sư trụ 
trì nên hoang vắng, xuống cấp, cỏ dại  mọc 
um tùm. Chùa ở tại một làng nghèo, hầu 
hết người dân nơi đây rất khó khăn. Theo 
phương châm “Tiền khai sáng, hậu trùng 
tu'' cho nên, năm 1996 khi được bổ nhiệm 
làm trụ trì chùa Bằng, tôi bắt tay vào dọn 
dẹp, sửa sang lại, dần dần ngôi chùa trở 
nên khang trang hơn. Đây cũng là nơi đầu 
tiên nuôi dưỡng 17 tăng sinh miền Trung và 
miền Nam của khóa IV Học viện Phật giáo 
Hà Nội niên khóa 2003-2007. Từ đó môi 
trường tu học ở chùa Bằng ngày càng thu 
hút tăng sinh nhiều hơn. Đến năm 2009 - 
2010, với sự đóng góp của nhiều tấm lòng, 
chúng tôi hoàn thành xây dựng khu nhà 
5 tầng, có thêm 700m2 nhà ở ngoài vườn 
Quan thế Âm. Đây là nơi tổ chức những 
khóa tu Mùa Hè cho thanh thiếu niên, khóa 
tu 48 giờ cho sinh viên, khóa tu một ngày 
an lạc, khóa tu ba ngày dành cho Phật tử 
trung niên và lão niên.

Có thể nói những sinh hoạt tôn giáo tại 
chùa Bằng trong các năm gần đây luôn thu 
hút đông đảo Phật tử kể cả những người 
ngoài tôn giáo tham gia do nhà chùa cải 
thiện cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu 
tu học của đại chúng. Hiện nay những mô 
hình tu học của chùa Bằng đang được nhân 
rộng ra các chùa ở miền Bắc.

PV: Với cương vị là Trưởng ban Hoằng 
Pháp TW GHPGVN, xin HT cho biết những 
tiêu chí trong công tác hoằng pháp và làm 
thế nào để thực hiện hiệu quả Đạo pháp 
gắn liền với Dân tộc? 

HT. Bảo Nghiêm: Ban Hoằng Pháp do 
tôi làm Trưởng ban, kế thừa thành quả của 
HT. Trí Quảng đã làm, tôi luôn lắng nghe 
và học hỏi những kinh nghiệm của những 
bậc Tôn Túc đi trước. Phật giáo luôn đồng 
hành cùng dân tộc từ bao đời nay. Tôi rất 

quan tâm việc thể nhập Phật pháp vào đời 
sống  và đặc biệt chú trọng nhiều tới giới trẻ 
với những vấn đề thuộc tâm sinh lý thanh 
thiếu niên. Do đó, tôi chú trọng đến vai trò 
hoằng pháp viên nhằm phổ biến phật pháp 
sâu rộng trong quần chúng, đặc biệt trong 
giới trẻ, trước tiên là văn hóa nghi lễ của 
Phật giáo phối hợp với nếp sống văn hóa 
dân gian của dân tộc Việt Nam. Qua đó giữ 
gìn và phát triển truyền thống văn hoá Đạo 
Phật và Đạo thờ Ông Bà của dân tôc Việt 
Nam. Tôi có viết luận văn với chuyên đề 
“Mối quan hệ giữa Phật giáo và Tín ngưỡng 
Dân gian Việt Nam'', và viết cuốn sách “Hà 
Nội Danh Lam Cổ Tự” với hình ảnh do nhiếp 
ảnh gia Võ Văn Tường thực hiện.  

PV: Thưa HT, trong xu thế phát triển 
hiện nay, theo HT, PGVN cần có những định 
hướng nào cho sự phát triển của Đạo Phật 
Việt Nam? 

HT. Bảo Nghiêm: Trong thực tế về 
mặt đời sống tâm linh thì chúng ta đã bỏ 
ngỏ một lực lượng phật tử Việt Kiều đang 
sinh sống ở nước ngoài, nhất là các nước 
Đông Âu như Đức, Tiệp khắc, Ba Lan,                                
Hungari và Nga. Nếu Giáo hội không lưu tâm 
thì vô tình sẽ dẫn đến khủng hoảng niềm 

Ngôi đại tháp 13 tầng của chùa Bằng A
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tin lẫn ý thức dân tộc trong một bộ phận 
Phật tử ở nước ngoài mà hệ quả là dẫn đến 
sự cải đạo cùng với việc xóa bỏ ý thức hệ 
dân tộc. Do vậy, trong nhiệm kỳ này sau 3 
lần đi hoằng pháp ở nước ngoài, tôi nhận 
thấy nên tiếp tục chương trình hoằng pháp 
này cho cộng đồng người Việt hải ngoại ít 
nhất mỗi năm ba lần vào dịp Tết, Lễ Phật 
Đản và Lễ Vu Lan. Việc hoằng pháp nước 
ngoài thỉnh thoảng nhận được sự hỗ trợ 
tịnh tài của Phật tử. Nhưng do hiểu được 
tâm tư nguyện vọng của những người con 
Phật xa quê hương, năm 2011 chúng tôi 
tiếp tục thực hiện những chuyến đi hoằng 
pháp bằng kinh phí tự túc và ở tại nhà dân 
suốt 18 ngày. Qua đó, mối quan hệ Thầy 
Trò, tình đồng bào ruột thịt phát triển ngày 
càng tốt hơn, và đặc biệt khơi dậy nếp sống 
văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam 
ở xứ người. 

Đối với việc tiếp cận Phật giáo quốc tế 
và khu vực thì tôi cho rằng các nhà Sư Việt 
Nam phải luôn nắm cơ hội quảng bá văn 
hóa dân tộc Việt Nam với bạn bè  quốc tế. 
Đây được xem là tiêu chí hàng đầu để cho 
thế hệ con em Việt kiều, kể cả người nước 
ngoài biết được nguồn cội và đạo Phật Việt 
Nam. 

PV: Xin HT cho biết những thuận lợi và 
khó khăn trong hoằng pháp hiện nay của 
PGVN?

HT. Bảo Nghiêm: Việc gì cũng có hai 
mặt nhưng thuận lợi thì nhiều, tuy nhiên có 
nơi chính quyền địa phương vẫn chưa hiểu 
được giá trị của Đạo Phật trong đời sống 
tâm linh của người Việt Nam thì chúng ta 
phải biết kiên nhẫn và chứng tỏ chân giá trị 

của một nếp sống “Tốt 
đời, đẹp đạo. Ta phải 
làm tốt việc hoằng pháp 
độ sinh ngay tại địa 
phương, khuyến khích 
tu sĩ tham gia các công 
tác xã hội từ thiện, các 
phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, làm sao 
cho mỗi tăng sĩ Phật 
giáo thực sự là một sứ 
giả của Như Lai thì tôi 
tin rằng chẳng bao lâu 
giáo pháp của đức Phật 
sẽ lan tỏa sâu rộng 
trong quần chúng.

PV: Thưa HT Như 
vậy, một tu sĩ muốn làm tốt việc Phật sự 
cần phải sống như thế nào? 

HT. Bảo Nghiêm: Nếu làm trụ trì, vị 
Thầy đó phải có tâm bao dung và đức hy 
sinh nhẫn nại, năng động, tận tụy trong 
Phật sự, từ, bi, hỷ, xả với mọi người, mọi 
giới để giữa vị trụ trì và đại chúng, Phật 
tử không có khoảng cách, nhờ vậy đem 
lại lợi lạc cho cộng đồng. “Tu sĩ Phật giáo 
biết cách hòa đồng chứ không hòa tan cho 
nên cần giữ gìn thanh quy, giới luật  đã có 
tự ngàn  xưa thời Đức Phật còn tại thế với 
những gì tiếp thu trong thời đại mới được 
gọi là “Tiếp biến văn hóa” nhưng vẫn giữ 
được bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hội 
nhập toàn cầu thì Tu sĩ Phật giáo ngày nay 
so với tu sĩ những thập niên trong thế kỷ 
XX đã khác rất nhiều về mọi mặt:  Trình độ 
Phật Pháp, kiến thức tổng quát về thế học, 
khả năng hoằng pháp, sử dụng những tiến 
bộ khoa học, công nghệ thông tin phục vụ 
cho công việc hoằng pháp và tu học. 

Tôi mong muốn ngày càng có nhiều vị sư 
đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm của 
mình trong sự nghiệp hoằng pháp chung 
của GHPGVN để thể nhập Phật Pháp sâu 
rộng và hiệu quả hơn trong xã hội đương 
đại.

PV: Là Đại biểu Quốc hội, HT kỳ vọng 
điều gì?

HT. Bảo Nghiêm: Tôi mong sao phản 
ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân 
đến với cơ quan quyền lực cao nhất nước 
và đóng góp trí tuệ của mình khi tham gia 
biểu quyết việc lập pháp, hình thành những 
đạo luật, quyết sách của Nhà nước, những 
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chính sách an sinh xã hội, xây dựng đất nước. 
Tôi cũng kỳ vọng là mang được tiếng nói đại 
diện cho Phật tử cả nước nói riêng và các tôn 
giáo tại Việt Nam nói chung để Đảng và Nhà 
nước có những quyết sách về tôn giáo chuẩn 
xác hơn, tích cực hơn. Tham vấn cho Quốc 
hội trong Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Thanh 
thiếu niên Nhi đồng.

Có thể nói các bậc thiền sư tiền bối như 
Khuông Việt, Vạn Hạnh v.v... lấy tu tập là 
chính. Vì ngày xưa ở nước ta Phật giáo là 
quốc giáo. Nhưng nếu được mời vào cung 
thì các nhà sư vẫn có nhiều đóng góp to lớn 
trong việc giúp vua trị nước an dân, gọi là 
hoằng đạo với vua còn ở làng xã thì các nhà 
sư hoằng pháp cho dân. Sự tham gia vào 
việc trị nước ngày nay của một số tăng sĩ 
trong hệ thống chính quyền là quá trình thể 
nhập đạo với đời giống như các vị cao tăng 
thạc đức tiền bối xưa đã từng làm. Ở đây 
chúng ta cần hiểu thật khách quan vấn đề 
này. Những vị tăng sĩ đó phải minh định lập 
trường bản thân là đứng ngoài vòng danh lợi, 
xác định rõ phạm trù Đạo và Đời để không bị 
ô nhiễm lợi danh. 

PV: Trong bài phát biểu của mình tại 
Quốc hội khóa XIII “Về giải pháp ngăn ngừa 
tội phạm bằng Phật giáo đối với giới trẻ Việt 
Nam”, HT đã có những chia sẻ gì với những 
thế hệ trẻ của đất nước? 

HT. Bảo Nghiêm: Tôi mong muốn các 
bậc cha mẹ phải là tấm gương đạo đức tốt 
đẹp cho con cái, có trách nhiệm giáo dục con 
cái trong gia đình. Giáo dục gia đình rất quan 
trọng trong việc hình thành nhân cách cho 
trẻ. Đối với các bạn trẻ, làm con phải gìn giữ 
nề nếp gia phong của gia tộc và phải biết yêu 
thương nhau, kính trên nhường dưới, lúc nào 
cũng hướng về truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, biết yêu Tổ quốc và bảo vệ đất nước, 
cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
và không ngừng hoàn thiện, vươn tới chân, 
thiện, mỹ trong một đời người. Ngày nay, 
chúng ta thấy có những suy giảm xuống cấp 
về đạo đức xã hội thì trách nhiệm này cũng là 
của chư tăng, ni. Theo quan điểm Phật giáo 
thì phải trị nhân trước chứ không trị quả như 
thế pháp đang áp dụng. Do vậy, giáo dục 
đạo đức cho giới trẻ trong xã hội đương đại 
phải được Tăng, ni chú trọng trong công tác 
hoằng pháp độ sanh để ngăn ngừa tội lỗi.

PV: Thưa HT, trong thời gian tới có một số 
nhà sư Phật giáo Nguyên Thuỷ muốn hoằng 

pháp hoặc xây chùa tại miền Bắc. Về việc 
này Ngài có ý kiến như thế nào? 

HT. Bảo Nghiêm: Trước nhất chúng 
ta đừng nên quan niệm chuyện tông phái. 
Chúng ta như cùng một cây, một gốc dù 
cành già hay non đều bổ sung cho nhau, tạo 
nên vẻ đẹp riêng của cây tựa như các pháp 
môn khác nhau của Đức Phật đều đưa con 
người đến giải thoát. Một câu nói xưa kia 
của Lục Tổ Huệ Năng “Người thì có kẻ Nam, 
người Bắc, nhưng Phật tính thì ai ai cũng 
giống nhau” cho nên tôi hoàn toàn ủng hộ 
việc hoằng truyền Phật giáo Nguyên thuỷ tại 
miền Bắc. 

Theo Bắc Truyền thì mọi việc phải khế lý, 
khế cơ, khế thời và khế xứ. Nói gì thì cũng 
phải theo tư tưởng giáo lý của Đức Thế Tôn 
là tùy theo căn cơ của Phật tử, tùy thời, tùy 
trú xứ nơi hoằng pháp. Nghi lễ Phật giáo theo 
Bắc Truyền có khác và rườm rà hơn nghi lễ 
giản dị của Phật giáo Nam Truyền như thời 
Đức Phật, cũng như quan niệm về thờ tự rất 
đa dạng và quan điểm ẩm thực chay mặn 
trong tu hành khác nhau. Vì chính sự hòa 
quyện của Phật giáo miền Bắc vào với tín 
ngưỡng dân gian mới giúp Phật giáo tồn tại 
qua các giai đoạn lịch sử như từ thời Hậu Lê 
vì không có Phật giáo dân gian thì sẽ không 
có Phật giáo Bắc truyền. Bây giờ chúng ta 
đang đưa Phật giáo Dân gian về với Phật 
giáo Bắc truyền. Tại miền Bắc, nhà sư Phật 
giáo Nguyên thủy phải có sự kham nhẫn vì 
những thủ tục cúng bái theo tín ngưỡng dân 
gian. 

Một vấn đề khác là các tăng tài Phật giáo 
Nguyên thuỷ nên ra ngoài Bắc hoằng pháp 
khế hợp giữa Tịnh và Thiền.

Tôi ủng hộ quan niệm hoằng truyền Phật 
giáo Nguyên thuỷ tại miền Bắc nhưng cách 
hoằng truyền như thế nào thì chúng ta phải 
thật cẩn thận nghiên cứu kỹ. Việt Nam ta có 
câu “Đất vua, chùa Làng, phong cảnh Bụt” 
có nghĩa Sư ở đâu thì phong cảnh Bụt ở đó. 
Chủ yếu là mang giáo pháp Phật đến với 
quần chúng và những phương pháp tu tập 
đặc thù đến với nhân dân. Khi người dân đã 
thấm hương vị của Đạo pháp thì người ta sẵn 
sàng vì Đạo Pháp tất cả.

