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Lôøi Toøa Soaïn

T ạp chí Phật giáo Nguyên thủy đến nay đã xuất bản được 7 số. Tuy mới ra đời 
nhưng nhờ sự nỗ lực của Ban Biên tập và nhân viên Tòa soạn, sự nhiệt tình hưởng 
ứng của độc giả gần xa, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính 

quyền và Giáo hội, sự hoan hỷ tham gia viết bài của chư Tôn đức Tăng ni, các trí thức học 
giả, cộng tác viên và chư Phật tử phát tâm hùn phước làm pháp thí nên Tạp chí đang từng 
bước ổn định và được nhiều độc giả hoan nghênh, động viên khích lệ và chân tình góp ý xây 
dựng. 

Với ý thức luôn trung thành với tôn chỉ và mục đích của Tạp chí, nên thời gian qua Tạp 
chí Phật giáo Nguyên thủy (TCPGNT) đã phản ánh những thành tựu của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) trên mọi lãnh vực hoạt động và các truyền thống hệ phái trong nước và 
quốc tế như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa, Từ thiện, Phật giáo Quốc tế v.v...; giới 
thiệu những bài viết có lợi ích thiết thực qua kinh nghiệm thực hành giáo Pháp, nhất là thiền 
định, theo truyền thống Nguyên thủy (Pāli) kết hợp hài hòa với những nghiên cứu giá trị của 
chư Tôn đức Giáo phẩm uyên thâm Phật học trong Giáo hội, những bài viết, biên soạn, dịch 
thuật thơ văn, y học, gương điển hình, kinh nghiệm trong hoằng pháp, giáo dục, tu học của 
Tăng ni Phật tử hoặc giới thiệu danh lam thắng tích Phật giáo, trong và ngoài nước. Nhờ vậy 
mà 6 số vừa qua đã được Tăng, Ni Phật tử xa gần hoan hỷ tán dương, ủng hộ và trở thành 
độc giả thường xuyên của Tạp chí.

Hoan hỷ trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, nhất là Đại hội Đảng 
Toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, Tăng ni Phật tử cả nước càng thêm vui mừng về 
những thành tựu một số Phật sự của Giáo hội đã thực hiện như: Tổ chức thành công Hội thảo 
Hoằng pháp Toàn quốc năm 2011 tại tỉnh Bình Dương; tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế 
Đại sư Khuông Việt tại Hà Nội; Chính phủ và Phật giáo Myanmar trao tặng tước hiệu cao quý 
cho các vị Tôn túc Giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam như HT Danh Nhưỡng và HT Thiện 
Tâm; đoàn Phật giáo người Hoa từ một số nước đến thăm hữu nghị Phật giáo Việt Nam; một 
số tỉnh thành tổ chức Đại hội để chuẩn bị tiến đến Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII; 
tổ chức lễ cầu an cầu siêu và tích cực vận động Tăng ni Phật tử ủng hộ nhân dân Nhật Bản 
và Myanmar bị động đất và sóng thần v.v... Về chương trình hoạt động Phật sự sắp tới, Giáo 
hội đã ra thông bạch và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN, thông 
bạch và kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ và Đại lễ Phật đản PL 2555, thống kê tự viện Tăng 
ni; cấp thẻ tín đồ cho Phật tử trên cả nước. Trước mắt, Tăng ni và Phật tử đang  cùng với cử 
tri cả nước tích cực thực hiện quyền công dân hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội, 
Đại biểu HĐND... Qua hiệp thương Giáo hội từ Trung ương đến địa phương đã và đang giới 
thiệu với MTTQ đại biểu của Phật giáo tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND 
các cấp sắp tới.

Nói chung, Tăng ni Phật tử vô cùng hoan hỷ trước những thành tựu của Đất nước và Phật 
sự của Giáo hội.

Về Tạp chí PGNT, ngoài những mục cố định, Ban Biên tập tăng thêm những chuyên mục 
mới theo yêu cầu của độc giả như: Giới thiệu danh lam thắng tích Phật giáo, cuộc đời và công 
hạnh của các vị cao tăng, pháp luật trong đời sống, Phật giáo tại các nước Đông Nam Á và 
Thế giới v.v... để cho tờ báo ngày càng thiết thực, phong phú và hữu ích cho mọi độc giả.

 

                      Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy



Leã Töôûng Nieäm Laàn Thöù 27 
Ñaïi Laõo Hoaø Thöôïng Thích Trí Thuû 
Ñeä Nhaát Chuû Tòch HÑTS GHPGVN Vieân Tòch

Vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2011 (01/3/Tân Mão), tại Văn 
phòng 2 Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể tổ 
chức Lễ tưởng niệm lần thứ 27 ngày viên tịch của cố Đại lão Hòa 
thượng Thích Trí Thủ - Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hoá đạo Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam thống nhất; hiệp kỵ chư Tôn tiền bối Phật 
giáo hữu công, chư Tôn đức Hội đồng Trị sự viên tịch. 

Đến tham dự có HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư 
ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích 
Giác Tường – Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện 
Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. 
Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban 
Kinh tế Tài chánh TW; HT. Thích Thiện Pháp – Phó 
Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TWGH; HT. 
Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ 
Chí Minh; chư Tôn giáo phẩm HĐTS, ông Trần Ngọc 
Phong – Phó Ban Dân vận Thành uỷ; ông Huỳnh 
Ngọc Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban 
Tôn giáo – Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh, các Ban viện 
Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh 
và 24 Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện, Ban 
Giám hiệu các trường Phật học; chư Tôn đức Tăng 
Ni trụ trì các Tự viện, Tăng Ni các trường Phật học 
tại Tp. Hồ Chí Minh và môn nhơn đệ tử của Hoà 
thượng, cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Được biết sau khi hoà bình lập lại, thực hiện 
nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam, chư 
Tôn giáo phẩm các tổ chức, hệ phái Phật giáo Việt 
Nam. Năm 1980, chư Tôn giáo phẩm cùng nhau 
thành lập Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt 
Nam, Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện 
Hoá đạo GHPGVNTN được cung thỉnh đảm nhiệm 

cương vị Trưởng Ban Vận động thống nhất Phật 
giáo. Năm 1981, tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, Hội 
nghị Đại biểu được tiến hành và Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập, Hòa thượng Thích Trí Thủ 
được toàn thể đại biểu suy cử đảm nhiệm cương 
vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. 

Thuận thế vô thường, vào lúc 21 giờ 45 phút 
ngày 2 tháng 4 năm 1984 (tức ngày 02 tháng 3 
năm Giáp Tý), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ 
- Chủ tịch HĐTS GHPGVN hoá duyên đã mãn, thu 
thần viên tịch tại Tự viện Quảng Hương Già Lam để 
lại bao niềm kính tiếc của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài 
nước. 

Để ôn lại công đức và sự nghiệp của Đại lão Hòa 
thượng Thích Trí Thủ đã đóng góp cho đạo pháp, 
dân tộc, tại Lễ tưởng niệm, HT. Thích Thiện Nhơn cung 
tuyên Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ: 

Tin: giaohoiphatgiaovietnam.vn

Hòa thượng Thích Trí Thủ
(1909 - 1984)
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“Hòa thượng họ 
Nguyễn, húy Văn 
Kính, pháp danh 
Tâm Như, tự Đạo 
Giám, hiệu Thích Trí 
Thủ. Hòa thượng 
sinh ngày 19.9 năm 
Kỷ Dậu, tức ngày 01 
tháng 11 năm 1909, 
tại làng Trung Kiên, 
tổng Bích La, phủ 
Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị. 

Thân phụ là cụ 
Nguyễn Hưng Nghĩa, 
thân mẫu là cụ bà Lê Thị Chiểu, cả hai cụ thân sinh 
đều thuộc gia đình nhiều đời tin Phật. 

Hòa thượng là con trưởng trong gia đình có 3 
anh em, 2 trai và 1 gái. Năm lên 7 tuổi, Hòa thượng 
bắt đầu học chữ Hán, năm lên 9 tuổi Hòa thượng 
được vào học trường làng. 

Vốn có sẵn hạt giống Bồ Đề, túc duyên Phật 
Pháp, năm 14 tuổi, Hòa thượng đã vào học kinh ở 
chùa Hải Đức – Huế. Năm lên 17 tuổi, Hòa thượng 
thực thụ xuất gia, đầu sư với Hòa thượng Thích Viên 
Thành tại chùa Tra Am - Huế, được ban pháp danh 
Tâm Như, pháp tự Đạo Giám và trực tiếp thụ học 
với Bổn sư. 

Năm 20 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho vào 
giới đàn chùa Từ Vân ở Đà Nẵng thụ giới cụ túc. Tại 
giới đàn này, Hòa thượng đã trúng tuyển thủ Sa di 
trong số 300 giới tử. 

Qua hai năm cư tang Bổn sư tại chùa Tra Am, 
năm 23 tuổi Hòa thượng đã cùng các pháp lữ vào 
chùa Thập Tháp, Bình Định tham học với Hòa thượng 
Phước Huệ. 

Sau khi học xong chương trình Trung học Phật 
giáo, Hòa thượng làm giáo thụ dạy Trường Phật học 
Phổ Thiên - Đà Nẵng. Vì chưa thỏa lòng cầu pháp, 
sau Hòa thượng lại trở ra Huế, cùng các Pháp hữu đã 
đồng học ở Thập Tháp ngày trước, tổ chức trường 
Phật học tại chùa Tây Thiên, rồi cung thỉnh Tăng 
cang Giác Nhiên chùa Thuyền Tôn làm Hiệu trưởng, 
Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp làm Đốc 
giáo dạy nội điển, đồng thời mời các cư sĩ như Bác 
sĩ Lê Đình Thám dạy Luận học, các cụ Nguyễn Khoa 
Toàn, Cao Xuân Huy v.v... dạy các môn về văn hóa 
theo trình độ Đại học Phật giáo cũng như văn hóa. 

Trong thời gian 
này, Hòa thượng 
làm giảng sư Hội 
Phật học Huế, 
dạy lớp Trung 
Đẳng Phật học 
tại chùa Tây 
Thiên và trường 
Tiểu học Phật 
giáo tại chùa Báo 
Quốc. 

Năm 39 tuổi 
(1938), sau 
khi tốt nghiệp 
trường Phật học 

Tây Thiên, Hòa thượng về trú trì Tổ đình Ba La 
Mật, nhưng vẫn tiếp tục công việc giảng dạy cho 
Hội Phật học và các Trường Phật học. Năm 1939 
Ni trưởng được thành lập tại chùa Từ Đàm, Hội đã 
giao cho Hòa thượng chịu trách nhiệm quản lý và 
đào tạo. Đây là cơ sở Ni bộ đầu tiên được thành 
hình. Năm 1940, Hòa thượng trùng tu Tổ đình Ba 
La Mật. Năm 1941, Hòa thượng cũng chủ trương 
cho Tăng học văn hóa. Chính Hòa thượng đích thân 
dẫn Tăng sinh đầu tiên đi dự thi Tiểu học. Việc 
Tăng sinh học văn hóa và thi lấy bằng cấp ngoài 
đời đã gây chấn động không ít trong số người chủ 
trương đào tạo Tăng sinh theo nề nếp cũ. 

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, 
trên cương vị Trị sự Sơn Môn Thừa Thiên, Hòa 
thượng đã cùng các vị khác lập Hội Phật giáo cứu 
quốc Trung bộ, chủ trương tờ Nguyệt san Giải 
thoát, làm cơ quan tuyên truyền của Hội Phật giáo 
cứu quốc Trung Bộ. Hòa thượng đắc cử Hội đồng 
Nhân dân Thừa Thiên và được Chính quyền Cách 
mạng mời đến Trung bộ phủ giao quyền sắp đặt 
lại chùa chiền, hủy bỏ chế độ chùa vua do phong 
kiến đặt. Năm 1948, để sự nghiệp đào tạo Tăng tài 
có điều kiện phát triển, đẩy mạnh phong trào chấn 
hưng Phật giáo, Hòa thượng hội ý với chư Tôn Hòa 
thượng trong Giáo hội Tăng già Thừa Thiên, dời 
trường Sơn Môn Phật học từ chùa Linh Quang sang 
chùa Báo Quốc lấy tên là Phật học Đường – sau đổi 
thành Phật học Viện Báo Quốc, Hòa thượng được 
đề cử làm Hiệu trưởng. Từ đó về sau, trong các 
thập niên 50, 60, 70 Phật học Viện Báo Quốc từng 
là nơi phát xuất nhiều Tăng sĩ lỗi lạc, đảm đương 
nhiều trọng trách trong phong trào chấn hưng Phật 
giáo, cũng như trong năm này Hòa thượng mở Đại 
giới đàn tại chùa Báo Quốc và làm chủ đàn. Tại giới 
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đàn này, Hòa thượng đã phục hồi ý nghĩa của thất 
chứng, phân chia riêng Tăng Ni hai bộ, Tăng độ cho 
Tăng, Ni độ cho Ni. 

Năm 1951, trong chức vụ Hội trưởng Hội Việt 
Nam Phật học Trung phần, trong hệ thống Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam của 6 tập đoàn Phật giáo Bắc, 
Trung, Nam, đứng đầu là Đại lão Hòa thượng Thích 
Tịnh Khiết làm Hội chủ, Hòa thượng đặt viên đá đầu 
tiên xây dựng trường Tiểu học tư thục Bồ Đề tại 
Thành Nội Huế, mở đầu mạng lưới giáo dục Tư thục 
Bồ Đề của Phật giáo. 

Năm 1952, Hòa thượng tạm nghỉ việc Hội, 
chuyên tâm vào việc giáo dục Tăng sinh ở Phật học 
đường Báo Quốc. Cuối năm 1956, Phật học Viện 
Trung phần thành lập tại Nha Trang, Hòa thượng 
được cung thỉnh làm Giám viện. Năm 1957, thấy đa 
số Tăng Ni các Phật học viện đã đến tuổi thụ giới, 
Hòa thượng cho mở giới đàn và làm chủ đàn. 

Để ổn định kinh tế tự túc cho Phật học viện, 
Hòa thượng đã cho một số Tăng sinh vào Sài Gòn 
học riêng các môn khoa học chế biến, sau đó mở 
hãng sản xuất nước tương, hương đèn, giấm ăn, 
xà phòng v.v... tất cả đều do sức lao động của học 
Tăng và Phật tử đảm đương. Hầu hết học Tăng 
Phật học viện đều được Hòa thượng cho học song 
song hai chương trình. Nhờ hướng đào tạo đó mà 
nơi đây là nguồn cung cấp liên tục các Chánh đại 
diện Giáo hội các tỉnh, quận, giảng sư, trú trì, hiệu 
trưởng, giám học các trường Bồ Đề, quản lý nhà in, 
nhà phát hành kinh sách khắp miền Trung và về sau 
một số đã trở thành giảng sư, giáo sư đại học, nói 

chung là các ngành văn hóa 
giáo dục phục vụ đạo, đời. 

Năm 1960, Hòa thượng 
tạo mãi khu vườn ở Gò Vấp 
khai sơn Tự viện Quảng 
Hương Già Lam. Năm 1962, 
Hòa thượng dẫn đầu phái 
đoàn Phật giáo Việt Nam tại 
miền Nam tham dự Đại lễ thế 
giới kỷ niệm 2500 năm Đức 
Phật nhập Niết bàn, tại Lào. 

Phật đản năm 1963 bắt 
đầu thời Pháp nạn. Bấy giờ 
Hòa thượng về Huế, rồi ở đó 
cùng các vị lãnh đạo Phật 
giáo, hướng dẫn phong trào 
đấu tranh bảo vệ Đạo pháp 
và Dân tộc cho đến khi bị 

chính quyền Diệm bắt giam giữ tại Huế rồi đưa vào 
Sài Gòn. Qua cơn pháp nạn, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất ra đời, thành lập với 11 đoàn thể 
các hệ phái Phật giáo toàn miền Nam, Hòa thượng 
được bầu vào Ban Dự thảo Hiến chương Giáo hội, 
và trong nhiệm kỳ đầu Hòa thượng giữ nhiệm vụ 
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp. Công việc 
hoằng pháp và giáo dục Tăng Ni là mối quan tâm 
hàng đầu và quan tâm suốt đời của Hòa thượng. 
Trong nhiệm vụ và vai trò đó, Hòa thượng đã mở 3 
Đại hội Hoằng pháp, một tổ chức tại Phật học viện 
Nha Trang, một tổ chức tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn và 
một tại chùa Ấn Quang – Chợ Lớn. Mọi hoạt động 
và thành tích hoằng pháp của Hòa thượng được 
tổng kết ghi lại trong ba tập kỷ yếu Đại hội. Hòa 
thượng còn thành lập giảng sư đoàn và cắt cử mỗi 
vị phụ trách một tỉnh để diễn giảng Phật pháp cho 
tín đồ. Trong thời gian này Hòa thượng cũng đã 
thành lập Phật học viện Phổ Đà – Đà Nẵng. 

Năm 1964, Hòa thượng làm Viện trưởng Viện 
Cao đẳng Phật học thành lập tại chùa Pháp Hội – 
Sài Gòn. Đây chính là tiền thân của Viện Đại học 
Vạn Hạnh. Hòa thượng còn chủ trương các tập san 
như Tin Phật, Bát Nhã để gióng lên cho đời tiếng 
nói của Pháp âm. Năm 1965, sau khi ổn định mọi 
Phật sự, Hòa thượng hành hương chiêm bái các 
danh lam Phật tích ở Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài 
Loan, Hồng Kông, giao thiệp với nhiều danh Tăng 
các nước. 

Sau thời kỳ làm Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng 
pháp, Hòa thượng lại được Giáo hội trao giữ nhiệm 
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vụ Tổng vụ Trưởng Tổng vụ tài chánh. Năm 1968, 
Hòa thượng được Giáo hội Phật Giáo Việt Nam 
thống nhất, chính thức tấn phong lên ngôi vị Hòa 
thượng. Cũng năm này, Hòa thượng khai giới đàn 
tại Phật học viện Nha Trang. Năm 1969, đại trùng 
tu Tổ đình Báo Quốc. Năm 1970, mở lớp trung đẳng 
II Chuyên khoa tại Phật học viện Trung phần – Nha 
Trang. Năm 1974, thành lập Viện Cao đẳng Phật 
học Nha Trang.

Từ Đại hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống 
nhất kỳ 5 và kỳ 6, Hòa thượng giữ chức vụ Viện 
trưởng Viện Hóa Đạo, đến năm 1975 đảm nhiệm 
thêm công việc phụ tá đức Tăng Thống cho đến khi 
đất nước và đạo pháp chuyển sang giai đoạn lịch sử 
mới. Đến năm 1976, Hòa thượng lại tổ chức đại giới 
đàn Quảng Đức tại tổ đình Ấn Quang, Chợ Lớn. 

Trước chiều hướng mới và cũng thể theo ý 
hướng thống nhất mà xưa nay Phật giáo Việt Nam 
vẫn thường ấp ủ, nên sau khi miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, trong cương vị Viện trưởng Viện Hóa 
Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa 
thượng đã liên hệ với các vị tôn túc lãnh đạo các hệ 
phái và các tổ chức Phật giáo khác trong cả nước 
để bàn bạc việc thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đây 
chính là nguyện vọng chung của toàn thể Tăng Ni 
và Phật tử. Nguyện vọng này đã thể hiện cụ thể tại 
Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kỳ 
7, họp tại chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, ngày 23-01-
1977 gồm 165 đại biểu của 54 đơn vị trong Giáo 
hội, mà Hoà thượng nhân danh Viện Trưởng tân 
nhiệm đã ký thông bạch gồm 7 điểm, trong đó có 
điểm thứ 6 nguyên văn như sau: “Đại hội cần ủy 
quyền Giáo hội Trung ương tiếp tục vận động thống 
nhất Phật giáo cả nước trong tinh thần Đạo pháp và 
truyền thống dân tộc”. 

Sau khi Ban vận động thống nhất 
Phật giáo thành hình, Hòa thượng được 
bầu làm Trưởng Ban vận động, và khi 
Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo 
Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 
07-11-1981, Hòa thượng đắc cử Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật 
Giáo Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên. 

Những năm cuối của báo thân, Hòa 
thượng tuy tuổi cao sức yếu, vẫn không 
xao lãng việc đạo, việc đời. Năm 1979 và 
1982 dẫn đầu đoàn đại biểu Phật giáo 
Việt Nam dự Đại hội thứ 5 và thứ 6 của 
tổ chức Phật giáo châu Á vì hòa bình, tại 

Mông Cổ. Năm 1980, làm trưởng đoàn đại biểu tôn 
giáo Việt Nam dự Hội nghị các nhà hoạt động Tôn 
giáo Thế giới vì hòa bình và sự sống, chống chiến 
tranh hạt nhân, tổ chức tại Liên Xô, cũng năm này 
kiến tạo thêm chánh điện Tự Viện Quảng Hương 
Già Lam. Năm 1983, dự Hội nghị các vị đứng đầu 
Phật giáo 5 nước châu Á, tổ chức tại Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào. Năm 1983, Hòa thượng đắc cử 
Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, cũng năm này Hòa thượng cho 
xây dựng lại ngôi Tổ đình Linh Quang (Quảng Trị). 

Dù bận rộn Phật sự, suốt con đường hành đạo, 
Hòa thượng vẫn dành thời giờ dịch kinh, biên soạn 
sách để hoằng dương Phật pháp. Các tác phẩm 
chính gồm kinh Phổ Môn, kinh Phổ Hiền, Mẹ hiền 
Quán Âm, kinh Vô Thường, kinh A Di Đà, Pháp môn 
Tịnh độ, kinh Bát Nhã, luật Tỳ kheo, luật Bồ Tát, 
luật Tứ Phần, nghi thức truyền giới Bồ Tát tại gia 
và thập thiện, nghi thức Phật đản, nghi thức lễ sám 
hối tối và các tác phẩm khác đã in hoặc chưa xuất 
bản. 

Thế rồi sau một cơn suy tim nhẹ, Hòa thượng 
đã xả báo an tường, thu thần nhập diệt vào lúc 21 
giờ 45 phút ngày 2 tháng 4 năm 1984 (tức ngày 02 
tháng 3 năm Giáp Tý) tại Tự viện Quảng Hương Già 
Lam, trụ thế 76 tuổi đời, 56 tuổi đạo. Kim quan Hoà 
thượng nhập bảo tháp tại đây. 

Thế là, Hòa thượng hóa duyên đã mãn, Ngài 
đã trở về thế giới Niết bàn, vô tung bất diệt nhưng 
công đức và đạo nghiệp của Hòa thượng vẫn còn 
sống mãi trong tâm hồn người con Phật và trang sử 
rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại”. 

Quang cảnh buổi lễ
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Trường Đại học Thammasat, Bangkok

Kinh nghieäm Giaùo duïc cuûa Phaät giaùo Thaùi Lan(*)

(Buddhism and Education The Thai Experience)

Nhằm thực hiện chương trình Xã hội hóa Giáo dục, và 
giới thiệu đạo đức Phật giáo cho sinh viên và học sinh 
ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy 
trân trọng giới thiệu bài dịch sau đây của Hòa thượng 
Thích Thiện Tâm

Ngài Vidya Cittadhammo là một nhà 
sư có trình độ và mang tư tưởng 
nhập thế, ngài là vị sư điều hành 

ngôi trường của chùa Mount Sarb; ngài đã giải thích 
rằng tại tất cả các trường trung học khác trong nước 
chỉ chú trọng dạy kiến thức học thuật mà ít khi chú 
ý đến việc rèn luyện đạo đức văn hóa tinh thần cho 
học sinh. Trái lại, tại trường chùa Mount Sarb ngài 
nhận tất cả trẻ em kém may mắn, vì cha mẹ quá 
nghèo nên không có khả năng cho con em theo học 
tại các trường chính quy. Trong khi những em học 
tại đây được cho xuất gia làm Sadi; được sống tại 
chùa và các em đã được học 3 năm tại trường trung 
học của chùa và hoàn toàn được miễn phí; tại đây 
các em được học tiếng Thái, tiếng Anh, học Toán và 
Nghiên cứu xã hội. Khi được thọ giới Sadi các em 
phải giữ 10 giới trong suốt 3 năm học và được dạy 
cùng lúc chương trình Phật học và thế học. 

Điều quan trọng cần chú ý là hiện nay sự phát 
triển tâm sinh lý của các trẻ vị thành niên càng trở 
nên phức tạp. Sadi Vidya tâm sự: do hoàn cảnh gia 
đình nghèo túng nên không thể theo học ở bất cứ 

trường học nào khác và các em đồng cảnh ngộ 
cũng thế, chúng thường lang thang đây đó, tính 
tình bướng bỉnh khó dạy và dễ trở thành trẻ 
phạm pháp. Vị sa di này nhấn mạnh chính nhờ 
ngôi trường chùa Mount Sarb đã giúp cho em và 
rất nhiều trẻ em khác có cơ hội tốt để tu dưỡng 
rèn luyện bản thân và không bao lâu trở nên 
những học sinh ngoan hiền dễ dạy; nhờ có sự 
thay đổi rõ rệt về hành vi đạo đức mà các em có 
điều kiện xây dựng cho bản thân một đời sống 
an lành tốt đẹp trong một xã hội đầy dẫy bất an 
và đau khổ. 

Một trường hợp điển hình khác là trường hợp 
của ông Soisaklang tại ngôi chùa làng Sa Koon; 
Ông là trưởng làng của làng Sa Koon, ông đã 
đứng ra cùng với dân làng thành lập một ngôi 
trường tại chùa làng Sa Koon. Ông đã biết ứng 
dụng giáo lý Phật giáo vào việc hướng dẫn nhân 
dân trong làng về cách làm sao để thực hiện đời 
sống tinh thần đạo đức của Phật giáo. Lúc xây 
ngôi trường ông không hề nhờ đến sự hỗ trợ 
hoặc đóng góp nào của chính quyền; mục đích 

HT. Thích Thiện Tâm (dịch)
(tiếp theo & hết)
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xây trường của ông và dân làng là nhằm ngăn 
chặn tình trạng phạm pháp của trẻ vị thành niên 
trong làng. Nhờ áp dụng phương pháp giáo dục 
kỹ năng sống dựa trên tinh thần phát huy năng 
lực tự làm chủ bản thân theo giáo lý Phật giáo 
mà ông đã giúp cho các em có được khả năng 
tự ý thức, tự tìm hiểu và phân biệt hành vi đúng 
sai của bản thân và qua đó hình thành đức tự tin 
vào khả năng tự hoàn thiện và làm chủ bản thân 
của mình. Ông thường khuyên mọi người nên 
đến chùa tu học và sống đúng theo giới luật của 
Phật dạy thì chắc chắn sẽ có được một đời sống 
an lạc hạnh phúc. 

Dưới đây là một vài điều được quy định trong 
bản quy ước của làng Sa Koon:

1. Không được cố ý sát sanh với bất cứ loài 
động vật nào, vì đó chính là học giới đầu tiên của 
người tín đồ Phật giáo. 

2. Trong làng không ai được đụng đến vũ khí 
hoặc súng đạn vì đó là những vật gây nên sự sợ 
hãi cho người khác.

3. Trong làng không ai được uống rượu và 
chất say vì khi say rượu dễ gây phiền phức, rắc 
rối cho người khác.

Ông khuyên vào mùa kiết hạ của chư Tăng, 
thanh thiếu niên nên thường xuyên đến chùa 
nghe kinh thính Pháp để mở mang trí tuệ và 
tham dự những lễ nghi của Phật giáo; hướng 
dẫn các em thực hành hạnh tri ân và báo ân mẹ 
cha và biết tôn trọng giữ gìn những lễ nghi và 
tập quán truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Vào 
những ngày cuối tuần, con cái nên sắp xếp thời 
gian thăm viếng cha mẹ và những ân nhân quyến 
thuộc, phụ giúp công việc nặng nhọc, đồng áng, 
chăn nuôi v.v... hoặc những gì cha mẹ cần đến 
mình và luôn thường xuyên tham gia công tác xã 
hội vì lợi ích cộng đồng.

Một cái nhìn về tương lai

Ngày nay vai trò của nhà sư Thái Lan đã phần 
nào có sự thay đổi cho phù hợp sự phát triển của 
xã hội. Xưa kia người xuất gia tu hành thường 
có quan điểm cho rằng người xuất gia phải sống 
khắc khổ thì ngày nay xã hội phát triển đòi hỏi 
phải thay đổi ít nhiều quan niệm cho phù hợp với 
thực tiễn xã hội như xã hội Thái Lan hiện nay. Sự 
thay đổi này hoàn toàn không hề làm suy giảm 

tính chất cao quí thanh tịnh của một nhà sư sống 
phạm hạnh, vì họ vẫn gìn giữ giới luật căn bản mà 
họ đã thọ trì.

Có một lần nọ, tôi (tác giả bài viết) đã dành ra 
một tuần để đến tham quan khu rừng Sukhato tại 
đông bắc Thái Lan, tại đây tôi rất hoan hỉ chứng 
kiến sự tích cực tham gia những công tác xã hội 
phát triển cộng đồng của ngài Khamkhian Suvanno. 
Tôi nhận thấy hằng ngày ngài rất bận rộn trong các 
công tác xã hội và lúc nào cũng thấy ngài bận rộn 
với cuộc sống cộng đồng. Ba ngôi làng kế cận ngôi 
làng của ngài cũng được ngài quan tâm chăm sóc 
giúp đỡ. Sự quan tâm của ngài vượt xa cả trách 
nhiệm của chính quyền địa phương và có thể nói, 
dân làng không thể tồn tại được nếu như không có 
sự chăm sóc giúp đỡ của ngài.

Phương pháp thực hiện công việc của ngài 
Khamkhian chính là sự biết kết hợp hài hòa giữa 
việc đạo và việc đời, sự thực hành và ứng dụng 
Phật pháp vào việc phục vụ cá nhân và xã hội. Ngài 
luôn y cứ vào lời dạy của đức Phật để tu tập bản 
thân và ngài cũng thường dạy rằng khi nào ô nhiễm 
của thân tâm được thanh lọc thì lúc ấy sẽ giảm bớt 
phiền não và mới có thể có được một đời sống an 
lạc, hạnh phúc và mới có thể thực hiện được lý 
tưởng phục vụ lợi ích của tha nhân, mang lại lợi lạc 
cho cộng đồng xã hội. Ngài Khamkhian thường dạy 
dân chúng trong làng cần phải tránh xa ác nghiệp 
và thực hành các điều lành, cần chuyên tâm hành 
trì thiền định để phát sinh trí tuệ ngõ hầu hiểu rõ 
thực tướng của thân tâm và cả thế gian này.

Dưới sự bảo trợ của Viện Nghiên cứu khadi Thái 
Lan, Đại học Thammasat, Bangkok, tôi đã dành gần 
2 tháng để phỏng vấn nhiều người dân, tu sĩ, và 
quan chức chính quyền phụ trách công tác an sinh 
xã hội của những ngôi làng này thì được biết. Tuy 
thực hiện được nhiều công việc như thế, nhưng 
không bao giờ ngài Khamkhian thấy mãn nguyện 
và hầu hết tất cả dự án đều do ngài Khamkhian 
phát động và đứng ra điều hành. Dân làng chỉ là 
những người hưởng ứng tham gia nên không có 
động lực mạnh mẽ trong quá trình thực hiện và 
hoàn thành công việc của họ. Ví dụ, mặc dù Trung 
tâm phát triển trẻ em đã hoạt động đến hôm nay 
tuy nhiên ngài Khamkhian vẫn phải quản lý và chịu 
trách nhiệm đối với tất cả mọi công việc của Trung 
tâm. Do nghèo và thiếu định hướng độc lập, nên 
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dân làng đã phó mặt tất cả mọi vấn đề cho ngài giải 
quyết thay vì phải tham gia vào hoạt động của Trung 
tâm hoặc dâng cúng tiền bạc để hỗ trợ cho sự tồn 
tại của nó.