PV: Xin cảm ơn Hòa thượng đã dành thời 
gian cho Tạp chí Phật giáo Nguyên Thuỷ 
trong buổi phỏng vấn hôm nay. Xin kính chúc 
Hòa thượng an lạc. 
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Tôø lòch gôõ moãi ngaøy

Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng 
khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ 

quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn 
nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các 
bậc tiền bối! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm 
đắc việc này lắm!

Ví như, sáng thứ 2 tuần trước, ngủ dậy liền 
đến bóc tờ lịch, tờ mới có ghi câu danh ngôn của 
Turenne: “Tôi có ý kiến này muốn tặng bạn: Đó là, 
mỗi khi bạn muốn nói, bạn hãy làm thinh”. Xem 
câu ấy xong, tôi ngẫm nghĩ… và thấy có lý, hay 
lắm. Quá hay đi chứ! Lời khuyên răn này rất xác 
đáng, đã đúc kết một kinh nghiệm quí báu trong 
cuộc sống đầy những chuyện khôn lường của lòng 
dạ con người! Và, ngày hôm đó tôi cẩn ngôn hơn! 
Tôi chỉ thực hành nửa câu nói ấy mà cũng thấy 
mình khá rồi! Còn thực hành nguyên câu dĩ nhiên 
là không nổi! Xin cảm ơn ông hay bà Turenne người 
nước nào tôi không rõ, đã cho tôi một chút của báu 
giắt lưng phòng thân trên đường đời gian truân! Tôi 
không muốn coi tiếp câu danh ngôn của ngày kế 
tiếp… Ừ, cứ giữ bí mật để đó, vội gì!

Đến sáng ngày thứ 3, ngủ dậy, tôi lại gỡ lịch, 
gặp câu nói của Swift: “Nổi giận là tự gánh giùm lỗi 
của người khác!”. Chí lý ! Dại gì mà nổi giận cơ chứ! 
Quả nhiên, câu ấy tác động nơi từng sâu thẳm tâm 
hồn, ngày hôm đó gặp nhiều việc bực mình, mà tôi 
đâu có thèm giận! Ngu gì gánh lỗi kẻ khác! Lại phải 
cảm ơn cái ông Swift hay bà Swift gì đó nữa!...

Rạng đông ngày thứ 4, lại ló tờ lịch ghi câu của 
Montesquieu: “Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ 
đâu phải lúc chết”. Chết rồi có phải làm gì nữa đâu 
mà cực với nhọc! Thế thì cũng chả nên khóc lóc mà 

làm chi! Ừ nhỉ! Lạ thật! Cái chết đột nhiên giảm bộ 
mặt khủng khiếp trong tâm tưởng tôi, nói chí tình 
cũng phải có chút ít tác dụng của Montesquieu mới 
ra thế! Và, ngày hôm đó tôi nghị lực hơn, yêu đời 
hơn! Lại cảm thấy mình cứng cáp lên!

Sang ngày thứ 5, tờ lịch hiện lên câu ngạn ngữ 
Ba Tư: “Lưỡi dài thu ngắn đời sống”. Ôi, quá chất 
lượng! Dân Ba Tư kinh nghiệm quá dày dặn! Nói 
lắm chỉ được cái “nguy to”, chỉ được cái “rước họa 
vào thân”! Còn nhớ trong ngày ấy, lúc nhậu cùng 
bạn bè, vậy mà tôi cũng ráng tịnh khẩu! Cứ sợ sa 
vào cái “vạ mồm”!

Đến ngày thứ 6, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn 
khác, thật cao siêu của Villier de l’Isle Adam: “Người 
nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về 
bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!” Câu này trong 
tầng sâu là đúng, nhưng thực hiện quả là thiên nan 
vạn nan! Lên hàng Thánh mới xài được! Tâm đắc 
lắm nhưng cứ cất yên đấy! Công lực chưa đủ, chờ 
thời gian nữa hẵng hay!

Sáng ngày thứ 7, lại ló câu của Cervantes: “Ăn 
to thì di chúc nhỏ”. Úi cha! Cũng có lý quá! Tôi coi 
tiếp luôn ngày Chủ nhật xem sao… Đó là câu của          
G. Herbert: “Ai cũng có một thằng điên trong ống 
tay áo”. Trời đất! Lại cũng quá đúng! Những lúc 
bưng ly bia, cốc rượu chỗ đông người, trong ống 
tay áo tôi thường rớt ra thằng điên, thậm chí đôi lúc 
rớt ra hai thằng! 

Ôi chao! Riêng về phần danh ngôn, tờ lịch vậy 
mà hay! Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn… tờ lịch gỡ 
mỗi ngày! Việc gì phải đi thư viện đọc sách hao thời 
gian, cứ lịch đấy mà học mãn đời không hết!... 

Ngô Phan Lưu
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KHAM NHAÃN –
Khoå Haïnh Toái Thöôïng
Chư Phật thường giảng dạy;

Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết bàn, quả tối thượng;
Xuất gia không hại người;
Bậc Sa môn vô hại.

Trong các dấu chân, dấu chân voi thâu nhiếp 
tất cả các dấu chân khác, trong các Pháp đứng 
đầu là Kham Nhẫn.

Và này các Tỳ khưu, thế nào là Tỳ khưu biết 
kham nhẫn?

Ở đây, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu kham nhẫn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, 
những cách nói mạ lỵ, phỉ báng, các cảm thọ 
về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, 
nhói đau, chói đau, không sung sướng, không 
thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các Tỳ 
khưu, là Tỳ khưu kham nhẫn. 

Chịu đựng tất cả các cảm giác thuộc về khổ 
thọ, không thích thú, không dễ chịu, đau đớn 
thậm chí đến tận cùng sức chịu đựng của thân, 
đến tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng mà 
không khởi lên tâm ưu, tâm khó chịu được gọi 
là Kham Nhẫn. Pháp này có giá trị vô cùng nên được 
cả ba đời Chư Phật đều tán thán, được nhắc đến 
trong Ovada Patimokkha- Giới bổn tóm tắt của Đại 
hội Thánh Tăng. 

Này các Tỳ khưu, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhẫn. Thế nào là năm?

Quần chúng ái mộ, ưa thích; không có người 
hận thù; không có nhiều người tránh né; khi mạng 
chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này.

Này các Tỳ khưu, có năm lợi ích này cho người 
có kham nhẫn.

(Tăng chi bộ- chương 5 pháp)

Người có kham nhẫn luôn dễ dàng chế ngự được 
tâm sân, tâm hại.

Người có kham nhẫn dễ dàng sống ở bất cứ trú 
xứ nào dù là khó khăn, vật thực ít ỏi, hàng tại gia ít 
tín tâm, vùng thời tiết khắc nghiệt, nơi nhiều muỗi 
mòng, rắn rết. Vì có những chướng ngại chỉ có thể 
vượt qua bằng Kham Nhẫn, chứ không có Pháp nào 
khác:

Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các Tỳ khưu, ở 
đây, có Tỳ khưu như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, 
nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, 
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sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhẫn những 
cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tánh kham nhẫn các 
cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc 
liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không 
thích thú, chết điếng người. Này các Tỳ khưu, nếu vị 
ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là 
các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ.

          (Trung bộ Kinh- Tất cả các lậu hoặc)

Kham nhẫn là sức mạnh của Sa môn trong thời 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Chính bởi Kham Nhẫn là 
một trong mười Parami (Ba la mật) nên những ai 
muốn chứng đắc quả vị A- La hán phải tu tập cho 
tròn đủ, những ai muốn chứng đạt quả vị Độc Giác 
Phật phải tu tập cho vượt trên, những ai muốn trở 
thành Bậc Toàn Giác phải tu tập cho toàn hảo.

Kham Nhẫn và Trí Tuệ là hai người bạn song hành 
với nhau, do thấy tác hại của tâm sân nên Kham 
Nhẫn chịu đựng, do biết rằng các cảm thọ không 
khả ái, khó chịu khốc liệt này là quả bất thiện hình 
thành không có nhân tạo tác ở hiện tại, mà chỉ là kết 
quả của nghiệp quá khứ nên Kham nhẫn chịu đựng. 
Nếu không Kham Nhẫn chấp nhận mà lăng xăng trốn 
chạy thì không thể phát sinh tâm định tĩnh, không có 
định không thể thấy biết như thật các Pháp, không 
thấy biết như thật thời không thể chứng ngộ Niết 
Bàn. 

Những người có đầy đủ Kham Nhẫn và Trí Tuệ sẽ 
vượt qua được những hoàn cảnh nguy nan, thậm chí 
ngay giữa hoàn cảnh nguy cấp lại là lúc họ chứng 
đạt.

Thời Phật còn tại thế, có bà thứ phi Sāmāvatī 
cùng với năm trăm cung nữ, bị hoàng hậu Māgandiyā 
chặn hết các cửa ra vào, chất củi đốt. Tuy nhiên giữa 
màn khói lửa dày đặc, Bậc Trí Nữ Sāmāvatī vẫn sách 
tấn các cung nữ kham nhẫn chịu đựng và hành thiền 
đến lúc mạng chung. Tất cả họ đều không có ai là 
phàm nhân.

Lại có vị trưởng lão sống ở Tích Lan bị bọn cướp 
trói bằng dây leo còn xanh, rồi nhốt trong căn chòi 
lá giữa rừng. Rừng bị cháy, vì bảo toàn giới cho tuyệt 
đối ngài đã không giựt đứt dây trói còn xanh, với 
Hỷ lạc, Định tĩnh sanh lên nhờ Giới, với Kham Nhẫn 
tuyệt luân chịu đựng lửa thiêu đốt, vị Tỳ khưu đã 
đoạn tuyệt hoàn toàn mọi trói buộc trên đời. 

Một câu chuyện khác về tấm gương Kham Nhẫn: 
thời Đức Phật có một thiện nam từ bỏ gia sản vô số, 
xuất gia làm tỳ khưu. Nhưng rủi thay chị dâu của vị 
ấy là kẻ tham ác, nghĩ rằng nếu em chồng mình quay 
trở lại đời sống tại gia thì phần tài sản kế thừa bị tổn 
giảm nên đã thuê bọn cướp đoạt mạng vị ấy. Khi bọn 

cướp vào khu rừng nơi Đại Đức trú ngụ, vị tỳ khưu 
đã thương lượng với chúng rằng: hãy cho ngài một 
đêm để hành thiền, sáng mai rồi sẽ giết. Bọn kẻ xấu 
ngu si ấy không có niềm tin vào sự chân thật, đã từ 
chối, sợ rằng ngài sẽ trốn chạy. Ngay tại chỗ ấy Đại 
Đức đã lấy một tảng đá lớn, ném vào chân mình, để 
chứng tỏ rằng mình sẽ không bỏ đi được đâu. Với 
Kham Nhẫn tuyệt vời, ngay trong đêm ấy Ngài đã 
tuyệt dứt mọi lậu hoặc. Vĩnh viễn không còn đến hay 
đi ở cõi đời này.

Bậc tròn đủ Kham Nhẫn và Trí Tuệ, chờ đợi họ là 
sự chứng đạt quả vị, bất kể ở trú xứ nào, bất kể hoàn 
cảnh nào, như trong câu chuyện về Ngài Punna:

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỳ khưu không hoan hỷ sắc ấy, không tán 
dương, không an trú luyến trước; do vị ấy không 
hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến 
trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, Ta nói rằng: "Do 
hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt"... Này Punna, có 
những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỳ khưu không 
hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú 
luyến trước; do vị ấy không hoan hỷ pháp ấy, không 
tán dương, không an trú luyến trước nên hỷ đoạn 
diệt. Này Punna, Ta nói rằng: "Do hỷ đoạn diệt nên 
khổ đoạn diệt".

Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời 
giáo giới vắn tắt này của Ta, Ông sẽ trú tại quốc độ 
nào?

- Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunāparanta, 
tại đấy con sẽ ở.

- Thô bạo, này Punna, là người xứ Sunāparanta. 
Ðộc ác, này Punna, là người xứ Sunàparanta. Nếu 
người xứ Sunāparanta, này Punna, chửi bới, nhiếc 
mắng Ông, thời này Punna, ở đây, Ông nghĩ thế 
nào?

- Nếu người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, chửi 
bới, nhiếc mắng con, ở đây, con sẽ nghĩ: "Thật là 
hiền thiện, người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo 
hiền thiện, người xứ Sunāparanta này! Vì những 
người này không lấy tay đánh đập ta". Như vậy, ở 
đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ở 
đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

- Nếu người xứ Sunāparanta, này Punna, sẽ đánh 
đập Ông bằng tay, thời ở đây, này Punna, Ông sẽ 
nghĩ thế nào?

- Nếu người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, đánh 
đập con bằng tay, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật 
là hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Thật 
là khéo hiền thiện, những người xứ Sunāparanta 
này! Vì những người này không đánh đập ta bằng 
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cục đất". Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như 
vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng nếu người xứ Sunāparanta, này     
Punna, đánh đập Ông bằng cục đất, thời ở đây, 
này Punna, Ông nghĩ thế nào?

- Nếu những người xứ Sunāparanta, bạch Thế 
Tôn, đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con 
sẽ suy nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunāparanta này! Vì những người này 
không đánh đập ta bằng gậy". Ở đây, bạch Thế 
Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, 
con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, 
này Punna, sẽ đánh đập Ông với gậy, thời ở đây, 
này Punna, Ông nghĩ thế nào?

- Nếu những người xứ Sunāparanta này, bạch 
Thế Tôn, sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con 
sẽ suy nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunāparanta này! Vì những người này 
không đánh đập ta bằng kiếm". Ở đây, bạch Thế 
Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, 
con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, 
này Punna, lại đánh đập Ông bằng kiếm, thời ở 
đây, này Punna, Ông sẽ nghĩ thế nào?

- Nếu những người xứ Sunāparanta, bạch Thế 
Tôn, đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con 
sẽ suy nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunāparanta này! Vì những người này 
không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén". Ở 
đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, 
bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, 
này Punna, sẽ đoạn mạng Ông với lưỡi kiếm sắc 
bén, thời ở đây, này Punna, Ông sẽ nghĩ như thế 
nào?

- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế 
Tôn, sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời 
ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Có những đệ tử của Thế 
Tôn, khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân 
và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Nay dầu 
không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao". Ở 
đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, 
bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

- Lành thay, lành thay, này Punna! Ðầy đủ với 
sự an tịnh từ điều này, Ông có thể sống tại quốc 
độ Sunāparanta. Này Punna, nay Ông hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. (còn tiếp)

Đây là trích đoạn bài văn của một học sinh lớp 
10, tên là Hà Minh Ngọc. Điều lạ không phải 

vì bài văn đạt điểm 9+, cũng không phải vì hành 
văn, ấn tượng, lạ ở chỗ là lời tâm sự của giáo viên 
với cô học trò nhỏ là tác giả bài văn.