Ngài Khamkhian cũng ý thức rõ vai trò của ngài 
là một vị sư Thái Lan được nhân dân và tín đồ kính 
trọng vì đã có nhiều đóng góp tích cực, to lớn cho 
công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng theo 
tình hình và nhiệm vụ bằng nỗ lực xiển dương Phật 
pháp. Vì thế, nên ngôi chùa của ngài luôn luôn được 
dân làng kính trọng và xem đây là một ngôi chùa rất 
linh thiêng của làng.

Hơn thế nữa, người ta cũng để ý rằng, phần 
lớn các cơ quan hoặc tổ chức tư nhân làm công 
tác phục vụ phát triển cộng đồng thì họ lại không 
thích liên kết hoặc không cần sự trợ giúp của các 
quan chức chính quyền. Họ chỉ muốn làm việc độc 
lập theo ý của họ mà thôi, trường hợp của ngài                                       
Khamkhian là một ví dụ điển hình về một nhà sư 
mang tư tưởng nhập thế tiến bộ hàng đầu, ngài đã 
tận tụy làm việc không mệt mỏi vì lợi ích của cộng 
đồng, vì dân nghèo nhưng lại không cần đến sự 
cộng tác bên trong cũng như sự hỗ trợ bên ngoài; 
ngài chỉ tự lực làm theo khả năng của mình.

Tại Thái Lan hệ thống giáo dục tiểu học truyền 
thống cũng quan trọng như hệ thống giáo dục hiện 
đại vì rèn luyện đạo đức không kém quan trọng 
hơn trình độ học thuật. Hệ thống giáo dục tiểu học 
truyền thống của Thái bắt đầu tại một ngôi chùa 
hay một tự viện nơi các nhà sư trở thành giáo viên 
và giảng viên. Mục đích của nó là rèn luyện đạo đức 
cho công chúng cũng như góp phần nâng cao việc 
cải thiện lối sống cho người dân. Theo Phật giáo, 
việc tu tập và thanh lọc tâm là nguồn gốc của tất cả 
việc lành. Như vậy, nếu chúng ta phải nuôi dạy con 
càng sớm càng tốt, chúng sẽ trở thành công dân tốt 
và con người tốt trong tương lai. Kiến thức và kinh 
nghiệm tu tập được chúng tích lũy hôm nay và sẽ 
được chúng áp dụng để cứu đời trong tương lai. Giờ 
đây, Bộ Giáo dục Thái Lan đã ý thức rõ thực tế và 
nhiệm vụ là tất cả học sinh tiểu học cần phải được 
học tập và rèn luyện đạo đức Phật giáo, đồng thời 
cần phải giáo dục cho các em về đạo đức truyền 
thống tốt đẹp của gia đình. Hầu như hệ thống giáo 
dục truyền thống nhấn mạnh đến vai trò đạo đức 
Tôn giáo ảnh hưởng tốt đối với học sinh thì trong hệ 
thống giáo dục hiện đại lại tôn vinh kiến thức học 

thuật phương Tây và được xem như là dấu hiệu 
thành tích về giáo dục.

Tôi tin rằng cả hai mặt là tu dưỡng đạo đức 
và trau dồi học vấn đều có tầm quan trọng như 
nhau đối với học sinh. Chúng tôi vẫn quan niệm 
rằng một người vừa có tri thức vừa có đạo đức 
vẫn quí hơn là một chàng trai có bộ dáng bảnh 
bao mà lòng dạ xấu xa hay kém đức hạnh. Để 
đào tạo trẻ em cả về mặt đạo đức và học tập, 
chính phủ và các cơ quan tư nhân cần phải hợp 
tác với nhau trong việc hỗ trợ tích cực các dự án 
giáo dục ở tất cả các trường học và trong việc 
giúp đỡ cho tất cả những người mù chữ trên cả 
nước bằng hệ thống giáo dục bắt buộc và giáo 
dục kiến thức cơ bản cho nhân dân phù hợp 
với đặc điểm cuộc sống và hoàn cảnh của địa 
phương.

Một ngôi trường tiểu học hoặc một trung tâm 
giáo dục lý tưởng cần phải được trang bị tốt bởi 
những bài học kèm hình ảnh sinh động và tài 
liệu nghe nhìn để thu hút sự chú ý của học sinh 
và làm cho toàn bộ quá trình giảng dạy trở nên 
hấp dẫn. Diện tích của trung tâm tùy thuộc vào 
số lượng học sinh của cộng đồng. Tuy nhiên, tốt 
hơn cả là trong mỗi lớp nên có 15-20 học sinh 
để giáo viên có thể dễ luyện tập và chăm sóc 
cho tất cả mọi người. Trẻ em đủ tuổi vào học tại 
một trường tiểu học và có thể hoàn thành khóa 
học lý tưởng nhất là 5 tuổi. Chương trình giảng 
dạy nên chú trọng kiến thức hữu ích cho trẻ em; 
khuyến khích các bài dạy cần chứa đựng tinh 
thần lạc quan và thực hiện bồi dưỡng khơi dậy 
tiềm năng của các em. Các đặc điểm giáo dục 
của giáo viên và cha mẹ đóng vai trò quan trọng 
trong việc giáo dục các em. Giáo viên phải yêu 
thương trẻ và phải linh hoạt, vui vẻ để làm cho 
những bài học trở nên thú vị. Họ cần phải được 
đào tạo nghề nghiệp đặc biệt của họ. Không cần 
phải nói, nếu chính phủ thực sự muốn hỗ trợ 
giáo dục công cộng, chống mù chữ, thì cần phải 
cung cấp cho dân chúng một nền giáo dục tiểu 
học miễn phí và bắt buộc. Vì trẻ em ngày nay 
là người lớn của ngày mai, hay như một câu tục 
ngữ Thái nói rằng “Nỗ lực dành mọi thứ tốt đẹp 
nhất cho trẻ em là một sự đầu tư giá trị nhất”.
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HT. Thích Minh Châu

Thế Tôn ở Sāvatthī, Jetavana, 
khu vườn ông Anāthapiṇḍika. 
Thế Tôn gọi các Tỷ kheo và 

thuyết kinh này. Đức Phật khuyên các Tỷ 
kheo hãy thừa tự chánh pháp của Ngài, 
đừng thừa tự tài vật của Ngài. Vì đức 
Phật có lòng thương các đệ tử nên mới 
khuyên như vậy. Nếu không vậy thời cả 
thầy và đệ tử bị chỉ trích là những người 
thừa tự tài vật, không thừa tự chánh 
pháp. 

Rồi đức Phật kể câu chuyện có hai 
Tỷ kheo đến yết kiến Phật, một người 
nhớ đến lời dạy của đức Phật, làm người 
thừa tự chánh pháp, không thừa tự tài 
vật của đức Phật, nên dù đức Phật có 
để lại đồ ăn khất thực dư thừa, dù bị 
đói lả và mệt, vị ấy cũng không ăn đồ dư thừa, 
nên trải qua một đêm bị đói và kiệt sức. Vị kia 
thời làm trái lời Phật dạy, ăn đồ ăn dư thừa và 
trải qua một đêm thoải mái. Nhưng đức Phật 
tán thán vị Tỷ kheo đầu vì đã nghe lời Phật dạy, 
không thừa tự tài vật của đức Phật và thiên về 
ít dục, biết đủ, dễ nuôi dưỡng. Thuyết xong đức 
Phật đi vào tịnh xá. 

Rồi Sāriputta thuyết cho các Tỷ kheo biết thế 
nào là bậc Đạo sư sống viễn ly, nhưng các đệ tử 
không tùy học viễn ly, bậc Đạo sư dạy các pháp 
môn từ bỏ, nhưng các đệ tử không nghe, sống 
sung túc, lười biếng. Có ba trường hợp các Tỷ 
kheo trưởng lão, trung niên, thiếu niên đáng bị 
quở trách:

1. Vị Đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy 
học viễn ly;

2. Các pháp bậc Đạo sư dạy nên từ bỏ, các 

đệ tử không từ bỏ;

3. Các đệ tử sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 

Có ba trường hợp, các Tỷ kheo trưởng lão, 
trung niên, thiếu niên được tán thán (tức là trái 
lại với ba trường hợp trên).

Rồi Sāriputta kể một số pháp ác: tham và sân, 
phẫn nộ và hiềm hận, gièm pha và não hại, tật đố 
và xan tham, man trá và phản bội, ngoan cố và 
bồng bột, mạn và tăng thượng mạn, kiêu và phóng 
dật (lobho doso, kodho upanāho, makkho phalāso, 
issā macheram, māyā sāthayyam, thambho 
sārambho, māno, atimāno, mado pamādo mười 
sáu pháp), có con đường Trung đạo, diệt trừ 
mười sáu ác pháp này khiến nhãn sanh, trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, Niết bàn, tức là 
con đường tám chánh đạo, từ chánh tri kiến đến 
chánh định.

KINH THÖØA TÖÏ PHAÙP
(DHAMMADYDA SUTTA)

Ñaïi cöông

Đức Phật thuyết pháp cho hội chúng Tỳ kheo
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BOÁN PHAÙP DUNG HOØA(*) 
MAHĀPADESA

HT. Bửu Chơn

P háp dung hòa là pháp tùy theo hoặc 
chiều theo trường hợp. Lúc ấy các thầy 
Tỳ Khưu phát tâm nghi ngờ không 

biết điều nào đức Phật cho phép, điều nào Ngài 
không cho phép. Bèn đến bạch Phật. Nhân cớ ấy 
đức Bổn Sư giải rằng:

Yam bhikkhave mayaṃ idam na kappatīti                
appatikkhittam tance akappiyam anulimeti kappiyam 
patibahati tam vo na kappati, yam bhikkhave mayaṃ 
idam na kappatīti appatikkhittam tance kappiyam 
anulometi akappiyam patibahati tam vo kappati, 
yam bhikkhave mayaṃ idam kappatīti ananunnātam 
tance akappiyam anulometi kappiyam patibahati tam 
vo na'kappati, yam bhikkhave mayaṃ idam kappātīti 
ananunnātam tance kappiyam anulometi akappiyam 
patibahati tam vo kappatīti.

Này các thầy tỳ khưu, điều nào mà Như Lai 
không cấm chỉ rằng là điều không nên làm, nếu 
điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm 
thì các thầy không nên làm điều ấy. Còn điều mà 
Như Lai không cấm chỉ rằng là điều không nên 
làm, nếu điều ấy mà không dung hòa theo điều 
nên làm thì các thầy nên làm điều ấy.

Ðiều nào mà Như Lai không thể chế định 
(cho phép) rằng là điều nên làm, nếu điều ấy 
mà dung hòa theo điều không nên làm thì các 
thầy không nên làm điều ấy. Còn điều mà Như 
Lai không chế định rằng là điều nên làm, nếu 
điều ấy mà dung hòa theo điều nên làm (điều 
tốt) thì các thầy nên làm điều ấy.

Bốn pháp dung hòa trên đây, hai pháp trước 
thuộc về cấm chỉ, hai pháp sau thuộc về chế 
định. Như vậy thầy tỳ khưu mỗi khi muốn làm 
một điều chi (ngoài điều học mà Ngài đã cấm 
hoặc cho phép) thì nên suy xét coi điều ấy có 
nên làm không. Thí dụ như tám thứ nước của trái 
cây đức Phật cho phép độ trong lúc sái giờ mặc 
dầu nước các thứ trái nho nhỏ khác Ngài chưa 
cho phép nhưng nước của các thứ trái cây ấy có 
thể dung hòa được. Như Ngài cấm 7 thứ mễ cốc 
không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, 
dầu các thứ đậu Ngài chưa cấm nhưng các loại 
đậu ấy cũng dung hòa theo 7 thứ mễ cốc, cho 
nên dùng làm nước độ chiều cũng không được.

Còn như Phật chưa cho phép dùng đũa hoặc 
muỗng, nỉa, nhưng các vật này dùng có vệ sinh 
và phù hợp theo quốc độ thì các vật ấy cũng 
dung hòa cho dùng được. Như nha phiến đức 
Phật chưa cấm nhưng tùy tình trạng xã hội và 
quốc luật thì các vật ấy cũng dung hòa theo vật 
không nên dùng.

Các pháp dung hòa này dùng để cho các bậc 
trí thức suy xét cho tỉ mỉ đặng thực hành cho 
khỏi lầm lộn.

(*) Trích quyển Tứ Thanh Tịnh Giới và Bổn Phận 
Người Xuất Gia
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CHƯƠNG III 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

ĐIỀU 7: Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN có 
nhiệm vụ: 

a) Giúp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tổng hợp tình hình Tăng, Ni, Tự, 
Viện trong cả nước; lập các dự án, chương trình hoạt 
động, kế hoạch thực hiện những chủ trương, công 
tác Phật sự thuộc phạm vi ngành Tăng sự.

b) Thường xuyên đôn đốc Ban Tăng sự Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo triển khai thực hiện các Nghị 
quyết, chủ trương, đường lối của Giáo hội; chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có hiệu quả.

c) Lập danh bạ Tăng, Ni, Tự, Viện và chịu trách 
nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động, sinh hoạt 
của Tăng, Ni, Tự, Viện theo Luật Phật, Hiến chương 
Giáo hội, Pháp luật Nhà nước. 

d) Lập danh sách Tăng, Ni tấn phong giáo phẩm, 
tuyên dương công đức trình Ban Thường trực Hội 
đồng Trị sự xét duyệt và trình Hội nghị Ban Thường 
trực, hoặc Hội nghị thường niên và được Đại hội Phật 
giáo toàn quốc thông qua. 

ĐIỀU 8: Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương là 
thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thừa ủy 
nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký các văn 
bản thuộc phạm vi ngành Tăng sự. 

ĐIỀU 9: Ban Tăng sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
có nhiệm vụ: 

a) Đề xuất dự án, kế hoạch về Tăng sự trình Ban 
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh quyết 
định. Tổ chức, triển khai thực hiện các công tác Phật 
sự thuộc phạm vi ngành Tăng sự do Trung ương 
Giáo hội chủ trương, chỉ đạo hoặc do yêu cầu tại địa 
phương đặt ra. 

b) Tổng hợp tình hình Tăng, Ni, Tự, Viện trong 
Tỉnh, Thành phố và báo cáo với Ban Thường trực Ban 
Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh và Ban Tăng sự Trung ương 
để có chủ trương giải quyết.

c) Thực hiện quyết định của Ban Thường trực Ban 
Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh về việc quản lý danh bạ 
Tăng, Ni, Tự, Viện tại địa phương.

d) Tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự 
Phật giáo cấp Tỉnh giải quyết những vấn đề liên 
quan đến Tăng, Ni, Tự, Viện. 

e) Lập danh sách tuyên dương công đức và 
tấn phong Giáo phẩm đối với Tăng, Ni hội đủ tiêu 
chuẩn theo quy định của Hiến chương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, đệ trình Ban Thường trực Ban 
Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh thông qua và chuyển 
về Trung ương Giáo hội chuẩn y tại Hội nghị Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự, hoặc Hội nghị thường 
niên Trung ương Giáo hội và tại Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc. 

ĐIỀU 10: Trưởng ban Tăng Sự các Tỉnh, 
Thành hội Phật giáo thừa ủy nhiệm Ban Thường 
trực Ban Trị sự Phật giáo cấp Tỉnh ký các văn bản 
thuộc phạm vi ngành Tăng sự. 

ĐIỀU 11: Các vấn đề có liên quan đến ngành 
Tăng sự, sau khi được Ban Thường trực Hội đồng 
Trị sự nhất trí thông qua, Ban Tăng sự Trung ương 
sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội tổ 
chức triển khai, thực hiện. 

 

CHƯƠNG IV 

THÀNH PHẦN TĂNG, NI TRONG GIÁO HỘI

ĐIỀU 12: Thành phần Tăng, Ni trong GHPGVN 
gồm có: 

- Thành phần Giáo phẩm. 

- Thành phần Đại chúng. 

ĐIỀU 13: Thành phần Giáo phẩm gồm có: 

- Giáo phẩm Tăng: Hòa thượng, Thượng tọa. 

- Giáo phẩm Ni: Ni trưởng, Ni sư. 

ĐIỀU 14: Thành phần Đại chúng gồm có: 
Tăng, Ni đã thọ giới Tỳ kheo (Đại đức), Tỳ kheo Ni 
(Sư cô), Thức xoa Ma na, Sa di, Sa di Ni. 

ĐIỀU 15: 

a. Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh, Khmer là 
những nữ tu xuất gia theo nghi thức và thọ giới 
biệt truyền của Phật giáo Nam tông.

b. Những nam nữ Phật tử sống và tu hành 
trong các cơ sở Tự, Viện đã đăng ký hộ khẩu 
nhưng chưa xuất gia, được gọi chung là “Tịnh 
nhơn” (Còn tiếp)

NOÄI QUI 
BAN TAÊNG SÖÏ TRUNG ÖÔNG
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Thieàn sö Ajahn Chah(*)

TK. Thiện Minh (dịch)

T hiền sư sanh trong một gia đình khá 
giả ở vùng nông thôn nước Lào gần 
vùng đông bắc Thái Lan. Ngài xuất 

gia sa di lúc còn nhỏ, hai mươi tuổi Ngài thụ 
giới tỳ khưu (bhikkhu). Trên trình độ lớp bốn ở 
trường làng, Ngài đã học giáo lý căn bản và kinh 
điển khi còn là một vị sư trẻ. Sau đó Ngài thực 
hành thiền định dưới sự hướng dẫn của nhiều vị 
thiền sư địa phương theo truyền thống ẩn dật 
ở Lào. Ngài đi bộ nhiều năm theo phong cách 
của một nhà sư thọ hạnh đầu đà, ngủ dưới gốc 
cây và qua một thời gian ngắn tu tập với thiền 
sư Achaan Mun, một trong những vị thiền sư 
Thái Lan - Lào có năng lực và nổi tiếng ở thế kỷ 
này. Sau nhiều năm vân du và thực hành thiền, 
Ngài trở về cư ngụ trong một khu rừng rậm rạp 
gần làng quê của Ngài. Người dân ở đây nói khu 
rừng này không có người ở, được biết đây là 
nơi ở của rắn hổ mang, cọp và ma quỷ, nhưng 
Ngài nói, đây là một nơi hoàn hảo nhất cho một 
vị tỳ khưu thọ hạnh đầu đà. Một thiền viện lớn 
đã được thành lập khi có tăng ni và Phật tử đến 
nghe pháp và lưu lại đây. Bây giờ Ngài có nhiều 
đệ tử dạy thiền và nhiều ngôi chùa trong rừng 
khắp miền đông bắc Thái Lan.

Ði vào Wat Ba Pong, trước tiên người ta 
dễ trông thấy chư sư đang quay nước giếng, 
và một tấm bảng treo trên con đường có ghi: 
"Quý vị đến đây hãy yên lặng, chúng tôi đang 
hành thiền". Mặc dù có một nhóm hành thiền 
và tụng kinh hai lần một ngày và thường buổi 
chiều Ngài thuyết pháp, cơ bản của thiền định 
là cách sống. Công việc chư sư là vá y và quét 
dọn đường rừng cuộc sống thật đơn giản. Chư 
sư ở đây sống theo hạnh đầu đà giới hạn ăn một 
ngày một buổi và giới hạn vật dụng, y phục, chỗ 

ở. Chư vị sống trong những cái lều cá nhân rải 
khắp cả khu rừng, và tu tập thiền hành trên con 
đường sạch sẽ dưới những gốc cây. Nhiều đệ tử 
người phương Tây của Ngài bây giờ chọn nơi cư 
ngụ ở thiền viện mới và sống thiền trong những 
túp lều rải rác được xây dựng trong những hang 
động trên sườn đồi.

Chế độ ăn uống giản dị của thiền viện nhằm 
tạo điều kiện để phát huy trí tuệ. Thiền sư Ajahn 
Chah nhấn mạnh rằng: "Mỗi người có tốc độ đi 
riêng của mình", và như thế chúng ta đừng ngại 
chiều dài của con đường hay điểm đến. "Ðơn 
giản là hãy trú vào giây phút hiện tại", và Ngài 
khuyên: "Cuối cùng tâm sẽ đạt được sự quân 
bình tự nhiên của nó khi việc tu tập trở thành 
thói quen". Ít khi Ngài nói đến việc thành đạt 

Thiền sư Ajahn Chah
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bất cứ trạng thái tâm đặc biệt nào hay trạng 
thái tâm định và tâm giác ngộ. Thay vì trả lời 
khi được hỏi, Ngài chất vấn lại: nếu Ngài có đầy 
đủ sự từ bỏ tất cả chấp thủ thì còn đau khổ 
nữa không? Bằng câu trả lời thông thường là 
"không", Ngài sẽ hướng dẫn anh ta, đơn giản là 
hãy tiếp tục sự thực hành theo dõi tâm 
của anh và đừng cho dính mắc vào 
cái gì thậm chí tuệ giác hay kinh 
nghiệm giác ngộ, chỉ tiếp tục 
đừng cho dính mắc điều này 
trong từng giây một.

Ðời sống hàng ngày ở 
thiền viện phải tập trung 
tu tập nhiều như hình thức 
ngồi và đi. Giặt y, làm 
sạch ống nhổ, quét dọn 
chánh điện, đi bát, tất cả 
đều bằng thiền cả, và như 
ngài Ajahn Chah nhắc nhở 
chúng ta, ở nhà, rửa nhà 
cầu, đừng có nghĩ là quý 
vị đang làm nó như một sự 
bắt buộc. Ðó cũng là pháp. 
Thiền nghĩa là chánh niệm 
vào những gì chúng ta làm. 
Ðôi khi lối sống này dường như 
nghiêm khắc gay gắt và sự phấn 
đấu để tìm ra sự bình an trở nên là 
một bài học lớn trong thiền. "Khi quý vị 
giận dữ hay than oán bản thân, điều đó là một 
cơ hội lớn để biết được tâm mình". Trong sự 
tuân thủ giới luật để tạo nên một cộng đồng hoà 
hợp, chúng ta thấy rõ lòng ham muốn và hình 
ảnh mà chúng ta phải đối chọi với cuộc sống này 
như thế nào. Giới luật nghiêm khắc giúp chúng 
ta cắt đứt nhu cầu bản ngã - hình thức khoe 
khoang bề ngoài.

Thiền sư Ajahn Chah không có nhấn mạnh 
bất cứ kĩ thuật thiền nào đặc biệt mà cũng không 
động viên tu tập tích cực để đạt đến tuệ giác và 
giác ngộ mau lẹ. Trong hình thức ngồi, người ta 
có thể theo dõi hơi thở cho đến khi nào tâm tĩnh 
lặng, và sau đó tiếp tục thực hành bằng cách 
quan sát tiến trình thân tâm. Sống đơn giản, hãy 
để tự nhiên, và hãy theo dõi tâm là cơ bản cho 
sự thực hành. Nhẫn nại là điều quan trọng. Khi 
còn là một tu sĩ mới ở thiền viện của Ngài, tôi bị 

chán nản bởi những khó khăn của việc tu tập về 
sự thực hành và hình như giới luật thất thường 
mà tôi phải theo. Tôi bắt đầu phê bình những 
vị sư khác về sự thực hành tùy tiện và nghi ngờ 
trí tuệ trong lời dạy của ngài Ajahn Chah. Có 
một lúc nọ, tôi đến gặp Ngài để nêu lên những 

thắc mắc và nhận xét rằng Ngài đã mâu 
thuẫn nhau và hình như chính Ngài 

thường làm trái ngược trong cách 
tu chưa rõ ràng. Ngài cười và chỉ 

cho thấy bao nhiêu điều mà tôi 
đã đau khổ do việc phê bình 
những người xung quanh 
tôi. Sau đó Ngài giải thích 
rằng, thực ra lời dạy của 
Ngài chỉ là sự bình thường 
hóa cái tâm. Ðiều đó như 
là tôi gặp gỡ những người 
đi trên con đường mà tôi 
đã quen, Ngài nói: "Tôi 
ngước lên và trông thấy 
ai đó sắp sửa té xuống 
mương tay phải của con 

đường hay là đi lạc ra con 
đường mòn bên tay phải do 

vậy tôi gọi to anh ta: "Hãy 
đi bên tay trái, hãy đi bên tay 

trái". Một cách tương tự tôi gặp 
một ai đó sắp sửa đi lạc vào con 

đường mòn phía tay trái hoặc sắp sửa 
rơi vào cái hố bên tay trái, tôi gọi to lên: "Hãy 

đi bên tay phải, hãy đi bên tay phải". Tất cả sự 
thực hành chỉ là phát huy tâm quân bình, không 
có dính mắc, không có ích kỷ". Ngồi thiền hay 
làm việc trong những sinh hoạt hàng ngày của 
chúng ta là một phần của việc tu tập và theo dõi 
sát một cách kiên nhẫn để trí tuệ mở mang và 
an lạc một cách tự nhiên. Ðây là con đường của 
thiền sư Ajahn Chah.

Thiền sư Ajahn Chah tiếp đãi ân cần những 
người phương Tây và hơn hai mươi người đã 
sống và tu học với Ngài nhiều năm tháng. Trí tuệ 
là một cách sống, và ngài Ajahn Chah duy trì lối 
sống đơn giản, của các tỳ khưu thời đức Phật, áp 
dụng cho việc học giáo pháp ngày hôm nay.

(*) Theo Living Budddhist Masters
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Caùch chöõa trò Hoaøi nghi 

T heo bộ Vibhanga, Hoài nghi 
(vicikicchā) là sự nghi ngờ về 
sự có mặt của Tam bảo (Phật, 

Pháp, Tăng),Tam học ở trong quá khứ cũng 
như trong tương lai, đặc biệt là Hoài nghi về 
Pháp tùy thuộc phát sinh duyên khởi (Paticca                                                             
samuppada). Nó là một trong năm triền cái  
(Nivarana dhamma), những bất thiện tâm sở 
gây chướng ngại cho hành giả lúc tu thiền. 
Chỉ khi nào hai thiền chi tầm (vitakka) và 
tứ (vicāra) phát sinh đầy đủ thì lúc ấy Hoài 
nghi mới được đè nén. Và đến lúc thực hành 
viên mãn niệm (sati) và trạch Pháp giác chi                                   
(dhamma vicaya sambojjhanga) thì lúc ấy Hoài 
nghi mới không có điều kiện phát sanh. Ngoài 
ra, muốn đoạn tận Hoài nghi hành giả cần phải 
kiên trì tinh tấn học và hành đúng chánh Pháp; 
vững tin Tam bảo; thường niệm tưởng ân đức 
Phật, Pháp, Tăng; hiểu rõ lợi ích và nghiêm trì 
giới luật; thường trau giồi tứ vô lượng tâm. Đây 
là những pháp hành hỗ trợ cần thiết giúp cho 
hành giả sớm đoạn tận Hoài nghi. 

Dưới đây là một số lời dạy của đức Phật có 
liên quan đến cách chữa trị Hoài nghi được 
trích dịch từ Kinh tạng Pāli:

Hoài nghi phát sinh có thể làm cho nó 
mất đi 

“Ở đây, này các Tỳ Kheo, khi Hoài nghi có 
mặt, vị tỳ kheo cần phải hiểu rằng: "Trong tâm 
tôi Hoài nghi đang có mặt", và khi không có 
mặt, cũng phải biết rõ: "Trong lúc này, Hoài 
nghi không có mặt trong tâm tôi; vị ấy luôn 

luôn phải biết rõ Hoài nghi có mặt hoặc không 
có mặt trong tâm vị ấy. Ngoài ra, vị tỳ kheo ấy 
cũng cần phải biết rõ cách diệt trừ Hoài nghi đã 
phát sinh và cách ngăn ngừa Hoài nghi chưa 
phát sinh.”       
                                             MN 10 

Nguyên nhân nào làm cho Hoài Nghi 
phát sinh? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, sở dĩ Hoài nghi 
phát sinh là vì vị Tỳ kheo không biết rõ, thiếu 
quyết đoán, do dự không thể đưa đến kết luận; 
vị ấy thường nghĩ đến các vấn đề mơ hồ viễn 
vong, hý luận vọng tưởng, không có luận cứ 
xác đáng, không khách quan, không rõ ràng; 
chính nó là thức ăn, là nguyên nhân làm phát 
sinh Hoài nghi chưa sinh sẽ sinh khởi và đã 
sinh khởi sẽ tiếp tục tăng trưởng ngày thêm 
trầm trọng” .

       
           SN 46:51 

Cách nào làm cho Hoài nghi đoạn 
diệt? 

“Này các Tỳ kheo, có hai thiện tâm sở   
(kusala cetasika) làm công cụ đoạn trừ Hoài 
nghi, ấy là Tàm (hiri) và Quý (otappa); hai tâm 
sở này có lợi ích, thường trợ giúp cho Như lý 
tác ý (yoni so manasikara) làm phát sinh trí 
tuệ; nếu thường xuyên tác ý đến các tâm sở 
này thì sẽ ngăn ngừa được Hoài nghi và sớm 
đưa đến sự đoạn diệt hoàn toàn Hoài nghi đã 
phát sinh.”

           SN 46:51 
Hãy xem Hoài nghi như một sa mạc

“Này các Tỳ kheo, Hoài nghi không khác 
nào người lữ hành có nhiều của cải đang du 
hành qua sa mạc hoang vu mà không có đủ 

Upasikà Như Trí (dịch)
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lương thực, chắc chắn nguy hiểm sẽ chờ đợi 
người lữ khách ấy. Khi thoát khỏi Hoài nghi thì 
giống như người lữ khách đã vượt qua sa mạc 
và gần đến gần một ngôi làng an toàn, thoát 
khỏi nguy hiểm. Ở đó vị ấy sẽ vượt qua được 
mọi sợ hãi.” 

“Vì vậy, khi Hoài nghi có mặt sẽ khiến cho 
các ngươi nghĩ đến một trong 8 loại điều như:  
khống biết rõ có hay không có  bậc Chánh đẳng 
Chánh giác ra đời; có hay không có người chứng 
đắc Đạo quả v.v... nghĩ như thế, chẳng khác gì 
người lữ khách đi qua sa mạc mà chẳng biết 
có hay không có bọn cướp đang rình rập theo 
dõi mình; trong tâm ông ta bán tín bán nghi, 
một trạng thái tâm do dự, thiếu tự tin, chập 
chờn, lo lắng, vì thế sẽ tạo trong tâm các ngươi 
một chướng ngại trên lộ trình tiến đến thánh 
địa (Ariya bhumi). Do đó, người có Hoài nghi 
không khác nào như đang du hành trong một 
sa mạc đầy hoang vu, khô cằn không khác! 

          DN 2 

Bà la môn Dhotaka bạch hỏi Phật: 

“Thưa Ngài, trong thế giới chư thiên và loài 
người, Ngài là bậc xuất gia, có đời sống thanh 
tịnh, thiểu dục tri túc cao quí, không có gì là sở 
hữu. Vậy con xin hỏi Tôn giả Gotama, bậc Trí 
giả, bậc có sự thấy biết hoàn toàn. Xin Ngài chỉ 
giúp cho con bằng cách nào có thể thoát khỏi 
Hoài nghi đang chế ngự tâm con? 

Đức Phật trả lời: “Này Dhotaka, không có 
bất cứ ai trong thế gian này, ta có thể giúp cho 
người ấy đoạn trừ được Hoài nghi cả. Chỉ đến 
khi nào người ấy như thật hiểu rõ Pháp một 
cách toàn hảo, thì lúc bấy giờ người ấy mới 
vượt qua được đại dương Hoài nghi mà thôi.” 

Lúc ấy Bà la môn Dhotaka khởi sinh lòng  
tịnh tín đối với Đức Thế Tôn và bạch rằng: “Kính 
bạch Đức Thế Tôn, con vô cùng ngưỡng mộ 
Ngài, quả thật Ngài là Bậc tịnh lạc tối thượng, 
Ngài là bậc an tịnh hoàn toàn, Ngài là bậc tri 
kiến vô nhiễm, Ngài là bậc đã vượt thoát khỏi 
ngục tù hệ lụy của thế gian”. 

Kế đó, Phật nói cho vị Bà La Môn: “Này Bà 
la môn Dhotaka! ta nói cho ngươi rằng, sự tịch 
tịnh an lạc Niết bàn chỉ có thể chứng nghiệm 
trong chính tâm ta, ngoài tâm ta sẽ không tìm 
thấy sự tịnh lạc tối thượng ấy; đây không phải 
là lời nói ngoa, không phải bịa đặt hay lời đồn 

đãi thêm bớt, mà đấy chính là chân lý, là sự 
thật mà ta tự chứng tri khi ta thực hành đời 
sống viễn ly, và cũng do nhờ có đời sống viễn 
ly ấy nên ta mới vượt qua được sự bủa vây, 
kềm tỏa của thế gian đầy rối ren này.” 

“Kính bạch Thế Tôn, nếu thật là như vậy, 
xin Ngài hãy bi mẫn thương xót con và xem 
con như người bạn chí thân của Ngài, xin Ngài 
cho con được xuất gia theo Ngài để con được  
học và thực hành Pháp viễn ly hầu sớm đạt 
đến tuệ giác như Ngài, và nhờ vậy mà con sẽ 
không còn bị hệ lụy bởi thế gian đầy phiền 
trược này, dù sống ở đâu tâm con cũng được 
an tịnh, vắng lặng, tịch nhiên và không bị ràng 
buộc bởi bất cứ vật gì trên đời...” 

“Này Dhotaka! muốn đạt được trạng thái 
ấy thì ngươi cần phải có sự hiểu biết như thật 
rằng, trong thế gian này dù phía trên, phía 
dưới, chiều ngang, hoặc khoảng giữa; chúng 
thực sự chỉ là một chuỗi nối kết liên tục với 
nhau từ khoen này đến khoen khác mà tạo 
nên thế gian này! Khi biết được như thật như 
vậy, thì ngươi sẽ không còn tạo nên bất cứ 
một hình thái tham ái và chấp thủ nào đối với 
hữu hoặc phi hữu và chấm dứt hẳn mọi hệ lụy 
khổ đau trên thế gian này!”    
         Kinh Nipāta V 6

                                                                                                            Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 07 (tháng 04)    17



Tìm hieåu phaùp cheá ñònh 
Theo vi dieäu phaùp

Đức Tài

Nội dung chủ yếu của Vi Diệu Pháp là 
Pháp Chân đế và Pháp Tục đế. Tục đế 
còn gọi là Pháp chế định. Trong phần 

này, chúng tôi giới thiệu đến quý độc giả đôi nét về 
Pháp Chế định. 

I. NGHĨA LÝ

Để diễn đạt pháp siêu lý (Paramatthasacca 
dhamma) hay còn gọi Pháp Chân đế, thì cần phải 
vay mượn vào sự chế định để giải nghĩa, tỷ dụ, dẫn 
chứng v.v... mục đích là cho thấu hiểu chân tướng 
Pháp siêu lý [bản thể Pháp cao siêu: tâm (citta), sở 
hữu tâm (cetasika), sắc pháp (dhammarūpa) và níp 
bàn (nibbāna)].

Ngoài ra, chế định hay tục đế là sự tất yếu trong 
cuộc sống đời thường, như định đặt danh xưng, đồ 
vật, món, loài v.v... hoặc nghĩa của vạn vật vũ trụ 
v.v...

Ở đây khi nói về Pháp chế định (Pháp tục đế) là 
phần pháp nương vào bản thể pháp siêu lý mà chế 
biến, định đặt ra Danh chế định và Nghĩa chế định 
(Nāmapaññatti, Aṭṭhapaññatti).

II. PHÂN CHIA CHẾ ĐỊNH

Pháp chế định hay pháp tục đế phân ra 2 và có 
13 phần như sau:

1. Danh chế định (Nāmapaññatti)

Là chế định tất cả danh từ, sự định đặt các ngôn 
từ dùng để xưng hô, kêu gọi, nói chuyện, chỉ vật chi; 
gồm cả danh chơn và phi danh chơn (tên bản thể 
thật và tên giả định không có thật). Phần này có 6:

a. Danh chơn chế định: 

Là tên hay lời nói có ám chỉ pháp siêu lý như: tâm 

trí, sắc pháp, níp bàn v.v...(diễn đạt chỉ bản thể chơn 
đế).

b. Phi danh chơn chế định: 

Là tên hay lời nói mà không có ám chỉ pháp siêu 
lý như: người, cõi, sông, biển v.v.... (tên gọi giả lập, 
chế đặt).

c. Danh chơn phi danh chơn chế định: 

Là câu văn trước có ám chỉ siêu lý (chơn đế), sau 
chỉ giả định không đề cập pháp siêu lý như: tâm tánh 
người ấy, níp bàn vắng lặng, sở hữu phụ thuộc v.v... 
(câu trước ám chỉ bản thể chơn đế, sau chế định).

d. Phi danh chơn danh chơn chế định: 

Là dùng câu văn trước không ám chỉ siêu lý, mà 
đoạn sau có ám chỉ pháp siêu lý như: người hữu tâm, 
cõi vô sắc, khởi sanh tâm v.v... (câu văn trước chế 
định, sau siêu lý).

đ. Danh chơn danh chơn chế định: 

Là cách ám chỉ khi câu văn nêu ra trước và sau 
đều là pháp siêu lý như: tâm thiện, sở hữu trí tuệ, 
sắc mạng quyền v.v... (tên định đặt trước và sau đều 
là bản thể chơn đế).

e. Phi danh chơn phi danh chơn chế định: 

Là trong câu văn hay lời nói toàn là giả định, định 
đặt như: chúng sanh, vũ trụ, tôi đi, làm phước v.v... 
(tên gọi, đoạn văn, câu nói đều không có ám chỉ 
pháp siêu lý).

* Lưu ý:  Sự chế định trong ngôn ngữ, danh 
từ (câu văn) khi gọi danh chơn là ám chỉ về bản 
thể chơn đế (tâm, sở hữu, sắc pháp, níp bàn); còn 
phi danh chơn là không thật, tức không có ám chỉ 
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pháp siêu lý. Tuy nhiên, xét về một góc độ khác, thì 
không thật ở đây là nói về pháp chân tướng bản thể               
(paramatthasacca dhamma); còn đối với đời thế gian 
thì phi danh chơn là thật của tục đế (chế định).

2. Nghĩa chế định (Aṭṭhapaññatti):

Khi đã định đặt, chế tạo ra danh từ, ngôn ngữ tức 
tên gọi, hoặc văn tự hay lời nói, lẽ tất nhiên phải có 
ý nghĩa của nó; vì vậy nghĩa chế định (Aṭṭhapaññatti) 
là một phần giải thích của danh chế định, hay nói 
cách khác nghĩa chế định là sự qui ước trong thế gian 
thường tình về sự vật, chúng sanh, vũ trụ v.v... mà 
đặng hiểu với nhau hay những khái niệm mà nghĩa 
đặt ra được nhiều người đồng tình thuận ý. Nghĩa 
chế định phân ra 7 loại như sau:

a. Hình thức chế định:

Là chế đặt ra hình thức hay nương theo hình thức 
mà định đặt tên và có cách dùng như: vuông, tròn, 
dài, ngắn, nhỏ, lớn, cắt vuông, sắt móng, sông dài, 
biển rộng, núi cao v.v... (cách chế định có nghĩa về 
hình dáng, kiểu mẫu).

b. Hiệp thành chế định:

Là hợp nhiều thứ thành một cái (phần) đặt tên và 
định dùng như: chiếc xe phải có nhiều bộ phận mới 
thành xe và để đi, hay ngôi nhà tất phải có nhiều vật 
dụng (rui, mè, kèo, cột, tấm lợp....) mới thành căn 
nhà để ở v.v...[cách đặt ra do nhiều thứ hợp lại (hợp 
thành) có ý nghĩa].

c. Chúng sanh chế định: 

Là những danh từ chế ra và khi nêu lên để chỉ vật 
có thức tánh, loài có sự sống tâm thức, hay mạng 
quyền như: 12 hạng người gồm người đạo, người 
quả, người hữu nhân, người vô nhân, người khổ hoặc 
Phật, chư thiên, nhân loại, thú vật v.v... (phần định 
đặt dùng để chỉ “Người” 12 hạng).

d. Phương hướng chế định:

Là cách dùng để chỉ các hướng (phương hướng), 
sự diễn đạt đặt ra mà khi nêu lên đặng biết về hướng 
như: hướng trên, hướng dưới, hướng đông, hướng 
tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trước, hướng sau 
(tiền, hậu) v.v...

đ. Thời gian chế định (thời tiết chế định):

Là những danh từ lời nói chỉ về thời gian hay thời 
tiết, mà khi đọc hoặc nghe là hiểu nghĩa như: tiết 
trời se lạnh, mưa dầm, nắng hạn, ngày lành, tháng 
tốt, năm hên v.v... (sự chế định về thời gian và thời 
tiết).

e. Hư không chế định (huyệt ao chế định):

Là phần định đặt về không gian, tức khoảng trống, 
kẽ hở, hư không như: hang, hố, chỗ hũng trống, lỗ 
trũng, ao, hồ v.v... (cách chế định về chỗ trống trong 
không gian).

g. Tiêu biểu chế định (hình thức chế định):

Là cách nêu bày ra, tiêu biểu, tượng trưng (hình 
tướng) như: đề mục (cảnh, đối tượng trong việc tu 
thiền), bảng dấu hiệu, chữ viết, ký hiệu v.v... (chế 
định sự việc bằng cách tiêu biểu và hình tướng mà 
có nghĩa riêng).

Tóm lại: 

Pháp chế định (Paññattisacca dhamma) hay 
còn gọi pháp tục đế (Sammuttisaccadhamma) 
là pháp nương nhờ vào bản thể pháp siêu lý                                                                              
(Paramatthasacca dhamma) mà chế biến, định đặt 
ra, tuỳ theo mỗi trường hợp cho thích ứng công việc 
trong đời (thế gian), với mục đích để chuyển tải ngôn 
ngữ, văn tự, sự vật, sự việc đặng hiểu biết với nhau, 
thông qua danh chế định và nghĩa chế định.

* Danh chế định để biết nghĩa chế định, tức là 
mượn tiếng chế biến ra tên, cùng lời nói.

* Nghĩa chế định hiểu đặng (phát sinh) danh chế 
định, hay là chế biến sửa đổi.
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Hoïc laøm ngöôøi
Liên Đạt (Sưu tầm)

Một vị đại sư có một người đệ tử, 
sau khi tốt nghiệp một vài trường 
đại học rồi liền học đến các cấp 

học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ. Sau nhiều 
năm miệt mài đèn sách, cuối cùng người đệ tử 
này cũng hoàn thành luận án Tiến sĩ nên vui 
mừng khôn xiết. Một hôm người đồ đệ này trở 
về, thưa với sư phụ rằng: "Bạch sư phụ nay con 
đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con phải học 
những gì nữa, xin sư phụ chỉ dạy cho con?" 

Người thầy bảo: "Học làm người" là việc học 
suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được con ạ.

Rồi sau đó người thầy đã ôn tồn dạy cho 
người học trò các cách học làm người như 
sau:

Thứ nhất, "Học nhận lỗi". Con người ta 
thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất 
cả mọi lỗi lầm đều đổ sang cho người khác, 
cho rằng chỉ bản thân mình mới đúng. Thật ra 
người không biết học nhận lỗi về mình chính là 
một khiếm khuyết lớn. 

Ðối tượng mà mình nhận lỗi có thể là cha 
mẹ, bạn bè, bà con hàng xóm, thậm chí nhận 
lỗi với con cái và cả những người đối xử không 
tốt với mình. Nhận lỗi như vậy, bản thân chẳng 
mất mát gì, trái lại còn thể hiện được sự độ 
lượng của bản thân. Học nhận lỗi là một điều 
rất tốt, là sự tu tập lớn. 

Thứ nhì, "Học nhu hòa". Răng người ta 
rất cứng, nhưng lưỡi người ta lại mềm. Sống 
hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết trước, 
nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên, cần 
phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời người mới 
có thể tồn tại dài lâu được, chứ cứng làm chi 
cho chịu thiệt thòi. 

Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc 
tu tập. Người ta thường hình dung những người 
cố chấp thì tấm lòng của họ, tính cách của họ 
rất lạnh, rất cứng, y như một miếng sắt vậy. 
Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở, điều hòa 
thân tâm, dần dần điều phục tâm như ngựa  
hoang, như vượn chuyền cành này khiến cho 
nó nhu hòa mềm mại, thì cuộc sống mới vui 
tươi hơn, mới lâu dài hơn. 

Thứ ba, "Học nhẫn nhục". Thế gian này 
nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển 
lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn, 
vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, 
biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho 

chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa 
thành không. Con người muốn sống, muốn 
sinh tồn, muốn tồn tại sinh mạng này thì cần 
phải biết nhẫn để có thể hiểu rõ những đúng 
sai, thiện ác, tốt xấu của thế gian, thậm chí 
chấp nhận nó. 

Thứ tư, "Học thấu hiểu". Thiếu thấu 
hiểu lẫn nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh 
chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông 
cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không 
thông cảm lẫn nhau thì không thể nào có sự 
hòa bình. 

Thứ năm, "Học buông bỏ". Cuộc đời 
như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, 
không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Con 
người ta cũng vậy, lúc cần đặt mọi thứ xuống 
lại không đặt xuống, chẳng khác nào tự mình 
kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại chút 
nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, 
tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta 
chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới có thể 
tự tại được. 

Thứ sáu, "Học cảm động". Nhìn thấy 
ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan 
hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác 
chúng ta nên cảm động. Cảm động là tâm 
thương yêu, tâm bồ tát, tâm bồ đề. Học cảm 
động có nghĩa là làm cho tâm từ bi của ta 
ngày một thêm lớn.

Thứ bảy, "Học sinh tồn". Ðể sinh tồn 
chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe 
mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có 
lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình bạn 
bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu 
đễ với người  thân của mình vậy.

Sau khi nghe Sư Phụ dạy những điều như 
trên, người học trò mới hiểu ra rằng học chữ 
tuy khó, nhưng có một điều học khó hơn đó là 
nhân cách làm người và lớp học này thì không 
bao giờ có ngày tốt nghiệp.  
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Phoûng vaán caùc thaønh vieân trong Ban Toå chöùc 
Hoäi thaûo Hoaèng phaùp Toaøn quoác 2011-Bình Döông

Bài: Chơn Minh 
Ảnh: Võ Tấn Phát

   TT. THÍCH BẢO NGHIÊM
- Phó Chủ tịch - HĐTS - GHPGVN
- Trưởng ban Hoằng Pháp TW
- Trưởng ban Tổ chức Hội thảo

PV: Xin Thượng tọa (TT) cho biết Lễ Khai mạc 
Hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc (HTHPTQ) lần thứ 
3 tại  Bình Dương diễn ra trong tinh thần như thế 
nào?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Nghi lễ khai mạc 
HTHPTQ năm 2011 được tổ chức tại sân vận động 
tỉnh Bình Dương chiều ngày 10/03/2011 rất trang 
trọng và thành công về 3 mặt: 

1. Về hình thức: Trang trí đẹp với đèn, hoa, biểu 
ngữ, băng rôn, áp phích cùng tinh thần trách nhiệm 
cao, kỷ luật tốt, khích lệ sự quan tâm của nhân dân 
tỉnh Bình Dương.

2. Về nội dung: Kịch bản được chuẩn bị khá chu 
đáo với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các chùa, 
các tự viện và đông đảo tu sĩ, cư sĩ nam, nữ cùng 
các em sinh viên, tình nguyện viên trong tỉnh.

3. Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã được 
sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp, của các 
Ban ngành đoàn thể, của các nhà hảo tâm và sự 
ủng hộ nhiệt thành của tập thể chư tăng ni trong 
tỉnh. Số lượng người tham dự tại lễ khai mạc ước 
tính 35.000 người với sự hiện diện của các vị đại 
diện đầu ngành các cấp ủy Đảng, UBND; MTTQ; 
HĐND, đại diện các Ban ngành đoàn thể như Sở 
Nội vụ, Ban Tôn giáo; Sở Công an, Sở Điện lực, Sở 

TTVH v.v... ngoài ra cũng kể đến sự có mặt của một 
vị khách mời nước ngoài là vị Phó Tăng thống ở đảo 
quốc Sri Lanka.

PV: Xin TT cho biết sự khác nhau nếu có giữa 
Hội thảo Hoằng pháp năm 2010 tại Kiên Giang và 
hội thảo Hoằng pháp 2011 tại Bình Dương?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Nhìn chung thì ngoài 
điểm tương đồng là nhằm mục đích bảo tồn và phát 
huy chánh pháp; thúc đẩy sự nghiệp hoằng pháp, 
trao đổi kinh nghiệm để việc hoằng pháp được phổ 
cập tới quần chúng nhân dân hiệu quả hơn.

Về điểm khác nhau là năm 2010 thì chủ đề là 
“Hộ quốc an dân” vì Phật giáo luôn lấy tinh thần 
vì an lạc của chúng sinh làm đầu, vì nhân dân mà 
phục vụ, vì đạo pháp mà dấn thân. Còn trong Hội 
thảo 2011 ở Bình Dương lần này thì chủ đề  “Phật 
giáo và Dân Tộc” đồng hành và phát triển cùng dân 
tộc, bên cạnh đó vẫn có những chủ đề phụ, trong 
hội thảo lần này BTC muốn các nơi rút kinh nghiệm, 
chia sẻ thành quả và tháo gỡ những gút mắc trong 
công tác hoằng pháp, đồng thời đề ra các biện pháp 
khả thi để giải quyết.

PV: Thưa TT, TT có ý kiến như thế nào về sự hỗ 
trợ của chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc tổ 
chức HTHPTQ lần này?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Tôi thật vui mừng và 
xúc động khi được biết cấp Đảng ủy và chính quyền 
tỉnh Bình Dương đã hết lòng hỗ trợ Phật giáo Bình 
Dương tổ chức thành công lễ khai mạc HTHPTQ 
2011 tại Sân vận động và lễ thắp nến tri ân tại 
nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Họ đã rất tốt trong vai 
trò hộ pháp của mình để giáo pháp đức Phật đến 
với quần chúng nhân dân, nhất là việc chấp thuận 
cho tỉnh hội Phật giáo xây dựng chùa Hội An, một 
ngôi chùa mới tại trung tâm khu đô thị mới của 
tỉnh nhà. Thay mặt cho GHPGVN tôi xin trân trọng 
cám ơn Đảng bộ, Chính quyền và các cơ quan Ban 
ngành tỉnh đã quan tâm giúp đỡ Phật giáo Bình 
Dương. Kính chúc Đảng Ủy, UBND, MTTQ, HĐND và 
các ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Dương vô lượng 
an lạc kiết tường và sẽ hoàn thành xuất sắc trọng 
trách đầu tư xây dựng một đô thị mới tương lai của 

Sau leã Beá maïc
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tỉnh nhà mà Đảng đã giao phó.                   

PV: Thưa TT, trong 9 nhóm chủ đề thảo luận 
theo TT thì  Giáo hội phải làm gì trước sự suy thoái 
về mặt đạo đức của tầng lớp thanh thiếu niên ngày 
nay khi cuộc sống chịu ảnh hưởng của văn hóa 
ngoại lai?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Đối với thế hệ trẻ, 
trước hết, ta nên quan tâm đến họ xem họ cần gì? 
Theo tôi thấy cái mà họ cần ấy là môi trường sống, 
họ đang thiếu kiến thức cơ bản về ý thức dân tộc 
chẳng hạn như lễ tết cổ truyền, các chiến công cùng 
những đóng góp của các vị vua, các anh hùng dân 
tộc, hãy mở rộng tầm nhìn cho thế hệ trẻ khi du 
nhập những văn hóa phương Tây, là phải biết cách 
hòa đồng nhưng không hòa tan trong nền văn hóa 
vốn dĩ không phải của dân tộc mình. Chúng ta cần 
quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, tạo cho các em những 
ấn tượng đẹp khi đến với ngôi chùa, ao sen, lũy tre 
làng v.v... sao cho những hình ảnh đó trở nên gần 
gũi với cuộc sống tâm linh. Có gắn bó với tuổi trẻ 
thì công việc hoằng pháp cùng việc định hướng cho 
thanh thiếu niên mới đạt hiệu quả tốt.   

PV: Thưa TT đối với những nơi thiếu tăng sĩ thì 
TT có suy nghĩ gì về vai trò hoằng pháp của cư sĩ?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Nhiệm kỳ này tôi mới 
quan tâm đến vai trò của cư sĩ trong hoằng pháp. 
Thật vậy tại những vùng như (Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình) không có tăng, sư thì làm sao Phật tử 
những nơi này thấm nhuần giáo lý nhà Phật. Tu sĩ 
không đi sâu được vào quần chúng để tìm hiểu nhu 
cầu tâm linh của họ mà chỉ có cư sĩ (người dân với 
người dân nói đạo với nhau), không cần phải lên tòa 
thuyết pháp mà bất cứ nơi đâu có được 3 yếu tố: 
Thân giáo, khẩu giáo và ý giáo nơi đó việc hoằng 
pháp sẽ thực hiện được. Sự ảnh hưởng lẫn nhau vì 
lợi ích quần sanh được xem như là sự hoằng pháp 
tích cực. Người cư sĩ sẽ là một nhân tố tích cực hỗ 
trợ cho chư tăng trong sự nghiệp hoằng pháp. Tuy 
nhiên, cần làm cho người cư sĩ hiểu để tránh sự 
lạm dụng sa đà ngã mạn khi đã có uy tín trong việc 
thuyết giảng giáo lý đức Phật.    

PV: TT đánh giá kết quả của cuộc HTHPTQ lần 
thứ ba này như thế nào? và TT có kỳ vọng điều gì 
từ cuộc HTHPTQ 2011 này?

TT. Thích Bảo Nghiêm: Ban Tổ chức và đơn vị 
đăng cai đã hoàn thành tốt trọng trách được giao 
và ta không thể so sánh với các cuộc Hội thảo HP 
trước đây mà tôi quan niệm như thế này: “Cái trước 
có thể còn thiếu thì cái sau bổ sung”. Hội thảo HP 
toàn quốc là dịp để quy tụ các giảng sư hoằng pháp 
trong cả nước lại để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm 
cho nhau về việc hoằng truyền chánh pháp của Đức 
Thế Tôn. Giáo pháp có được hoằng truyền thì đạo 
Phật mới được lan tỏa, nét văn hóa dân tộc Việt 
mới được bảo tồn. Ngoài ra hoằng pháp trong thời 
đại mới chúng ta cần phải khế cơ cho phù hợp với 

nhân sinh quan từng lứa tuổi, ví dụ thay vì giới thứ 
3 là “không tà dâm” thì đối với lứa tuổi nhỏ ta giảng 
rộng là không quan hệ tình dục sớm (vì thanh thiếu 
niên chưa ý thức được tà dâm là gì?, hay giới thứ 
5 là không uống rượu và các chất say nếu ta gò bó 
như cũ thì ta không thể nào tháo gỡ cho giới trẻ 
được việc nghiện ngập ma túy, nghiện Internet hay 
nghiện game online của thanh thiếu niên). Do vậy 
nên mở rộng là không uống rượu và dùng chất kích 
thích v.v... 

Về giới luật thì không ai dám sửa đổi. Nhưng 
đòi hỏi chúng ta cần nên hiểu giới luật trên bình 
diện rộng và những vấn đề nêu trên có thể quy vào 
thành những tác động xấu trong giới thứ 5 vì chúng 
phá hoại trí tuệ của con người.

PV. Xin cám ơn TT đã nêu những kinh nghiệm 
trong sự nghiệp hoằng pháp để chia sẻ cùng bạn 
đọc của Tạp chí PGNT.

              HT. THÍCH MINH THIỆN
- Ủy viện HĐTS GHPGVN
- Trưởng BTS - tỉnh hội Phật giáo Bình Dương
- Phó Ban Thường trực (BTC Hội thảo) đặc trách tổ 
chức sự kiện.

PV: Xin HT cho biết những chủ đề chính của các 
cuộc Hội thảo Hoằng pháp (HTHP) vừa qua và nét 
đặc trưng của cuộc HTHP 2011 này?         

HT. Thích Minh Thiện: Kể từ 2009 HTHP Toàn 
quốc được tổ chức tại Đà Nẵng có chủ đề là “Phật 
giáo & Hội Nhập” .

Năm 2010 HTHP Toàn quốc được tổ chức tại 
Kiên Giang có chủ đề là “Hộ quốc an dân”

Năm nay HTHP Toàn quốc được tổ chức tại Bình 
Dương có chủ đề là “Phật giáo và Dân Tộc”,  nét 
đặc trưng của HTHP 2011 là có 9 nhóm chủ đề thảo 
luận mang tính kế thừa từ HTHP 2010 ở Kiên Giang 
để các giảng sư hoằng pháp chia sẻ kinh nghiệm 
với nhau. Hội thảo lần này nhằm: 

1. Tìm ra các bài tham luận sâu sắc nhất.

2. Thu thập thật nhiều ý kiến từ hội thảo nhóm.

3. Định hướng tổ chức Hội thảo lần này thoáng 
hơn nhằm tìm ra một kế sách thích hợp cho việc 
hoằng pháp trong nhiệm kỳ tới.  
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PV: Xin HT cho biết Ban tổ chức (BTC) Hội thảo 
có tổ chức hoạt động từ thiện nào để chào mừng 
cuộc HTHP toàn quốc 2011 không?

HT. Thích Minh Thiện: Trên tinh thần tất cả vì 
lợi ích của chúng sinh, BTC đã thực hiện được các 
công tác từ thiện sau đây :

1. Xây tặng 100 căn nhà đại đoàn kết và 01 nhà 
tình thương cho đồng bào nghèo 

2. Tặng 1.000 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu 
học, khó khăn .

3. Hỗ trợ 12 ca mổ tim, khám và phát thuốc cho 
hàng ngàn người bệnh 

4. Viếng thăm và tặng quà từ thiện cho đồng 
bào nghèo.

5. Cúng dường xây dựng 05 ngôi niệm Phật 
đường cho vùng sâu, vùng xa

Tổng trị giá số tiền cho công tác từ thiện và tổ 
chức trên 10 tỷ đồng.

PV: Thưa HT trong chủ đề hoằng pháp cho 
thanh thiếu niên ta cần nhìn nhận việc này ở góc 
độ nào?

HT. Thích Minh Thiện: Theo tôi cần Phật hóa 
gia đình, đẩy mạnh hoằng pháp trong gia đình, phát 
huy vai trò gia đình Phật tử để giữ vững niềm tin 
cho giới trẻ tránh việc cải đạo do nhẹ dạ hay cả tin 
trong thanh thiếu niên. Do tâm sinh lý lứa tuổi nên 
phải vừa học vừa chơi rồi theo đó đưa giáo pháp 
nhẹ nhàng vào nhận thức của trẻ bằng những hành 
động cụ thể và thực tế sinh động nhất nhằm phát 
huy lòng nhân ái, tính vị tha, và bản chất hướng 
thiện vốn có của con người trong mỗi thanh thiếu 
niên.  

PV: Thưa HT, HT kỳ vọng điều gì ở HTHP 2011 
này?

HT. Thích Minh Thiện: Tôi mong sao sau 
HTHP toàn quốc này các chư tăng sẽ đúc kết được 
những kinh nghiệm qúy báu cho hoạt động hoằng 
pháp tại địa phương mình đang hành đạo và trong 
hội thảo lần sau tôi muốn nghe được những báo 
cáo nói lên kết quả thành tựu cụ thể. Tất cả được 
xem là những đóa sen lòng nhất tâm dâng lên cúng 
dường đức Phật.

            TT. THÍCH HUỆ THÔNG

- Ủy viện HĐTS GHPGVN
-  Phó Trưởng ban Thường trực Tỉnh hội Phật 
giáo Bình Dương  (Phó Ban TT- BTC/HTHP)

PV: Xin TT cho biết cảm nghĩ về thành quả của 
Hội thảo mà BTS Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã 
đăng cai thực hiện?

TT. Thích Huệ Thông: Tôi rất vui mừng vì 
Phật giáo Bình Dương đã thực sự trưởng thành qua 
việc đăng cai tổ chức HTHPTQ 2011 lần này với sự 
trợ giúp tổng lực của Đảng bộ và chính quyền địa 
phương cùng  các Ban ngành đoàn thể và các Phật 
tử trong tỉnh.

Về Phật giáo Bình Dương nói riêng, tôi hy vọng 
sau Hội thảo này chúng ta sẽ thu thập được nhiều 
kinh nghiệm, nhận ra những điểm mới qua các 
tham luận. Các điều này sẽ làm tiền đề cho Ban 
Hoằng pháp TW và các tỉnh thành thực hiện trong 
giai đoạn phát triển và đổi mới đất nước. Phật giáo 
và dân tộc gắn kết nhau chặt chẽ trong xu thế phát 
triển để Việt Nam hội nhập được với khu vực và 
quốc tế về mọi mặt.    

PV: Thưa TT, TT nghĩ như thế nào về khuynh 
hướng đại đoàn kết giữa các hệ phái trong Phật 
giáo Việt Nam như Hòa thượng Thích Trí Quảng đã 
nêu trong bài pháp thoại khai mạc buổi HTHP?  

TT. Thích Huệ Thông: Tinh thần đại đoàn kết 
không những là một mơ ước chung của các vị tôn 
túc các hệ phái tại Việt Nam mà còn là mơ ước của 
tất cả chư tăng, ni chúng ta đội ngũ kế thừa. Đây 
là một điều kiện then chốt trong việc xiển dương 
Phật giáo trên quê hương Việt Nam cũng như tại 
hải ngoại.  

              ĐĐ. THÍCH MINH LỰC 
- Phó Thư ký tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương

PV: Xin ĐĐ cho biết cảm nghĩ chung của ĐĐ và 
những kỳ vọng về cuộc HTHP 2011 này?

ĐĐ. Thích Minh Lực: Là thành viên trong Ban 
thư ký Tỉnh hội tôi ghi nhận sự hỗ trợ đắc lực của 
Đảng ủy và chính quyền tỉnh Bình Dương. Theo 
chủ đề Phật giáo và Dân tộc lần này rất hợp với 
đường hướng chung của chúng tôi vì Phật giáo Bình 
Dương rất gắn bó với dân tộc trong quá trình phát 
triển của mình. Chúng tôi rất chú trọng tới ngành 
hoằng pháp, ngành giáo dục chư tăng ni và hoạt 
động từ thiện rất sôi nổi của tỉnh Bình Dương. Tôi 
ước mơ chư tăng không phân biệt hệ phái nên đoàn 
kết chặt chẽ với nhau, vì nơi nào còn đội ngũ chư 
tăng đoàn kết thì nơi đó Phật pháp còn hưng thịnh. 
Mong HTHP được duy trì hàng năm để chư tăng cả 
nước gắn bó hơn và giỏi hơn trong nghiệp vụ hoằng 
pháp của mình. 
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PV: Bạch Hòa thượng (HT), vừa qua được tin 
HT cùng với HT Danh Nhưỡng được mời dự lễ và 
nhận tước hiệu cao quí tại Myanmar, vậy xin HT 
hoan hỉ cho biết một số chi tiết liên quan về lễ 
phong tặng trên?

HT Thiện Tâm:  Theo Ban Tổ chức cho biết, 
hằng năm chính phủ Myanmar đều tổ chức lễ 
phong tặng tước hiệu cao quí cho Tăng ni và Phật 
tử có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tu học và 
truyền bá chánh Pháp, trong nước và ngoài nước. 
Năm nay lễ trao tặng tước hiệu được tổ chức trang 
nghiêm trọng thể vào ngày 19-3-2011 tại chùa 
tháp hòa bình Uppatasanti, thành phố Nay Pyi Taw,            
Myanmar. 