Thaønh Coâng Chaân Chính
 ÔÛ Treân Ñôøi naøy

Hà Minh Ngọc

Đề bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà 
cuộc sống đã tặng cho em. 

Bài làm: Bản chất của thành công

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao 
kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó 
là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác 
đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ 
thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu 
sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy 
dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc 
sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được 
thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. 

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí 
bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân 
ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt 
đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang 
màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn 
cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên 
“chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi 
tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý 
nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc 
ấy long lanh in trong mắt mẹ. 

Thành công còn là câu chuyện về một cậu bé 
bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường 
được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu 
thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé 
trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, 
và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng 
đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã 
nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và 
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quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo 
đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu 
có mấy người đạt được? 

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn 
rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai mươi bảy 
điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi 
NV1 lấy tới hai mươi bảy phẩy năm? Đó thật ra 
không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - 
bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón 
họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực 
hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn 
nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của 
thành công. 

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu 
chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé 
nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã 
che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người 
mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ráp 
nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết 
luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ 
đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc 
đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng 
đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở 
đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ 
côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, 
tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? 

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một 
cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ 
khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. 
Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà 
lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 
20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao 
niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn 
đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại 
học cũng là ngày tốt nghiệp khóa học của một  
người cha. 

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học 
với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. 
Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành 
công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. 
Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh 
những cơ hội của đời mình để trở thành một 
người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của 
hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là 
một phụ nữ trung niên, người mẹ ấy vẫn nói với 
tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối 
với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe 
câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh 
phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng 
tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó. 

Con người luôn khát khao thành công, nhưng 
mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô 
nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành 

tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền 
một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin 
bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho 
mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về 
vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã 
thực sự thành công. 

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến 
với mình như đến với Abramovich - ông chủ 
của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công 
chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm 
sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn 
nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà 
Abramovich không nhận lại được từ những cầu 
thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người 
một cách giản dị và ngọt ngào như thế! 

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ 
đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải 
gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công 
ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một 
chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người 
Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, 
có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc 
mà thôi”. 

Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc 
được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được 
điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ 
của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành 
công. 
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Xuaân chuùc vu vô

Voâ löôïng tieáng lôøi, voâ löôïng xuaân 
Ñaát trôøi soâng nuùi môùi nhö taân 
Thoâng tuøng thay voû, uy cöông coát 
Soûi ñaù troùc reâu, hieån tuïc traàn 
Chuùc gioït söông chieàu ñuøa löõ quaùn 
Chuùc laøn naéng sôùm côït phong vaân 
Chuùc caønh hoa daïi vöôn traøn suoái 
Chuùc khoùm truùc giaø toûa rôïp saân 
Nhaïc ñieäu deá giun cung hôïp xöôùng 
Ca töø coùc nhaùi noát ñoàng ngaân 
Chuùc ong huùt nhuïy ñaày no maät 
Chuùc kieán tha moài cöùng maïnh chaân 
Naøng böôùm hoùa hình lìa moäng caûnh 
Chò coø thoaùt kieáp hieåu tieàn thaân 
Chôï vaøng caù ngaùp, toâm leân giaù 
Phoá ñoû voi leo, choù thieät phaàn 
Thaáy ñóa nhaëng bu – thöông troïc phuù 
Xem maâm ruoài ñaäu - meán thanh baàn 
Vu vô laém chuyeän, vu vô maõi 
Xuaân chuùc laøm ngöôøi: nhaân vò nhaân! 

Cuùng döôøng
Nguyeàn troïn kieáp maây söông
Hoùa laøm höông cuùng döôøng
Haèng haø sa caùt buïi
Voâ bieân coõi dieäu thöôøng.

Vui Xuaân Höôûng Loäc Suoái Tieân

Chieác AÙo Thieâng Lieâng

Coù moät ngöôøi mang chieác aùo thieâng lieâng,
Chieác aùo aáy Y ca sa thuø dieäu.
Xin toân kính maøu ca sa thöôøng chieáu,
Toûa thanh höông toûa aùnh saùng minh quang.
Xin coi ngöôøi nhö moät caùnh ñaïi baøng,
Ñang chuyeân chôû suoái nguoàn Vi dieäu phaùp,
Ñang ñaåy maïnh Nam toâng nguoàn Phaùp laïc.
Môû roäng ñöôøng cho nhaân loaïi theânh thang.
Cho nhaân thieân hoøa quyeän aùnh ñaïo vaøng,
Cho Phaät giaùo Nam toâng nguoàn xaùn laïn.

Hiền Giới

Teát Nhaâm Thìn quyù khaùch ñeán ñoâng
Suoái Tieân môû hoäi roàng thieân ñoùn chaøo
Vui xuaân coù caønh mai ñaøo
Coù Maïch Thuûy Döôïc aøo aøo tuoân ra
Laâu ñaøi tuyeát ngoïc sa hoa
Long Hoå traän chieán baén ra sôn vaøng
Thaäp phöông du khaùch caùc haøng
Veà ñaây traåy hoäi xeáp haøng ñoâng vui
Daäp dìu quyù khaùch tôùi lui
Haân hoan ñoùn nhaän nieàm vui cho mình
Suoái Tieân ña daïng moâ hình
Coâng trình vó ñaïi gaén lieàn taâm linh
Long Hoa Thieân Baûo quang minh
Hoàng traàn caûnh giôùi, bình minh aån hoàng
Hoa sen coù caûnh ñaàu roàng
Coù haøng tieân nöõ non boàng hieän ra
Boà ñeà minh caûnh Thích Ca
Quaùn aâm Boà Taùt hoùa ra thieân ñaøng
Vui xuaân höôûng loäc deã daøng
Suoái Tieân quay soá xeáp haøng ñöùng xem
Loäc trôøi ban thöôûng ñaùng khen
Cho ngöôøi may maén loäc mang veà nhaø
Suoái Tieân ôû coõi ta baø
Chuùc cho du khaùch caû nhaø bình an
Höôûng nhieàu phöôùc baùu cao sang
Laøm ñaâu ñöôïc ñoù vinh vang caû ñôøi
Suoái Tieân ñeïp maõi saùng ngôøi
Xin môøi quyù khaùch nhôù ñôøi gheù thaêm

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Minh Tâm

Viên Minh
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HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH
coù quaù khoù
vaø quaù xa vôøi

TS. Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

Nhiều người nghĩ rằng có tiền là có hạnh phúc. 
Có bạn cho rằng có địa vị là hạnh phúc tự 

đến. Cũng có bạn nghĩ rằng bằng cấp mang lại cho ta 
hạnh phúc. Nhưng hầu hết đã bị nhầm. 

Hạnh phúc không nằm ở tiền bạc, bằng cấp, danh 
tiếng hay chức vụ. Thậm chí, trong nhiều trường hợp 
chính những thứ này lại ngăn cản ta có hạnh phúc, lấy 
mất hạnh phúc của ta.

Bạn có thấy rằng, dù đạt được nhiều thành công 
trong học hành, công việc và xã hội, thậm chí có nhiều 
tiền của và có thể sống nhàn nhã, nhưng bao người 
quanh bạn đang cảm thấy chưa thoả mãn, thậm chí 
khổ đau trong cuộc sống gia đình. Có nhiều tiền và 
cuộc sống vật chất đầy đủ nhiều khi lại khiến cho bạn 
phát triển nhiều thói quen xấu và sống không có mục 
đích, thiếu hứng thú trong cuộc sống. Sự nổi tiếng 
hay thành đạt xã hội có thể làm chúng ta quen với sự 
ngưỡng mộ, ca tụng, khen thưởng mà dẫn đến không 
hứng thú hay khó chịu với những ràng buộc, bổn phận 
gia đình vốn không có một phần thưởng hay sự thán 
phục, ngợi ca thường xuyên nào. 

Tôi biết nhiều người rất giàu có nhưng chính sự 
giàu có đã đưa họ vào những thói hư tật xấu. Chính 
tiền bạc đã đưa con cái họ đến với ma túy hay các tệ 
nạn xã hội khác. Tôi biết một số cháu nhỏ, thừa tiền, 
dư thời gian nhưng thiếu cách sống, cần tình cảm nên 
không biết làm gì ngoài việc đi mua sắm, lang thang. 
Để rồi gần đây tự rạch tay mình cho máu chảy ra. Chỉ 
có vậy mới thỏa mãn! 

Còn biết bao ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng với 
bao người hâm mộ nhưng đêm về là sự cô đơn. Khi 
đối diện với chính mình thì mới thấy khó mà hạnh 
phúc. Còn khi không được khen ngợi, không được 
ngưỡng mộ thì đối với họ là bất hạnh. Mà một khi ta 
không có hạnh phúc liệu có thể mang hạnh phúc đến 
được cho ai! 

Nỗi bức xúc trong gia đình của mỗi người mỗi 
khác. Người thì nói rằng con cái không nghe lời. Người 
khác thì rất buồn vì người vợ nói quá nhiều và không 
hiểu mình hay người chồng không tham gia vào việc 
gia đình. Có người thì hay tự thấy buồn, rồi luôn cảm 
thấy bị sợ hãi và căng thẳng vì bố mẹ luôn áp đặt 
và tham gia vào mọi việc trong cuộc sống riêng của 
mình. Nhiều người khác thì bị mất rất nhiều thời gian 
và năng lượng để cãi vã, tranh luận gay gắt với nhau 

về những chuyện vặt vãnh, bé tí, rồi dẫn đến bực tức, 
xúc phạm nhau, để rồi luôn sống trong bầu không khí 
căng thẳng, khổ đau, đến nỗi quên đi mục đích và ý 
nghĩa cao đẹp của cuộc sống gia đình.

Nếu bạn là Phật tử và nghiên cứu kỹ những lời 
dạy của Đức Phật thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng. 
Bạn hiểu và biết cách tạo cho mình một cuộc sống gia 
đình có mục đích. Mục đích của bạn và của gia đình 
bạn vượt lên trên cả sự đủ đầy về vật chất và danh 
tiếng hay quyền lực xã hội. Mục đích đó rất đơn giản: 
Đó là một cuộc sống gia đình bình an, yêu thương và 
hạnh phúc đến từ nội tâm. Khi biết sống có mục đích 
và biết khám phá nội tâm của mình, hạnh phúc của 
bạn không hề bị phụ thuộc vào những điều kiện từ 
bên ngoài như vật chất, tiếng khen, thành công, sự 
nổi tiếng,…

Lời khuyên của tôi với tất cả những ai đang đọc 
những dòng chữ này là mỗi cá nhân luôn giữ trong 
tâm trí mình về mục đích của gia đình. Bạn nên sống 
trọn vẹn với hiện tại, hết mình với hiện tại. Bạn cần 
phát triển khả năng tự nhận biết bản thân để thấy 
được suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mình. Một 
việc nữa cũng rất quan trọng là bạn cần có ý chí mãnh 
liệt chuyển đổi bản thân để những suy nghĩ, cảm xúc, 
hành động của mình thống nhất với mục đích. 

Gia đình hạnh phúc là nơi yên ấm nhất, an toàn 
nhất, êm dịu nhất và đầy ắp tình yêu thương vô điều 
kiện để mỗi chúng ta trở về. Nơi đó có ánh mắt dịu 
dàng và chan chứa yêu thương của người mẹ, giọng 
nói ấm áp, điềm tĩnh của người cha, tiếng cười rạng rỡ 
của những người con. Một gia đình hạnh phúc là một 
tổ ấm thực thụ, là nơi nương tựa thật sự của ta. 

Nếu có gia đình hạnh phúc, nếu bạn hiểu tâm của 
mình, hiểu trái tim của những người đang sống trong 
ngôi nhà của mình, bạn sẽ chẳng vì những chuyện nhỏ 
tí mà ầm ĩ lên. Bạn sẽ không vô tình phá đi cái yên 
ấm nhất, cái an toàn nhất, êm dịu nhất và chan chứa 
yêu thương.

Năm mới sắp đến. Mong muốn thật tâm của tôi 
đến với bạn và những người thân của bạn là có cuộc 
sống bình an, gia đình hạnh phúc. Để gia đình bạn 
thật sự là tổ ấm của chính bạn. Và những người thân 
của chính bạn.
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8 Ngheä Thuaät Soáng 
5. Sống là động nhưng lòng luôn bất 

động 

Tâm chúng ta luôn động. Tâm viên ý mã, 
tâm như con khỉ, con ngựa luôn nhảy nhót, 
phóng túng,  muốn chạy đâu thì chạy. Khi ngồi 
thiền quý vị mới thấy rõ cái tâm của mình vô 
cùng biến chuyển. Cuộc sống luôn biến đổi, 
tâm thức cũng luôn biến đổi. Tâm là gì? Tâm 
là biết cảnh. Cảnh vui chúng ta tham. Cảnh 
không vui chúng ta nổi sân. Quý vị cần quân 
bình giữa hai cái này. Đối với bậc thánh, a 
la hán tâm luôn bất động. Khi một vị giải 
thoát dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh 
lậu họ sẽ trở thành bậc thánh. Hạnh phúc, 
đau khổ, khen chê, được lợi, bất lợi… đó là 
những pháp thế gian. Người ta chê mình, 
mình động tâm. Người ta khen mình, mình 
động tâm. Lên chức thì động tâm vui cười, 
mừng rỡ. Mất chức cũng động tâm đau khổ, 
khóc than. Ai thoát ra khỏi những pháp thế 
gian đó là người tỉnh thức. Nếu không tỉnh 
thức sẽ là người chết. Chúng ta tu hành là 
người đang học làm thánh, đang đi trên con 
đường học làm thánh. Có những cảnh làm người 
ta rung nhưng tâm không động. Nhưng chúng ta 
còn là kẻ phàm phu thì cũng có lúc rung động trước 
những pháp thế gian. Muốn không rung động để giữ 
cho tâm bất động thì phải giữ giới. Giữ giới trong 
sạch thì mới đến được định. Tâm định trước những 
pháp thế gian mới phát sinh trí tuệ. Tu giới, tu định, 
tu tuệ là nền tảng giáo dục của Phật giáo đi từ thấp 
lên cao. Có giới, định, tuệ chúng ta sẽ có sức mạnh 
nội tâm, sống không lệ thuộc, bị chi phối và lay động 
bởi ngoại cảnh.

6. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn 
vương 

Thương là biểu hiện của tâm từ bi.  Phật dạy 
người tu phải có tứ vô lượng tâm. Từ là thương. Bi 
là thương xót. Phật dạy người tu phải có lòng từ, 
thương những người chung quanh, có lòng bi để 
bớt đi sự độc ác, hung bạo . Thấy người ăn xin, có 
người cho, có người không cho. Không cho là biểu 
hiện khắt khe quá chăng ? Vì người ta dám đi xin ăn 
thì mình cũng nên cho với lòng từ bi. Có người đi xin 

ăn để nuôi con ăn học. Vậy ta cho họ một 
chút, giúp cho họ đỡ khổ, giúp cho xã hội 
giảm bớt tội phạm. Thay vì họ đi làm 
những điều tội lỗi, ăn trộm ăn cắp thì 
họ đi xin. Có lần chúng tôi gặp một bà 
bán bánh chuối, chồng đi theo vợ bé, 
hai đứa con nghiện hút. Gánh bánh 
chuối oằn vai bà ta bao nhiêu năm 
qua để kiếm từng đồng bạc nuôi con 
và nuôi chính mình.  Chúng tôi đến 
mua bánh chuối để có cơ hội nói 
chuyện với bà ấy, giúp bà an tâm 
hơn để không ngã gục trên đường 
đời. Sống là thương nhưng không 
thương bằng tâm luyến ái, chiếm 
hữu, độc quyền thì không tốt.

Tiếng Phạn metta là tâm từ, tiếng 
Anh là lovingkindness, thương phải 

hiểu. Hiểu mới thương. Thương không 
hiểu là phiến diện dẫn đến những hệ luỵ 

phức tạp. Trong nhà Phật nếu trường hợp 
mình đang tập thực hành tâm từ là phải 

thương những người đáng thương. Người thân 
quen thương đã đành nhưng người không thân cũng 
thương luôn. Đó chính là tình thương không phân 
biệt quốc gia, dòng họ, giai cấp…Phật dạy người tu 
rất cần tình thương đó. Muốn đạt tình thương đó 
phải có tứ vô lượng tâm. Người nghèo ở Việt Nam 
và người nghèo ở Ấn Độ hay ở Myamar không khác 
gì nhau. Người Việt Nam chỉ thương người nghèo 
ở Việt Nam thôi là tình thương phân biệt. Muốn có 
tình thương vô lượng. Phật Thích Ca có tình thương 
không phân biệt thì phải khổ luyện hơn 20 a tăng kỳ, 
100 ngàn đại kiếp. Do vậy, tâm từ bi, tình thương vô 
điều kiện, không giới hạn, nó khác xa với tâm luyến 
ái, ích kỷ của thế gian.

7. Sống yên vui danh lợi mãi coi thường 

Quý vị biết cuộc đời này không yên vui, không 
hạnh phúc. Hạnh phúc và yên vui là ý niệm. Có người 
quan niệm sống yên vui là mình phải có quyền, có 
tiền, phải làm chủ, ở nhà lầu, đi xe hơi. Tất cả là 
những ý niệm, nhưng thật ra mình làm chủ nhà lầu 
xe hơi mình cũng đâu có yên vui. Những vị nguyên 

ĐĐ Thiện Minh
(tiếp theo & hết)
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thủ quốc gia cũng đâu an vui, nếu tâm chưa thật sự 
yên vui và thảnh thơi. Khi quý vị thấy tâm an vui là 
quý vị an vui. Có người buổi sáng được uống một ly 
cà phê đá, ăn một tô bún bò, uống một tách trà là 
thấy an vui rồi. Chúng tôi thuyết pháp ở đây thấy an 
vui. Ai khích bác một câu, chúng tôi hỷ xả là chúng 
tôi an vui. Hạnh phúc hay an vui cũng chỉ là ý niệm. 
Sáng mình thích ăn hủ tiếu Nam vang mà đưa cháo 
thì đâu có vui. Mình có căn nhà, có danh lợi thì mình 
yên vui. Nhưng nếu mình đặt nặng danh lợi thì mình 
sẽ có nhiều đối thủ không ưa mình, thì làm sao tâm 
mình an vui. Hãy biết trong cuộc sống, danh vọng 
chỉ là bóng mờ sương đêm, chỉ là phương tiện khi hơi 
thở chúng ta còn. Còn không thở được nữa thì thật 
vô nghĩa vì khi chết có mang theo được gì đâu. Đời là 
vô thường. Quý vị biết xem thường danh lợi tâm quý 
vị an vui, những người chung quanh sẽ không cảm 
thấy ngột ngạt. Có người sống lao theo công việc lợi 
danh đã không có đủ thời gian để giáo dục con cái. 
Những đứa con của họ thiếu tình thương cha mẹ, 
sống trong sự chăm sóc của người giúp việc nhiều 
hơn của cha mẹ, con cái buồn và cảm thấy xa lạ, lạc 
lõng, cô đơn nên kết bạn, kết bè giải khuây. Nếu kết 
bạn xấu sẽ gây nhiều hậu quả khó lường, trở thành 
tội phạm, là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Người 
tu làm sao vẫn sống an vui trong cái nghèo vật chất. 
Tâm an vui là gốc rễ của con người. Tâm thức quan 
trọng vì nó là hệ điều hành giống như cái CPU của 
máy điện toán quan trọng hơn cái màn hình. Tâm 
xao động, không làm chủ được thì bao nhiêu căn 
nhà cao tầng cũng bằng không. Cho nên quý vị hãy 
tập sống sao cho tâm mình luôn vững chãi, thoải mái 
mới đủ nghị lực sáng suốt trong cuộc sống. 

8. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm luôn biến dịch, không ai có thể làm chủ  được 
tâm mình, thế nên kinh pháp cú Đức Phật dạy:

Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm chủ, tâm tạo tác
Nếu nói với tâm thiện
Hạnh phúc sẽ theo ta 
Giống như bóng với hình.
Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm chủ, tâm tạo tác
Nếu nói với tâm ác
Đau khổ sẽ theo ta
Giống như bóng với hình.

Hai câu kinh pháp cú trên, Đức Phật rất đề cao 
tâm của chúng ta. Vạn pháp do tâm tạo. Trong tứ 
niệm xứ, tu thiền để huân tập tâm chánh niệm. 
Chánh niệm là ghi nhớ những gì xảy ra trong hiện 
tại. Biết tâm mình rõ thì mới nắm được vạn pháp. 
Liễu tri tâm của mình thì đất trời 31 cõi này mình 
cũng sẽ liễu tri. (xem tiếp trang 40)                                               

Chùa Lá tọa lạc trên một khu đất nhỏ ở quận 
Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh và chỉ có 4 nhà sư. 

Tuy nhiên, những việc mà ngôi chùa này đã và 
đang làm thì thật ý nghĩa khi mở cùng lúc gần 
10 lớp học miễn phí với 4 ngoại ngữ: Anh, Hoa, 
Nhật, Đức.

Hoïc ngoaïi ngöõ 
mieãn phí ôû chuøa Laù

Theo: baovanhoa.vn

Đến với nhau bằng tấm lòng

Những lớp học này, đã khai giảng được một 
năm, ban đầu là tiếng Anh, Hoa và Nhật, sau thấy 
nhu cầu người học và tìm được giảng viên nên 
chùa mở thêm lớp tiếng Đức. Số học viên tại đây 
tăng dần lên từng ngày. Hầu hết đây là học sinh, 
sinh viên có nhu cầu học ngoại ngữ thật sự để bổ 
sung cho kiến thức các em đang học ở trường.

Buổi đầu tiên tôi đến chùa là buổi sáng thứ Ba, 
đúng vào giờ học tiếng Nhật, do cô giáo Nguyễn 
Thu Thủy, đang là giảng viên trường ĐH Mở TP.Hồ 
Chí Minh phụ trách giảng dạy. Giáo viên trong trạng 
thái vui tươi không căng thẳng, học viên chăm chú 
đánh vần và đồng thanh phát âm. Tương tự, các 
lớp học của những môn khác còn sinh động hơn 
bởi số lượng học viên, các em mạnh dạn phát biểu 
và chia sẻ bài học với nhau chứ không chỉ ngồi 
nghe giảng viên “độc thoại”… Có được điều này 
đơn giản vì tất cả đến với lớp học đều là sự tự 
nguyện, là nhu cầu chính đáng chứ không ai bắt 
buộc, chính vì thế các em học thật lòng, giáo viên 
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dạy nhiệt tâm.

Các giáo viên cho biết, khi đăng ký vào học, người 
học sẽ được kiểm tra trình độ xem đang ở mức độ 
nào thì sẽ xếp vào lớp học đó, hoặc cũng có khi các 
em chưa biết gì thì sẽ học lớp cơ bản. Trong quá 
trình học, các em cũng sẽ được giáo viên kiểm tra 
thường xuyên, sau đó nếu đạt các trình độ theo yêu 
cầu thì được cấp giấy chứng nhận. Giáo viên cũng 
tạo điều kiện để học viên thi lấy bằng cấp chính quy 
tại các trung tâm ngoại ngữ.

Buổi học tiếng Anh là giờ đông học viên nhất, các 
em kê bàn sát nhau trong cái nóng oi bức và chật 
chội bởi diện tích căn phòng khá nhỏ, tuy nhiên, 
các em vẫn giữ trật tự để thu nhận kiến thức từ các 
giảng viên. Khi học xong, các em cũng nhanh chóng 
thu dọn bàn ghế gọn gàng cho lớp học sau, cứ thế, 
các lớp học xen kẽ nhau theo giờ và ngày sao cho 
thuận lợi nhất.

Thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá cho biết, 
các giáo viên đến đây dạy đều là những người giỏi, 
đang công tác tại các trường đại học, trung tâm 
nghiên cứu, trung tâm văn hóa của TP.Hồ Chí Minh. 
Tuy nhiên, cái quý ở họ chính là lòng từ thiện, muốn 
truyền con chữ đến cho các em không có điều kiện 
học thêm bên ngoài vì học phí khá cao. Thầy Tâm 
nói để duy trì lớp học dài lâu thì nhà chùa trích tiền 
cúng dường khoảng 2 triệu đồng/tháng (dạy 3 buổi/
tuần) để hỗ trợ chi phí đi lại cho các thầy cô, phần 
hỗ trợ này không thấm vào đâu so với công sức các 
thầy cô bỏ ra nhưng đó là tấm lòng của nhà chùa.

Không chỉ dạy chữ

Trong câu chuyện với chúng tôi, thầy Tâm nói 
dạy chữ là một chuyện, dạy làm người còn quan 
trọng hơn. Xen kẽ các tiết học, thầy Tâm thường 
lên lớp để nói chuyện với học viên, trong những câu 
chuyện ấy thầy lồng vào những bài học làm người 
bổ ích, đó là bài học về ý chí vươn lên, sự chịu khó 
để gặt hái thành công, các bài học về lòng thương 
người… Chính vì thế, các học viên cũng là những 
chiến sĩ tình nguyện trong những đợt cứu trợ cho 
đồng bào khi gặp nạn.

Một hôm tôi đến, các em ngồi giữa, xung quanh 
là quần áo cũ mới lộn xộn, đây là đống quần áo do 
các nhà hảo tâm gửi tới làm từ thiện, các em đã đổ 
hết ra để xếp lại, phân loại lớn nhỏ, xem cái nào 
dùng được thì xếp vào, có những cái đã quá cũ thì 
bỏ ra… Trong lần lũ lụt miền Trung vừa qua, các em 
cũng cùng với nhà chùa và thầy Tâm đến tận nơi 
bị lũ lụt để chuyển hàng hóa cho đồng bào, chính 
những việc làm như vậy đã nuôi dưỡng trong lòng 
các bạn trẻ tình yêu thương đồng bào sâu sắc, càng 
có ý chí phấn đấu trở thành những con người tốt 
giúp ích cho xã hội.

Thầy Tâm cho biết “Đã đến đây học thì hầu hết 
là thanh niên, học sinh, sinh viên nghèo vì thế chùa 
còn có chương trình giới thiệu việc làm và hướng 
nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các em tự trang trải 
cuộc sống và có điều kiện tiếp tục học”.

Tiến tới thành lập trung tâm ngoại ngữ 
miễn phí

Thầy Tâm chia sẻ, để những lớp học ổn định, 
mang ý nghĩa thiết thực thì kết quả thu được vẫn là 
kiến thức của các em, cho nên, quy định của những 
lớp học này cũng khá chặt, nếu học viên nào vắng 
học từ 3 buổi trong một khóa (khoảng 3 tháng) thì 
sẽ cho nghỉ. Học viên nào có thái độ thiếu tôn trọng, 
không nghiêm chỉnh trong giờ học lập tức bị mời 
ra ngoài. Và ngược lại, nếu các em học tốt, không 
vắng, điểm kiểm tra cao sẽ được nhận học bổng…

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của nhà chùa là 
phòng ốc chật chội. Các lớp học buộc phải xen kẽ 
nhau vì chỉ có một phòng dạy chung cho gần 10 lớp 
học. Giờ ít học viên còn đỡ, những lớp đông đúc thì 
các em vừa học vừa lau mồ hôi.

Thầy Tâm cho biết, thời gian tới khi các lớp học 
ổn định, đi vào nề nếp, các học viên hoàn thành 
chương trình học có được kiến thức, được công nhận 
(hiện tại khi học xong ở đây các em đăng ký thi lấy 
bằng cấp, chứng chỉ bên ngoài) thì nhà chùa sẽ dần 
tiến tới thành lập Trung tâm ngoại ngữ có bằng cấp 
hẳn hoi, bằng cách liên kết với Sở GD&ĐT thành phố 
trong việc cấp chứng chỉ, bằng cấp này. Việc có một 
trung tâm chính quy và bằng cấp có giá trị từ những 
lớp học miễn phí chính là mơ ước không riêng gì của 
thầy Tâm và nhà chùa mà còn của tập thể các giáo 
viên, học viên ở đây.

(tiếp theo trang 39)

Dân gian thường nói: Tu tâm, Tứ niệm xứ dạy 
niệm tâm, biết thân thọ tâm pháp, biết tâm sanh 
diệt, tâm thiện, bất thiện, tâm phóng túng, an 
tịnh. Thiền là cách huấn luyện tâm, làm chủ tâm 
của mình. Khởi điểm của thiền là thanh lọc tâm. 
Chúng ta tỉnh thức, kiểm soát tâm là giúp cho trí 
tuệ phát triển. Khi tâm thanh tịnh, lúc đó tâm bất 
biến giữa dòng đời vạn biến.

Hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ thuyết giảng 
về chủ đề 8 nghệ thuật cuộc sống. Mong rằng 
buổi giảng pháp hôm nay sẽ đem lại nhiều lợi lạc, 
giúp cho quý vị có nếp sống hiền thiện trong sáng 
trong cuộc đời của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân 
Tam bảo thuỳ từ gia hộ cho chư tăng ni, Phật tử 
được bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, 
an vui, sức mạnh. 
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CHÙA PHÁP BẢO
(DHAMMARATANĀRĀMA)

Hiền Huy Hòa Hiệp

Từ bến xe Miền Tây (TP. HCM), chúng tôi đi 
xe khách tới Mỹ Tho, hơn một tiếng là đã có 

mặt tại ngôi chùa Pháp Bảo. Qua cuộc trò chuyện, 
Đại đức Bửu Hiền đã cho chúng tôi biết rõ thông tin 
về ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo Nguyên thủy 
tại tỉnh Tiền Giang.