Qua ý kiến đề xuất của GHPGVN đến sứ quán 
Myanmar tại Hà Nội, chính phủ Myanamar đã gởi 
công văn, thông qua Bộ ngoại giao, mời HT Danh 
Nhưỡng và chúng tôi sang Myanmar dự lễ đón 
nhận tước hiệu của chính phủ Myanmar phong 
tặng. HT Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ Hội đồng 
Chứng minh GHPGVN kiêm Viện trưởng Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer được phong tặng tước 
hiệu Aggamahasaddhamma Jotikadhaja (tối thượng 
chiếu quang chánh Pháp sư) và tôi  HT Thích 
Thiện Tâm - Ủy viên Thường trực HĐTS-GHPGVN, 
Phó ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN được phong 
tặng  tước  hiệu  Mahasaddhamma    Jotikadhaja 
(Đại chiếu quang chánh Pháp sư); ngoài ra, Việt 
Nam còn có HT Hộ Pháp chùa Bửu Long, quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh cũng được trao tặng tước hiệu                                                       
Aggamahapandita (Đại thiện Trí thức).

Đây là lần đầu tiên chư Tăng Nam tông (Khmer 
và Kinh) được Chính phủ Myanmar phong  tặng 3 
tước hiệu cao quí này.

Nhận thư mời của Chính phủ Myanmar do Bộ 
trưởng Bộ Tôn giáo Thura U Mint Maung ký, ngày 

21 tháng 1 năm 2011 chúng tôi đã đáp máy bay số 
705 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam lên 
đừng sang Myanmar dự lễ và đón nhận các tước hiệu 
cao quí trên.

Ra đón đoàn tại phi trường Yangon có ông U Win 
Htin Aung đại diện Chính phủ Myanmar, một số cán 
bộ Tôn giáo và đại diện Tăng ni sinh Việt Nam đang 
du học tại Myanmar. 

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh chúng tôi được 
đưa về nghỉ tại Trung tâm Phật giáo Mahasantisukha, 
thành phố Yangon

Trước và sau khi chính thức cử hành lễ trao tặng 
tước hiệu, chúng tôi được dự lễ cúng dường trai tăng 
do Thống tướng Than Shwe Chủ tịch Hội đồng Hòa 
bình và Phát triển, Quốc trưởng Myanmar và Chính 
phủ tổ chức tham quan một số danh lam thắng cảnh 
của Phật giáo Myanmar như: Thăm Trung tâm thiền 
Sunlungu; viếng thăm Ngài Tam tạng Bhaddanta 
Sundara, (vị thứ 10 thuộc lòng Tam tạng; tham quan 
chùa vàng Shwe Dagon; tham quan hai đểm du lịch 
nổi  tiếng  Myanmar  là  Safari  Park  và    National 
Park; tham quan đại thạch động nơi kết tập Tam 

Bằng Tước hiệu

Phoûng vaán 
HT Thích Thieän Taâm 
veà leã trao taëng 
töôùc hieäu cao quí cuûa Myanmar



                                                                                                            Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 07 (tháng 04)    25

tạng lần thứ 6; thăm trường Đại học 
Truyền bá Phật pháp Quốc tế  do HT                                                        
Nandamala làm Viện trưởng; tham quan 
chùa Sule nơi thờ Xá lợi Tóc của đức 
Phật; tham quan và dùng cơm trưa tại 
chùa Taboung; tham quan chùa Phật 
ngọc nặng 600 tấn gần phi trường        
Yangon…

PV: Bạch HT! xin HT cho biết, Chính 
phủ Myanmar năm nay đã phong tặng 
được bao nhiêu vị kể cả trong và ngoài 
nước. Gồm những nước nào và có 
những loại tước hiệu gì?

HT Thiện Tâm: Căn cứ vào cuốn 
kỷ yếu Ban Tổ chức tặng cho chúng tôi, 
năm nay chỉ có 11 vị cao Tăng từ nước 
ngoài đến là: Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, 
Thai Lan, Anh quốc, Bangladesh, Việt 
Nam.

Trong các tước hiệu phong tặng 
được phân loại như sau:

- Abhidhaja aggamahasaddhammajotikadhaja: 4 vị 
- Aggamahasaddhammajotikadhaja: 21 vị (trong đó 
có HT Danh Nhưỡng) 
- Mahasaddhammajotikadhaja: 11 vị (trong đó có HT 
Thiện Tâm)
- Saddhammajotikadhaja: 15 vị
- Aggamahakammatthanacariya: 2 vị
- Kammatthanacariya: 3 vị
- Mahasaddhammajotikadhaja: 1  (tu nữ)
- Mahasaddhammajotikadhaja: 1  (thiện nam) 
- Aggamahasirisuddhammamanijotadhara: 4 (thiện 
nam)
- Aggamahasirisuddhammasingi: 4 (tín nữ)
- Sirisuddhammasingi: 1  (tín nữ)
- Suddhammamanijotadhara: 6 (thiện nam)
- Suddhammasingi: 10 (tín nữ)

Tổng cộng: 83 bằng ghi tước hiệu .

PV: Bạch HT! Nghi lễ phong tặng Tước hiệu được 
diễn ra như thế nào.Xin HT tóm tắt một số chi tiết 
ghi nhận được?.

HT Thiện Tâm: Có những lễ chính được cử hành 
như lễ cầu Quốc thái Dân an, lễ cầu siêu, lễ Phong 
tặng Tước hiệu và lễ cúng dường đến những vị được 
phong tặng tước hiệu; các cuộc lễ diễn ra rất trang 
nghiêm trọng thể. Lễ trai Tăng do Chủ tịch nước, 
Thủ tướng và toàn thể thành viên Bộ Chính trị, Chính 
phủ, Bộ Tôn giáo và quan chức cao cấp các Bộ ngành 
cúng dường; lễ cầu Quốc thái Dân an và cầu siêu tổ 
chức tại lòng đại tháp Uppasanti bên cạnh đại sảnh 
đường Phật giáo (Maha Sasana Beikman) trước khi 
tổ chức lễ phong tặng tước hiệu tại đại sảnh đường 
chiều ngày 19-3-201, cách khu nghỉ khoảng 10 km. 

Chỉ có khách mời và các vị được tặng tước hiệu 
mới được mời tham dự (mỗi vị được phát trước cho 

một chiếc quạt có ghi sẵn số thứ tự tại ghế ngồi lúc 
dự lễ và lúc thọ trai). 

Tất cả chư Tăng đều ngồi trên ghế có phân định 
vị trí nên rất trật tự. 

Đến chứng minh lễ trai Tăng có ngài Đại lão Hòa 
thượng Tăng thống và tất cả các vị Giáo phẩm lãnh 
đạo của Phật giáo Myanmar. 

Về phía Chính quyền Myanmar có vị Thống tướng 
Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát 
triển Myanmar, ngài Thủ tướng Thein Sein, các Ủy 
viên Bộ Chính trị và các Bộ trưởng của các Bộ ngành 
tham dự.   

Tham dự các lễ trên về phía Việt Nam có HT 
Danh Nhưỡng, HT Thiện Tâm và TT Hộ Pháp.

Nói chung, cuộc lễ phong tặng đã chuẩn bị rất 
chu đáo và diễn ra rất trang nghiêm trọng thể.

PV: Chúng con rất hoan hỷ và xin cám ơn Hòa 
thượng.

HT Thiện Tâm nhận tước hiệu

Chiếc quạt do BTC tặng có ghi số thứ tự



Ngoâi Chuøa 
Trong Coäng Ñoàng Cö Daân Khmer

Bùi Thị Hồng Loan

Trên mọi miền đất nước, hình ảnh ngôi 
chùa đã trở nên thân quen với tất cả mọi 
người, nó là sự kết tinh muôn đời của 

người Việt Nam nói chung và người Khơme nói 
riêng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi 
chùa đã thực sự là biểu hiện sinh động các giá trị 
văn hóa tinh thần của dân tộc. Mặc dù bước đường 
du nhập của Phật giáo trải qua nhiều khúc quanh 
trong lịch sử nhưng ngôi chùa vẫn giữ một vai trò 
quan trọng trong đời sống văn hóa của cộng đồng 
cư dân Khmer Nam Bộ. 

Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long 
thường sống tập trung trong những phum, sóc chủ 
yếu ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên 
Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu v.v... Trải qua quá trình 
phát triển của lịch sử, hệ thống tổ chức xã hội của 
người Khmer đã có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, một số yếu tố chính vẫn được bảo tồn và 
phát huy. Cũng giống như các cư dân Đông Nam 
Á khác, người Khmer trồng lúa nước là chủ yếu. 
Về đời sống tâm linh, họ theo Phật giáo Nguyên 
thủy và là Tôn giáo phổ biến của người dân. Chính 

ảnh minh họa
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vì thế, ngôi chùa có vị trí vô cùng quan trọng đối 
với cộng đồng cư dân Khmer đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Ngôi chùa không chỉ đẹp giữa chốn đồng quê 
hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, tiếng kệ lời kinh, 
Phật giáo Nam tông không sử dụng chuông mõ 
hay hương khói nghi ngút. Ngôi chùa còn đi vào 
lòng người bởi nó chứa cả một “Kho tàng báu vật” 
của người xưa. Nó thể hiện tài năng và trí tuệ của 
những người thợ tài hoa nhiều thế hệ thông qua 
kiến trúc chùa, tháp, tượng thờ, phù điêu trang 
trí v.v... đó là những biểu trưng của Tôn giáo, của 
Văn hóa. 

Người Khmer quan niệm việc đi tu là một trong 
những hành vi biểu hiện sự tôn kính Phật pháp, 
đặc biệt, người đàn ông dù giàu sang hay nghèo 
khó ít nhất trong cuộc đời của mình cũng phải có 
một lần vào chùa tu. Tu ở đây là được học chữ, 
học kinh kệ để trở thành một người trí thức, có đức 
hạnh. Ngoài ra, đi tu còn là nghĩa vụ, vinh dự của 
một đời người, nó còn thể hiện sự đền đáp công ơn 
cha mẹ. Người Khmer cho rằng, tu ở bậc Tỳ kheo 
đền ơn cha, tu bậc Sa di là đền ơn mẹ. Như vậy, đi 
tu chính là cơ hội để tích đức, tuy nhiên, người phụ 
nữ không được tham gia tu hành tại chùa (Phật 
giáo Nguyên thủy không chấp nhận sự có mặt ni 
cô tại chùa), họ cũng có quyền đi tu nhưng tu tại 
gia. Đối với những người đàn ông Khmer (đã trải 
qua tu hành) khi hoàn tục trở lại cuộc sống đời 
thường, luôn nhận được sự kính trọng của cộng 
đồng. Vì thế, vai trò các nhà sư trong xã hội có một 
vị thế đặc biệt, họ không những là người có uy tín 
mà còn nhận được sự kính nể. 

Trong tổ chức nhà chùa, đứng đầu là Đại đức 
trưởng tăng, tiếp đến là Pahussôt và Acha chuyên 
dạy giáo lý. Đối với các tín đồ, theo truyền thống 
xưa người ta chia mỗi phum thành một tổ gọi là 
Wên. Những Wên này đều chịu sự giám sát của 
Nhôm Wát (chủ chùa). Khác với một số Tôn giáo 
khác, Phật giáo Nam tông Khmer không mang tính 
thoát tục lánh xa cuộc đời, mà hòa cùng tất cả các 
thành viên trong cộng đồng, xây dựng cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp hơn. Các nhà sư gắn bó với gia 
đình, cùng các hoạt động văn hóa xã hội… Như 
vậy, các nhà sư không những có vai trò đặc biệt 
trong xã hội mà còn có trách nhiệm, bổn phận, 
nghĩa vụ như những thành viên khác trong cộng 
đồng. 

Một chức năng đặc biệt quan trọng của ngôi 
chùa Khmer là giáo dục cộng đồng. Hình thức giáo 
dục này gắn liền với Phật giáo, thông qua hệ thống 
giáo lý, kinh sách của nhà Phật. Người Khmer vốn 
có tiếng nói và chữ viết riêng, kể từ khi đạo Phật 
thâm nhập vào cộng đồng, nó đã không ngừng 

phát triển và gắn bó mật thiết với ngôi chùa. Người 
Khmer có câu mất chữ, mất gốc, mất dân tộc, tôn 
giáo tiêu tan, con người phải chết, phần nào phản 
ánh tinh thần, ý thức gìn giữ vốn chữ viết Khmer. 
Chính vì thế, khi con em người Khmer tại các địa 
phương bên cạnh học tiếng phổ thông, các em 
phải vào chùa để học văn hóa, chữ viết dân tộc. 
Tại đây, các nhà sư không chỉ truyền dạy giáo lý 
nhà Phật mà còn dạy cả toán học, ngôn ngữ học… 
(chủ yếu bằng tiếng Pāli). Chương trình giảng dạy 
góp phần bảo vệ, gìn giữ những di sản văn hóa 
quý giá như chữ viết, văn học nghệ thuật Khmer 
giúp người dân nâng cao nhận thức. Bên cạnh việc 
giáo dục tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết đối 
với cộng đồng, ngôi chùa còn thể hiện vai trò tích 
cực trong việc giáo dục đạo đức, lối ứng xử cho 
mỗi con người. 

Các lễ hội cổ truyền, phong tục, tập quán của 
người Khmer đều gắn kết với lễ nghi Phật giáo, 
từ những việc cưới xin, tang lễ hoặc cầu cho mưa 
thuận gió hòa, cầu cho phum, sóc có cuộc sống 
yên bình ấm no v.v... khi tổ chức người Khmer đều 
mời các nhà sư tới cầu kinh chúc phúc, siêu độ. 
Cho nên, ngôi chùa mà đại diện là các nhà sư giữ 
vai trò quan trọng trong mọi lễ hội, nghi lễ, phong 
tục của người Khmer. Nói cách khác, ngôi chùa 
chính là nơi linh thiêng để tiến hành các lễ hội. 

Vào lúc mùa màng đã gặt hái xong (khoảng 
tháng 4 âm lịch) cũng là lúc cộng đồng người 
Khmer tổ chức lễ Chol Chnam Thmay. Lễ hội có 
ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi người dân 
Khmer. Tại đây, những trò chơi dân gian như ném 
còng, đi cà kheo v.v... cũng được đem ra sân chùa 
biểu diễn. Bên cạnh đó còn có lễ Đolta (cúng ông 
bà) được kéo dài từ 29-8 đến 2-9 âm lịch, nhằm 
tụng kinh cầu siêu, cầu phúc cho linh hồn của 
người thân sớm được lên cõi Phật và lễ này cũng 
được tổ chức tại chùa. Ngoài ra, còn rất nhiều lễ 
hội khác nữa như: lễ dâng y, lễ cúng trăng v.v... 
đều được tổ chức tại chùa. 

Có thể nói nền văn hóa nghệ thuật Phật giáo 
Khmer được thể hiện qua các ngôi chùa đã có vai 
trò xuyên suốt trong quá trình lịch sử của cộng 
đồng. Ngoài những giá trị nghệ thuật cùng với 
những chức năng vốn có như: nơi tu hành của nhà 
sư, nơi sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Phật tử, ngôi 
chùa còn là Trung tâm, là điểm tựa vững chắc, gìn 
giữ những giá trị văn hóa của người Khmer. 
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I/ DẪN NHẬP

Từ thuở ban đầu, khi Đức Thế Tôn chuyển bánh 
xe pháp tại vườn Lộc Uyển, mở màn cho công cuộc 
hoằng pháp độ sanh, Đức Phật đã khuyến dạy các 
vị đệ tử như sau:

“Hãy ra đi, các Tỳ khưu, đem lại sự tốt đẹp cho 
nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. 
Vì lòng từ bi hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh 
phúc cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi 
một ngả. Này hỡi các Tỳ Khưu, hãy hoằng dương 
giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn 
giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo cả hai, 
tinh thần và văn tự(1).”  

Bức thông điệp đó vẫn còn vang vọng mãi cho 
đến ngày hôm nay. Hoằng pháp là một bổn phận 
thiêng liêng, cao cả và luôn được xem là Phật sự 
quan trọng hàng đầu trong quá trình truyền bá 
chánh pháp hóa độ chúng sanh. Song song với vấn 
đề tu tập giải thoát tự thân, người hành giả luôn 
dấn thân vào con đường lập hạnh lợi tha. Trong đó 
đem thông điệp từ bi của đức Phật đến những nơi 
xa xôi hẻo lánh, vùng đồng bào ít người làm cho họ 
hiểu được Phật Pháp và thực hành theo để được lợi 
ích. Thiết nghĩ, đây là một trong những công tác 
Phật sự thiết thực nhất.

Sau đây là một vài ý kiến người viết xin được 
đóng góp trong vấn đề hoằng pháp ở vùng sâu 
vùng xa như sau:

II/ NỘI DUNG 

1. Đạo đức của người giảng sư trong vấn 
đề hoằng Pháp

1. Đại Phẩm, tr. 19-20. 

Hoằng pháp trong thời kỳ hội nhập và phát triển, 
người giảng sư hơn bao giờ hết cần thể hiện chí 
nguyện tốt đẹp nhất mà chư Phật Tổ đã truyền dạy, 
thực hành nghiêm chỉnh Giới - Định - Tuệ.  Người có 
giữ giới thân tâm mới được thanh tịnh bởi vì giới là 
“Phòng phi chỉ ác”. Giới luật được trong sạch thì ba 
nghiệp hằng thanh tịnh, đó là con đường thẳng đến 
quả giải thoát, an lạc. Giới thể hiện đạo đức, tính 
cách, nếp sống hướng thượng của một con người 
mà vị giảng sư chuẩn mực không thể thiếu. Có như 
vậy mới có thể làm tấm gương sáng, nơi nương tựa 
tinh thần vững chắc cho quần chúng Phật tử đặc 
biệt nơi mà tâm tư người dân vừa mới xoay chiều 
đổi hướng nương tựa vào Tam bảo.

Bởi vì:

Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm
Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm
Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp
Cho quả từ bi đẹp bội phần(2). 

Người giảng sư có giới đức trang nghiêm không 
những làm lợi ích cho tự thân, cũng là góp phần 
làm thánh thiện hóa nếp sống của mọi người xung 
quanh nhất là vùng đất nơi mà mình đang lưu trú 
để hoằng pháp. 

Trong Luật tạng có đề cập: “Giới là để chế ngự, 
chế ngự là để khỏi hối hận, không hối hận là để 
được hân hoan, hân hoan là để được hỷ, hỷ là để 
được khinh an, khinh an là để được lạc, lạc để được 
định, định để được chánh kiến, chánh kiến để được 
vô dục, vô dục để được ly tham, ly tham để được 
giải thoát, giải thoát để có giải thoát tri kiến, giải 

2. NT Thích Nữ Huỳnh Liên Tinh Hoa Bí yếu  (Ke Chon 
Ly), tr. 284. 

Thích nữ Đạt Liên

Hoaèng Phaùp ôû 
Vuøng Saâu Vuøng Xa
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thoát tri kiến để đi đến vô thủ trước Niết bàn(3).” 

Nhờ có giữ giới thì tâm an tịnh, định tĩnh cộng 
với công năng tu tập từ đó trí tuệ phát sáng dần 
dần người hành giả có đầy đủ định lực để nghiên 
cứu, tư duy tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm 
đẩy mạnh công tác hoằng pháp ngày một có hiệu 
quả hơn. Bên cạnh đó, người giảng sư không chỉ 
hoàn thiện về nhân cách đạo đức mà phải là người 
có trí tuệ, thông suốt am tường Tam tạng giáo điển. 
Trí tuệ đây do tu tập văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ mà có 
được. Khi đã có văn tuệ, tư tuệ áp dụng trí tuệ đó 
vào cuộc sống tu tập và hành trì bằng phương pháp 
thiền định để thể nghiệm và thể nhập sự thật của 
các pháp. Chính nhờ trí tuệ đó mà người hoằng 
pháp có được chánh trí, biết nhìn xa trông rộng, 
biết việc nào làm sẽ đem lại lợi ích và việc nào làm 
sẽ không đem lại kết quả cho mình và người ở hiện 
tại và tương lai.

Thực hành Giới - Định - Tuệ nền tảng căn bản 
hình thành phẩm chất đạo đức và trí tuệ nhạy bén 
cho một vị giảng sư để từ đó người giảng sư có đầy 
đủ tư lương, mạnh dạn bước vào con đường dấn 
thân phục vụ đem hết khả năng của mình truyền bá 
giáo pháp đức Phật, bằng thân giáo hay bằng khẩu 
giáo miễn là có tính thuyết phục làm cho người dân 
quy hướng ngôi Tam bảo, bỏ ác hành thiện đi theo 
con đường từ bi, trí tuệ và giải thoát điều ấy có 
nghĩa là người giảng sư đã hoàn thành thiên chức 
“Hoằng pháp vi gia vụ”.

2. Hoằng Pháp với công tác từ thiện ở vùng 
sâu vùng xa

Vì là nơi hẻo lánh, đời sống kinh tế chắc chắn là 
gặp nhiều khó khăn. Người dân lam lũ vất vả để tìm 
kế sinh nhai dù có nghĩ đến Phật Pháp cũng không 
có điều kiện để tìm đến. Như vậy, nếu chỉ có món 
ăn tinh thần mà không có món ăn vật chất thì món 
ăn tinh thần khó mà lĩnh hội được.     

Thế thường có câu: “Có thực mới vực được 
đạo”

Thật vậy, thực tế cho thấy các Tôn giáo khác như 
Thiên chúa giáo, Tin lành cũng vậy khi họ muốn cải 
đạo một vùng nào đó trước tiên, là họ phát gạo, 
lương thực hoặc chu cấp một số tiền để làm vốn 
sinh sống, sau đó từng bước chuyển hóa tín đồ đi 
theo đạo của họ. Điều này cũng dễ hiểu, khi người 
dân được cơm no áo ấm thì hẳn nhiên phải nhớ đến 

3. Thanh Tịnh Đạo Luận  I , Thích Nữ Trí Hải (d),  tr. 23. 

người giúp đỡ mình và từ đó sẽ nghe theo những 
gì người ấy mong muốn. Riêng Phật giáo chúng ta, 
công tác từ thiện là một trong ba món thí là: Tài 
thí, Pháp thí, Vô úy thí. Đối với đồng bào vùng hẻo 
lánh, xa xôi thì vấn đề Tài thí rất là quan trọng. 
Chúng ta có thể phát gạo, thực phẩm cho những 
gia đình nghèo, neo đơn tùy theo khả năng mà 
chúng ta quyên góp được. 

Hiện nay, con người đang sống trong hiểm họa 
của bệnh tật, không những bệnh thân mà còn bệnh 
tâm. Nhà hoằng pháp không chỉ biết vận dụng pháp 
dược mà phải biết vận dụng cả y dược để trị liệu, 
cụ thể nhất là tạo điều kiện đưa những phái đoàn 
Y, Bác sĩ đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Có 
những buổi nói chuyện về sức khỏe và đời sống, 
phòng các căn bịnh hiểm nghèo của thời đại mà 
người dân vùng xa dễ mắc phải. Tổ chức phát học 
bổng cho các học sinh nghèo hiếu học v.v... Khi đời 
sống của người dân được sự quan tâm, giúp đỡ, họ 
cảm thấy phần nào bớt đi sự cơ cực, lúc bấy giờ 
chúng ta mới có cơ hội gần gũi nhắc nhở, an ủi quy 
hướng họ về với Phật Pháp. Như vậy, cùng một lúc 
chúng ta vừa giúp cho họ món ăn vật chất và món 
ăn tinh thần. 

Nếu biết vận dụng hai phương thuốc “Y dược và 
Pháp dược” sẽ mang lại ý nghĩa tích cực trong việc 
tế độ chúng sanh trong hiện tại. 

3. Hoằng Pháp với vấn đề văn hóa

Chúng ta nên nhớ rằng khi đi đến vùng sâu, 
vùng sa như vậy vấn đề tạo tự là rất khó. Tuy nhiên, 
mái chùa là nơi để tín đồ Phật tử quy tụ lễ bái, bày 
tỏ lòng tín ngưỡng của mình đối với chư Phật, Bồ 
Tát. Thậm chí, đối với những người chưa biết đạo, 
họ cũng xem chùa là nơi trú ngụ của Thánh hiền 

Buổi hoằng pháp của Câu lạc bộ Hoằng pháp trẻ - ảnh internet
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có thể đến đó để cầu nguyện, vái van ơn trên gia 
hộ cho được sức khỏe, buôn may bán đắt v.v… Do 
vậy, nơi nào chúng ta đến mà chưa có chùa chúng 
ta phải tạo tự, không những làm nơi nương tựa tinh 
thần cho tín đồ, bổn đạo mà còn là nơi để chúng ta 
có dịp truyền bá chánh pháp giúp cho người dân bỏ 
tà kiến theo chánh kiến. Bởi vì:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời cuả tổ tông(4)” 

Bên cạnh đó mỗi chuyến công tác từ thiện như 
vậy, chúng ta có thể phát hành kinh, sách hoặc 
băng đĩa với những bài pháp dễ hiểu, ngắn gọn, xúc 
tích được các vị giảng sư Trung ương hoặc Thành 
hội thuyết giảng. Ngoài ra, chúng ta có thể đăng ký 
các báo Phật giáo phân phát cho đồng bào nơi đó 
nắm bắt được hoạt động, sự phát triển của Giáo hội 
trong giai đoạn hiện tại. Để từ đó, đồng bào vùng 
thiểu số thấy được lợi ích con đường họ đang đi và 
điều họ đang làm.

4. Hoằng Pháp với công tác giáo dục

Giáo dục Phật giáo rất cần thiết để giúp cho 
người tín đồ vận dụng thiết thực những lời dạy của 
đức Phật trong đời sống thường nhật và góp phần 
xây dựng một trật tự an sinh xã hội. Do vậy, ngoài 
những buổi thuyết giảng trước hội chúng vào những 
ngày bát quan trai, Phật thất v.v... những ngày chủ 
nhật chúng ta mở thêm những lớp giáo lý căn bản 
hoặc những buổi thuyết pháp để khai mở về lời dạy 
của đức Phật cho họ tập làm quen với những thuật 
từ Phật Pháp. Điều đáng chú ý là chúng ta nên đào 
tạo cho giới trẻ, các em thanh thiếu niên. Bởi vì tuổi 
trẻ là mầm non tương lai dù trong đạo hay ngoài 
xã hội. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói về lĩnh 
vực hoằng pháp ở vùng sâu vùng xa do đó điều 
đầu tiên dạy cho giới trẻ những giáo lý căn bản 
như quy y Tam bảo, giữ gìn 5 giới cấm, lý nhân 
quả, nghiệp báo v.v... Nếu trình độ văn hóa của các 
em còn yếu kém, chúng ta nên mở các lớp học bổ 
túc văn hóa tại chùa mời các giáo viên đến dạy để 
nâng cao trình độ văn hóa cho các em. Có như vậy 
thì các em mới có đủ trình độ, kiến thức để lĩnh hội 
Phật Pháp. Sau này, khi các em vững vàng có đủ tri 
kiến cả hai mặt Phật học và Thế học, các em sẽ trở 
thành những người đi truyền đạo bằng ngôn ngữ  
địa phương sẽ dễ dàng trong việc hoằng pháp tại 
bản xứ của mình.

4. Trích bài thơ “Nhớ Chùa” của tác giả Huyền Không 

5. Hoằng Pháp với vấn đề kinh tế

Như đã trình bày ở trên, vấn đề đời sống vật 
chất luôn là mối lo ngại hàng đầu đối với những 
người dân vùng dân tộc thiểu số. Do vậy, chúng 
ta cố gắng tạo cho họ có công ăn việc làm thì thật 
là sách lược tuyệt hảo trong hoằng pháp. Cụ thể 
là đầu tư những cơ sở may mặc, công nghiệp nhẹ 
như tiểu thủ công nghiệp. Mời những người có tay 
nghề giỏi đến dạy nghề cho các em thanh thiếu niên 
hoặc mở những lớp nâng cao tay nghề, tạo điều 
kiện cho người dân có việc làm, giảm bớt những lo 
toan, sinh kế đây cũng là nhịp cầu nối liền giữa đời 
và đạo giúp hai bên có sự cảm thông hơn và giúp 
đỡ nhau trên con đường hoằng pháp đem lại nhiều 
thành công hơn. 

III/ KẾT LUẬN

Tóm lại, từ những vấn đề trên, chúng ta phải 
nhìn nhận rằng: Người hoằng pháp trong giai đoạn 
hiện tại sẽ luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thử 
thách nhất là hoằng pháp nơi vùng sâu vùng xa. 
Đưa ra phương hướng, sách lược đã khó nhưng 
thực hiện được lại càng khó hơn. Liệu người hoằng 
pháp có đủ sức kham nhẫn chịu đựng gian khổ, có 
đủ khả năng linh hoạt xử lý vấn đề trong mọi tình 
huống và nhất là có khả năng tự mình tạo ra của 
cải vật chất theo đúng tinh thần Phật giáo nhằm 
trợ giúp cho công tác hoằng pháp được kết quả 
tốt đẹp, duy trì đời sống Tôn giáo vững mạnh trên 
con đường hoằng truyền chánh pháp cứu độ chúng 
sanh! Điều này xin chờ đợi câu đáp án từ những 
nhà hoằng pháp nhiệt tâm, nhất là những người 
luôn mang trong mình tâm huyết không từ gian lao, 
không ngại khổ nhọc mang thông điệp từ bi của đức 
Phật đi khắp mọi nơi làm cho giáo pháp của đấng từ 
phụ Thích Ca Mâu Ni mãi mãi trường tồn, tỏa rạng 
thiên thu.

Chương trình chăm sóc đời sống tâm linh cho đồng bào dân tộc 
- ảnh internet
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TK. Giới Đức

khô kiệt đi thì thân khẩu mới thanh tịnh. Tâm 
thanh tịnh thì phải ghép mình vào cúng tế, cầu 
nguyện, đọc thần chú hoặc luyện yoga v.v...

- Vậy thì ông thấy có sự khác biệt nào giữa họ 
và Như Lai hay sao?

- Thưa, thân khẩu ý - tâm là một vận hành 
tương quan, tương tác. Từ ý nghĩ khởi sanh rồi 
làm việc, sinh hoạt, ăn uống, đi đứng ngồi nằm 
- nếu được giác tỉnh - thì ta dễ thấy rõ cái gì là 
xấu ác, cái gì là lành tốt. Từ chỗ này mà hành 
trì, tu tập như lời dạy vừa rồi của đức Thế Tôn 
thì giản dị, dễ hiểu và giá trị thiết thực vô cùng. 
Chính con tâm đắc ở chỗ này!

Đức Phật mở lời khen ngợi:

- Như Lai mới giảng giải sơ lược giới, tâm 
thanh tịnh cho người tại gia - mới nghe qua mà 
ông đã lần dò được vào giới, tâm thanh tịnh của 
bậc xuất gia rồi đấy, này Mahākoṭṭhita! 

- Con không dám!
Chợt nhiên, đức Phật hỏi:
- Sở học của ông như thế nào, này 

Mahākoṭṭhita?
- Con được cha mẹ cho các thầy bà-la-môn 

Trong lúc hai vị đại đệ tử và các bậc 
Trưởng lão thu xếp, sắp đặt công việc 
để làm một cuộc du hành về phương 

Nam - thì đức Phật ôm bát đến tư gia vợ chồng 
trưởng giả Assalāyana và Candavatī. Cả hai đều 
là những cư sĩ tín đạo, thuần thành. 

Biết tuổi thọ cả hai người sắp mãn, cần phải 
có chỗ trú tâm vững chắc nên đức Phật chỉ giảng 
về các pháp thanh tịnh và cách thức trú tâm vào 
các pháp thanh tịnh ấy.

Đặc biệt, đức Phật chỉ nói đến giới và tâm. 
Giới thanh tịnh từ lâu được hiểu là thân và khẩu 
thanh tịnh. Tuy nhiên, đối với người cận sự nam, 
cận sự nữ - chỉ cần không nói lời xấu ác, không 
hành động xấu ác là đủ gọi là giới thanh tịnh rồi. 
Về tâm, cũng tương tợ như thế, chỉ cần không 
suy nghĩ những điều xấu ác, không hận, không 
sân đã là tâm thanh tịnh rồi. 

Bên cạnh, lúc ấy, có thanh niên Mahākoṭṭhita, 
là con trai lớn của hai ông bà, đang đứng quạt 
hầu đột ngột chấp tay thưa hỏi:

- Bạch đức Thế Tôn! Giáo pháp của Ngài sao 
mà giản dị và dễ hiểu đến thế? Lại còn đi trực 
tiếp ngay vào sự hành trì, cụ thể và thiết thực 
nữa.

Đức Phật mỉm cười:

- Hóa ra ông đã từng nghe ở đâu về giới 
thanh tịnh và tâm thanh tịnh này rồi?

- Thưa vâng! Các giáo phái trong và ngoài 
truyền thống Vệ đà, các thanh tịnh này đều rơi 
vào khổ hạnh cực đoan. Ví dụ như tịnh khẩu, 
treo thân lên, nhịn ăn ép xác, nằm bàn chông, 
nằm trên đất! Nói tóm lại là làm cho cái thân 

Moät Chuyeân Gia 
Ngheä Thuaät(*)
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rèn cặp từ năm sáu tuổi. Đến năm mười tám 
tuổi thì con đã nghiên cứu hết mọi tư tưởng của 
các giáo phái trong và ngoài truyền thống Vệ-
đà; nhưng không biết tại sao, tâm trí con không 
xu hướng ở đó, không dính ở đó. Con có điều 
đặc biệt hơn mọi người, bạch đức Thế Tôn!

- Hãy vui lòng kể cho Như Lai nghe những cái 
đặc biệt ấy với nào?

- Thưa, cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con 
đều rất nhạy cảm. 

- Ví dụ xem nào?
- Thưa, thấy một chiếc lá rơi, con cũng xúc 

động! Thế là con ngồi con quan sát, chăm chú 
xem thử chiếc lá ấy nó có màu sắc như thế nào, 
khô vàng như thế nào rồi rơi rụng như thế nào. 
Lắng nghe cho thật kỹ, khi chiếc lá rơi, nó có âm 
thanh, nó có ngôn ngữ, có tiếng nói riêng của 
nó! Con nghe được, bạch đức Thế Tôn!

- Nó nói như thế nào, này Mahākoṭṭhika?

- Thưa, nó ngậm ngùi, nó thở dài, nó tiếc rẻ 
cả một đời xuân xanh! Con thương nó quá!

- Đúng vậy, nó cũng bị sanh, bị tử vậy!

- Vâng! Còn nữa, khi nghe một tiếng chim! Ồ, 
không đơn thuần chỉ là tiếng chim đâu. Không 
biết bao nhiêu là cung bậc, bao nhiêu là âm 
lượng, bao nhiêu là tiết tấu, bao nhiêu là tâm sự, 
nỗi lòng, bao nhiêu là tình cảm buồn vui xen trộn 
phức tạp! Rồi còn hằng trăm giọng chim khác 
nhau nữa! Là cả một thế giới mông mông, mang 
mang rất khó nắm bắt, rất khó lượng giá... 

Con đã sử dụng hằng chục loại đàn, nhưng 
sau đó, rất mau chóng con cảm nhận sâu sắc 
và bi thảm rằng, các nhạc cụ của thế gian thảy 
đều bất lực. 

Rồi còn âm thanh của gió, của suối, của sóng, 
của dế giun, của ếch nhái, của mưa rơi, của 
dông bão v.v... lại càng bất lực hơn nữa. Ngay 
như tiếng gió đi qua rừng trúc, rừng thông, qua 
núi đá, qua sa mạc, qua núi lửa, qua thôn làng, 
qua phố thị, qua biển rộng, sông dài, qua những 
đền đài, phế tích lịch sử thì nó đã có những 
ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau rồi...

Đức Phật mỉm cười:

- Thuở còn là thái tử ở trong cung vua, Như 
Lai cũng biết sử dụng tất cả các loại nhạc cụ, 
sau đó, Như Lai thường hay thổi tiêu, nó cũng 

chuyên chở được chút ít nỗi lòng thuở ấy. Sau 
đó, Như Lai cũng mau chóng cảm giác là chúng 
bất lực - như ông cũng đã từng có cảm giác bất 
lực đấy, này Mahākoṭṭhita!

- Thật là thú vị!

- Ừ, thật thú vị! Còn tiếng gió nữa! Cái ngôn 
ngữ của gió - thì Như Lai đã từng lắng nghe, từ 
đêm này sang đêm khác...

Thanh niên Mahākoṭṭhita cảm giác như gặp 
người tri âm, tri kỷ, thốt lên:

- Hóa ra đức Thế Tôn là một đại nghệ sĩ! Có 
phải đức Thế Tôn từng nghe tiếng gió lúc thì nó 
cuồng nộ, lúc thì nó bình hòa, lúc thì nó thanh 
thản, lúc thì nó thật là thê lương, thật là hư vô... 
có phải thế chăng? 

- Ừ. Đúng vậy!

Im một lát, chàng thanh niên nói tiếp:

- Trăng sao con cũng cảm xúc, sương mù con 
cũng cảm xúc, một đỉnh núi đá trơ vơ con cũng 
cảm xúc, một phế tích, một đền đài cổ kính rêu 
phong... con cũng cảm xúc... 

Nói tóm lại, là mắt tai mũi lưỡi thân ý của 
con cảm nhận ngoại giới không chỉ ở bình diện 
bên ngoài, nó lặn sâu vào trong. Do vậy, không 
những con là một nhạc sĩ, mà con còn là nhà thơ, 
hoạ sĩ, cả làm nhà điêu khắc nữa! Con chỉ muốn 
lưu giữ thực tại trong từng khoảnh khắc! Con 
muốn lưu giữ thực tại như nó đang là! Nhưng 
mà bất lực! Mọi thiên tài nghệ sĩ đều bất lực! 

Ôi! Con yêu tất thảy vẻ đẹp của đất trời, đồng 
thời con cũng yêu cả nguyên động lực hủy diệt 
cái vẻ đẹp ấy. Tại sao vậy? Vì hủy diệt sau đó lại 
sanh hóa, hay nó chính là năng lực của sự sanh 
hóa? Ở chỗ này, đôi khi nó làm cho con bối rối 
và bất an, bạch đức Thế Tôn!

- Đúng vậy! Điều mà ông bối rối và bất an  
chính là điều mà Như Lai đã từng bối rối và bất 
an! 

Nhưng mà này, Mahākoṭṭhita! Chính do năng 
lực sinh thành và hủy diệt ấy của vạn hữu nên 
mới có được những tâm sự như trên... khiến cho 
các nhà nghệ sĩ tạo nên thơ, nhạc, hội hoạ, điêu 
khắc ... Họ muốn chụp bắt vĩnh cửu, mô tả thực 
tại hoặc tái hiện nỗi lòng, này chàng trai! Và vì 
bất lực nên biết bao nhiêu thiên tài nghệ sĩ đã 
đau khổ, đã thống khổ... sống đời lập dị, bị tâm 
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thần hoặc si cuồng, điên loạn. 

Sự ngây thơ và ấu trĩ trong nhận thức ấy đẩy 
họ đi đến thế giới hư tưởng, vọng tưởng, hoang 
tưởng... lúc nào không hay! Đây mới chính là 
vực thẳm hoặc hư vô thật sự đấy, này chàng 
trai! Sự sinh thành và huỷ diệt ấy là cái tất định 
của vạn hữu mà - vì nếu không có những luật 
tắc thiên nhiên và tự nhiên ấy thì một hạt bụi, 
một mầm xanh trên thế gian này cũng không 
tồn tại! 

Tại sao, không một ai trong số họ, hiện quán, 
hãy ngắm nhìn vào bên trong, để thấy rằng, 
bên trong ấy cũng có sinh thành và hoại diệt. 
Một tâm niệm cũng được tham lam, sân hận, si 
mê chúng tạo tác, sinh thành và hoại diệt? Rồi 
chúng sinh ra sầu bi khổ ưu não! 

Giáo pháp của Như Lai được thiết lập ngay tại 
chỗ này - và đó mới chính là nhận thức về khổ 
đế một cách thông minh, trưởng thành, có chiều 
sâu, như chân như thực, này chàng trai! 

Thanh niên Mahākoṭṭhita rúng động cả châu 
thân. Trầm ngâm một hồi, chàng lại hỏi:

- Vậy thì cái sinh thành và hủy diệt của ngoại 
giới... tạo nên bi, khổ... là ảo tưởng, là māyā à, 
thưa Tôn Sư?

- Điều ấy, chính ông phải tự vắt tay lên trán 
mà chiêm nghiệm lấy, này chàng trai!

Đức Phật mỉm cười, không trả lời gì nữa, dầu 
được hỏi.

Về lại Kỳ Viên, đức Phật kể chuyện ấy rồi nói 
với hai vị đại đệ tử:

- Mahākoṭṭhita - con trai của ông bà trưởng 
giả Assalāyana và Candavatī sẽ tìm đến đây xuất 
gia trong vài ngày tới. Sāriputta có duyên làm 
thầy tế độ. Moggallāna có duyên giáo huấn, dạy 
dỗ. Vậy hai ông ở lại đây ba bốn hôm nữa. Như 
Lai,  và đại chúng lên đường trước. Sau đó, hoặc 
ở tại đây hoặc ở tại Rājagaha, Vesāli, Kapilavat-
thu... thì cứ tùy nghi công việc.

Đúng như đức Phật dạy, hai hôm sau, ông bà 
trưởng giả Candavatī cùng con trai đến Kỳ Viên; 
và cuộc lễ xuất gia đã diễn ra sau đó. 

Có điều kỳ lạ được nói lên, là khi đang cạo 
tóc, Mahākoṭṭhika đoạn lìa tất thảy mọi tà kiến, 
chánh kiến phát sanh. Và sau khi vừa mặc y 
xong, ông đắc quả A-la-hán, được luôn cả tứ vô 
ngại giải. 

Hai vị tôn giả biết là vị tân tỳ-khưu này, sau 
này, sẽ trở thành một pháp khí đặc biệt. Ông 
ta sẽ có ngữ, nghĩa, pháp, biện đều vô ngại - 
nhưng lại có duyên với giới nghệ sĩ, sẽ sử dụng 
ngôn ngữ của giới nghệ sĩ để cứu độ họ, dẫn dắt 
họ vào miền nghệ thuật tối thượng là sự im lặng 
và bình an vĩnh cửu của tâm hồn!.

(*) Trích trong: “Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt” 
Quyển 4 - sắp phát hành)
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TS. Thích Phước Đạt

Không phải ngẫu nhiên Thiền sư 
Chân Nguyên tán thán sự giác ngộ 
của Trần Thái Tông được ghi trong 

Thiền Tông Bản Hạnh như sau:

“Vua ngồi tức lự trầm ngâm,

Hoát nhiên đại ngộ mới thâm vào lòng,

Ngộ được Bát nhã tâm tôn,

Vạn pháp diệu dụng, tự tánh hiển dương...”

“Thiên hạ Nam Bắc Đông Tây,

Thấy vua đắc đạo trong lòng vui thay...” (Câu 
290-300)

Rõ ràng Trần Thái Tông được sử sách tôn 
vinh là vị vua anh minh, là thiền gia chứng ngộ 
đạo lý thiền từ bao đời nay. Ông là vị vua đầu 
tiên khai sáng ra triều đại nhà Trần, cũng là 
người có công đặt nền móng tư tưởng cho Thiền 
phái Trúc Lâm ra đời. Nhà vua là người đã thực 
hiện hoài bão của mình kể từ ngày trở về kinh 
đô nắm giữ triều đình, nhưng vẫn chuyên tâm 
nghiên cứu kinh điển cả Phật giáo lẫn Nho giáo 
suốt gần 10 năm trời. Ông đã trực ngộ bản kinh 
Kim cương nhất là chỗ cốt yếu “Ưng vô sở trụ 
nhi sinh kỳ tâm”. 

Chính cái tâm “Ưng vô sở trụ” mà kinh Kim 
Cương nói đến đã khai mở trí tuệ Trần Thái 
Tông. Người hành giả phát tâm vô thượng Bồ 
đề không nên trụ nơi sắc mà sinh tâm, không 
nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sinh 
tâm ấy. Tâm ấy là tâm vô thượng Bồ đề. Thực 
tế, một tâm không trụ chỗ nào hết là cái tâm 
chân thật, thanh tịnh khi hành giả tiếp cận các 

pháp trần khởi niệm giác tỉnh vô ngã tưởng ngay 
giữa lòng đời. Về điểm này, thật phù hợp với 
kinh điển Nikāya mà đức Phật tuyên thuyết qua 
tinh thần kinh Tứ niệm xứ: “Chú tâm, tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác không trú trước vào bất 
cứ điều gì ở đời”. 

Con đường đó trở thành kim chỉ nam để ông 
đi vào thế giới công phu Thiền quán. Ông khuyến 
cáo mọi người cần phải giữ sáu căn thanh tịnh 
khi tiếp xúc sáu trần qua phương pháp thực 
hành sám hối. Trần Thái Tông biên soạn Lục thời 
sám hối khoa nghi để “tự làm lợi cho mình và 
làm lợi cho người”, mục đích là trở về cái tự tánh 
vốn thanh tịnh, không bị cấu nhiễm bởi các trần. 
Công phu thiền quán theo Trần Thái Tông là phải 
giác tỉnh sáu căn thường xuyên khi tiếp xúc sáu 
trần gây ra các nghiệp tội lỗi. Điều đáng nói, các 
khoa nghi sám hối như Lương hoàng sám, Từ bi 
thuỷ sám của Trung Hoa đã truyền tụng trước 
đó, nhưng Trần Thái Tông vẫn trước tác ra khoa 
nghi sám hối riêng biệt, để khẳng định ý thức tự 
chủ của dân tộc về mặt thực nghiệm tâm linh. 

Theo Trần Thái Tông để công phu thiền quán 
dễ tiến sâu vào định cần phải hành trì giới luật. 
Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc 
làm hóa hiện các điều thiện, huỷ diệt các điều 
bất thiện có nguy cơ nẩy mầm. Nhờ giữ giới 
mà hành giả có thể đến bờ giác ngộ. Trong bài 
Thụ giới luận, Trần Thái Tông viết: “Kinh vân: 
Giới như bình địa, vạn thiện tòng sinh. Giới như 
lương y, năng liệu chúng bệnh. Giới như minh 
châu, năng phá hôn ám. Giới như thuyền phiệt, 
năng độ khổ hải”. (Kinh nói rằng: Giới như mặt 
đất bằng, mọi điều thiện từ đó sinh ra. Giới như 

TRAÀN THAÙI TOÂNG

Suy nghieäm veà söï chöùng ngoä 
ñaïo Thieàân cuûa 

vua Trần Thái Tông
(1225 - 1258)
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thầy thuốc giỏi chữa được các bệnh. Giới như 
hạt minh châu, phá vỡ mọi tối tăm. Giới như 
thuyền bè, vượt qua bể khổ). 

Trên bước đường tiến sâu vào tuệ, công phu 
tọa thiền sẽ hỗ trợ sẽ làm cho định lực phát sinh, 
từ đó tuệ sinh khởi. Mỗi bước đi của việc tụng 
kinh, trì giới, tọa thiền là mỗi bước đi hướng vào 
miền đất an lạc. Hướng giải thoát theo Trần Thái 
Tông chủ trương là hướng đi theo truyền thống 
Giới định tuệ mà Thế Tôn và các bậc Thánh đã 
đi qua: “Phù học đạo chi nhân, duy cầu kiến 
tính. Tuy thụ kỳ nhất thiết tịnh giới nhi vô tọa 
thiền tắc định bất sinh” và “Phù tuệ giả sinh 
ư định lực. Nhược tâm định tắc tuệ giám sinh” 
(Người học đạo chỉ cốt thấy bản tính, tuy chịu 
tất cả mọi tịnh giới mà không ngồi thiền thì định 
lực không sinh và người có trí tuệ được phát 
sinh từ định lực, nếu như tâm định thì gương 
tuệ phát sinh). 

Chính hướng đi này, về sau Tuệ Trung Thượng 
sĩ và Trần Nhân Tông đã khai mở dòng thiền Trúc 
Lâm phát triển, đi vào lòng dân tộc. Chúng ta có 
thể dựa vào các thư tịch còn lại để hiểu rõ nội 
dung tư tưởng triết lý dòng thiền Trúc Lâm, qua 
đó cũng thấy được sự xuyên suốt dòng mạch 
tư tưởng thiền tông này thật là nhất quán. Trần 
Thái Tông viết Thiền tông chỉ nam, Kim cương 
Tam muội, Lục thời sám hối khoa nghi, Khoá hư 
lục, Bình đẳng lễ sám văn, Thái Tông thi tập; 
Tuệ Trung Thượng sĩ thì để lại Thượng sĩ ngữ 
lục; Trần Nhân Tông trước tác Thiền lâm Thiết 
thủy ngữ lục, Tăng già toái sự và Đại Hương Hải 

ấn thi tập, Thạch thất mỹ ngữ và một số thơ, 
phú khác; Pháp Loa trước tác Đoạn sách lục, 
Tham Thiền chỉ yếu; Huyền Quang với Ngọc tiên 
tập, Phổ Tuệ ngữ lục… 

Do nhiều nguyên nhân khách quan khác 
nhau, hiện chỉ còn lại một số văn bản như Thiền 
tông chỉ nam tự, Khoá hư lục, Tuệ Trung Thượng 
sĩ ngữ lục, Cư trần lạc đạo phú, Đắc thú lâm 
tuyền thành đạo ca và một số bài thơ, kệ, phú 
của các Tổ sư Thiền phái này. Thông qua việc 
khảo sát các văn bản nói trên, chúng ta có thể 
nhận định các vấn đề lý luận, hành trì được đặt 
ra của Thiền phái nhất tông này, về cơ bản đều 
đồng nhất với quan điểm tư tưởng Trần Thái 
Tông đưa ra trong Khoá hư lục.

Khi bàn về cảnh giới giác ngộ, trong bài Niệm 
Phật luận, Trần Thái Tông viết “Tâm tức thị Phật, 
bất giả tu thiêm. Niệm tức thị trần bất dung nhất 
điểm, trần niệm bản tĩnh, cố viết như bất động, 
tức nhị Phật thân. Phật thân tức ngã thị thân thị, 
vô hữu nhị tướng. Tướng tướng vô nhị, tịch nhi 
thường tồn, tồn nhi bất tri, thị danh hoạt Phật.” 
(Tâm ta là Phật rồi không cần tu thêm nữa.. Ý 
niệm là trần (bụi), không dùng một điểm nào ở 
trong tâm ấy, ở đấy vốn trong sạch bụi nhơ, cho 
nên bao giờ cũng như thế không vọng động gọi 
là như như, tức là thể của Phật. Thực thể Phật 
thế nào thì thực thể ngã như thế, không có hai 
hình tướng. Hình tướng và hình tướng không 
có hai, yên lặng còn luôn mà không biết, thế là 
Phật sống)(còn tiếp).

Cung Trùng Hoa - nơi thờ 14 vị vua nhà Trần - ảnh internet
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                Caûm Töôûng Döï Leã Ngaøy 8 Thaùng 3 Taïi Chuøa Phoå Minh
Thanh Thảo (PD Ngọc Minh)S au khi phục vụ bếp, những tiếng chuông vọng đều đều từ chánh điện vang lên 

do cô tu nữ Diệu Hạnh, lớn tuổi nhất trong đạo tràng Phổ Minh. Cô là người tốt 

bụng nhưng cũng là người hơi khó tính, thường hay nhắc nhở Phật tử những 

Quy định của chùa Phổ Minh do Hòa thượng trụ trì nghiêm minh đề ra…
Tất cả điều dừng tay. Như thường lệ tôi bước ra chánh điện tọa thiền với một ý nghĩ 

len vào đầu: “Sao mình không viết ngay một bài gửi Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy 

nhỉ”.

Tôi bắt đầu quan sát, hôm nay thêm một bảng làm bằng nhựa trong suốt, nổi lên 

hàng chữ “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3” được đặt khiêm tốn trước bục ngồi của 

chư Tăng giữa chánh điện. Các chậu hoa được trưng bày ngăn nắp, thứ tự trước mặt các 

tượng Phật. Nếu tinh ý một chút sẽ thấy hoa được xếp thành bậc từ thấp lên cao trước 

mặt đức Phật, cảm nhận như đức Phật đang mỉm cười với chúng sanh. Ngài như hoan 

hỉ đón nhận tất cả tấm lòng của bá tánh thập phương đến cúng dường lễ bái Ngài. Nếu 

những ai có tâm trạng như tôi chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Nổi bật nhất là các tượng 

Phật bằng gỗ mun màu nâu sẫm; tượng Phật bằng đá thiên nhiên chưa được mài dũa, 

màu trắng ngà; tượng Phật bằng đá màu trắng sữa đã được đánh bóng; tượng Phật 

bằng đồng màu vàng sẫm, chóp đỉnh nhọn hoắc hình ngọn lửa, theo mẫu tượng Phật 

Thái Lan. Tất cả đều được xếp theo thứ tự từ thấp lên cao và trên cùng là tượng Phật 

của Việt Nam, được phủ màu y ca sa và tỏa ánh hào quang lấp lánh phía trên đầu!

Những lúc lễ diễn ra như thế này, mọi người đều tự ý thức giữ sự trang nghiêm yên 

tịnh thường lệ như trong giờ đang thiền thật!Từ cửa chánh điện bước vào, khoảng giữa hai hàng cột ngay chính điện là các tượng 

Phật do các nước dâng tặng, giữa chánh điện là bục giảng ngồi của thầy và chư Tăng 

bằng gỗ có vân màu nâu sẫm, cao khoảng 10cm nằm vừa vặn giữa khoảng cách 2 hàng 

cột đá, dưới chân cột có chạm trổ hoa sen.Bên trái của bục gỗ giữa chánh điện từ ngoài nhìn vào là bục gỗ, kích thước nhỏ hơn 

được xếp dọc theo tường dành cho chư Tăng ngồi trong giờ thọ thực. Đặc biệt, tại chỗ 

thầy ngồi có một chiếc chuông đồng nhỏ để thầy nhẹ nhàng báo hiệu trong lúc thiền 

thực. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, chánh niệm, không ai bảo ai, rất trật tự và trang 

nghiêm. Đối diện bục ngồi của chư Tăng là những chiếc kệ nhỏ bằng gỗ đặt vừa khay 

thức ăn bằng nhựa có nhiều ngăn. Các khay thức ăn đó hôm nay được thay bằng các 

bàn tròn vừa đủ cho 10 người, chân bàn cao hơn mặt đất chừng 30 cm, bàn ăn được trải 

bằng khăn bàn màu vàng nhạt, hợp với màu khung rèm quanh chánh điện; tất cả quyện 



                                                                                                            Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 07 (tháng 04)    37

vào nhau gây cho lòng tôi một sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Mặc dù hôm đó Phật tử đông 

hơn những ngày tịnh tu an lạc; hôm ấy người dự khá đông, trên 150 người; nhưng tất 

cả đều diễn ra trong im lặng, trật tự và rất trang nghiêm.Thật quí báu thay! Giữa một thành phố lớn có nhiều tụ điểm vui chơi vậy mà nơi đây, 

cuối đường Thiên Hộ Dương, Gò Vấp lại có một ngôi chùa thanh tịnh, mang tên Phổ 

Minh, ngày nào cũng diễn ra 3 buổi tu tập: Sáng - trưa - chiều - tối, có nhiều Phật tử và 

khách thập phương vãng lai đến tu tập, đông nhất là vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật ngày 

Tịnh tu an lạc. Dù họ là ai khi đến đây cũng đều giữ sự thanh tịnh, trang nghiêm, không 

ồn ào trò chuyện, nhất là trong giờ tu học. Hôm nay ngày lễ 8 tháng 3 đầu tiên tôi đón nhận sau thiền thực, đọc kinh, học hỏi 

Phật Pháp, kinh hành…Các tín nữ được ngồi gần bục giảng. Thầy và chư Tăng đọc kinh 

chúc phúc đến tất cả mọi người. Tiếp theo Thầy nêu một vài câu hỏi Phật Pháp như: 

Phật có mấy hạng? Người nữ có thể trở thành Phật, thành Thánh không? Nhằm nêu bật 

tinh thần tôn trọng và bình đẳng cao quí của Phật giáo đối với nữ giới. Bài giảng tuy 

ngắn nhưng hàm chứa sự giáo huấn thâm sâu của thầy! Sau đó Thầy cho đọc hai bài 

cảm tưởng của một thiện nam và một tín nữ thường đến chùa tu tập. Cảm động nhất 

là bài viết của vị thiện nam, tuy lời văn mộc mạc nhưng nói lên tấm lòng hối lỗi đối với 

vợ mình (vì thường theo bạn bè nhậu nhẹt bỏ bê gia đình vợ con) và hứa sửa sai phục 

thiện sau khi tỉnh thức và biết quay về thực hành đúng theo chánh Pháp, từng bước loại 

trừ tham sân si trong đời sống hằng ngày. Tất cả ý tưởng đều nằm trong sự ước mong 

của thầy và niềm hoan hỉ của đạo tràng! Cũng như ở một số buổi lễ khác, để tạo niềm vui cho mọi người, thầy đem một ít tứ 

vật dụng của Phật tử cúng dường cho tiết mục bốc thăm trúng thưởng!Hôm đó tôi không 

may mắn, nhưng các thăm số 0 đều được thầy tặng trái cây!Ai nấy đều hớn hở! Thế là 

cả đạo tràng đầy ắp tiếng cười! Hôm nay chánh điện có nụ cười! Ai bảo người xuất gia 

là không tình cảm!
Có đúng không? Sau những giờ tu tập, tôi tự nghĩ: Thầy đã vui trong niềm vui của 

chúng sanh, trong niềm vui có dạy bảo, chứa đựng một tình cảm đầy chan hòa đạo vị, 

tôi đã cảm nhận tấm lòng thầy rộng lớn như biển cả, thâm sâu như đại dương! Tôi đọc 

được điều ấy trong những ngày đầu gặp Thầy!Thầy là người rất chu đáo; chụp ảnh là cái sở thích của Thầy. Các Phật tử quỳ xuống 

bên thầy, chắp tay trước ngực, thầy ngồi trên cao, giữa bục giảng, trông mọi người đầy 

hoan hỉ!

Ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại chùa Phổ Minh là thế đó! Cuối cùng mỗi người một việc, 

dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đó, trả lại cho chánh điện sự trang nghiêm, sự tĩnh lặng để 

chuẩn bị cho những giờ tu tập kế tiếp.Trên đường về tôi tự mỉm cười! Thầy tôi là thế đấy! Rất am tường về đạo nhưng cũng 

rất hiểu đời! Thầy có thể ung dung sống giữa đạo và đời để làm tròn hạnh nguyện tự độ 

độ tha của thầy và đã để lại cho chúng con, các hàng đệ tử và hậu thế một tấm gương 

đạo hạnh nhập thế của một vị xuất gia thực hành theo lời Phật dạy! 



BAÙT KHOÅ
Phong Vũ

Ñôøi rong ruoåi laát laây doøng sanh töû
Kieáp phong traàn laën huïp maõi bôø meâ
Xa theá gian kieám ñöôøng neûo quay veà
Thaáy baùt khoå lo loøng tìm giaûi thoaùt.

Môùi sinh ra maét nhaém nghieàn quang quaùc
Khoùc quô tay, chaân ñaù ñaïp, oa oa
Caát tieáng vang cho moät kieáp sa baø
Sinh laø khoå – khoùc daøi cho moät kieáp.

Nôï traàn gian maõi xoay voøng truøng ñieäp
Buïi voâ thöôøng tan taùc maùu thôøi gian
Thaân giaû taïm môùi ñoù cuõng phai taøn
Giaø laø khoå – boùng thaân daàn taét lòm.

Töø sinh – laõo cho ta doøng suy beänh
Daãu baïc vaøng choàng chaát maáy taàng maây
Nhöng thaân kia vaãn phaûi chòu ñoïa ñaøy
Beänh laø khoå – laøm ta sao traùnh noåi.

Vaø phuùt cuoái taám thaân taøn coøm coõi
Thôû hôi ra nhöng chaúng thaáy quay veà
Thoâi nhaém maét giaõ töø moät kieáp meâ
Töû laø khoå – cuoái cuøng cho moäng aûo.

Soáng hoäi ngoä ngôõ ñaâu ñaøo hoa ñaûo
Naøo ngôø ñaâu duyeân phaän laém beõ baøng
Môùi gaëp ñoù thoaùng choác boãng ly tan
AÙi bieät ly – ngaäm nguøi phuùt ly bieät.

Chuyeän theá gian traùch ñôøi sao khaéc nghieät
Vì tham lam neân maõi chaúng thoûa loøng
Duø baïc kia vaøng cao nuùi chaát choàng
Caàu baát ñaéc – goùp hoàn cho ñau khoå.

Tình theá traàn öôùc caàu caøng theâm khoù
Laùnh maët roài sao vaãn phaûi gaëp nhau
Chaúng vui loøng maø theâm khoå theâm ñau
Oaùn taëng hoäi – chæ toaøn laø baát toaïi

Ñôøi giaû taïm cuoái cuøng roài cuõng hoaïi
Nhöng vì meâ neân chaáp maõi caùi ta
Roài moät ngaøy cuõng boû kieáp sa baø
Chaáp nguõ uaån – chæ loøng voøng sanh töû.

Taùm ñieàu khoå theo ta trong haønh löõ
Baäc trí hieàn mau choùng ñeå ngoä ra
Coøn keû ngu cöù maõi laën haûi haø
Laøm noâ leä suoát ñôøi cho ma chuû.
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Chuùng con laïi veà
Quản Tuấn Ngụ

Con trôû veà Toå ñình Böûu Quang.
Nôi khôûi phaùt phaùi Nam Toâng ñaát Vieät.
Ñöôïc nghe nhöõng ñieàu con chöa bieát.
Veà nôi naøy töø thuûô môùi khai sinh.

Khoâng gian laëng yeân trong buoåi bình minh.
Tieáng chim hoùt treân voøm caây coå thuï.
Neùt reâu phong nôi goác caây giaø coãi.
Meânh mang trong moät coõi bình yeân.

Con veà ñaây ñeå roài ruõ queân.
Nhöõng buïi traàn vaán vöông ngaøy thaùng.
Taâm hoàn trôû veà coõi laëng yeân thanh thaûn.
Nhö ñang ñaém mình nôi choán Boàng Lai.
Ñöôïc daâng höông döôùi caây mít naøi

Nghe truyeàn thuyeát nôi naøng tieân veà ngöï.
Daáu aán linh thieâng nôi ñaây hoäi tuï
Duø coù xa xoâi con tìm loái trôû veà.
Chuùng con daâng höông, chaêm chuù say meâ

Nghe nhaø sö Myanma thuyeát phaùp(1)

Lôøi ñöùc Phaät maáy ngaøn naêm truyeàn ñaït.
Cho chuùng con theâm khai saùng taâm hoàn.
Chaân lyù cao sieâu maõi maõi tröôøng toàn.

Khoâng bò thôøi gian naéng möa phuû buïi.
Vaãn saùng ngôøi nhö maët trôøi, gaàn guõi.
Dìu daét chuùng con treân moãi böôùc ñöôøng. 
Chöa troïn moät ngaøy, nhöng chan chöùa thaân thöông

Taïm bieät Toå ñình Böûu Quang ñaày kyû nieäm
Con nhö xa nhaø loøng löu luyeán.
Chöa kòp heïn ngaøy veà
Xe ñaõ laên baùnh rôøi xa.

1. Ngài Ashin INDOBHĀSA Viện chủ của chi nhánh thiền Thanlyin 
thuộc dòng thiền Pa Auk đã đến Việt Nam theo lời thỉnh mời của gia 
đình Phật tử Thiện Hạnh – Tín Hỷ thông qua thiền sư Dhammapāda 
là thầy dạy thiền cho mình. 