Chùa Pháp Bảo, tọa lạc tại số 44/448 đường 
Lý Thường Kiệt - Phường 5 -TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền       
Giang. Nguyên trước đây gia đình ông Phán Lễ (ông 
Nguyễn Văn Lễ, làm công chức bậc trung gọi là 
Phán hoặc thông Phán - gọi tắt là Phán Lễ, cho nên 
vợ ông là bà Phan Thị Trường - được gọi là bà Phán 
Lễ) là một gia đình giàu tại Mỹ Tho, có nhiều ruộng 
đất - trong đó có mảnh đất ông bà cho những người 
nghèo đến lập mộ chôn cất miễn phí.

Năm 1966, qua sự giới thiệu của cô Bảy An 
(là Phật tử Nguyên thủy người Mỹ Tho), ông bà 
Phán Lễ đã hoan hỷ cúng mảnh đất ấy để Giáo 
hội làm chùa. Lúc bấy giờ Hòa thượng Giới Nghiêm 
(Ṭhitasīlo Mahathera) là Tăng thống Giáo hội Tăng 
già Nguyên thủy Việt Nam nhận lãnh phần đất này 
sau khi người dân đã hốt cốt mồ mả để chính quyền 
bàn giao miếng đất (gần 1 hecta) cho Giáo hội.

Ngày 27/ 02/1966, Ngài Tăng thống cùng chư 
Tăng và Phật tử từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho làm lễ 
an vị Phật và bàn giao ngôi chùa nhỏ (được lợp 
lá đơn sơ, chưa dựng vách) cho ngài Hòa thượng 
Pháp Lạc (Sukhadhammo Mahathera) quản lý và 
xây dựng. Hòa thượng Giới Nghiêm ban hiệu chùa 
là Pháp Bảo (vì chùa cùng hệ thống là chùa Phật 
Bảo ở quận Tân Bình - TP. HCM - chùa Tăng Bảo 
ở tỉnh Quảng Ngãi). Vào hạ (06/11/1966) cô Trần 
Thị Thự làm chủ lễ dâng y Kathina đầu tiên tại ngôi 
chùa Pháp Bảo này.

Năm 1967, Hòa thượng Pháp Lạc xin phép Giáo 
hội làm lễ đặt viên đá đầu tiên, chính thức khởi 
công xây dựng ngôi chùa Pháp Bảo.

Ngày 03/01/1968, làm lễ an vị Phật, và thờ năm 
viên Xá Lợi Đức Phật được tổ chức trọng thể dưới sự 

chứng minh của ngài Tăng thống Giới Nghiêm, mặc 
dù phần xây dựng chánh điện chưa hoàn tất. Cổng 
tam quan chùa được xây dựng vào năm 1974.

Năm 1990, Hòa thượng Pháp Lạc tạo thêm bốn 
Phật cảnh trong khuôn viên chùa (Đản Sanh - Thành 
Đạo - Chuyển Pháp Luân - Nhập Niết Bàn).

Năm 1997, xây Tăng xá gồm sáu phòng dành 
cho khách nghỉ ngơi.

Ngày 12/05/2001, (nhằm ngày 20/04 năm Tân 
Tỵ) Hòa thượng Pháp Lạc viên tịch tại chùa Pháp 
Bảo - hưởng thọ 98 tuổi (40 năm hạ lạp). Sinh thời 
ngoài việc xây dựng chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho, Ngài 
còn sáng lập nhiều ngôi chùa Phật giáo Nguyên 
thủy khác như: Chùa Phước Hải - Châu Thành - 
Tiền Giang, Chùa Bình Long - Phan Thiết - Bình 
Thuận, Chùa Thái Bình - Bất Nhị - Quảng Nam, Tịnh 
Thất Bửu Thanh - Gò Công Đông - Tiền Giang.

Năm 2001, để tưởng niệm công đức của Hòa 
thượng Pháp Lạc, Đại đức Bửu Hiền (vị kế tục trụ 
trì chùa Pháp Bảo) và môn đồ hiếu quyến cùng chư 
Tăng tu nữ Phật tử gần xa đã hùn phước xây dựng 
ngôi bảo tháp để tôn trí tượng của cố Hòa thượng 
Pháp Lạc trong khuôn viên chùa, ngôi bảo tháp cao 
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13m do Hòa thượng Viên Minh (trụ trì tổ đình Bửu 
Long - Quận 9 - TP. HCM) thiết kế.

Năm 2008, Đại đức Bửu Hiền cho xây dựng trai 
đường mới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học.

Hiện nay đất chùa chỉ còn lại 1 hecta, qua những 
đợt trùng tu và xây dựng mới, chùa Pháp Bảo trở 
nên khang trang - thoáng mát - thanh tịnh - trang 
nghiêm thu hút nhiều Phật tử đến lễ bái và tu học, 
sinh hoạt. Hàng năm vào ngày rằm tháng 04 (âm 
lịch) chùa cung thỉnh Xá Lợi Phật trên bảo tháp 
xuống chánh điện cho chư Tăng Ni Phật tử gần xa 
chiêm bái.

Với vai trò là người kế tục trụ trì, Đại đức Bửu 
Hiền cố gắng thu thập qua nhiều phương tiện như 
băng đĩa kinh sách tài liệu để giới thiệu, cũng như 
tranh ảnh từ Thái Lan, Sri Lanka giúp cho chư Tăng 
tu nữ Phật tử thuận lợi trong việc nghiên cứu tu 
học, ngoài ra trong thư viện chùa còn có ba bộ kinh 
tam tạng tiếng Thái, Camphuchia và tiếng Anh (do 
ngài Thiền sư Kim Triệu ở Mỹ hiến cúng). Đồng 
thời, qua đó thực hiện ý nguyện của Hòa thượng 
Pháp Lạc khi ngài còn tại thế là: Xây thêm phòng 
ốc mở lớp học Pāli tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật 
tử học hỏi, thực hành giáo lý nhà Phật và hiểu rõ 
về nhân qủa, dự kiến sẽ thỉnh các vị Sư Sri Lanka 
tới giảng dạy, đào tạo Tăng tài lớp kế thừa hoằng 
truyền Phật Pháp lợi lạc quần sanh.

Hàng tháng, chùa tham gia các hoạt động từ 
thiện tại Tân Mỹ Chánh, hội người mù, bệnh viện 
tâm thần Nhị Bình tại huyện Cai Lậy.

Có thể nói chuẩn xác, Hòa thượng Pháp Lạc  
chính là vị Tổ khai sáng nền Phật giáo Nguyên thủy 
tại tỉnh Tiền Giang, và chùa Pháp Bảo là ngôi chùa 
tiêu biểu của Phật giáo Nguyên thủy tại tỉnh Tiền 
Giang.

Chánh điện

Tháp thờ Xá Lợi Phật

Tháp thờ HT Pháp Lạc

42     Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 17 (tháng 03)



10meïo traùnh ung thö
do duøng ñieän thoaïi di ñoäng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không phủ nhận kết 
luận điện thoại di động có thể gây ung thư, cụ thể là 
ung thư não. Nhưng cũng có những cách có thể hạn 
chế nguy cơ này. Điều quan trọng nhất là chúng ta 
phải làm thế nào để tránh được sóng của di động, 
gây nguy hiểm cho sức khỏe mà thôi 

1. Một bộ tai nghe. Nghe nói thì đơn giản, 
nhưng hóa ra không đơn giản chút nào. Tai 

nghe Bluetooth sẽ bổ sung thêm bức xạ bluetooth 
vào với bức xạ điện thoại di động - tuy không phải 
là nhiều, nhưng vẫn đủ gây nguy hiểm... và một lúc 
khác, nếu bạn đang mang điện thoại trong túi, nó 
sẽ càng làm tăng lượng sóng. Vậy nên, tốt nhất hãy 
tránh xa những thiết bị không dây này, chỉ thực sự 
mang theo mình khi cần thiết.

2. Hãy đọc nhãn hiệu khi mua một điện thoại 
di động mới. Nếu chú ý bạn sẽ thấy có chỉ 

số SAR (Specific Absorption Rate - Tỷ lệ hấp thụ 
đặc biệt). Chỉ số này cho biết cơ bản có bao nhiêu 
lượng phóng xạ phát ra. Lượng này càng thấp hơn 
càng tốt.

3. Nếu bạn đang ở trên một quán bar, các 
điện thoại di động đang "làm việc thêm giờ" 

để bắt các tín hiệu - có nghĩa là các bức xạ sẽ 
nhiều hơn nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với các 
tín hiệu bị tắc nghẽn, và dễ bị gián đoạn các cuộc 
đàm thoại. Lúc này, tốt nhất bạn không nên thực 
hiện cuộc gọi đường dài tại đó mà nên đi xa hơn 
sẽ tốt hơn.

4. Khi quay một số, làm tăng bức xạ. Cho 
nên, hãy chờ cho đến khi cuộc gọi kết nối 

trước khi đưa điện thoại lên tai để nghe.

5. Trong văn phòng, nên để điện thoại di 
động lên bàn hoặc trong túi xách thay vì để 

trong túi của mình.

6. Sử dụng chức năng loa ngoài của điện 
thoại bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là cho 

những cuộc gọi hội thoại dài hay trong khi chờ đợi 
dịch vụ khách hàng.

7. Không sử dụng điện thoại di động của bạn 
trong không gian có kim loại xung quanh 

như thang máy, xe hơi, xe buýt... vì không gian này 
được coi là một cái bẫy bức xạ và nó cũng làm cho 
sóng điện thoại yếu đi nhiều.

8. Nếu bạn sử dụng điện thoại di động như 
một đồng hồ báo thức, cố gắng giữ nó xa 

khỏi giường một chút. Khoảng cách sẽ giúp giảm 
một nửa nguy cơ nhiễm xạ.

9. Bổ sung nhiều chất chống oxy hóa. Các 
chất chống ôxy hóa sẽ bù đắp thiệt hại bức 

xạ điện thoại di động tới hệ thống miễn dịch. Bức 
xạ điện thoại di động làm giảm khả năng của cơ thể 
để chữa bệnh - có nghĩa là, nó sẽ làm cho bạn trông 
già hơn và dễ bệnh ngay cả khi bạn không có nguy 
cơ bị các khối u não. Khuyến khích cơ thể của bạn 
để chữa lành.

10. Không cho trẻ em dùng điện thoại di 
động. Chắc chắn bạn đã biết điều này. 

Hộp sọ của trẻ nhẹ hơn của người lớn nên bức xạ 
đến não dễ dàng hơn. Nếu việc trang bị di động 
cho con là cần thiết, nên khuyên trẻ chỉ dùng trong 
những trường hợp cần thiết và khẩn cấp. Và tất 
nhiên, không thể bỏ qua việc giáo dục về sự nguy 
hiểm của việc sử dụng điện thoại di động với trẻ.

Đại Minh sưu tầm
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Lôïi ích cuûa vieäc thöùc daäy sôùm
Quyên Quân

Do bạn thức dậy sớm và được nạp năng lượng đầy đủ, các enzyme sáng tạo 
trong bạn bắt đầu vận hành. Bạn tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình 

một cách dễ dàng. Tại sao? Do đầu óc bạn tỉnh táo hơn với những gì đang xảy ra 
xung quanh.

Bạn thực sự có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng, vốn được chứng minh là bữa 
ăn quan trọng nhất trong ngày. Không có bữa ăn sáng, cơ thể hoạt động ì ạch cho 
đến khi bạn quá đói vào bữa trưa và có thể ăn bất cứ thứ gì mà bạn tìm thấy, đôi 
khi đó là những thứ không có lợi cho sức khỏe.

Buổi sáng cũng là thời điểm lý tưởng để thiền, luyện yoga và tập thể dục. 
Không khí trong lành và sự tĩnh lặng trong không gian sẽ cho phép bạn thu được 
lợi ích cao nhất từ những hoạt động nói trên.

Thức dậy sớm có thể cho bạn thêm thời gian cần thiết. Năng suất làm việc và 
giấc ngủ sẽ được cải thiện thông qua việc thức dậy sớm, và bạn sẽ có thể làm 
nhiều việc hơn với thời gian ít hơn. Điều này sẽ cho phép bạn có thêm thời gian 
rảnh rỗi cho bản thân.

Dậy sớm tạo ra xung lượng cao. Bắt đầu làm một việc gì đó sớm sẽ làm cho 
ngày của bạn dài hơn và có thể hoàn thành công việc đúng giờ. Vì thế, bạn sẽ 
không gặp rắc rối và áp lực đối với công việc hằng ngày.

Dậy sớm giúp bạn giữ tâm trạng tốt. Bạn không cảm thấy khó chịu hay tức 
tối mà vui vẻ, thân ái với mọi người. Bạn cũng sẽ cảm thấy khỏe khoắn, và khỏe 
khoắn hơn cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên đẹp hơn và hấp dẫn hơn, đặc 
biệt là với phụ nữ. 

Thức dậy sớm nạp năng lượng cho bạn như một bình 
ắc quy. Bạn sẽ trở nên năng động hơn suốt ngày; thậm chí 
nhiệt tình hơn với những công việc vặt vốn thường là một 
“gánh nặng” đối với nhiều người. 
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Hoà sô toá tuïng daân söï
Câu hỏi: Một số Phật tử của chùa chúng tôi bị 
vướng mắc tranh chấp tài sản tại Tòa nhưng trình 
độ thấp họ rất sợ khi phải tiếp xúc với cơ quan Tòa 
án, họ là người dân không biết chuẩn bị hồ sơ như 
thế nào? Lệ phí và mức lệ phí đóng cho Nhà nước 
ra sao? Thời gian giải quyết vụ án bao lâu? Thủ tục 
khởi kiện của cá nhân hay Doanh nghiệp có giống 
nhau không. Xin luật sư hoan hỉ giải đáp rõ cho 
họ.

                                          (Tăng sinh K6-TCPH)

LS. Lâm Thị Mai: 

Xin thành tâm chia sẻ vướng mắc về tranh chấp 
tài sản, tuy nhiên phần hỏi không nói rõ tài sản   
tranh chấp là gì? Đất đai, hay vay nợ.... Do đó xin 
trả lời chung cho tất cả mọi tranh chấp tại Tòa. Nếu 
họ không muốn ra tòa thì lập thủ tục Ủy quyền đại 
diện cho người khác thay mình giải quyết vụ các 
vấn đề liên quan, để đảm bảo quyền và lợi ích một 
cách hợp pháp cho họ. Thủ tục chung khởi kiện vụ 
án dân sự bao gồm những bước cơ bản như sau:

1. Hồ sơ cần thiết:

- Đơn khởi kiện; các tài liệu liên quan đến vụ 
kiện (giấy tờ nhà, đất, hợp đồng...)