Naám moà chung
Daønh troïn nieàm thöông tieác ñoái 

vôùi ñoàng baøo Nhaät töû naïn trong vuï 
ñoäng ñaát vaø soùng thaàn vöøa qua

Ñöøng soâi suïc nöõa ñaát ôi !
Chín taàng khí quyeån nhaát thôøi laëng thinh
Nay em bieát loãi chính mình 
Xin ñöøng noåi traän loâi ñình vì em 
Daãu raèng ta chaúng coù duyeân
Thöông ngöôøi coäng nghieäp cuøng em toäi tình.

Oaùn hôøn truùt xuoáng bieån xanh.
Bao ñôøi kieán taïo nay thaønh tro than 
Röng röng theá giôùi hai haøng
Cuõng ñaønh baát löïc tröôùc ngaøn noãi ñau.

Phuû phuïc saùm hoái daäp ñaàu 
Vì chöng nghieäp quaû cô caàu theá ni 
Cuùi xin theá giôùi töø bi
Löôïng loøng tha thöù, queân ñi haän thuø.

Baïc vaøng nhö laù muøa thu
Moät côn soùng döõ, bay vuø coøn ñaâu 
Bôùi tìm treân ñoáng ñoå nhaøo
Coû caây ñaát ñaù nhìn nhau thaáu loøng 
Traûi qua moät giaác haõi huøng 
Nghieäp rieâng sao laïi choân chung naám moà.

Tâm Uyên
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Töï ngaãm

Ñöùng beân caàu nhìn doøng soâng chaûy
Loøng nao nao bao noãi öu phieàn
Thaân luïc bình troâi noåi leânh ñeânh
Ñôøi phuø du! Beán bôø voâ ñònh.

Khaùch löõ hôõi! Nhìn chi caïn côït
Ñôøi laù lay: bôûi aùc nghieäp daày
Ñoaïn ñöôøng naøo laïi chaúng choâng gai?
Khaùch löõ ôi! Bình taâm suy xeùt.

Ñænh nuùi cao maây ngaøn loàng loäng
Gioù lay lay xao ñoäng laù caønh
Xa thò thaønh ñieân ñaûo – ñaûo ñieân
Nôi röøng nuùi: tìm mong an laïc.

Khaùch löõ ôi! Nhìn xa troâng roäng
Phaùp höõu vi: sanh dieät voâ thöôøng
Caûnh beân ngoaøi aûo giaùc – khoâng chaân
Khaùch löõ hôõi! Giöõ taâm chaùnh nieäm

Soâng vaãn xanh eâm ñeàm xuoâi chaûy
Nuùi röøng kia vaãn roän tieáng chim
Gioù thoåi maây bay roài tuï laïi 
Trôøi ñeâm ñen…saùng aùnh traêng vaøng.

Khaùch löõ hôõi! Ñeâm daøi tónh thöùc
Daëm ñöôøng tröôøng tích luõy tö löông
Beán bôø kia an laïc Nieát baøn
Ñöôøng Baùt Chaùnh ung dung tieán böôùc.

Ái Minh

BOÀ ÑEÀ
Hiền Khánh (Hoa Huệ)

Boà Ñeà Thieàn vieän Vuõng Taøu
Bieån ñoâng baùt ngaùt daït daøo tình thöông
Xanh töôi caây caûnh beân ñöôøng
Hoa thôm coû laï phoá phöôøng ñoâng vui

Ñaát laønh traùi ngoït bieån khôi
Gioù luøa töù höôùng caùt rôi naéng vaøng
Khoâng gian phoùng khoaùng ñaïo traøng
Taêng ni Phaät töû haân hoan cuùng döôøng

Trang nghieâm Tam baûo thaûo ñöôøng
Khai Kinh thính Phaùp taâm nöông ñaïo maàu
Coâng phu Hieàn Giôùi daãn ñaàu
Thieän Minh, Chaùnh Ñònh thuyeát caâu giaùo truyeàn
Lôøi vaøng Phaät Toå linh thieâng
Ñöa ngöôøi coõi toái veà mieàn an vui.
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Bhikkhu  Suvijjo

A. Nguyên nhân

Ðại hội kỳ này cũng được 
tổ chức tại Miến Ðiện, thời 

gian cách đại hội kỳ V khoảng 83 năm. 
Phật giáo Miến Ðiện được nhà nước chiếu 
cố quan tâm giúp đỡ ngay từ buổi đầu 
khi Phật giáo đặt chân đến xứ sở này. 
Có lẽ do ảnh hưởng đạo đức của hai vị 
A La Hán trong phái đoàn thứ 8 của vua 
Asoka, sự truyền thừa và tổ chức tăng 
đoàn có nề nếp theo giới luật của đức 
Phật. Được nhà nước Miến Điện hết lòng 
yểm trợ, kết tập kinh điển kỳ này nhằm 
ba mục đích:

- Ðoàn kết Phật giáo đồ.

- Chấn hưng Phật giáo Trưởng lão bộ.

- Ðề cao địa vị độc lập của Miến 
Ðiện.

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

Niên đại bắt đầu từ ngày 17-5-1954 
đến ngày lễ Tam hợp (Phật đản) năm 
1956, Phật Lịch 2500, nghĩa là trong 2 
năm mới hoàn tất. Nơi tổ chức kỳ kết 
tập là trong một thạch động vĩ đại tại 
thủ đô Rangoon (Yangon). Ngài Nyungan      
Sayadaw được đại hội suy tôn làm vị chủ 
tọa. Thủ tướng U Nu của chính phủ Miến 
Ðiện tài trợ chi phí cho cuộc kết tập kinh 
điển kỳ này.

C. Phương pháp kết tập

Trong kỳ kết tập này, 
các Ngài căn cứ theo 

hình thức kỳ kết tập thứ nhất tại Ấn 
Ðộ. Ngài Mahasi Sayadaw được đại 
hội bầu là vị vấn những vấn đề Tam 
tạng chú giải, còn Ngài Bhadanta                             
Vicittasāra Bhivamsa sẽ đáp những 
câu hỏi của Ngài Mahasi. Trong lúc 
hỏi đáp Tam tạng chú giải như vậy thì 
Ngài chủ tọa và 2500 vị Tỳ kheo lắng 
nghe, nếu không đồng ý thì lên tiếng. 
Đặc biệt Ngài chủ tọa là vị làu thông 
Tam tạng. Ngôn ngữ sử dụng trong 
đại hội gồm có 3 thứ tiếng: Pāli, Miến 
Ðiện, và Anh ngữ.

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ 
sáu này, đại hội sử dụng 729 phiến 
đá cẩm thạch khắc Tam tạng và 1774 
phiến đá cẩm thạch khắc chú giải của 
kỳ kết tập thứ 5 làm căn cứ. Ðồng thời 
các bản kinh cổ của Tích Lan, Thái Lan, 
Campuchia và Hiệp hội Thánh điển 
Pāli ở Luân Ðôn được đem ra nghiên 
cứu, so sánh và hiệu đính. Sau khi đại 
hội hoàn mãn, Giáo hội Tăng già Miến 
Ðiện cho in ra để phổ biến, tổng cộng 
là 45 cuốn chánh tạng và 92 cuốn chú 
giải. Lần kết tập này có mời đại diện 
tám quốc gia Phật giáo Nam truyền 
đến tham dự, trong đó có Việt Nam. 
Phái đoàn Việt Nam do Giáo hội Tăng 
già Nguyên thủy Việt Nam tổ chức, vị 
trưởng đoàn là Hòa thượng Bửu Chơn.

Kyø 6

Ñaïi Hoäi Keát Taäp Kinh Ñieån 
Laàn Thöù Saùu
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Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như 
(Aññakoṇḍañña) vị đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật

1. GIA THẾ :

Trưởng lão là con trai của một gia đình trưởng giả 
giàu có ở tại Doṇavatthu, gần Kapilavatthu, kinh đô 
của đức vua Suddhodana. Tên thật của Ngài không 
phải là Koṇḍañña, mà Koṇḍañña chỉ là tên dòng tộc 
của Ngài. Ngài vừa thuộc dòng tộc Bà la môn và cũng 
vừa thuộc dòng Sát đế lỵ.

Từ thuở nhỏ, Ngài đã trở nên nổi tiếng thông minh 
vì đã thông thuộc nằm lòng tam Vệ đà của Bà la môn 
giáo, chẳng những thế mà Ngài cũng rất giỏi về xem 
tướng số. Ngài được duyên lành trở thành một vị Bà 
la môn trẻ nhất trong số các vị Bà la môn đến xem 
tướng và đặt tên cho thái tử.

2. DUYÊN LÀNH XUẤT GIA :

Vào ngày thứ năm kể từ lúc Thái tử đản sanh, đức 
vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đã cho mời 108 vị Bà 
la môn thông suốt tam Vệ đà vào trong hoàng cung 
để tham dự lễ quán đỉnh cho Thái tử. Từ 108 vị Bà 
la môn ấy chọn ra tám vị để xem tướng và đặt tên 
cho Thái tử.

Sau khi xem xét kỹ các tướng hảo trên thân của 
Thái tử, có bảy vị đã đồng loạt nhất trí đưa lên hai 
ngón tay và tiên tri như sau: "Nếu là tại gia, sẽ thành 

vị Chuyển luân Thánh vương chinh phục mọi quốc 
độ, đầy đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báu, cư 
sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu, và vị này có hơn 
một ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong 
lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống, thống 
lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với 
chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu 
vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
vị này sẽ chứng quả A la -hán, Chánh Ðẳng Giác, 
quét sạch mê lầm ở đời(1) ". 

Tuy nhiên, chỉ có Koṇḍañña là vị Bà la môn trẻ 
tuổi nhất trong tám vị chỉ giơ một ngón tay lên và 
khẳng định rằng: "Thái tử sẽ xuất gia và trở thành 
bậc Chánh Đẳng Giác".

Sau buổi lễ quán đỉnh, tám vị Bà la môn vì xác 
định rằng Thái tử sau này sẽ trở thành một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác nên đã hội họp với nhau và quyết 
định: Khi Thái tử đi xuất gia, mỗi gia đình sẽ cho một 
người đi xuất gia theo Ngài.

Vào năm thái tử 29 tuổi, khi hay tin Thái tử rời 
bỏ cung vàng điện ngọc để ra đi tìm con đường
 
1. D.i.88 – Trường Bộ Kinh 1. Kinh Ambaṭṭha. 

TK. Định Phúc
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giải thoát, Bà la môn trẻ nhất năm xưa đã tìm đến 
gia đình bảy vị kia để thông báo và cùng nhau đi 
xuất gia. Tuy nhiên, trong bảy gia đình chỉ có bốn 
gia đình cho phép con cái của họ đi xuất gia; cộng 
thêm Ngài Koṇḍañña nữa cùng nhau đi xuất gia nên 
gọi là nhóm năm (Pañcavaggiya) anh em Kiều Trần 
Như (Koṇḍañña). Tên của bốn vị còn lại là  Vappa,      
Bhaddiya, Mahānāma và Assaji.

Cả năm vị cùng với bồ tát tu khổ hạnh suốt sáu 
năm tại rừng Uruvela. Nhưng vì đường lối thực hành 
khổ hạnh chẳng đem đến kết quả lợi ích gì cho việc 
giải thoát nên Bồ tát quyết định từ bỏ đường lối cực 
đoan này. Năm vị đạo sĩ đồng tu thấy Bồ tát không tu 
khổ hạnh nữa mà đã dùng vật thực trở lại nên nghĩ 
rằng "Sa môn Gotama đã thực hành lợi dưỡng, vị ấy 
đã từ bỏ pháp tu và quay trở lại sự tích lũy vật chất", 
năm vị đạo sĩ nghĩ như thế nên đã từ bỏ đức bồ tát 
để đi đến Isipatana tiếp tục tu tập khổ hạnh.

Sau khi đạt đến quả vị giải thoát, đức Phật vì lòng 
thương tưởng chúng sanh nên đã chấp nhận lời thỉnh 
cầu vận chuyển bánh xe Pháp, đem đến con đường 
bất tử cho chúng sanh hữu duyên hữu phần. Ngài 
nhớ đến năm anh em đạo sĩ đồng tu thuở trước nên 
đã đi từ Bodhgaya đến Isipatana để vận chuyển Pháp 
luân, thuyết bài pháp đầu tiên để tế độ cho năm anh 
em đạo sĩ này.

Khi đức Thế Tôn đã vận chuyển bánh xe Pháp, 
vừa dứt xong thời pháp thì Ngài Koṇḍañña đã đắc quả 
dự lưu, là vị Thánh đệ tử đầu tiên trong giáo Pháp 
của đức Phật. Đức Phật đã khen ngợi Ngài Koṇḍañña 
như sau: "Aññāsi vata bho koṇḍañño, aññāsi vata 
bho koṇḍañño – Kiều Trần Như đã hiểu pháp, Kiều 
Trần Như đã hiểu pháp(2)". Chính vì lời tuyên bố đó 
của đức Thế Tôn nên từ đó về sau mọi người gọi Ngài 
Koṇḍañña là Aññātakoṇḍañña, Aññāsikoṇḍañña hay 
là Aññakoṇḍañña (A Nhã Kiều Trần Như).

Khi đã an trú được trong Thánh quả Tu đà huờn, 
Ngài Koṇḍañña đã đến xin đức Phật để được xuất gia 
và đức Phật đã tuyên bố rằng: "Ehi bhikkhu svākkhāto 
dhammo, cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāya – Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một 
cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau(3)".

Liền sau khi đức Phật tuyên bố thì râu tóc của 
Ngài Koṇḍañña biến mất, vị ấy trở thành một vị Tỳ 

2. Vin.i.12 
3. Vin.i.12 – Đại Phẩm 1 (ĐĐ.Nguyệt Thiên dịch Việt) 

khưu nghiêm trang thanh tịnh với oai nghi của một 
vị Trưởng lão 60 tuổi hạ. Chính vì lý do này, Tôn giả 
Koṇḍañña trở thành vị Tỳ khưu đầu tiên trong Phật 
giáo và cũng là vị đầu tiên xuất gia Tỳ khưu bằng 
hình thức "Ehi bhikkhu – Thiện lai Tỳ khưu".

Nếu tính theo thời gian giác ngộ và thời gian xuất 
gia thì Tôn giả Kiều Trần Như đắc quả Tu đà huờn 
và xuất gia Tỳ khưu vào ngày rằm tháng 6, tức là 
ngày đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên tại vườn nai 
ở Isipatana.

Vào bốn ngày liên tiếp kế sau, cả bốn vị còn lại 
cũng đã giác ngộ và đắc quả Tu đà huờn tuần tự như 
sau: Ngài Vappa (16-6), Ngài Bhaddiya (17-6), Ngài 
Mahānāma (18-6) và Ngài Assaji (19-6).

Đến ngày hôm sau (20-6), đức Phật đã thuyết 
bài Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇasutta) và sau 
thời pháp thì cả năm vị đều đắc được thánh quả A 
la hán. Lúc bấy giờ, trên thế gian đã có được sáu vị 
Thánh vô lậu.

Trong hàng thinh văn đệ tử của đức Phật, Tôn 
giả Koṇḍañña được đức Phật tán dương là vị đệ nhất 
thâm niên như sau:

"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ 
bhikkhūnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ aññāsikoṇḍañño"

Trong các đệ tử Tỷ kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ kheo, tối thắng là Aññāsikoṇḍañño(4).

Trong hội chúng Tăng, Tôn giả được xem là vị 
Trưởng lão thâm niên nhất, là vị xuất gia đầu tiên 
trong giáo Pháp của đức Phật nên Tôn giả chỉ ngồi 
sau nhị vị Thượng thủ Thinh văn. Nhị vị rất kính trọng 
Ngài trưởng lão nên dù phải ngồi trước nhưng hai 

4. A.i.23 - Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phẩm 
Người Tối Thắng. Phần Các Vị Tỷ Kheo. 

Koṇḍañña vị Bà la môn trẻ tuổi nhất chỉ giơ một ngón tay lên
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vị vẫn không thoải mái vì điều đó. Bởi thế, Tôn giả 
biết được nên đã xin phép đức Thế Tôn đi đến lưu 
trú tại hồ Maṇḍākinī ở Chaddantavana. Ngài sống tại 
Chaddanta suốt 12 năm và được thiên tử Nāgadatta 
phục vụ cùng với bầy voi rừng tám ngàn con hộ độ 
rất chu đáo trong suốt thời gian ngụ tại đây.

3. VIÊN TỊCH : 

Trải qua 12 năm, Tôn giả nhận thấy tuổi thọ đã 
sắp mãn nên khởi lên ý nghĩ muốn đi về đảnh lễ đức 
Thế Tôn lần cuối trước khi viên tịch. 

Tôn giả dùng thần thông bay về nơi đức Phật 
đang ngự tại Trúc Lâm tịnh xá (Veḷuvanavihāra) ở
thành Rājagaha (Vương Xá) để đảnh lễ Thế Tôn lần 
cuối. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn xong, Trưởng lão đã 
bay về rừng Chaddanta.

Ngài trưởng lão đã viên tịch trong đêm ấy. Khi đàn 
voi hay tin vị Trưởng lão khả kính viên tịch, chúng đã 
đem những cành hoa đến viếng nhục thể của Ngài và 
thỉnh nhục thể của Ngài lên lưng voi và đi khắp rừng 
Chaddanta với bầy voi tám ngàn con.

Chư thiên và chư Phạm thiên hay tin cũng đến 
để tham dự lễ trà tỳ nhục thân của Ngài. Mỗi vị cúng 
dường một khoanh trầm hương.

Tôn giả Anuruddha hay tin cũng đã tháp tùng với 
chư Tăng bay đến Chaddanta có mặt trong buổi lễ trà 
tỳ. Sau buổi lễ trà tỳ, xá lợi quý báu của vị Trưởng lão 
thâm niên trong giáo Pháp được Tôn giả Anuruddha 
bọc trong một tấm vải và mang về trình lên đức Thế 
Tôn; và tự tay Thế Tôn đã an trí xá lợi ấy vào trong 
một cái tháp bằng bạc.

4. CÂU CHUYỆN TIỀN THÂN 

Vào thời kỳ giáo Pháp của đức Phật Padumuttara, 
tiền thân của ngài Koṇḍañña là một vị gia chủ giàu 
có ở kinh thành Haṃsavatī. Gia chủ là một vị cận sự 
nam thuần thành, có niềm tin nơi Tam bảo, thường 
đến chùa nghe pháp.

Một lần nọ, đức Phật Padumuttara tuyên bố cho 
toàn thể chúng Tỳ khưu về một vị Trưởng lão với địa 
vị là "Vị chứng đạt tứ thánh đế đầu tiên trong giáo 
Pháp, và cũng là vị xuất gia đầu tiên trong giáo Pháp 
này". Khi biết được như thế, vị gia chủ cũng ước 
mong đạt đến địa vị như Ngài trưởng lão vào thời kỳ 
của một vị Phật ở tương lai. Vì thế, gia chủ đi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và thỉnh Ngài cùng với chư Tăng đến 
tư gia để cúng dường vật thực vào ngày mai. Thế 
Tôn chấp nhận lời thỉnh mời bằng sự im lặng.

Sáng hôm sau, khi đức Như Lai cùng với chúng 
Tỳ khưu đệ tử đi đến tại tư gia của vị gia chủ thọ 
thực. Ông đã tiếp đón Thế Tôn cùng với chư Tăng 
rất là chu đáo và long trọng. Sau khi cúng dường 
Thế Tôn và chư Tăng bằng những vật thực hảo hạng 
loại cứng, loại mềm, ông rất hoan hỷ với phước báu 
mình tạo nên muốn cung thỉnh đức Thế Tôn và chư 
Tăng đến tư gia thêm sáu ngày nữa để trai tăng cúng 
dường. Thế Tôn im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu ấy.

Vị gia chủ đã làm phước cúng dường trọng đãi liên 
tục bảy ngày với những vật thực hảo hạng đắt tiền. 
Vào ngày thứ bảy, sau khi Thế Tôn và các vị Tỳ khưu 
đã thọ thực xong, ông đã cúng dường một bộ Tam y 
quý giá đến đức Phật, mỗi một vị tỳ khưu cũng được 
cúng dường một bộ tam y quý giá như thế.

Sau khi cúng dường đã hoàn tất, vị gia chủ đến 
quỳ đảnh lễ đức Thế Tôn và cung kính bạch rằng:

- Bạch đức Thế Tôn, với phước báu con đã tạo 
được do sự cúng dường trong bảy ngày vừa qua, 
con mong sẽ đạt được địa vị là vị Tỳ khưu chứng 
đạt Thánh đế đầu tiên trong giáo Pháp, đồng thời là 
vị xuất gia đầu tiên trong giáo Pháp của một vị Phật 
trong tương lai.

Sau khi nghe lời phát nguyện của vị đại thí chủ này, 
Thế Tôn quán xét duyên lành và thấy rằng nguyện 
vọng này sẽ được thành tựu nên Ngài đã tuyên bố:

- Này gia chủ, từ kiếp trái đất này trở đi đến 100 
kiếp về sau, ông sẽ trở thành vị tỳ khưu chứng đạt 
tứ Thánh đế đầu tiên trong giáo Pháp và cũng là vị 
Tỳ khưu xuất gia đầu tiên trong giáo Pháp của đức 
Phật Gotama.

Đó là lời tiên tri xác chứng của đức Thế Tôn     
Padumutta.

Vào thời kỳ của đức Phật Vipassī, tiền thân của 
Ngài Koṇḍañña được sanh làm con trai của một vị 
Trưởng giả ở kinh thành Bandhumatī. Ngài tên là 
Cūlakāḷa(5) và có một người anh trai tên là Mahākāḷa. 
Hai anh em được giao cho cai quản một thửa ruộng 
lớn để trồng lúa sāli. 

Một hôm, Cūlakāḷa ra ngoài thăm ruộng thì thấy 
lúa đang ngậm sữa nên có ước muốn đem lúa đang 
ngậm sữa này để nấu và cúng dường đến đức Phật 
và chư Tăng. Ông liền đi đến gặp anh của mình để 
bàn bạc nhưng người anh không đồng ý theo như lời 
bàn bạc của mình. Người em cứ nằng nặc đòi làm cho 

5. DhpA.i.97 – Chú giải Pháp cú kinh câu số 11. 
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bằng được nên cả hai đi đến quyết định là sẽ phân 
đôi thửa ruộng ra, một phần của người anh Mahākāḷa 
và một phần của người em, phần ruộng của người 
nào thì người đó quản lý và muốn làm gì thì làm, 
không ảnh hưởng đến phần ruộng của người khác.

Chia cắt ruộng xong, người em liền cho người cắt 
lúa đem về và nấu thành cơm sữa cùng với những 
loại gia vị hảo hạng để cúng dường vật thực đến đức 
Phật và chúng Tỳ khưu Tăng. Sau khi Thế Tôn đã thọ 
thực xong, vị gia chủ Cūlakāḷa liền quỳ xuống đảnh lễ 
Thế Tôn và phát nguyện rằng:

- Bạch Thế Tôn, do phước báu cúng dường con 
đã tạo, xin cho con đắc được pháp cao thượng trước 
nhất trong giáo Pháp của vị Phật tương lai.

Đức Phật chúc phúc cho gia chủ được mau như ý 
nguyện. Sau đó, gia chủ Cūlakāḷa đi thăm ruộng thì 
thấy lúa non ngậm sữa đầy cả cánh đồng y như ban 
đầu. Ông rất hoan hỷ khi thấy sự phi thường này. Cứ 
như thế, khi lúa trổ bông thì ông dâng cúng những 
bông lúa đầu tiên. Khi gặt lúa thì ông dâng cúng 
những lúa gặt đầu tiên. Khi đập lúa thì ông dâng 
cúng lúa đập đầu tiên. Khi quạt lúa thì ông dâng cúng 
lúa được quạt đầu tiên. Khi lúa được cất vào kho thì 
ông dâng cúng lúa vào kho đầu tiên, vì vậy, trong 
một mùa lúa mà gia chủ đã cúng dường những thành 
quả đầu tiên đến đức Phật và Tăng chúng. Trong 
những lần ấy, chỗ lúa đem cúng dường lại phát sanh 
thêm đến ông  y như cũ nên mùa lúa ấy ông đã được 
một vụ mùa hết sức bội thu. 

Do phước báu và duyên lành hội đủ, vào thời kỳ 
giáo Pháp của đức Phật Gotama, người em Cūlakāḷa 
chính là Ngài trưởng lão Koṇḍañña, còn người anh 
Mahākāḷa chính là Ngài Subhadda – vị Thánh đệ tử 
cuối cùng của đức Thế Tôn, Ngài đắc quả A la hán 
vào đêm rằm tháng tư, trước khi đức Thế Tôn viên 
tịch Níp bàn.

5. KỆ NGÔN 

Kệ ngôn của Ngài Koṇḍañña được ghi lại trong 
Trưởng lão tăng kệ gồm có 15 bài kệ như sau:

674. Trên thế giới đất tròn. Nhiều màu sắc hình 
tướng. Làm say đắm tâm tư. Ta nghĩ là như vậy. 
Tướng tịnh rất hấp dẫn. Liên hệ đến tham dục.

675. Như gió thổi tung bụi. Ðược mây trấn áp 
xuống. Các tư duy lắng dịu. Khi thấy, với trí tuệ.

676. Mọi hành là vô thường. Khi thấy với trí tuệ.
Vị ấy nhàm chán khổ. Ðây con đường đến tịnh.

677. Mọi hành là đau khổ. Khi thấy với trí tuệ.
Vị ấy nhàm chán khổ. Ðây con đường đến tịnh.

678. Mọi pháp là vô ngã. Khi thấy với trí tuệ.
Vị ấy nhàm chán khổ. Ðây con đường đến tịnh.

679. Trưởng lão Koṇḍañña. Giác ngộ bởi giác 
ngộ. Ðã sắc bén thoát ly. Ðoạn tận sanh và chết. Và 
đời sống phạm hạnh. Ðược hoàn toàn viên mãn.

680. Hoặc bộc lưu, bẫy mồi. Hoặc cột trụ vững 
chắc. Ngọn núi khó phá hoại. Sau khi chặt phá xong.
Cột trụ và bẫy mồi. Chặt tảng đá khó phá. Hành 
thiền, vượt bờ kia. Thoát khỏi Ma trói buộc.

681. Tỷ kheo hoảng hốt động. Ði đến các bạn ác. 
Chìm trong bộc lưu lớn. Bị sóng lớn ngập tràn.

682. Bậc trí không hoảng hốt. Không dao động, 
thận trọng. Các căn khéo chế ngự. Làm bạn với kẻ 
thiện. Bậc trí tuệ như vậy. Có thể đoạn đau khổ.

683. Một người đen, gầy mòn. Yếu ốm, đầy 
đường gân. Tiết độ trong ăn uống. Tâm tư không 
ưa não.

684. Trong rừng núi rộng lớn. Bị muỗi ruồi đốt cắn.
Như con voi lâm trận. Ta chánh niệm, chịu đựng.

685. Ta không thích thú chết. Ta không thích thú 
sống. Ta chờ thời gian đến. Như thợ làm việc xong.

686. Ta không thích thú chết. Ta không thích 
thú sống. Ta chờ thời gian đến. Tỉnh giác, giữ chánh 
niệm.

687. Ðạo Sư, ta hầu hạ. Lời Phật dạy, làm xong.
Gánh nặng, đặt xuống thấp. Gốc sanh hữu, nhổ 
sạch.

688. Vì mục đích xuất gia. Bỏ nhà, sống không 
nhà. Mục đích ấy, ta đạt. Ta cần gì ở rừng(6).

6. Theg.69 (674-688). 

Ngài Koṇḍañña đang ngồi nghe đức Phật thuyết pháp
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Đây là câu hỏi liên quan đến sự chứng ngộ Niết Bàn của đức vua Milinda (Mi Lan Đà) 
và phần trả lời của Trưởng lão Nāgasena (Na Tiên). Phần này được trích dịch từ tác 
phẩm Milindapañhā - Milinda Vấn Đạo. Hy vọng rằng văn bản này có thể giúp ích 
được ít nhiều cho các hành giả đang tinh cần tu tập giải thoát.

Caâu Hoûi Veà Söï Chöùng Ngoä Nieát Baøn
TK. Indacanda

Thưa ngài Nāgasena, Ngài nói rằng: “Niết bàn 
không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, 
không phải là được sanh lên, không phải là không 
được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh 
lên”. Thưa ngài Nāgasena, ở đây người nào đó thực 
hành đúng đắn và chứng ngộ Niết bàn, thì người ấy 
chứng ngộ cái (Niết bàn) đã được sanh lên, hay là 
làm cho (Niết bàn) sanh lên rồi chứng ngộ?”

Tâu đại vương, người nào đó thực hành đúng đắn 
thì chứng ngộ Niết bàn, người ấy chứng ngộ không 
phải cái (Niết bàn) đã được sanh lên, không phải là 
làm cho (Niết bàn) sanh lên rồi chứng ngộ. Tâu đại 
vương, tuy nhiên có cảnh giới Niết bàn ấy, người ấy 
thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy.” 

Thưa ngài Nāgasena, xin Ngài chớ làm cho câu 

hỏi này bị che đậy lại rồi mới giải thích. Xin Ngài hãy 
làm cho nó được mở ra, được rõ ràng, rồi giải thích. 
Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã 
được sanh khởi, điều nào Ngài đã học, xin Ngài hãy 
tuôn ra tất cả các điều ấy cho chính trường hợp này. 
Ở đây, đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi 
phân vân, bị khởi lên sự nghi ngờ. Xin Ngài hãy phá 
vỡ mũi tên có sự độc hại ở bên trong ấy.” 

Tâu Đại vương, có cảnh giới Niết bàn ấy, tịch tịnh, 
an lạc, hảo hạng. Người thực hành đúng đắn, trong 
khi tiếp xúc các hành theo lời dạy của đấng chiến 
thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết bàn. Tâu Đại 
vương, giống như người đệ tử, theo lời dạy của vị 
thầy, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến thức. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế người thực hành đúng 
đắn theo lời dạy của đấng chiến thắng, nhờ vào tuệ 
mà chứng ngộ Niết bàn.” Vậy thì Niết bàn sẽ được 
nhìn thấy như thế nào?” 

Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có 
bất hạnh, không có sợ hãi, là an toàn, tịch tịnh, an 
lạc, thoải mái, hảo hạng, trong sạch, mát lạnh. Tâu 
đại vương, giống như người đàn ông, trong khi bị đốt 
nóng bởi ngọn lửa với nhiều đống củi đã được phát 
cháy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào sự nỗ 
lực, và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được 
hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thế người nào thực hành đúng đắn, người ấy 
nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết bàn 
an lạc tối thượng, nơi xa lìa sức nóng của ngọn lửa 
gồm ba loại. Tâu Đại vương, ngọn lửa là như thế nào 
thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. 
Người đàn ông ở trong ngọn lửa là như thế nào thì 
người thực hành đúng đắn nên được xem xét như 
vậy. Nơi không có ngọn lửa là như thế nào thì Niết 
bàn nên được xem xét như vậy. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông 

Tranh vẽ vua Milinda và Trưởng Lão Nāgasena 
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đi đến nơi chất đống các xác chết của rắn, chó, người 
và các phần thải bỏ của cơ thể, bị kẹt vào ở giữa các 
búi tóc bị rối lại của các xác chết, sau khi thoát khỏi 
nơi ấy nhờ vào sự nỗ lực, và đi vào nơi không có xác 
chết, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế người nào thực hành 
đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường 
lối chứng ngộ Niết bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa 
xác chết phiền não. Tâu Đại vương, xác chết là như 
thế nào thì năm loại dục nên được xem xét như vậy. 
Người đàn ông đi đến nơi các xác chết là như thế nào 
thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như 
vậy. Nơi không có xác chết là như thế nào thì Niết 
bàn nên được xem xét như vậy. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như người đàn ông 
bị khiếp sợ, bị run sợ, bị rúng động, có tâm bị xáo 
trộn và bị tán loạn, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào 
sự nỗ lực, và đi vào nơi chắc chắn, vững chãi, không 
lay động, không có sự sợ hãi, rồi đạt được hạnh phúc 
tột độ ở nơi ấy. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế 
người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào 
sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết bàn an lạc 
tối thượng, nơi xa lìa sự sợ hãi và sự run sợ. Tâu Đại 
vương, sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được 
vận hành một cách liên tục tùy thuận theo sanh già 
bệnh chết nên được xem xét như vậy. Người đàn 
ông bị khiếp sợ là như thế nào thì người thực hành 
đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có 
sự sợ hãi là như thế nào thì Niết bàn nên được xem 
xét như vậy. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như người đàn ông 
bị té ngã vào khu vực là vũng bùn, đầm lầy, bị ô 
nhiễm, dơ bẩn, sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lầy 
ấy nhờ vào sự nỗ lực, và đi đến khu vực hoàn toàn 
trong sạch, không nhơ bẩn, rồi đạt được hạnh phúc 
tột độ ở nơi ấy. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế 
người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự 
tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết bàn an lạc tối 
thượng, nơi xa lìa vũng lầy phiền não ô nhiễm. Tâu 
Đại vương, vũng bùn là như thế nào thì lợi lộc, tôn 
vinh, danh tiếng nên được xem xét như vậy. Người 
đàn ông ở trong vũng bùn là như thế nào thì người 
thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu 
vực hoàn toàn trong sạch, không nhơ bẩn là như thế 
nào thì Niết bàn nên được xem xét như vậy. 