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao 
có sao y) nếu là cá nhân;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, 
của các đương sự và người có liên quan khác như: 
giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, 
quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh 
nghiệp (bản sao có sao y) nếu là pháp nhân.

- Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi 
rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là văn bản, tài liệu 
tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng 
Việt Nam. Do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch 
thuật, kèm theo bản gốc.

2. Đóng lệ phí: mức án phí; nộp tiền tạm ứng 
án phí; thời gian giải quyết:

* Lệ phí: Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự 
sơ thẩm, án phí dân sự xét xử cấp sơ thẩm, phúc 
thẩm. Mức án phí xét xử dân sự sơ thẩm,  đối với 
các vụ án dân sự không có giá ngạch là 50.000 
đồng. Mức án phí xét xử dân sự sơ thẩm, đối với 

các vụ án dân sự có giá ngạch được quy định như 
sau: Giá trị tài sản có tranh chấp

* Mức án phí: 

a/ Từ 1.000.000 đồng trở xuống ==> 50.000 
đồng.

b/ Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 
đồng ==> 5% của giá trị tài sản có tranh chấp.

c/ Từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 
đồng ==> 5.000.000 đồng + 4% của phần giá trị 
có tranh chấp vượt quá 100.000.000 đồng.

d/ Từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 
đồng. ==> 9.000.000 đồng + 3% của phần giá trị 
có tranh chấp vượt quá 200.000.000 đồng.

e/ Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 
đồng ==> 18.000.000 đồng + 2% của phần giá trị 
có tranh chấp vượt quá 500.000.000 đồng.

h/ Từ trên 1.000.000.000 đồng  ==> 28.000.000 
đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 
quá 1.000.000.000 đồng.

4/ Mức án phí dân sự phúc thẩm đối với tất cả 
các vụ án dân sự là 50.000 đồng.

5/ Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có 
tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng, 
thì ngoài việc chịu án phí quy định tại mục 2, các 
đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản 
có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch 
quy định tại mục 3 tương ứng với giá trị phần tài 
sản mà họ được hưởng.

Nộp tiền tạm ứng án phí: Nguyên đơn, bị đơn 
có yêu cầu đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ 
án dân sự không có giá ngạch hoặc có giá ngạch từ 
1.000.000 đồng trở xuống phải nộp tiền tạm ứng 
án phí sơ thẩm là 50.000 đồng, trong các vụ án dân 
sự có giá ngạch quy định tại các điểm b, c, d, đ, e 
mục 3 phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 50% 
của mức án phí sơ thẩm mà án dự tính theo giá trị 
tài sản có tranh chấp, trừ trường hợp được miễn 
tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí. Người kháng 
cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng 
án phí phúc thẩm trong thời hạn kháng cáo theo 
mức quy định tại Điều 8 của Nghị định 70/CP ngày 
12/6/1997, trừ trường hợp được miễn tiền tạm ứng 
án phí, miễn nộp án phí. (xem tiếp trang 50)
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Tieåu söû hoøa thöôïng 

PUNNATHERO - DANH DÓNH 

H òa thượng Punna thero, thế danh Danh Dĩnh là vị cao tăng Phật giáo Nam tông Khrme. Ngài có 
nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam. Nhưng vô thường đã đến, ngài an nhiên thu 

thần thị tịch vào hồi 21 giờ , thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm 
Thìn, Phật Lịch 2555. Trụ thế 64 tuổi, với 45 hạ lạp. Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy thành tâm chia buồn 
đến môn đồ hiếu quyến của Hòa thượng. Nhân dịp này, Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy trích đăng đôi dòng 
tiểu sử cố Hòa thượng để giới thiệu đến quý độc giả

I . XUẤT THÂN

Hòa thượng Punna thero, thế danh Danh Dĩnh sinh ngày 1 tháng 1 năm 1948 tại phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nguyên quán tại Khu phố 3, Phường Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên      
Giang. Trong một gia đình trung nông gồm có 8 người con, Ngài là con đầu lòng của cụ ông Danh Thinh 
và cụ bà Thị Sự. Thuở bé Ngài là một đứa con chăm ngoan hiếu hạnh, năm 17 tuổi Ngài xuất gia với Hòa 
thượng Danh Dinh tại chùa Khmer Rạch Sỏi, và thọ giới Tỳ khưu năm 21 tuổi (1969) tại chùa Khmer Rạch 
Sỏi Khu phố 3 Phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do Hòa thượng Nam Quân tế độ.

II. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC

Ngài sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước do ngoại xâm đô hộ, nhân dân sống trong cảnh lầm 
than đau khổ, đạo pháp không được xiển dương. Từ đó Ngài đã sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham 
gia hoạt động bí mật trong lòng địch, ủng hộ các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
Sản Việt Nam.

Hiểu rõ giáo pháp bất ly thế gian giáp, thấm nhuần tư tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước nồng 
nàn của cha ông ta, nên từ ngày đầu tháng 6 năm 1974 Ngài đã tham gia trong phiên họp Ban Chỉ đạo 
cho cuộc biểu tình chống Mỹ ngụy bắt sư sãi đi lính, cuộc biểu tình của hàng ngàn sư sãi và Phật tử Khmer 
trong toàn tỉnh diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1974 làm cho 4 vị sư hy sinh vì đạo pháp và dân tộc.

Năm 1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, Bắc Nam chung một nhà, non sông liền một 
dải, Trung ương Giáo hội Phật giáo được thống nhất, Ngài là đại biểu đại diện cho Chư Tăng và Phật tử 
Khmer miền Nam ra Hà Nội tham gia trong Hội nghị thống nhất Phật giáo trong toàn quốc.

Cố Hòa thượng Danh Dĩnh

- Ủy viên Hội đồng Trị sự TW GHPGVN
- Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế.
- Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương
- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại        

Tp. Cần Thơ.
- Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang.
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đoàn Kết Sư sãi yêu nước tỉnh 

Kiên Giang
- Ủy viên Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
- Ủy viên Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị.
- Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học.
- Hiệu trưởng Trường Pāli - Kinh Luận Giới tỉnh Kiên Giang
- Cựu Hiệu trưởng Trường Thanh niên Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên 

Giang
- Trụ trì chùa Khmer Rạch Sỏi.

(1948 - 2012)
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Trải qua các chức vụ như từ một vị Trụ trì chùa, đến Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN Tỉnh, Phó 
ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tỉnh. Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên ban Phật giáo Quốc 
tế, Ủy viên Hội đồng Trị sự TW GHPGVN và HĐND Tỉnh nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ VI. Ngài đã có nhiều đóng 
góp quan trọng đối với đạo pháp và dân tộc, đặc biệt là sự phối hợp một cách hài hòa giữa hai hệ phái 
Phật giáo Nam và Bắc tông, trong một ngôi nhà chung sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng.

Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành liên quan, Ngài 
đã cùng chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đi đến nhiều khu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu 
Long để trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong việc kiện toàn hệ thống tổ chức tôn giáo. 
Ngoài ra, Ngài thường nhắc nhở các vị tu sĩ và Phật tử tại gia phải đoàn kết tốt, chấp hành kỷ cương phép 
nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như: Cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong 
trào xóa đói giảm nghèo, phong trào xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc v.v... Lúc chiến tranh Ngài nuôi 
giấu cách mạng yêu nước, lúc giải phóng Ngài nuôi chứa các em thanh thiếu niên sinh viên học sinh đến 
tạm trú tu học tại chùa.

Đối với chùa chiền Ngài luôn nhắc nhở các vị trụ trì lãnh đạo các nơi thờ tự, phải có kế hoạch xây dựng 
phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, động viên sư sãi và Phật tử yên tâm tu hành tinh tấn, tích cực 
tham gia sản xuất để giảm bớt sự đóng góp của Phật tử tại gia, chùa nào có công trình nào xuống cấp 
Ngài kêu gọi công đức để trùng tu sửa chữa, nơi nào chưa có chùa Ngài tích cực trao đổi với các ngành xin 
phép để xây dựng mới, bên cạnh đó, Ngài còn tế độ cho hàng trăm đệ tử được xuất gia, hàng ngàn Phật 
tử nam nữ được am tường Phật pháp.

Về sự nghiệp giáo dục đào tạo chư Tăng và Phật tử tại gia để kế thừa sứ mệnh Phật Pháp, cũng như 
nâng cao trình độ kiến thức cho đồng bào dân tộc, Ngài là Hiệu trưởng Trường Thanh niên Dân tộc Nội trú 
tỉnh Kiên Giang (nay là Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang). Hiệu Phó Trường Trung cấp Phật 
học, Hiệu Trưởng Trường Pali và Kinh Luận Giới tỉnh Kiên Giang. Ngài cùng với quý Hòa thượng hệ Nam 
tông đã đóng góp tích cực việc xây dựng khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và đoàn kết thống nhất các 
hệ phái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thời gian cứ trôi qua, tuổi Ngài một cao hơn, sức khỏe của Ngài lại càng yếu thêm, đến năm 2002 
Ngài lâm trọng bệnh (tai biến) nhưng do Ngài là một vị uyên thâm về thuốc than trị liệu nên Ngài qua khỏi 
cơn bệnh đó, và tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho đạo pháp và dân tộc, sau đó, Ngài vẫn thường 
xuyên đến thăm hỏi và động viên các vị chư Tăng ở các chùa, tham gia các hội nghị trong và ngoài tỉnh, 
Ngài thường đến Học viện để động viên cán bộ giảng viên, học viên Tăng sinh, và một thời Ngài trực tiếp 
đứng lớp giảng dạy cho Tăng sinh những bài học đầu tiên, hàng tháng, Ngài đều tham gia cuộc họp của 
Ban Trị sự, cuộc họp của Hội ĐKSSYN Tỉnh, khi tại các chùa có lễ lớn như lễ Khánh thành các công trình 
trong chùa, lễ Kiết Giới Sima Chánh Điện v.v... Ngài thường đến chủ trì và chỉ đạo cho cuộc lễ được viên 
thành công đức.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã có nhiều đóng góp cho 
những thành tựu Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã trở thành một cầu nối giữa đạo 
và đời, giữa người dân với Đảng như: Ngài đã được cử tri trong toàn tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm vào Hội đồng 
Nhân dân Tỉnh 2 nhiệm kỳ liên tục.

Đối với công tác Phật sự quốc tế, với cương vị là một Ủy viên Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Ủy 
viên Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Ngài đã đến thăm, làm việc, và tham gia nhiều Hội nghị tôn giáo 
quốc tế. Ngài đã chủ trì nhiều buổi làm việc, tiếp nhiều vị khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc 
với giáo Hội và Hội ĐKSSYN tỉnh. Những vị khách được Ngài tiếp đều nhận được tình cảm ân cần nồng hậu 
từ Ngài, từ đó, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là dân tộc Khmer, cũng như Giáo hội 
và Hội ĐKSSYN Tỉnh được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Với tinh thần phụng sự đạo pháp và chúng sanh, Ngài đã thường xuyên mở các lớp chuyển giao khoa 
học kỹ thuật tại chùa, thường xuyên đến thăm, và tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em 
khuyết tật, ảnh hưởng của chất độc gia cam, đến thăm những chùa, những nơi nuôi dưỡng người già 
không nơi nương tựa, chỉ đạo việc dạy cách mở khóa thiền tại các chùa trong tỉnh, gia đình nghèo khó 
được Ngài mở lòng từ bi cho xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, Ngài tham gia tích cực trong 
công tác xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ ở địa phương. Ngoài ra, Ngài còn tham gia đóng góp cho Hội 
người cao tuổi, Hội chủ thập đỏ để xây dựng chính sách về an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện và tốt 
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đẹp hơn.

Bất kỳ ở cương vị nào, Ngài cũng nhận được tình cảm tôn kính đặc biệt của Chư tăng và Phật tử khắp 
mọi nơi, được Đảng, Nhà nước trao tặng cho Ngài nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương kháng 
chiến hạng Nhất; Huy chương vì Sự nghiệp Phát triển Dân tộc và Miền núi; kỷ niệm chương “Vì Hòa bình, 
Hữu nghị giữa các Dân tộc”; kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc; 2 bằng khen của UBTW 
MTTQVN; 1 bằng khen đạt thành tích trong công tác mặt trận phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; 1 bằng 
khen đã có thành tích xuất sắc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; 5 bằng khen của UBND tỉnh; 6 bằng 
khen của UBMTTQVN tỉnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban Trị sự Tỉnh hội và Hội ĐKSSYN Tỉnh đã tặng 
nhiều bằng tuyên dương công đức. Quả thật Ngài là một tấm gương sáng, đáng cho hậu thế noi theo.

III. THỜI KỲ LÂM BỆNH

Từ giữa năm 2002 Ngài bắt đầu lâm bệnh, sức khỏe Ngài ngày càng yếu đi, nhưng mọi công tác Phật 
sự Ngài vẫn tham gia chỉ đạo, Ngài tập trung một số công việc quan trọng như: Ở các chùa chưa có trụ 
trì, những nơi được Nhà nước cấp phép thành lập chùa, đi tham dự và phát biểu chỉ đạo các cuộc Đại hội 
ban Đại diện Phật giáo ở các huyện trong tỉnh, các Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Hội ĐKSSYN ở 
các huyện trong năm 2012. Hơn nữa, sau tết Nguyên đán vào ngày mùng 5, Ngài còn cung nghênh Ngọc 
Xá Lợi Phật và Tam Tạng Kinh Điển đi ba vòng nhiễu phật, Ngài còn làm cố vấn Hội Đồng thi Pāli và Kinh 
Luận Giới của tỉnh năm 2012.

Từ đó, cả chư Tăng và Phật tử tưởng rằng Ngài đã thoát khỏi cơn bệnh và trụ lâu dài hơn nữa, để là cội 
bồ đề che mát cho các cấp Giáo hội tại địa phương, tỏa sáng đến toàn thể chư Tăng và đông đảo tín đồ 
Phật tử cư sĩ tại gia. Nhưng đến rạng sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 10 tháng Giêng 
năm Nhâm Thìn, Phật Lịch 2555 căn bệnh cũ tái phát, các vị đệ tử đã cấp tốc đưa Ngài nhập viện Bình An 
của tỉnh Kiên Giang, dù được nhiều Bác sĩ, Lương y Bệnh viện Bình An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 
và sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh đến khám và điều trị, nhiều vị chư tăng và Phật tử 
nguyện cầu, nhưng định luật vô thường làm cho vạn vật phải tuân theo, pháp hữu vi đều không bền vững, 
nên Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 21 giờ, thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 10 
tháng Giêng năm Nhâm Thìn, Phật Lịch 2555 trụ thế 64 tuổi đời, với 45 hạ lạp, xuất gia hành đạo tu tâm 
dưỡng tánh theo giáo lý nhà Phật, sống trong cảnh chùa chiền thiền môn thanh tịnh.