Thưa Ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm 
cách nào chứng ngộ Niết bàn ấy?

Tâu Đại vương, người nào thực hành đúng đắn, 
người ấy tiếp xúc với sự vận hành của các hành; 
trong khi tiếp xúc với sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, 
nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự 
chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, 
thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ 
phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì 
đáng được nắm bắt. 

Tâu Đại vương, giống như người đàn ông không 

nhìn thấy bất cứ chỗ nào đáng được nắm bắt ở cục 
sắt được đốt nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, 
nóng bỏng, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế người nào tiếp 
xúc với sự vận hành của các hành, người ấy trong 
khi tiếp xúc với sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn 
thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở 
nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải 
mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần 
cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng 
được nắm bắt. Đối với người ấy, trong khi không nhìn 
thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú 
được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất 
hiện ở thân của người ấy. Người ấy, không có sự bảo 
vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có 
chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. 

Tâu Đại vương, giống như người đi vào đống lửa 
lớn, có ngọn lửa cháy rực. Ở đó, người ấy không có 
sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái 
không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở ngọn 
lửa. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đối với người 
ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được nắm 
bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của 
người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy. 
Người ấy, không có sự bảo vệ, không có sự nương 
nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên 
nhàm chán ở các hữu. Đối với người ấy, đã nhìn thấy 
nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như vầy sanh khởi: 
“Sự vận hành này quả đã được đốt nóng, được cháy 
đỏ, được cháy rực, có nhiều khổ đau, có nhiều ưu 
phiền. Nếu ai đó có thể đạt được sự không vận hành, 
điều ấy là tịch tịnh, điều ấy là hảo hạng, tức là sự yên 
lặng của tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái 
sanh, sự diệt tận ái dục, sự lìa khỏi luyến ái, sự tịnh 
diệt, Niết bàn”. Nhờ vậy, tâm của người ấy lao vào ở 
sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, 
được vui mừng: “Sự thoát ra đã đạt được bởi ta”. 

Tâu Đại vương, giống như người đàn ông bị lạc 
lối, bị rơi vào nơi lạ, sau khi nhìn thấy lối ra, thì lao 
vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được vui 
mừng: “Lối ra đã đạt được bởi ta”. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thế đối với người đã nhìn thấy nỗi sợ 
hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao vào ở sự 
không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được 
vui mừng: “Sự thoát ra đã đạt được bởi ta”. Người ấy 
tích lũy, theo đuổi, tu tập, thực hành thường xuyên 
đạo lộ đưa đến sự không vận hành. Đối với người ấy, 
niệm được thành lập ở mục đích ấy, tinh tấn được 
thành lập ở mục đích ấy, hỷ được thành lập ở mục 
đích ấy. Trong khi người ấy chú tâm liên tục ở tâm 
ấy, thì vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận 
hành. Tâu Đại vương, người đã đạt đến sự không vận 
hành, đã thực hành đúng đắn, được gọi là “Chứng 
ngộ Niết bàn.’”

Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận 
điều này đúng theo như vậy. 
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Giaùo duïc theá heä treû soáng theo lôøi Phaät daïy (*) 
TS GD: Nguyễn Thanh Thiện (dịch)

Ngày nay, như ai cũng rõ, thế giới của 
chúng ta đang rơi vào tình trạng “thiếu 
thốn”. Đức Phật cũng đã từng nói: "Thế 

giới này đang thiếu thốn." Vì vậy, nhiệm vụ của 
chúng ta là cần phải khỏa lấp chỗ thiếu thốn ấy 
đó cũng chính là nhu cầu khẩn thiết của chúng ta 
hiện nay! Một học giả Phật giáo nào đó đã từng lên 
tiếng: “Chúng ta cần nỗ lực lấp đầy cái hố sâu thiếu 
thốn của thế giới hiện nay bằng con đường giáo 
dục”. Chẳng hạn, chúng ta cần phải giáo dục cho 
mọi người, nhất là thế hệ trẻ, hãy sống theo lời Phật 
dạy. Ở đây, chúng ta cần hiểu rằng chúng ta không 
cần cải đạo bất cứ ai có tín ngưỡng Tôn giáo khác 
trở về với Phật giáo, chúng ta cũng không cần làm 
việc ấy. Trái lại, chúng ta chỉ cần cố gắng chuyên 
tâm đến việc tu tập chuyển hóa thân tâm của chúng 
ta từ si mê thành giác ngộ, từ xấu trở nên tốt, từ tật 
đố trở thành hoan hỉ, từ hơn thua trở thành hòa hợp 
v.v.. và đấy mới chính là cách cải đạo thực sự theo 
Phật giáo. Chúng ta cần phải giáo dục cho mọi người 
hiểu và thực hành tinh thần cải đạo ấy. Toàn thế giới 
đang nảy sinh càng lúc càng nhiều vấn đề phức tạp, 
nhưng không bao nhiêu người theo tôi hầu như rất 
nhiều người, chưa hiểu gì về căn nguyên của các 
vấn đề phức tạp ấy. Đạo Phật đã dạy cho chúng ta 
hiểu được đâu là bản chất như thật của cuộc đời. 
Nếu không hiểu được chân lý ấy, thì chúng ta chẳng 
giải quyết được vấn đề cốt lõi của thế giới hiện nay. 
Cũng vậy, nếu chúng ta không hiểu được chân lý ấy 
thì chúng ta không bao giờ trở thành một con người 
đúng nghĩa của nó, cho dù chúng ta là Phật tử đi 
chăng nữa. Như chúng ta đều biết, trong Bát chánh 
đạo của Phật giáo, yếu tố đầu tiên là chánh tri kiến:                                                                         
(sammaditthi) nghĩa là sự thấy biết chân chính, sự 
thấy biết như thật. Vì vậy, khi đương đầu những vấn 
đề thách thức của thế giới hôm nay, chúng ta cần 
phải hiểu rõ chúng là gì, đâu là nguyên nhân của 
chúng, đâu là giải pháp và đâu là mục tiêu cuối cùng 

của giải pháp ấy v.v…Trong bài diễn văn khai mạc 
của Hòa thượng Viện trưởng trường Đại học Maha-
chulalongkorn Phra Dharmakosajarn, ngài đã phát 
biểu: “Tất cả mọi vấn đề đều bắt nguồn từ nguyên 
nhân sâu xa của nó do đó, y cứ vào nguyên nhân 
ấy chúng ta sẽ tìm ra được nguồn ánh sáng; và đây 
cũng chính là lý do ra đời của tổ chức Hiệp hội các 
trường Đại học Phật giáo Quốc tế  của chúng ta”.

Trong các trường Đại học có chung mục đích là 
giáo dục con người. Sinh viên đến trường Đại học, 
sau khi được trúng tuyển qua các kỳ thi tuyển sinh 
không phải người trí thức nào cũng xuất thân từ các 
trường Đại học và phần đông không phải ai cũng có 
thể được vào trường Đại học. Do đó, tôi muốn chia 
sẻ với quí vị một điều quan trọng qua câu chuyện 
rất ngắn sau đây:

Năm 1982, khi tôi đang ở Anh quốc đây là 

Hòa Thượng TS Ashin Nyanissara
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chuyến thăm đầu tiên của tôi đến vương quốc Anh 
để thăm Hòa thượng bổn sư của tôi là Ngài Thiền sư                                                                               
U Thittila, lúc ấy Ngài đã sang Anh được 16 năm ở 
vào thế chiến thứ II... Hòa thượng bổn sư và tôi, 
hai thầy trò trú ngụ tại làng St Lawrence Alton, gần 
Oxford. Đây là một ngôi làng rất đẹp. Trong làng 
này, có một số thiện nam tín nữ rất thuần thành và 
họ là thành viên nhiệt tâm của hội Pāli Text Society  
họ thành lập thư viện ngay tại nhà của họ. Thầy tôi 
ở đó gần một năm để dịch bộ Vibhanga, bộ thứ II 
của Vi Diệu Pháp, dịch từ Pāli ra tiếng Anh. Sau này, 
tại thư viện này, tôi cũng đã dành nhiều thời gian 
phụ giúp công việc của bổn sư. Có một buổi sáng 
nọ, sau khi lễ bái Tam bảo vắn tắt, tôi đã cùng thầy 
đi bách bộ thể dục dọc theo đường làng. Lúc ấy 
thầy tôi đã bước vào tuổi tám mươi! Trở về phòng 
nghĩ để lấy lại sức sau đó Ngài tiếp tục đi vòng qua 
các ngôi làng lân cận.

Tôi để ý, nằm giữa những ngôi làng, là một ngôi 
thánh đường khá lớn, rất cổ kính, thuộc Giáo hội La 
Mã có thể đã xây dựng khoảng gần một nghìn năm. 
Vào một buổi sáng thứ Bảy nọ, khi trời còn tờ mờ 
tối, tiếng chuông nhà thờ đổ, vang lên inh ỏi, gần 
cả một giờ đồng hồ. Đến khoảng 10 giờ chỉ có một 
ít cụ bà và cụ ông lớn tuổi từ từ đến nhà thờ. Tất cả 
khoảng chưa tới hai mươi người! Trong lúc tại ngôi 
làng này có đến khoảng 100 ngôi nhà. Tôi lần bước 
theo họ đi vào nhà thờ và ngồi sau lưng họ lắng 
nghe vị linh mục giảng đạo. Tôi chăm chú theo dõi 

từng lời giảng. Khi xong thời giảng vị linh mục đến 
gặp tôi và hỏi: 

Xin chào, cụ từ đâu đến?

- "Thưa, tôi từ Miến Điện đến."

Thì ra, cụ là người Miến Điện!

- "Vâng ạ!"

Sao người Miến lại vào đây và ăn mặc bằng váy 
thế này?

Biết vị linh mục này chưa bao giờ gặp nhà sư 
Phật giáo nên tôi giải thích cho ông biết tôi là một 
tu sĩ Phật giáo v.v... và sau đó hai người cùng nhau 
trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều vấn đề khác, 
duy chỉ nhớ một câu hỏi do tôi đặt ra:

"Thưa linh mục, tôi nghe nhà thờ kéo chuông 
hầu như cả giờ đồng hồ, từ 9 giờ đến 10 giờ nhưng 
tại sao lại có quá ít con chiên đi lễ như vầy? Chỉ có ít 
quí cụ cao niên đi nhà thờ, trong số họ cũng chẳng 
thấy lớp trẻ; với gần 100 ngôi nhà trong làng thế 
thì ở đây không có các thanh thiếu niên nam nữ hay 
sao, thưa linh mục? "

Vị linh mục này nói: "Thưa Hòa thượng, hiện 
nay trong thế giới hiện đại, ở phương Tây, thế hệ 
trẻ đang có khuynh hướng từ bỏ Tôn giáo của họ." 

Thì ra là vậy! thế thì về phía Phật giáo, chúng ta 
cần phải làm gì để giáo dục cho thế hệ trẻ, con em 
của chúng ta, biết cách sống sao cho phù hợp với 
thực trạng tình hình và xu thế phát triển của xã hội 
chúng ta hiện nay để khỏi rơi vào bế tắc điển hình 
như về kinh nghiệm thực tế đầy ảm đạm của Tôn 
giáo bạn vừa nêu trên.

(*) Trích tham luận của Hòa thượng TS Ashin Nyanissara 
Viện trưởng Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu Myanmar
đọc trong Hội thảo về việc thành lập Hiệp hội Quốc tế các 
trường Đại học Phật giáo tại Thái Lan.

ảnh minh họa
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CON ÑÖÔØNG 
SUNANDA(*)

Abhi Jotika

đến khi tôi có nhân duyên bắt tay vào việc dịch 
thuật tôi mới hiểu hết cái khó khăn của người làm 
công việc dịch thuật. Thời của bác Phạm Kim Khánh 
chưa có nhiều tài liệu Phật Pháp hoặc tự điển                                       
online, thậm chí một quyển tự điển Anh-Việt đơn sơ 
cũng khó tìm nói gì đến tự điển Phật học bằng Anh 
ngữ, vậy mà bác làm hoàn hảo công việc chuyển tải 
Pháp mầu đến người học Phật. Lúc đó bác khoảng 
ngoài bốn mươi.

Vì hoàn cảnh đất nước, ra đến nước ngoài bác 
vẫn tiếp tục công việc cao quý này. Sáu mươi tuổi 
bác vẫn dịch kinh. Bảy mươi tuổi bác vẫn dịch 
kinh. Bác dịch kinh sách của các vị Trưởng lão, 
thiền sư nổi tiếng người Thái, Miến Điện, Tích Lan 
v.v...Tám mươi tuổi bác vẫn dịch kinh và còn làm 
cả việc thu âm. Đến 92 tuổi bác mới chịu ngừng 
nghỉ. Con đường Bác bỏ hết một đời ra xây đắp, lót 
thảm, trải hoa cho những người học Phật, dù chưa 
hoàn tất nhưng nó đã đưa rất nhiều người đến gần 
bờ giác. Đi đâu, đến cõi nào, chúng ta cũng cần 
phải có một con đường. Những ai muốn thu ngắn 
con đường sanh tử luân hồi phải bước đi trên con 
đường Chánh mà đức Phật đã vạch ra và các đệ tử 
Phật đã vun bồi. Ông Cấp Cô Độc trải vàng để lót 
con đường đưa người về bến giác. Bồ Tát Sumedha 
đã đem thân mình làm đường cho đức Phật Nhiên 
Đăng bước qua. Cũng vậy, bác Phạm Kim Khánh đã 
dọn một con đường tên là con đường Sunanda để 
những ai tôn kính Phật, tôn kính giáo Pháp, tôn kính 
chư Tăng được bước đi trên đạo lộ giải thoát. Tôi 
cũng là người chập chững bước đi trên con đường 
này nên khi nghe tin bác mất, tôi có tâm trạo hối vì 
mình đã không tự tạo duyên lành thân cận bậc hiền 
trí như bác. 

Kính thưa bác

Với những dòng mực tâm này con xin kính lễ 
bác, người đã rực sáng trong tâm một cô bé học 
trò 14 tuổi, và vẫn còn chói sáng trong tâm một 
phụ nữ xấp xỉ lục tuần. Con không đủ duyên đưa 
Bác đến đài hỏa táng nhưng con nguyện sẽ trả ơn 
Bác, người đã đưa con đến gần đức Phật, đến gần 
giáo Pháp bằng cách hành trì những điều Phật dạy 
mà con học hỏi được qua những lời dịch thuật thù 
diệu của bác.

(*) Sunanda là Pháp danh của bác Phạm Kim Khánh

Tôi được tin bác Phạm Kim Khánh từ trần 
vào một ngày cuối tháng hai. Lòng tôi 
vô cùng xúc động dù tôi chưa đủ duyên 

lành thân cận với bác. Tôi chỉ biết bác qua những 
tác phẩm Phật giáo dịch thuật dưới một ngòi bút 
điêu luyện, chính xác, văn nghĩa cụ túc. Lần nghe 
tin cô bảy Vĩnh Phúc từ trần, tôi chỉ thấy bùi ngùi 
thương tiếc một nữ cư sĩ bỏ hết cuộc đời để hộ 
Tăng, hộ Pháp nhưng vì tôi chưa hề quen biết cô, 
cũng chưa hề nghe đến tên cô nên không có một sự 
xúc động sâu xa như đối với sự ra đi của bác Phạm 
Kim Khánh. Cái tên Phạm Kim Khánh đã đến trong 
đầu tôi rất lâu, từ khoảng thập niên 60. 

Vào thời đó, Ngài Narada bắt đầu có những 
chuyến hoằng Pháp thường xuyên tại Sài Gòn để 
truyền bá Phật giáo Nguyên thủy. Mỗi khi đến Việt 
Nam là Ngài trú ở chùa Xá Lợi hoặc chùa Kỳ Viên. 
Giới Phật tử Nam tông rất hoan hỷ mỗi khi Ngài 
sang Việt Nam. Lúc đó tôi nhớ nhóm Phật tử Kỳ 
Viên gồm các chị Phỉ, chị Hạnh, chị Mai, anh Đắc, 
anh Nhị, anh Tam v.v... hầu như không hề vắng mặt 
trong mỗi thời Pháp Ngài ban bố. Riêng tôi thì rất 
hoan hỷ khi nào Ngài trú tại chùa Xá Lợi. Có lẽ hạt 
giống Phật giáo đã có trong tôi từ vô lượng kiếp 
nên kiếp này tôi có nhân duyên đến với Phật giáo 
Nguyên thủy vào lúc tuổi còn rất nhỏ. Một cô nữ 
sinh lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ) mới 13, 14 tuổi, 
sáng sáng thay vì theo các bạn ăn quà, nói dóc, tôi 
lại thích đi học sớm để xe trong sân trường rồi đi bộ 
qua chùa Xá Lợi, quanh quẩn bên Ngài Narada để 
dâng cho Ngài ly nước, lấy cho Ngài cái muỗng hay 
khi không có việc gì để phục vụ Ngài thì tôi lấy bài 
ra học. Buổi trưa tan trường tôi cũng ghé qua chùa 
kính viếng Ngài. Những ngày có thuyết pháp thì tôi 
cùng đi chùa với mẹ và ngoài hình ảnh tôn kính của 
Ngài Narada tôi luôn theo dõi người đàn ông trung 
niên dịch Pháp. Đó là bác Phạm Kim Khánh. Không 
hiểu sao hình ảnh gây ấn tượng nhất cho tôi là hình 
ảnh bác nghiêng đầu hỏi lại mỗi khi Ngài nói một 
từ bác không hiểu rõ. Khi được Ngài giải thích rõ 
từ ngữ, bác khẽ gật đầu và dịch lại bằng tiếng Việt 
cho thính chúng nghe. Là một cô nữ sinh Gia Long 
vừa mới lớn, vốn tiếng Anh văn học từ trường và từ 
Hội Việt Mỹ chỉ vừa đủ để trao đổi những câu thông 
thường với Ngài Narada làm sao tôi dám có cao 
vọng sẽ góp phần vào việc dịch những lời Pháp nhủ 
thâm sâu của Ngài. Cho nên hình ảnh bác Phạm Kim 
Khánh lúc bấy giờ như lóng lánh hào quang trong 
mắt nhìn của tôi. Song song với hình ảnh cao quý 
của Ngài Narada, trong đầu tôi luôn có hình ảnh bác 
Phạm Kim Khánh, người đã ghi trong đầu tôi cái đẹp 
của một người dịch Pháp.

Khi bắt đầu tìm hiểu thêm về Phật Pháp, thỉnh 
thoảng tôi đọc vài đoạn trong quyển Đức Phật và 
Phật Pháp do dịch giả Phạm Kim Khánh dịch nhưng 
vẫn chưa thấy chân giá trị của quyển sách vàng 
mình đang đọc mà tri ân người đã dầy công dịch 
thuật. Về sau càng hoan hỷ với những câu kinh thù 
diệu tôi mới thấy hết công đức của người đem đạo 
tâm của mình ra dịch từng trang kinh. Và mãi cho 
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CHA TOÂI
Kính tặng ngài Hòa thượng Thiện Tâm

Trần Thị Bích Vân
1. Lúc tôi học cấp 1, tôi thường mê đọc truyện, 

có tiền ăn sáng, tôi đem mua truyện hết và đọc 
nghiền ngẫm trong mọi lúc. Nhiều lúc mê đọc 
truyện, để nồi cơm trên bếp mà quên không châm 
lửa. Đến khi cha mẹ về dọn cơm ra. Bưng nồi cơm 
xuống còn nguyên nước và gạo. Tôi sợ xanh mặt. 
Nhưng cha tôi chỉ im lặng bảo: Tìm món khác ăn 
thay cơm.

Cha tôi biết ngay  tại mê truyện, quên nấu cơm. 
Lứa tuổi tôi lúc đó, mọi đứa con gái khác thì chơi 
ô quan, nhảy dây v.v... Còn tôi mê truyện. Cha tôi 
nói: Đọc truyện nhiều sẽ học giỏi văn và hiểu biết 
nhiều. Đặc biệt không bao giờ la mắng tôi mỗi 
khi làm hư hoặc quên việc gì đó tại vì đọc truyện. 
Nhưng cha tôi có ý nguyện: Tôi phải học hành đến 
nơi đến chốn, phải có tấm bằng Đại học.

2. Lúc tôi học cấp 2, cha tôi đi làm xa, mọi việc 
nội trợ trong nhà, tôi gánh vác hết. Thỉnh thoảng 
viết thư về, thư nào cha tôi cũng nhắc nhở tôi phải 
học cho giỏi. Học giỏi sẽ có bằng cấp. Khi có bằng 
cấp sẽ có mọi thứ.

3. Lúc tôi học cấp 3, có bạn khác phái (cùng 
lớp, cùng trường) để ý. Bạn thường đón đường 
tôi mỗi lúc đi học hoặc về nhà. Trong trường bạn 
thường tìm cách để tiếp xúc với tôi. Lúc này tôi chải 
tóc nhiều hơn, hay soi gương hơn và hay cười một 
mình nhiều hơn. Cha tôi nằm võng thấy vậy thường 
nói: Con phải học có được bằng Đại học để cuộc 
sống của con sau này bớt khổ (lúc đó bằng Đại học 
là đích đến của việc học hành).

4. Lúc này tôi đã ở tuổi xế chiều, tôi đã quy y 
Tam bảo tại chùa Phổ Minh. Tôi đến chùa lạy Phật, 
ngồi thiền, đọc kinh và nghe giảng Pháp.

Tôi được ngài Hoà thượng dạy Pháp buổi sáng, 
buổi trưa, buổi tối và chiều chủ nhật hằng ngày.

Ngài như biết tôi có lòng tin Phật pháp nên 
thường dặn tôi: “Con ráng học kinh cho giỏi, cho 
tinh tấn nghe con.”

Ngài nhắc nhở tôi hằng ngày. Có lần cả tuần 
lễ, không thấy Ngài điện thoại nhắc nhở tôi đi học. 
Tôi cứ nghĩ đã làm gì để Ngài phiền não, buổi học 
này tròn 1 tuần lễ, tôi quyết sẽ gặp Ngài sám hối. 
Không biết có phải chư thiên ở chùa Phổ Minh linh 
thiêng, hay Ngài nhìn thấy suy nghĩ của tôi mà nói: 
“Con cho biết số điện thoại, số của con Ngài không 

còn.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, Ngài đọc được suy 
nghĩ của tôi.

Ai đến chùa nghe Pháp, Ngài đều đọc được hoàn 
cảnh của từng người và luôn giúp đỡ.

5. Trong đạo tràng, người đọc tiếng Pāli giỏi, 
Ngài khen, người hiểu Pháp nhiều Ngài khuyến  
khích, người thuộc Kinh nhiều Ngài biểu dương. Mọi 
người trong đạo tràng đồng tu, đồng học, dưới sự 
chỉ dạy của Ngài.

Có lần tôi mạnh dạn bạch Ngài rằng: “Con học 
kinh mà không đọc được tiếng Pāli như mọi người, 
con thấy mắc cỡ quá.”

Ngài động viên tôi ráng học chăm chỉ siêng 
năng, Ngài dạy tiếng Pāli cho sẽ giỏi.

Ngài đi Phật sự, không quên căn dặn từng người 
trong đạo tràng phải tu tập thường xuyên, liên tục 
như có Ngài. Không được bỏ buổi nào dù chỉ một 
lần.

Ngoài đời còn nhiều cám dỗ, tôi thích nghe nhạc 
và ham đi chơi. Ngài như hiểu được tôi nên thường 
nói: “Cuộc đời nay rày mai khác, con ráng bỏ ống 
đi, mỗi ngày một chút cho sau này hết khổ.”

Ngài như cha tôi, luôn mong muốn tôi hết khổ, 
mong tôi tinh tấn tu tập để hết vô minh và ái dục. 
Ngài đi Phật sự 3 ngày. Ở nhà tôi ráng đọc được bài 
ân đức Phật bằng tiếng Pāli, tuy còn ngọng nghịu 
chưa bằng bạn đạo nhưng đó là bước tiến rõ rệt 
nhất của tôi, đó là món quà mà tôi muốn tri ân cho 
Ngài cũng như cho cha tôi; lúc nào, và bao giờ cũng 
mong muốn tôi hết KHỔ.

                           Ngày 08 tháng 3 năm 2011
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Nhöõng Phöông thuoác daân gian 
reû tieàn deã kieám

Đăng Lan

Dân tộc Trung Hoa, với hơn 5000 
năm lịch sử bằng những loại cây 
cỏ thông dụng xung quanh, người 

Trung Hoa có thể  “phát sinh” ra những loại dược 
phẩm phòng và chữa bệnh vô cùng công hiệu: 
đôi khi trong những trường hợp đặc biệt, chúng 
còn có tính năng và công dụng thậm chí cao hơn 
một số dược phẩm Tây y, nhưng lại rẻ tiền và 
dễ kiếm...

Những củ gừng thần diệu

Những củ gừng mà chúng ta thấy thường 
ngày ở bất cứ một cửa hàng rau quả hay tạp 
phẩm nào nếu nằm trong tay người Trung Hoa 
sẽ trở thành những phương thuốc thần diệu...

Bạn đau bao tử ư? 

Chỉ cần dùng một muỗng cà phê nước gừng 
pha với 3/4 tách sữa và một ít đường ta có thể 
làm dịu cơn đau ngay. Nếu không có sữa bạn 
có thể dùng mật ong thay thế và không cần bỏ 
đường thêm. Sau đó uống từ từ. Kết quả sẽ đến 
không ngờ... Bài thuốc dân gian này cũng có thể 
sử dụng chống ói mửa.

Bạn chán ăn uống ư?

Bỏ một ít gừng và trần bì (vỏ cam, quít) vào 
một tách trà và uống nóng.

Cảm lạnh?

Xắt 30 lát gừng, nấu với 300ml nước cho 
đến khi nước sắc lại còn 100ml. Xong bỏ một ít 
đường đen vào và đun cho đến khi đường tan 
đều. Uống từ từ rồi nằm yên trên giường một lát 
sau mồ hồi tươm ra và cơn cảm lạnh của bạn sẽ 
tan biến nhanh chóng.

Phỏng tay chân?

Lấy nước gừng tươi pha với 500ml rượu đế 
trắng ngâm trong hai ngày. Sau đó bôi nhè nhẹ 
lên da.

Còn rất nhiều căn bệnh nữa có thể chữa trị 
bằng những phương thuốc dân gian rất thần 
diệu.

Chữa trị bằng hành, tỏi...

Cũng như gừng, hành tỏi đối với nhiều người 
Trung Hoa là những phương thuốc dân gian rất 
thần diệu.

Bạn bị đau cổ, đau bụng ư?

Chỉ cần ăn vài tép tỏi với nước xì dầu là giảm 
ngay. Bài thuốc này cũng có thể giúp cho bạn 
lợi tiểu và giúp máu trong cơ thể bạn lưu thông 
tốt.

Bạn bị bò cạp cắn ư?

Dùng một tép tỏi lột vỏ, chà xát lên chỗ bị 
cắn sẽ giảm đau ngay.

Sử dụng tỏi cũng có thể ngăn chặn và phòng 
ngừa bệnh kiết lỵ.

Ở những vùng phía Bắc Trung Hoa, người ta 
cũng rất thường mang theo một củ tỏi khi đi xa. 
Trước khi uống nước ở một dòng sông hay một 
ngọn núi lạ, người ta xé một tép tỏi ra nhai như 
nhai kẹo Chewing gum, sau đó phun nó ra, rồi 
mới bắt đầu uống nước để tránh sốt rét.

Người dân Trung Hoa tin tưởng rằng tỏi sẽ 
giúp con người chống buồn phiền, và làm cho 
tinh thần hưng phấn.
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Nếu bạn bị mất ngủ...

Có thể dùng hành củ để chữa trị. Lấy nước 
củ hành bỏ vào một ống nhỏ, và đem theo khi 
đi ngủ. Khi lên giường bạn để ống nước củ hành 
này phía dưới mũi để mùi hành xông vào mũi. 
Cứ để như vậy... 15 phút sau bạn sẽ chìm vào 
giấc điệp.

Những loại dược thảo khác...

Ngoài hành, tỏi, gừng người Trung Hoa còn 
sử dụng rất nhiều loại “thuốc” rẻ tiền khác để 
chữa trị những căn bệnh thông thường.

Chẳng hạn như bạn có thể dùng mật ong để 
chữa trị những căn bệnh như đau cổ họng, đau 
bao tử, viêm xoang, huyết áp cao, đau tim, đau 
gan và loét bao tử. Bài thuốc này rất dễ uống: 
bạn có thể rải mật ong lên ổ bánh mì nóng để 
ăn sáng hoặc pha với nước nóng uống mỗi buổi 
sáng.

Bạn bị mệt mỏi vì làm việc quá sức ư?

Pha một muỗng cà phê mật ong trong một 
ly nước âm ấm. Mỗi ngày uống ba lần (3 tiếng 
đồng hồ sau mỗi bữa cơm), và uống như vậy 
suốt một tuần lễ. Bạn sẽ lấy lại độ hưng phấn 
sức khỏe và tinh thần nhanh chóng...

Bạn bị táo bón ư?

Chỉ cần uống nước cốt nho tươi, hay ăn vài 
quả chuối chín khi bụng đói vào buổi sáng là có 
thể giải quyết “nỗi đau khổ” ngay. Nhưng ở đây 
nên lưu ý rằng, nếu bạn sơ ý không ăn chuối 
chín mà lại ăn chuối sống thì kết quả hoàn toàn 
ngược lại và khi đó thì “tiền mất tật mang”!.

Nếu bạn tiểu nhặt...

Chỉ cần nhai vài hạt dẻ tươi vào buổi sáng 
sớm và buổi chiều.

Bạn bị nhức một nửa đầu ư?

Chỉ cần uống vài ngụm trà bạc hà là sẽ dịu 
ngay.

Nếu bạn muốn cai rượu...

Hãy dùng đậu nành. Nấu đậu nành với nước 
và uống như nước giải khát. Hay cho đậu nành 
vào một trái dừa hấp cách thủy, rồi lấy nước cốt 
uống. Pha đường vào giấm, rồi đổ nước nóng 
vào, dùng nước này uống cũng là một phương 
thuốc giúp cai rượu rất tốt.

Nếu bạn muốn cai thuốc lá...

Bạn có thể dùng gừng và trần bì để pha trà và 
uống như nước giải khát: hoặc bạn có thể uống 
sữa đông pha với đường đen. Bằng phương 
pháp này, mùi thuốc sẽ làm cho bạn muốn nôn 
mửa và do đó bạn sẽ “tự giác” bỏ thuốc...