Trước sự ra đi của Ngài, đã để lại cho môn đồ tứ chúng niềm tiếc thương vô hạn. Hình ảnh của Ngài 
mãi mãi là tấm gương sáng chói về tinh thần phụng sự đạo pháp và dân dộc.

Ban Thường trực HĐTS, Ban, ngành, viện 
TW GHPGVN do HT. Thích Thiện Nhơn Phó 
Chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS dẫn đầu 
thắp hương tưởng niệm.

Trưởng lão HT. Danh Nhưỡng - Thay mặt Ban 
Thường trực HĐCM tưởng niệm Giác linh Cố 
Hòa thượng Danh Dĩnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên       
Giang do Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó GĐ Sở 
GD - ĐT, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII dẫn đầu 
viếng Giác linh Cố Hòa thượng Danh Dĩnh

Ô. Bùi Ngọc Sương, Phó ban Chỉ 
đạo Tây Nam bộ (nguyên Chủ tịch 
UBND tỉnh Kiên Giang) dẫn đầu 
đoàn BCĐ Tây Nam bộ viếng Giác 
linh Cố Hòa thượng Danh Dĩnh

Công an tỉnh Kiên Giang viếng Giác 
linh Cố Hòa thượng Danh Dĩnh

Các Tôn giáo bạn iếng Giác linh Cố Hòa 
thượng Danh Dĩnh
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Leã Ñaët Ñaù Xaây Döïng
Vieän Ñieàu Döôõng Phaät Giaùo - Ñaø Laït

Vào lúc 8g40, ngày 10 tháng 02 năm 2012, 
nhằm ngày 19 tháng 01 năm Nhâm Thìn, tại 

Thác Prenn - Phường 3 - TP. Đà Lạt, đã diễn ra lễ đặt 
đá xây dựng Viện Điều Dưỡng Phật giáo.

Tới Chứng minh Tham dự gồm Có:

HT. Thích Toàn Đức - Phó BTT - BTS Tỉnh hội PG 
tỉnh Lâm Đồng

HT. Thích Pháp Chiếu - TBTS Tỉnh hội PG tỉnh Lâm 
Đồng

HT. Thích Giác Giới - Phó Ban Tăng Sự TW -          
GHPGVN - Phó BTS Tỉnh hội PG tỉnh Vĩnh Long           

HT. Thích Giác Tường - Thành Viên HĐCMTW -       
GHPGVN - CM hệ phái Khất Sĩ

HT. Thích Giác Phúc - Thành Viên HĐCMTW -      
GHPGVN - Trưởng giáo Đoàn IV hệ phái Khất Sĩ

HT. Thích Giác Ngộ - Phó BTS Tỉnh hội PG tỉnh Lâm 
Đồng - Đặt trách Hệ phái Khất Sĩ tỉnh Lâm Đồng

HT. Thích Giác Dũng - UVHĐCMTW - GHPGVN - 
CMBTS Tỉnh hội PG tỉnh ĐakLak

HT. Thích Giác Tuệ - Phó Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm 
- TPHCM

HT. Thích Giác Thông - Phó BTS Tỉnh hội PG tỉnh 
Đồng Nai

HT. Thích Minh Hồng - Phó BTS Tỉnh hội PG tỉnh 
Sóc Trăng

Ông: Nguyễn Ban - UV Chuyên Trách - Ban Chỉ đạo 
Tây Nguyên

Ông: Đường Anh Ngữ - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy
Ông: Lê Minh Quang - Phó ban Tôn giáo Sở Nội 

vụ Tỉnh
Ông: Phan Hoàng Anh - UVTT - UBMTTQVN tỉnh 

Lâm Đồng
Ông: Trần Mai - Trưởng Phòng Dân tộc Tôn giáo - 

ban Dân vận Tỉnh ủy

Tâm nguyện muôn thuở của người con Phật là: 
“Hoằng Pháp Vi Gia Vụ - Lợi Sanh Vi Sự Nghiệp”. Luôn 
luôn lấy vấn đề Hoằng pháp Độ sanh làm kim chỉ nam 
cho sự sinh hoạt của mình. Đó là hoài bão của chư 
Phật và lịch đại Tổ Sư truyền thừa qua nhiều thế hệ. 
Ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho 
người con Phật, nơi thờ phụng ngôi Tam bảo, đồng 
thời là nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa 
lòng nhân thế tràn đầy tinh thần từ bi trí tuệ của đạo 
Phật.

Với diện tích 38.684 m2, khu đất Viện Điều dưỡng 
Phật giáo toạ lạc tại thành phố ngàn hoa, được thiên 
nhiên ưu đãi về khí hậu mát mẻ cùng với địa hình Tây 
Nguyên rất lý tưởng để bạn đi du lịch hoặc cùng người 
thân nghỉ an dưỡng tại vùng đất này.

Sau nhiều năm trăn trở và vận động quyên góp, 
hôm nay - ước mơ của HT. Giác Ngộ (Trụ trì Tịnh xá 
Ngọc Thiền) đã trở thành sự thật, và có thể nói rằng: 
Viện Điều dưỡng Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. 
(trước đây đã có ý kiến xây dựng mô hình Tổng Y 
dưỡng tại Quận Thủ Đức - TP. HCM) Viện Điều dưỡng 
ra đời nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe, kết hợp điều 
trị vật lý trị liệu, cùng phương thức tập hành thiền 
phối hợp với điều hòa hơi thở. Số tiền dự trù kinh phí 
cho công trình này từ 40 - 50 tỷ đồng, vạn sự khởi 
đầu nan, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường 
quân, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp 
sức ủng hộ tịnh tài tịnh vật để công trình Viện Điều 
dưỡng Phật giáo sớm ra đời, để phục vụ chăm lo sức 
khỏe cho tăng ni Phật tử và nhân dân.

Tin: Nam Thăng Long
ảnh: Võ Tấn Phát
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57 Taêng sinh toát nghieäp Sô caáp
heä Pali Roong, Thoma Vini Eak

Ngày 20-2, tại chùa Bưng Tunh Sa (xã Viên 
An, huyện Trần Đề), Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước 
(ĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh  tổ chức lễ Tổng kết kỳ thi tốt 
nghiệp Sơ cấp hệ Pali Roong, Thoma Vini Eak và Bổ 
túc Văn hóa cấp Tiểu học cho Tăng sinh thuộc các 
chùa trong tỉnh.

Tham dự kỳ thi có 64 thí sinh là chư Tăng của 
các chùa trong tỉnh, trong đó có 53 thí sinh dự thi 
hệ Pali Rong, 11 thí sinh dự thi hệ Thoma Vini Eak. 
Các thí sinh tham dự ngoài phần thi văn hóa chung 
cho cả 2 hệ là môn văn và toán, các thí sinh dự thi 
hệ Pali Rong gồm các môn: dịch Pali, ngữ pháp Pali, 
chính tả tiếng Khmer, Vini, tiểu sử Đức Phật Thích 
Ca và tiểu sử Bác Hồ; hệ Thoma Vini Eak gồm: Áp 
Phi Thom, ngữ pháp tiếng Khmer, chính tả tiếng 
Khmer, Vini, tiểu sử Đức Phật Thích Ca và tiểu sử 
Bác Hồ.

Thời gian làm bài cho tất cả các môn là 60 
phút.

Theo báo cáo tổng kết, kỳ thi năm nay có 57 
Tăng sinh đạt trình độ văn hóa cấp Tiểu học. Trong 
đó, hệ Pali Rong có 47 Tăng sinh đạt và 6 Tăng sinh 
không đạt. Hệ Thoma Vini Eak có 10 tăng sinh đạt 
và 1 tăng sinh không đạt.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học của 
các Tăng sinh và  khuyến khích phong trào học tập 
văn hóa, Pali, Vini trong nhà chùa, Ban Tổ chức đã 
chọn và trao 9 giải thưởng cho Tăng sinh đạt điểm 
cao, đồng thời Ban Dân tộc tỉnh cũng trao Bằng 
khen và phần thưởng cho 3 chùa (Bưng Tuônh Sa, 
Chông Prếk, Sà Lôn) có nhiều đóng góp về tài lực, 
trí lực trong kỳ thi này.

Tổng trị giá cho các giải thưởng gần 50 triệu 
đồng, số tiền trên do Hội ĐKSSYN tỉnh và các mạnh 
thường quân, bà con Phật tử các chùa đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Dương Nhơn - 
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc 
Trăng, cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp Sơ cấp hệ Pali 
Roong, Thoma Vini Eak và Bổ túc Văn hóa cấp Tiểu 
học, không chỉ là cơ sở để đánh giá năng lực học 
tập của Tăng sinh qua ba năm tu học, mà còn là 
căn cứ cho nhà chùa có hướng xây dựng kế hoạch 
đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức văn 

Khemrinh

hóa, đạo pháp cho Tăng sinh vào những năm sau 
này”.

Được biết, qua kỳ thi này còn là điều kiện cho 
các Tăng sinh được dự tuyển vào học tại Trường Bổ 
túc Văn hóa Pāli Trung cấp Nam bộ sắp tới.

(Tiếp theo trang 45)

* Thời gian giải quyết:

Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng, kể 
từ ngày thụ lý vụ án. 

Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng, kể từ 
ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

3- Địa điểm tiếp nhận: Tổ thụ lý - Văn phòng 
Tòa án nhân dân nơi nộp hồ sơ.

  Chúc Quý vị phật tử, thân tâm an lạc vạn sự 
viên thành (quý vị có thắc mắc xin liên hệ với luật 
sư Lâm Thị Mai - 0908 161 395). 

Tặng phần thưởng và quà cho Tăng sinh đạt điểm cao 

Chư Tăng làm bài thi nghiêm túc 
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Hoøa thöôïng Thích Thanh Nhieãu 
Suy cöû truï trì chuøa Baùi Ñính

Tin, ảnh: Thiện Tâm - Hoàng Tuấn

Ngày 20-1-2012 HT. Thích Thanh Đàm, Ủy 
viên HĐTS, Trưởng BTS THPG Ninh Bình; 

HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐTS GHPGVN, ĐĐ. Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư 
ký HĐTS, Phó Văn phòng 1 TWGH đã tới chúc Tết 
UBND tỉnh Ninh Bình. Theo nguyện vọng của tín đồ 
Phật tử trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh 
Ninh Bình có công văn thỉnh mời HT. Thích Thanh 
Nhiễu về giữ ngôi trụ trì chùa Bái Đính (xã Gia Viễn 
Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) kế tục HT. 
Thích Thanh Tứ đã viên tịch. 

Đón tiếp chư tôn đức có ông Bùi Văn Nam, Ủy 
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Bùi 
Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo 
các cơ quan đoàn thể Trung ương và địa phương. 

Tại buổi tiếp thân mật ông Bùi Văn Nam xúc 
động bày tỏ lòng hoan hỷ đối với Phật giáo trong 
thời gia qua đã góp phần vào việc xây dựng đất 
nước phồn vinh giàu đẹp, chùa Bái Đính đã trở 
thành khu du lịch tâm linh trong và ngoài nước.

HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu cảm ơn các cơ 
quan đoàn thể đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, bước 
đầu nhận trọng trách trụ trì không thể tránh khỏi 
nhiều điều sơ xuất, mong muốn các cơ quan ban 
ngành quan tâm hơn nữa để các hoạt động Phật sự 
được thành tựu viên mãn.

Nhân dịp này chư tôn đức đã cùng các vị lãnh 
đạo trong tỉnh tới làm lễ dâng hương tại Tam bảo 
và các đền thờ vua Đinh, vua Lê. 

Cũng trong dịp này HT. Thích Thanh Nhiễu đã 

chứng minh lễ khởi công xây dựng công trình bãi đỗ 
xe chùa Bái Đính với quy mô rộng lớn 150ha, có thể 
tiếp nhận được 5.500 xe ô tô, 10.000 xe gắn máy, 
đảm bảo cho an ninh trật tự, khắc phục tình trạng 
ùn tắc giao thông. 

Hieán Maùu Nhaân Ñaïo taïi Toå ñình Vónh Nghieâm

Vào lúc 07 giờ sáng ngày 18 tháng 02 năm 2012, 
tại tổ đình Vĩnh Nghiêm TP. HCM do TT. Thích 

Thanh Phong làm trụ trì đã tổ chức hiến máu nhân 
đạo bao gồm Tăng, Ni, và Phật tử tình nguyện. Đây 
là một nghĩa cử vì lợi ích cộng đồng góp phần tốt 
đạo, đẹp đời.

Minh Chính
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Leã töôûng nieäm 58 naêm 
vaéng boùng Toå sö Minh Ñaêng Quang

Sáng 22/02/ 2012 – (nhằm ngày 01/02 Nhâm 
Thìn, tại Tịnh Xá Trung Tâm - Giáo Đoàn IV 

(21 Nguyễn Trung Trực - P.5 - Q. Bình Thạnh) đã 
diễn ra buổi lễ Tưởng niệm 58 năm vắng bóng Tổ sư 
Minh Đăng Quang.

Tới tham dự và chứng minh gồm có:

HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Giác Phúc, HT. 
Thích Giác Tuệ, HT. Thích Giác Truyền, HT. Thích 
Giác Thông, HT. Thích Giác Vạn

NT. Thích Nữ Đồng Liên, NT. Thích Nữ Lan Liên, 
NT. Thích Nữ Khoa Liên, NT. Thích Nữ Thông Liên, 
NT. Thích Nữ Mai Liên, NT. Thích Nữ Thắng Liên, NT. 
Thích Nữ Hoa Liên.

“Cây có cội - Nước có nguồn”, được sinh làm thân 
người, chúng ta ai cũng có cha mẹ, ông bà quyến 
thuộc. Người học đạo có Tông môn - Thầy tổ.

Năm 1932, tại miền Nam Việt Nam (tỉnh Vĩnh 
Long), đức Tôn sư Minh Đăng Quang ra đời, đến 
năm 1944  Ngài phát bồ đề tâm, dựng chí lập nguyện 
“Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” khai mở hệ phái 
Phật giáo biệt truyền, thành lập “Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam”.

Ngày 01/02/1954 (Giáp Ngọ), với 32 tuổi đời 
vừa tròn 10 năm hoằng hóa. Đức Tôn sư vắng bóng 
đến ngày nay (01/02/2012) vừa tròn 58 năm. Từ 
đó, hàng năm ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, hàng 
môn đồ đệ tử Tăng Ni xuất gia, thiện nam tín nữ, tại 
gia đồng nhất tâm thành kính, thắp nén tâm hương 
tưởng niệm cuộc đời giáo hóa và ân đức khai sơn 
sáng lập của Tổ Sư.