Những bài thuốc dân gian Trung Hoa trên, 
tuy rất dễ kiếm và rẻ tiền, nhưng lại có những 
công năng rất hiệu nghiệm... Chúng đã tồn tại 
suốt mấy ngàn năm nay mà không bị thời gian 
đào thải. Không phải là điều ngẫu nhiên.
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Chùa Munirensây toạ lạc tại Trung tâm TP Cần 
Thơ(1)  (nay là số 36 Đại lộ Hoà Bình) được 
khởi lập vào năm Tý (PL 2491- DL 1948).

Ngôi chùa này trong thời chiến tranh do quý vị sư 
sãi cùng đồng bào Phật tử Khmer tại Cần Thơ và các 
tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
đóng góp tạo dựng.

Nơi đây, nền đất từng được sử dụng để làm nơi 
đổ rác. Lúc đầu, vật liệu xây dựng chùa chủ yếu là 
cây cau dùng làm cột, vách tre, mái lá tạm bợ. Vị trụ 
trì tiên khởi được cung thỉnh về đây là lục Kru Sok, 
nhưng chỉ được một năm. Đến mùa kiết hạ năm thứ 
hai thì thỉnh được lục Kru Nư làm trụ trì. Vị này đã 
cùng Ban Hộ tự chùa vận động đồng bào Phật tử xây 
dựng tiếp ngôi sala 03 căn liền kề bằng cột cây, vách 
lá. Cùng trong thời điểm này có ngài Hòa thượng 
Thạch Khiêng, trụ trì chùa PôThiSômRôn huyện Ô 
Môn nguyên là Preas Anukon thời Hòa thượng Kiên 
Meach (1957-1969), sau đó là Preas Mêkon tỉnh hội 
Phong Dinh (1969-1975), sau giải phóng là cố vấn 
Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Ủy viên UBMTTQ 
tỉnh Hậu Giang (1977-1988) cùng với lục Achar Kim 
Kân và quí ông Lý Hoa, Lý Khút, Lý Huynh và Danh 
Sên là Ban Hộ tự góp phần giúp đỡ việc xây dựng 
và đồng tâm nhất trí đặt tên chùa là Munirensây 
(MUNIRENSĪ).

1. Tỉnh Cần Thơ thời năm 1948 vị trí qua bên kia sông Hậu 
gồm huyện Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long 
và huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh. 

Bước đầu hình thành ngôi chùa tương 
đối khang trang, vào năm 1953-1954, xảy ra 
việc tranh chấp với chủ đất. Tuy nhiên, nhờ 
ông Thạch Kên, quê ở xã Hàm Giang, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, là viên chức làm việc ở 
toà án tỉnh Cần Thơ can thiệp về mặt pháp 
lý, giúp đỡ thủ tục đất đai… Còn phía quí vị 
sư trụ trì, Ban Hộ tự và đồng bào Phật tử 
chung lòng với nhau người dăm ba tấc đất 
đến vài mét để trả tiền đất (thời giá đất lúc 
bấy giờ là 100 đồng/1 m2, diện tích mua được 
là 1507m2.

Hiện tại, Chùa Munirensây được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số 00009 vào ngày 
24 tháng 3 năm 2003 là 1507m2, 30  

Khi đã có đầy đủ thủ tục pháp lý về đất đai vào 
năm 1955-1956, chùa bắt đầu xây dựng nhà Trai 
đường, một trệt, một lầu, năm gian, chất liệu bằng 
bê tông cốt thép và xây dựng thêm 02 phòng tăng 
xá dành cho chư Tăng và sinh viên, học sinh là con 
em đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh đến trú ngụ 
để đi học ở trường Trung học Phan Thanh Giản (thời 
điểm ấy chỉ có trường trung học)(2) và tiếp theo sau 
là các trường Trung học, Cao đẳng nghề, Đại học, 
ngoại ngữ, tin học v.v... Trong số đó, có thể kể đến 
là vị Đại đức Maha Thạch Preach, nguyên là tăng 
sinh trường Cao cấp Pāli – Campuchia và là sinh viên 
trường Trung học Phan Thanh Giản, năm 1957 là trụ 
trì, có công trong việc xây dựng trai đường. Sau đó, 
Đại đức trở về chùa ở tỉnh Trà Vinh.

Năm 1960, Ngài hoà thượng Thạch Chương, ở 
chùa  Veluvanna, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè tỉnh 
Trà Vinh được tập thể Ban Hộ tự chùa Munirensây 
thỉnh Ngài về đây làm trụ trì.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ngài cùng chư 
tăng và Ban Hộ tự, với sự trợ duyên của Hoà thượng 
Thạch Khiêng thống nhất tổ chức lễ đặt đá khởi công 
xây dựng chánh điện vào năm 1964. Thời điểm này, 

2. Theo lịch sử chùa Munirensì do ngài Maha Thạch Preach, 
nguyên là tăng sinh cao cấp Pāli năm 1957 là học sinh 
trường Trung học Phan Thanh Giản. 

LÖÔÏC SÖÛ CHUØA MUNIRenSAÂY

Ngày khánh thành ngôi chùa

HT. Đào Như
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chùa Munirensây càng thể hiện rõ vai trò Trung tâm, 
đồng thời là nơi hội tụ, dừng chân tá túc của đồng 
bào Khmer các tỉnh khi lỡ đường, là nơi thăm viếng, 
hỏi han thân thuộc, con cháu đi học hành, nằm viện 
và các việc hữu sự khác. Mặt khác, cũng là nơi trú 
ngụ tu học của chư tăng ngày một đông hơn, có năm 
lên đến 120 vị tại đây để học ở các trường Đại học, 
Trung học, Cao đẳng nghề, Tin học, ngoại ngữ v.v...
chưa kể đến phần lớn học sinh, sinh viên là dân tộc 
Khmer cũng đã tá túc nơi đây để đi học. Cùng với 
chính sách đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực của 
Nhà nước một số vị sư đã thành đạt, có người là Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Bác sĩ, cán bộ trong các cơ quan 
Nhà nước ở các lĩnh vực, các ngành, các cấp.

Về phía chư Tăng, tiêu biểu là Hòa thượng Danh 
Nhưỡng, (hiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh 
kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Ngài đã 
từng ở đây từ giai đoạn 1969 – 1974, sau đó tham 
gia lãnh đạo các cuộc biểu tình ở tỉnh Kiên Giang (đã 
có 04 vị sư hy sinh và được truy phong liệt sĩ), sư sãi 
chùa Munirensây cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình 
chống bắt lính, đôn quân, đòi chính quyền Sài Gòn 
tôn trọng quyền sinh hoạt tín ngưỡng, Tôn giáo, đòi 
dân chủ, nhân quyền, dân sinh, đòi độc lập thống 
nhất cho Tổ quốc Việt Nam.   

Ngoài ra, đã có nhiều vị hoàn tục là sinh viên 
trường Đại học Cần Thơ  từng lưu trú nơi đây và đã 
thành đạt, giữ các chức vụ quan trọng như ông Sơn 
Phước Hoan hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
Chính phủ nước  CHXHCNVN, ông Dương Mõ (Đuông 
RATANA) là cố vấn của Ngài Hunsen - Thủ tướng 
Campuchia và nhiều vị khác.

Đến ngày đại thắng mùa xuân 30-4-1975, giải 
phóng miền Nam, cả nước độc lập, thống nhất, 
chùa Munirensây vinh dự đón tiếp các Ngài như Hòa 
thượng Thạch Xom nguyên Chủ tịch Hội đoàn kết Sư 
sãi yêu nước khu Tây Nam Bộ, cụ Maha Huỳnh Cương 
(nguyên cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam), nguyên Chủ tịch Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng khu Nam Bộ, nguyên Phó Chủ 
tịch Quốc hội nước CHXHCNVN, cụ Maha Sơn Thông 
nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu 
Tây Nam Bộ, cụ Thạch Voi v.v...

Năm 1993, sau khi tách tỉnh Hậu Giang thành 2 
tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, chùa Munirensây được 
chọn làm nơi trụ sở Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước 
tỉnh Cần Thơ, Hòa Thượng Thạch Chương trụ trì chùa 
được bầu làm cố vấn, Hòa Thượng Đào Như làm Hội 
trưởng (1993 - 2003). Từ 2004 đến nay, vẫn là trụ 
sở của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần 
Thơ.

Đầu năm 2005 do tuổi già sức yếu, Hòa thượng 
Thạch Chương lâm bệnh, chúng tôi là học trò, Ban 
Hộ tự chùa cùng với thân bằng quyến thuộc của Ngài 
cố gắng chăm sóc và đưa vào bệnh viện Đa khoa Cần 
Thơ được y, bác sĩ hết lòng tận tâm trị bệnh trong 
thời gian khá dài, đến ngày 14 tháng 4 âl năm 2005 
(PL 2549) Hòa thượng thu thần viên tịch trụ thế 86 
năm và 65 hạ lạp.

Xin nhấn mạnh trước khi Ngài viên tịch thường 
hoài bão chúng tôi là học trò tinh tấn trong việc giữ 
gìn những gì ông cha để lại nhất là ngôi chùa. Lời 
hoài bão đó là động lực cho bậc hậu học chúng tôi cố 
gắng thực hiện bằng cách xin phép xây dựng chánh 
điện mới y như chánh điện cũ để giữ gìn những ý 
nguyện của Ngài nhằm đảm bảo tính bền vững lâu 
dài.

- Chánh điện cấp phép ngày 01-4-2010.

- Khởi công xây dựng ngày 19-5-2010.

- Xuống móng bê tông xây dựng ngày                            
26-7-2010.

- Kết thúc và khánh thành kiết giới Sâyma ngày 
30, 31 tháng 3 và ngày 01 tháng 4 năm 2011 nhằm 
ngày 26, 27 và 28 tháng 2 năm Tân Mão PL. 2554.

Phụ chú: Chùa Munirensây từng làm trụ sở MêKon 
tỉnh hội do Ngài Hòa thượng Kiên Meach làm MÊKON 
(1957 – 1969).

     HT. Đào Như chụp hình lưu niệm tại chánh điện chùa
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Những cục đá dùng để kiết giới 



Tìm hieåu luaät Thöøa Keá

Lời đầu tiên thay mặt Công ty Luật Thiện Việt, tôi xin trân trọng cám ơn Quý Thầy, cám 
ơn BBT, qua Tạp chí Phật Giáo Nguyên thủy, công ty luật Thiện Việt chúng tôi sẽ chọn và gửi 
đăng một số câu hỏi của các Tăng ni sinh gửi về, hỏi về lĩnh vực pháp luật để độc giả được 
biết và hiểu thêm về các quy định của Nhà nước.

Cám ơn tất cả những câu hỏi chia sẻ, băn khoăn vướng mắc của Tăng Ni sinh. Mong rằng 
trương mục giải đáp thắc mắc về pháp luật của Quý Tăng Ni sinh ngày càng hay hơn. Xin 
chúc tất cả các quý Tăng Ni sinh viên mãn.

Câu hỏi 1: Năm 2009 bản án tuyên vợ chồng 
ông A phải trả nợ cho gia đình tôi 300 triệu 
đồng, nhưng họ chỉ mới thi hành được một nửa 
thì không còn tài sản. Nay vợ chồng ông B được 
thừa kế một phần đất nhưng họ từ chối nhận để 
không phải trả nợ cho gia đình tôi. Việc từ chối 
này có đúng không? Xin luật sư (LS) hoan hỉ giải 
đáp giúp.

                           (Ni sinh - Thích Diệu An)

LS. Dũng: Về lĩnh vực thừa kế quy định tại 
khoản 1 Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2005, 
người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, 
trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh 
việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với 
người khác.

Như vậy vợ chồng ông B, không có quyền từ 
chối nhận di sản với mục đích khỏi phải trả nợ 
cho gia đình của Ni cô Diệu An.

Câu hỏi 2: Ông nội tôi có 6 người con (3 trai, 
3 gái), bố tôi và chú út chết. Hiện nay chú hai 
đang ở mảnh đất do ông bà nội tôi đã để lại, bác 
gái và 2 cô đã đi lấy chồng. Ông nội tôi mất năm 
1996, không biết có di chúc hay không. Năm 
1997, chú hai đã đi làm sổ đỏ đất với diện tích 
2200 m2, đứng tên chú, không có xác nhận và ý 
kiến của các thành viên trong gia đình. Đến nay, 
tôi xin một phần đất để xây tịnh thất thờ cúng 
ông bà tổ tiên, thì chú hai chỉ cho 140 m2 trên 
diện tích 2200 m2 và bắt tôi phải bồi thường 4 
gian nhà trọ cho học sinh thuê và 3 gian nhà bếp 
(nằm trên phần đất chia cho tôi) với định mức 
xây dựng của nhà nước. Sau đó, 2 cô tôi đến gặp 
chú để xin 1 ít đất sử dụng, mục đích chính là 
sau này cho tôi làm tịnh thất được khang trang, 

rộng rãi. Nhưng chú tôi không cho. Trong trường 
hợp này, pháp luật sẽ giải quyết cho 2 cô của tôi 
và tôi như thế nào? (diện tích đất được hưởng là 
bao nhiêu, đền bù có đúng không)

                     (Tăng sinh - Thích Tâm Huy)

LS. Mai: Do Tăng sinh không biết là có di 
chúc hay không nên luật sư trả lời như sau:

- Nếu có di chúc hợp pháp và trong nội dung 
di chúc đã ghi rõ cho chú hai toàn bộ mảnh đất 
thì tăng sinh và các cô sẽ không có quyền gì với 
mảnh đất đó.

- Nếu không có di chúc, di chúc không hợp 
pháp hoặc có di chúc hợp pháp nhưng trong di 
chúc lại không nhắc đến tên người đương nhiên 
được hưởng (như: con chưa thành niên, người 
mất sức lao động,v.v...) thì Tăng sinh có quyền 
thừa kế di sản đó.

Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 645 BLDS thì thời 
hiệu khởi kiện chia thừa kế là 10 năm kể từ ngày 
mở thừa kế. Như vậy, Tăng sinh đã mất quyền 
khởi kiện chia thừa kế, bởi vì ông của Tăng sinh 
mất từ năm 1996 đến nay đã là 15 năm.

Nhưng theo Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP 
của Hội đồng Thẩm phán tòa tối cao thì Tăng 
sinh không có quyền khởi kiện chia thừa kế được 
nữa mà có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Khi 
đó pháp luật sẽ chia cho các đồng sở hữu (ở đây 
là người được thừa kế) trên cơ sở chia tài sản 
chung, thì chia theo phần bằng nhau.
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T ham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích 
Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GH-
PGVN, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh 

TW, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; HT. Đào Như - Ủy viên 
Thư ký HĐTS; Thượng tọa Thích Thiện Thống - 
Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; 
Thượng tọa Tăng Định - Ủy viên Ban Nghi Lễ 
TW, Trụ trì chùa Kỳ Viên, Tp. HCM, Đại đức Thiện 
Hạnh - Ủy viên HĐTS. GHPGVN, Trụ trì chùa 
Nam Tông, Đại Đức Thiện Minh Ủy viên HĐTS, 
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Phật Giáo Nguyên 
thủy và chư Tôn giáo phẩm HĐTS hệ phái Phật 
giáo Nam tông Khmer tại đồng bằng sông Cửu 
Long, các thành viên Hội đồng Điều hành Học 
viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ 
và đông đảo Phật tử Khmer sinh sống, làm việc 
tại Tp. Hồ Chí Minh tham dự. 

Buổi lễ hân hạnh đón tiếp ông Phạm Đức 
Hiền – Đại diện Ban Tôn giáo Dân tộc Tp. Hồ Chí 
Minh; ông Hoàng Liên Sơn – Phó Phân xã Thông 
tấn xã Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh. Được biết, 
mỗi năm nhằm tôn vinh những đóng góp cao 
quý của chư Tôn giáo phẩm Phật giáo Nguyên 
thủy các nước trong sự nghiệp hoằng dương 
chánh pháp, công tác giáo dục đào tạo Tăng tín 
đồ Phật giáo Nguyên thủy, Chính phủ Myanmar 
phong tặng Tước hiệu Cao quý cho chư Tôn giáo 
phẩm Phật giáo về hoằng Pháp (Saddhamma 
Jotikadhaja) và Trí tuệ (Pandita) cho các nước 
Phật giáo trên thế giới. 

Thông qua Đại sứ quán Myanmar ở Việt Nam, 

Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Ủy viên Thường trực 
HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TW đề cử đến Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam để giới thiệu 9 vị chư Tăng và 
1 Tu nữ, những vị đó là: Hòa thượng Dương Nhơn, 
Hòa thượng Danh Nhưỡng, Hòa thượng Đào Như, 
Hòa thượng Thiện Tâm, Thượng tọa Bửu Chánh, 
Thượng tọa Pháp Cao, Thượng tọa Danh Lung, Đại 
đức Thiện Minh và Tu nữ Siêu Pháp, tuy nhiên Ban 
tổ chức chỉ chọn tiêu biểu 2 vị, các vị còn lại chờ 
sang năm. Hai vị được tuyển chọn năm nay, đó là 
Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM, 
Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại 
Tp. Cần Thơ; Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Ủy viên 
thường trực HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế, Tổng 
Biên tập Tạp chí Phật Giáo Nguyên thủy đón nhận 
danh hiệu cao quý. Hòa thượng Danh Nhưỡng nhận 
tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja “Tối 
thượng Đại Pháp sư”; Hòa thượng Thiện Tâm nhận 
tước hiệu Maha Saddhamma Jotikadhaja “Đại Pháp 
sư”. Đồng thời trong buổi lễ, Ban tổ chức còn trao 
Tước hiệu Cao quý Agga Maha Pandita “Tối thượng 
Đại Trí thức” cho Hòa thượng Hộ Pháp, người có công 
đức trong việc phiên dịch kinh điển Phật giáo Nguyên 
thủy Việt Nam, vì Hòa thượng trước đây cũng từng 
tu học tại Miến Điện. Lễ trao tặng Tước hiệu “Pháp 
sư và Trí thức” được chính thức tổ chức tại Trụ sở Hội 
đồng Tăng già Myanmar vào ngày 19 tháng 3 năm 
2011.

Để tỏ lòng biết ơn, một vị Cao tăng thạc đức Phật 
giáo Nam tông Khmer, Hội đồng Điều hành Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, Tăng 
tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và chư Tăng chùa 
Chantaransey Q.3 tổ chức lễ mừng Hòa thượng Danh 
Nhưỡng nhận Tước hiệu Cao quý và tổ chức mừng 
thượng thọ Hòa thượng tròn 83 tuổi.

Vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2011, tại chùa 
Chăngtarăngsây, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh đã long 
trọng tổ chức lễ đón nhận tước hiệu “Tối thượng 
Đại Pháp sư” do Chính phủ Miến Điện (Myanmar) 
trao tặng cho Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp 
chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo 
Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, đồng thời trong 
dịp này chư đệ tử của Hòa thượng cũng tổ chức lễ 
mừng thọ Hòa thượng tròn 83 tuổi.

HT. DANH NHÖÔÕNG
Ñoùn Nhaän Töôùc Hieäu 

“TOÁI THÖÔÏNG ÑAÏI PHAÙP SÖ”

HT. Danh Nhưỡng 
Phó Pháp chủ kiêm giám luật HĐCM
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Cố Giáo sư Trần Phương Lan

Töôûng nieäm Giaùo sö Traàn Phöông Lan

Hay tin Giáo sư Phương Lan ra đi, chư Tăng sinh Nam Tông vô cùng thương tiếc trước sự vĩnh 
biệt ngàn thu của giáo sư. Sinh tiền, từ khóa I đến khóa VIII, Giáo sư là người phụ trách giảng 
dạy Anh văn Phật Pháp cho các Sinh viên Phật học. Nhờ vậy, Tăng Ni ngày nay có được kiến thức 
cơ bản Phật pháp bằng Anh Ngữ. 

Để tỏ lòng biết ơn một bậc thầy vĩ đại, chiều ngày 23 tháng 3 năm 2011,Tăng sinh Phật giáo 
Nguyên thủy do Đại đức Thiện Minh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Phật Giáo Nguyên thủy làm 
Trưởng đoàn, Đại đức Pháp Nhiên - Trụ trì chùa Siêu Lý làm Phó đoàn đến chùa Huỳnh Kim, Q. 
Gò Vấp phúng điếu chia buồn cùng gia đình của Giáo sư. 

Giáo sư Phương Lan là người vừa giảng dạy Anh văn Phật pháp, vừa là dịch giả kinh điển 
Nguyên thủy Pāli. Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy xin trích đăng đôi dòng về cuộc đời và sự 
nghiệp giáo dục của Giáo sư để tưởng niệm đến công đức của người đã khuất.

Giáo sư Trần Phương Lan sinh ngày 17-7-
1941 tại Thừa Thiên Huế trong một gia đình 
có truyền thống học thuật. Thân phụ của giáo 
sư thông thạo Pháp ngữ và đã từng là Ngự 
Tiền Văn Phòng dưới triều vua Bảo Đại. Thừa 
hưởng tài năng và truyền thống hiếu học của 
gia đình; giáo sư Trần Phương Lan sinh thời đã 
bộc lộ rõ khả năng bẩm sinh của mình về lãnh 
vực nghiên cứu và dịch thuật.

Năm 1960, giáo sư Tốt nghiệp Đại học Sư 
phạm Huế chuyên ngành Anh văn. Sau đó giáo 
sư tham gia giảng dạy sinh ngữ này tại các 
trường Đồng Khánh - Huế, Trần Quý Cáp - Hội 
An, Sương Nguyệt Anh và Marri Curie - Sài 
Gòn…chính trong quá trình giảng dạy và công 
tác giáo sư đã được tiếp xúc với giáo lý của đạo 
Phật và cảm mến đặc biệt với những lời dạy 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Sẵn có thiện căn lại được tiếp xúc với giáo lý 
Phật giáo năm 1985, giáo sư phát tâm quy y và 
thọ trì Tam quy - Ngũ giới với Đại lão HT. Thích 
Minh Châu, nguyên là Viện trưởng HVPGVN tại 
TP.HCM.

Bốn năm sau đó, giáo sư được mời tham gia 
giảng dạy môn Anh văn tại HV PGVN-TP.HCM. 
Cũng trong thời gian này giáo sư được Hòa 
thượng bổn sư giao phó trọng trách đặc biệt 
là phiên dịch kinh điển ra tiếng Việt như: Kinh 
Bổn Sanh (Những chuyện tiền thân của Đức 
Phật) từ quyển 6 đến quyển 10, tác phẩm này 

đã được Hội Pali Text Society ấn hành. Ngoài 
ra, giáo sư còn phiên dịch cuốn “The Historical 
Buddha” (Đức Phật lịch sử) của tác giả H.W 
Schuman và biên soạn các sách giáo khoa về 
Phật pháp bằng tiếng Anh, như: Buddhism 
through English Reading (3 quyển), Sangha 
Talk, v.v… Trong bất cứ cương vị nào giáo sư 
cũng đều thể hiện công việc của mình một 
cách đầy trách nhiệm và nghiêm túc.

Năm 2009, giáo sư được Hội đồng Điều 
hành HVPGVN tại TP.HCM đề cử làm Phó khoa 
Anh văn Phật Pháp (khóa VIII). Trong thời gian 
này giáo sư đã hoàn thành được quyển I, cuốn 
sách “Đức Phật Gotama”. Cuốn sách vừa được 
xuất bản cuối năm 2010.
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Ngày 30-3-2011, Ban Trị sự Phật giáo TP. 
Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Khánh thành 
chánh điện chùa Munirensây, tọa lạc tại số 

36 đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, 
Trung tâm thành phố Cần Thơ. Nơi đây cũng là trụ 
sở của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần 
Thơ. 

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các Ban 
Ngành và sự hoan hỷ cúng dường của Phật tử gần xa, 
ngày 19-5-2010 chánh điện chùa Munirensây được khởi 
công xây dựng kiên cố gồm một trệt, hai lầu, tổng diện 
tích xây dựng 477 m2 do kiến trúc sư Trần Trí Thông 
thiết kế và thi công. Chánh điện xây dựng mới vẫn giữ 
nguyên lối kiến trúc chùa tháp của đồng bào Khmer. 
Nghệ nhân Thạch Ngọc Giàu ở chùa Pôthisomrôn phục 

chế hoa văn đầu rồng, đỉnh tháp, cánh én, đầu cột, các mái hàng ba, hành lang, vòng chân đế quanh 
chánh điện. Tổng giá trị đầu tư xây dựng và phục chế 3 tỷ 272 triệu đồng. 

Chùa Munirensây từ lâu đã trở thành địa điểm cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham 
quan và là nơi ở cho khoảng 100 sinh viên, học sinh các tỉnh, thành vùng ĐBSCL mỗi kỳ thi đại học, 
cao đẳng hằng năm. Việc xây dựng lại chánh điện khang trang, kiên cố nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc Khmer, nơi duy trì tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Khmer cũng 
như Phật tử Khmer theo hệ phái Nam tông. Chánh điện cũng là nơi gửi gắm xương cốt, tâm linh của 
những Phật tử cũng như đồng bào Khmer khi qua đời. 

Chùa Munirensây được xây dựng năm 1948 do Phật tử, chư tăng Phật giáo Nam tông Cần Thơ và 
các tỉnh ĐBSCL đóng góp tạo dựng. Đến nay, chùa trải qua 4 đời trụ trì. Chánh điện cũ được khởi công 
xây dựng cách đây 47 năm (năm 1964) gồm một trệt, một lầu, có tháp nhọn, hoa văn theo lối kiến 
trúc Khmer đã xuống cấp trầm trọng trước khi được xây dựng phục chế lại. 

Caàn Thô: Leã Khaùnh thaønh vaø Kieát giôùi 
saây ma chaùnh ñieän chuøa Munirensaây

Chư Tôn giáo phẩm và đại diện chánh quyền 
cắt băng khánh thành

Chụp hình lưu niệm

Tin ảnh: Trần Khánh Linh
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DANH SAÙCH UÛNG HOÄ TAÏP CHÍ PGNT SOÁ 7
01 Đỗ Thị Loan 100 quyển

02 Nguyễn Thị Mộng Lý 100 quyển

03 Mạch Tuyết Vũ Quang 25 quyển

04 Trần Thị Tùng 40 quyển

05 Trần Thị Như Thùy 25 quyển

06 Nguyễn Văn Sinh 25 quyển

07 Như Tâm 10 quyển

08 Ngô Anh Dũng 10 quyển

09 Diệu Châu 20 quyển

10 Võ Thị Kim (PD. Hạnh Ngọc) 30 quyển

11 Chu Thị Ngọc Thịnh 11 quyển

12 Huỳnh Thị Minh Tuyết 11 quyển

13 Minh Thông - Ngọc Hương 10 quyển

14 Trần Gia Phú (PD. Minh Huệ) 07 quyển

15 Nguyễn Lê Hoàng Yến 01 quyển

16 Lê Thị Hải - Châu Ngọc 13 quyển

17 Lê Nguyễn Hải Yến (PD. Tâm Hiền) 20 quyển

18 Lê Quốc Đạt (PD. Hạnh Minh) 50 quyển

19 Lê Nguyễn Hải My 10 quyển

20 Đặng Đức Tiệp 20 quyển

21 Phạm Hùng Anh 33 quyển

22 Trần Thị Hoan 10 quyển

23 Ngô Thị Tuyến 10 quyển

24 Trần Chí Cường 11 quyển

25 Nguyên Đạt - Mi Mi 17 quyển

26 Tạ Văn Hùng 11 quyển

27 Sư Giác Khoan - PV Thánh Sơn 100 quyển

28 Bùi Nữ Thục Vy 60 quyển

29 Bùi Nữ Diễm Mi 60 quyển

30 Lê Ngọc Thiên An 50 quyển

31 Lê Thị Thùy Hương 50 quyển

32 Bùi Nữ Anh Thy 50 quyển

33 Huỳnh Thị Mẫn 33 quyển

34 Văng Phi Nga - Hà Thế Hưng 133 quyển

35 GĐ Hiền Khánh (Hoa Huệ) 133 quyển

36 Minh Đức 20 quyển

37 Đặng Kim Liên 13 quyển

38 Trần Thị Phết 30 quyển

39 Phan Thị Thoa 66 quyển

40 Bé Đăng Khoa 20 quyển

41 Chu Kim Thạch (PD. Thiện Pháp) 10 quyển

42 GĐ Thiện Trí - Như Hạnh 10 quyển

43 TN Diệu Liên 04 quyển

44 GĐ Phạm Minh Hùng 10 quyển

45 Đỗ Đình Ngữ (USA) 10 quyển

46 Nguyễn Thị Chính 10 quyển

47 GĐ Mười Trang 10 quyển

48 GĐ Oanh - Quyên 50 quyển

49 Bé Quang Văn Phong 10 quyển



CHUØM AÛNH PHAÄT SÖÏ

Lễ cung đón Ngài Phó Tăng thống Sri Lanka tại sân bay Tân Sơn Nhất

và tại khách sạn Sheraton nơi Ngài nghỉ trong chuyến viếng thăm Việt Nam

Chụp hình lưu niệm tại khách sạn

Cung nghinh chư Tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài lễ khai mạc “Hội thảo 
Hoằng pháp Bình Dương - 2011”

TT .Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại buổi lễ

Lễ đài lễ khai mạc “Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011”

Chư tôn đức Tăng trong lễ khởi công xây dựng chánh điện chùa 
Thanh Phước - TX Bình Long ngày 20-3-2011

Chư tăng đi vòng quanh nơi xây dựng chánh điện
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Mô hình chùa Thanh Phước - TX Bình Long

TT. Bửu Chánh Phó Tổng Biên tập thuyết pháp tại chùa Hoa Lâm - Đaklak 
                          nhân lễ bổ nhiệm trụ trì ngày 23-3-2011

Nhạc cụ truyền thống của dân tộc 

TT . Bửu Chánh và chư Tôn giáo phẩm trong 
buổi lễ  bổ nhiệm trụ trì chùa Hoa Lâm tỉnh Đaklak

Toàn cảnh buổi trao tước hiệu cho 
HT Danh Nhưỡng và HT Thiện Tâm tại Myanmar

HT. Thiện Tâm lên nhận tước hiệu

HT Thiện Tâm và Quốc Trưởng Myanmar

Buổi lễ chúc thọ và chúc mừng HT. Danh Nhưỡng 
đón nhận tước hiệu cao quý tại chùa Chadarangsay - Q.3



HT. Danh Nhưỡng (bìa phải)  và HT. Thích Giác Toàn trong buổi lễ chúc mừng

HT. Danh Nhưỡng và HT. Thiện Tâm chụp hình lưu niệm 
với HT. Nandamala và Tăng sinh Việt Nam tại Myanmar

Chư Tôn Thượng tọa chứng minh 2 trong buổi lễ khánh 
thành và kiết giới sima chùa Munirensây

Chư Tăng các chùa về tham dự lễ

Các Tôn giáo bạn cũng được mời đến tham dự lễ

Chư Tôn Giáo phẩm cắt băng khánh thành

Và vào niệm hương tại ngôi chánh điện mới

Lễ rước ngọc Xá Lợi về chùa Hoa Lâm tỉnh Đắklak 
do TT Bửu Chánh Phó Tổng biên tập hiến tặng



Đoàn xe tham gia rước ngọc Xá Lợi về chùa Hoa Lâm tỉnh Đaklak

Công nhân giầy Thái Bình tổ chức lễ cầu siêu cho các 
nạn nhân Nhật Bản tại chùa Bửu Quang Q .Thủ Đức

Lễ quy y Tam bảo của công nhân giầy Thái Bình 
tại chùa Bửu Quang Q .Thủ Đức

Đốt đèn cầu nguyện cho các nạn nhân tại Thiền viện Phước Sơn

Văn phòng 2 GHPGVN tiếp phái đoàn Phật giáo người Hoa 

Trao tặng quà lưu niệm

Chụp hình lưu niệm