Vào ngày 19 tháng 02 năm 2012, tại chùa Vạn 
Đức, Quận Thủ Đức đã diễn ra buổi lễ giới 

thiệu bộ sách với tựa đề “Bộ Trí Tịnh Toàn Tập” 
phần 1 gồm 04 quyển do Đại lão HT Thích Trí Tịnh 
chủ biên. Tham dự buổi lễ có đông đảo Chư tôn đức 
Tăng Ni và rất đông Phật tử đến tham dự buổi lễ.

Leã ra maét Boä saùch Trí Tònh Toaøn Taäp 
Võ Tấn Phát

Nam Thăng Long
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Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2012 (nhằm ngày 
10/01 năm Nhâm Thìn), Tại chùa Phổ Minh, 

Q. Gò Vấp, đông đảo Tăng Ni và Phật tử Phật giáo 
Nam tông đến tham dự lễ Chúc thọ - Mừng sinh nhật 
lần thứ 66 của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm, 
Ủy viên Thường trực HĐTS, kiêm Phó Trưởng ban 
Tăng sự Trung ương GHPGVN, Tổng Biên tập Tạp 
chí PGNT, Trụ trì Chùa Phổ Minh. Trong buổi lễ có 
sự tham dự của TTTS. Bửu Chánh, Phó Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, TT Tăng 
Định, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, TT 
Thiện Hạnh, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, 
ĐĐThS. Chánh Định, Ủy viên  Ban Hoằng pháp Trung 
ương GHPGVN. ĐĐTS Thiện Minh, Phó Tổng Biên 
tập Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy v.v... Đặc biệt, 
trong buổi lễ có đại diện Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật 
TP. HCM, đại điện Ủy ban Nhân dân P.1, Q. Gò Vấp 
đến tặng quà mừng thọ Hòa thượng.

Đại Lễ Rằm Tháng Giêng 
Māgha Pūjā

 Leã chuùc thoï Hoøa thöôïng 
Toång Bieân taäp

Hoài Định
PV PGNT

Cư sĩ Nguyễn Văn Bính - Phó Thư ký Tạp chí 
tặng hoa chúc mừng đến HT. Tổng Biên tập

Ban Toân giaùo Chính phuû 
toå chöùc Hoäi thaûo khoa hoïc

Ngày 29-2-2012, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ 
chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước đối với 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Nhằm 
tôn vinh những đóng góp của GHPGVN cho Đạo pháp 
và dân tộc, đồng thời đánh giá công tác quản lý nhà 
nước đối với GHPGVN 30 năm qua để phát huy tích 
cực, khắc phục hạn chế, giúp cho công tác quản lý nhà 
nước đối với Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung 
có hiệu quả hơn.

Tham dự Hội thảo có các vị Phó ban Tôn giáo Chính 
phủ ông Phạm Huy Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, 
ông Bùi Thanh Hà, các vị lãnh đạo trong Ban Tôn giáo 
chính phủ, Ban Tôn giáo các tỉnh - thành phố trong 
cả nước cùng các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu 
Phật giáo, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cơ 
quan chức năng đã tới dự…

Hội thảo đã cung đón chư tôn giáo phẩm Phó Chủ 
tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn, Tổng 
Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Giác 
Toàn, HT. Thích Quảng Tùng; GS. Lê Mạnh Thát, Phó 

GNO

Phật giáo Nam tông Việt Nam cũng như Phật 
giáo Nam tông trên thế giới, cứ vào ngày rằm 

tháng giêng long trọng tổ chức đại lễ rằm tháng giêng 
để tưởng nhớ 2 sự kiện quan trọng:

- Đại hội Thánh Tăng gồm 1.250 vị Thiện lai Tỷ 
kheo (Ehi bhikkhu).

- Đức Phật tuyên hứa và khẳng định với Ma vương 
3 tháng nữa Ngài nhập niết bàn.

Để đánh dấu 2 sự kiện trọng đại trên, các chùa 
Phật giáo Nam tông Việt Nam thường tổ chức Đại lễ 
rằm tháng giêng theo nghi thức truyền thống buổi 
sáng trai tăng, đặt bát cúng dường đến chư tăng, buổi 
tối ngày rằm các chùa thường tổ chức thọ hạnh đầu 
đà thức 1 đêm không ngủ để nghe thuyết pháp, luận 
đạo, hái hoa Phật Pháp, ngăn oai nghi nằm để cúng 
dường lên Đức Từ Phụ.  
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Trung Töôùng Phaïm Duõng Ñöôïc Boå Nhieäm 
Laøm Tröôûng Ban Toân Giaùo Chính Phuû

Mạnh Kiên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, cùng chư 
tôn đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN

Hội thảo khoa học này trên cơ sở kết quả của 
những nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn sẽ 
giúp cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ vị trí vai trò 
của GHPGVN. 

Hội thảo đã được nghe những tham luận, trao đổi, 
đánh giá, góp ý về công tác quản lý nhà nước đối với 
Phật giáo trong 30 năm qua. Đã nêu lên những thành 
tựu của Giáo hội trong 30 năm đã khẳng định Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc; 
đang trên đà thực sự vững mạnh và phát triển, nâng 
cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên trường 
quốc tế.

Những ý kiến quý báu tại hội thảo lần này góp phần 
quan trọng giúp Giáo hội có được chính kiến, để nhìn 
lại chính mình, nhìn lại vai trò lịch sử và sự phát triển 
của Giáo hội một cách chính xác và chân thật. Đồng 
thời, rút ra những kinh nghiệm, những đúc kết để hình 
thành kế sách, chương trình hành động của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) 
và những nhiệm kỳ tiếp theo của thế kỷ XXI trong sự 
hội nhập thế giới và toàn cầu hóa của nhân loại.

Qua 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
bằng những thuận lợi khách quan và chủ quan, qua 
các Nghị định của Chính phủ, Pháp lệnh Tín ngưỡng 
Tôn giáo đã làm cơ sở cho hoạt động tôn giáo nói 
chung thêm thuận lợi và đạt kết quả hữu hiệu, Tăng 
Ni, Phật tử trong và ngoài nước tích cực hoạt động 
theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt được những 
thành quả khả quan từ phạm vi xây dựng và củng 
cố cơ sở Trung ương, địa phương cho đến hoạt động 
chuyên ngành càng làm sáng tỏ thêm những thành 
quả, những ưu khuyết điểm trong quá trình 30 năm 
hoạt động công tác Phật sự của GHPGVN. Vạch ra 
phương hướng phát triển của GHPGVN trong thời gian 
tới từ đó tham mưu cho Nhà nước và chính quyền các 
cấp có chủ trương chính sách và giải quyết vấn đề 
Tôn giáo cho phù hợp làm ổn định tình hình sinh hoạt 
tôn giáo, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, tạo 
điều kiện để GHPGVN tiếp tục phát huy những hoạt 
động ích đạo lợi đời, đóng góp hơn nữa vào các hoạt 

(Petrotimes) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định điều động, bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, 
Tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh II, Bộ Công an giữ 
chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Trưởng ban Ban Tôn 
giáo Chính phủ.

Theo đó, Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 
25/12/2001; Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản 
số 2501-CV/VPTW ngày 15/2/2012; Xét đề nghị của Bộ 
Nội vụ tại Tờ trình số 88/TTr-BNV ngày 20/10/2011.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định điều động, 
bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, Tổng cục trưởng 
Tổng cục An Ninh II, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ, kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trung tướng Phạm Dũng là Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật, Tổng cục 
trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2007, Tổng cục trưởng 
Tổng cục An Ninh II từ 2010.

Ngoài ra, Trung tướng Phạm Dũng còn được đánh 
giá là một chuyên gia có kinh nghiệm về an ninh nội 
địa, an ninh đối ngoại và những vấn đề về tôn giáo, 
dân tộc…

Trong cương vị mới, ông Phạm Dũng sẽ có quan hệ 
tốt và giải quyết thấu đáo những công tác của Bộ Nội 
vụ và của Ban Tôn giáo Chính phủ, tạo điều kiện để các 
tôn giáo đoàn kết hoạt động theo các quy định của Pháp 
luật và trong nền văn hóa đa dạng của Việt Nam đang 
hội nhập, phát triển.

động xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh.
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Leã Trao Taëng Nhaø Tình Thöông 
Taïi Chuøa Ñöùc Hoøa - Haø Noäi

Thaønh Kính Phaân Öu

Leã Chung Thaát Coá Tu Nöõ  Hueä Baûo  
Sáng ngày 28/02/2012 tại chùa Giác Quang, quận 

8, TP. HCM do TT. Thiện Đạt làm trụ trì đã long trọng 
tổ chức lễ chung thất cố TN. Huệ Bảo thế danh Ngô 
Thị Sửu hưởng thọ 101 tuổi. Được biết cố TN. Huệ Bảo  
là người  đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo Nguyên 
thủy Việt Nam. Đặc biệt là chùa Giác Quang, bà là một 
tu nữ lão thành hơn 30 năm và có nhiều đóng góp cho 
Tam bảo nơi đây.

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thiện 
Nhân, Phó ban đại diện quận 9, TP. HCM, viện chủ 
viện Xá Lợi Phật Đài, quận 9, TP. HCM, TT. Trí Đức, trụ 
trì chùa Ngọc Đạt, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,  ĐĐ. 
Chánh Định, trụ trì chùa Tam Phước, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai, ĐĐ. Tuệ Quyền, trụ trì chùa Quảng 
Nghiêm, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn 
đức tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc hệ phái 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

Quán Tánh

PV PGNT

Ngày 20 tháng 2 năm 2012, chư tăng – ni 
chùa Đức Hòa, TP. Hà Nội đã trao tặng 

một căn thà tình thương đến đồng bào khó khăn tại 
xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Trong buổi 
lễ có sự tham dự của ĐĐ. Thiện Minh, ĐĐ. Chánh 
Định và Phật tử Nguyễn Thị Cúc cùng cơ quan chính 
quyền địa phương.

Được biết căn nhà tình thương được trao cho 
gia đình khó khăn ở xã Đức Hòa trị giá 30.000.000 
đồng, trong đó 20.000.000 đồng do phật tử Văng 
Phi Nga và Hà Thế Hưng đóng góp. Trong buổi lễ 
Phật tử Nguyễn Thị Cúc đã trao cho gia đình trên 1 
tivi và một đầu đĩa, thể hiện tinh thần lá lành đùm 
lá rách.

Thiện Hòa

Phật tử Hà Phi Oanh, PD Tâm Ngọc, sinh ngày 
6/4/1968 tại TP. HCM. Cư ngụ tại 231/11 Tôn 

Thất Thuyết, P.13, Q. 4, TP. HCM (ĐT: 38 260 852).

Sinh tiền Phật tử là 1 tín nữ hộ pháp đắc lực cho 
các chùa Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

Sau một thời gian lâm bệnh, Phật tử đã từ trần 
lúc 11 giờ 30 phút, ngày 25/2/2012 hưởng dương 45 
tuổi.

Ngày 27/2/2012 chư Tăng Phật giáo Nam tông do 
TT. Bửu Chánh chủ trì cử hành lễ cầu siêu di quan, đưa 
Phật tử về nơi an nghỉ cuối cùng, tại đài hỏa táng Đa 
Phước huyện Bình Chánh.

Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy xin thành kính phân 
ưu, và chia buồn đến tang gia hiếu quyến gia đình 
Phật tử. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho hương linh 
Phật tử được an vui nơi nhàn cảnh. 
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giá: 20.000 đồng

DANH SAÙCH UÛNG HOÄ TAÏP CHÍ PGNT SOÁ 17
01 Thượng tọa Minh Hạnh 25 quyển

02 Gđ Đặng Đức Tiệp - Pd. Minh Hạnh 25 quyển

03 Tiến sĩ Đỗ Thị Loan 25 quyển

04 Thích Ca Phật Đài 50 quyển

05 Gđ. Bác sĩ Phạm Lê An 25 quyển

06 Gđ. Nguyễn Thanh Hương 10 quyển

07 Gđ. Nguyễn Thị Được 10 quyển

08 Gđ. Như Hoa - Nguyên Trí 10 quyển

09 Gđ. Đặng Ngọc Trung 10 quyển

10 Gđ. Nguyễn Thị Ngâu 10 quyển

11 Gđ. Nguyễn Thị Huỳnh Liên 10 quyển

12 Gđ. Võ Kim Liên 05 quyển

13 Gđ. Nguyễn Thị Huỳnh Xuân 25 quyển

14 Gđ. Nguyễn Thị Hoàng - Pd. Ngọc 
Hiếu

05 quyển

15 Gđ. Nguyễn Hữu Trung - Pd. Tâm 
Chơn

05 quyển

16 Gđ. Nguyễn Viết Quang - Pd. Đức 
Thanh

25 quyển

17 Gđ. Lương Dũng - Kiều Oanh 25 quyển

18 Gđ. Minh Quân - Chu Kim Ngọc 20 quyển

19 Gđ. Nguyễn Thị Phượng 30 quyển

20 Gđ. Văn Thị Kim Phụng 25 quyển

21 Gđ. Như Minh - Diệu Phát 10 quyển

22 Sư Giác Khoan - PV Thánh Sơn 50 quyển

23 Lê Thị Thùy Hương 50 quyển

24 Huỳnh Thị Mẫn 50 quyển

25 Gđ Nguyễn Ngọc Anh Thy 10 quyển

26 Gđ. Văng Phi Nga - Hà Thế Hưng 100 quyển

27 Gđ. Nguyễn Thị Cúc 50 quyển

28 Gđ. Đoàn Huy Nguyên - Nguyễn 
Thị Tâm, Pd. Diệu Tâm

100 quyển

29 Gđ. Nguyễn Thị Ngôn 05 quyển

30 Khuyết Danh 10 quyển

31 TN. Quang Ngữ  (Trần Thị Liên) 05 quyển

32 Vô Danh 50 quyển

33 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu 250 quyển

34 Gđ ĐĐ Bửu Ân 10 quyển

35 Hiền Ngọc 10 quyển

36 Gđ Mười Trang 10 quyển

37 Quang Nhiên 10 quyển

38 TN Diệu Liên 05 quyển

39 Trần Thị Tư 10 quyển

40 Nguyễn Thị Định 100 quyển

41 Gđ Nguyễn Thị Tú Anh 10 quyển

42 Gđ Nguyễn Minh Hùng 10 quyển

43 Chú Hội cô Lài 20 quyển

44 Gđ Trí Thọ 25 quyển

45 Gđ Minh Phúc - Trúc Như 10 quyển

46 Gđ Thiện Trí - Như Hạnh 10 quyển

47 Gđ Đỗ Đặng 10 quyển


