
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tạp chí PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
         Phát hành vào mỗi tháng

TỔNG BIÊN TẬP
Hòa thượng Thích Thiện Tâm

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Thượng tọa Thích Bửu Chánh kiêm Trị sự

Đại đức Thích Thiện Minh kiêm Thư ký Tòa soạn

TRÌNH BÀY
TN. Quang Minh

Khánh Dương

PHÁT HÀNH
Liên hệ: Tòa soạn

ĐT: (08) 37290248 

PHÓ THƯ KÝ
Cư sĩ Nguyễn Văn Bính

TÒA SOẠN
Chùa Bửu Quang

171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiểu, 

Q. Thủ Đức, TP. HCM

ĐT: (+848) 37290248 - 0903870370

Email: tapchiphatgiaonguyenthuy@gmail.com

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
số 760/GP-BTTTT

ngày 28/05/2010 của Bộ TTTT

CHẾ BẢN VÀ IN TẠI
Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng

100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP. HCM

ảnh bìa 1: Lễ an vị tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử



Trong soá naøy
* Lá thư Tòa soạn                                                      03

1. TIÊU ĐIỂM                      
- Đại lễ Vesak 2014 và các mục tiêu phát triển Thiên niên 
kỷ của LHQ - PGS TS Hàn Viết Thuận                        04
- Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Thiền học PGVN - 
HT Thích Thiện Nhơn                                    06
- Nghĩ về Giao lưu, hợp tác, đoàn kết Phật giáo Việt Nam, 
Lào, Campuchia - HT Thiện Tâm                                        09
 
2. KINH TẠNG 
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Laù Thö Toøa Soaïn

Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy chuaån bò böôùc vaøo naêm thöù 4. Thôøi gian troâi qua thaät 
nhanh choùng, môùi ñaây naêm 2013 saép kheùp laïi, ñeå ñoùn chaøo naêm 2014. Chaéc chaén ai 
cuõng tin töôûng vaø hy voïng naêm Giaùp Ngoï moïi vieäc hanh thoâng nhanh choùng nhö ngöïa 
phi, hay maõ ñaùo thaønh coâng. Coù ñi qua thôøi gian, töøng chieâm nghieäm doøng chaûy cuûa cuoäc 

soáng, chuùng ta caûm thaáy söùc taøn phaù cuûa thôøi gian voâ cuøng voâ taän. Ñuùng vôùi caâu: “Coù khi lôõ heïn moät 
giôø, laàn sau muoán gaëp phaûi chôø traêm naêm”. Vôùi thôøi gian khoâng trôû laïi, vôùi khoâng gian bieán dòch khoâng 
ngöøng, ngöôøi con Phaät chuùng ta phaûi quaùn chieáu thaät saâu vaø phaûi haønh ñoäng sao cho thaät coù yù nghóa toát 
ñôøi, ñeïp ñaïo. Phaät ngoân thöôøng daïy: “Xa ñieàu aùc, laøm nhöõng vieäc laønh, giöõ taâm yù trong saïch”. Taát caû 
ñeàu laø voâ thöôøng, nhöng haønh ñoäng ñeïp, suy nghó trong saùng seõ toàn taïi theo naêm thaùng.

Sôû dó Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy ñaõ toàn taïi trong thôøi gian qua, laø moät söï noã löïc khoâng ngöøng 
cuûa Ban Bieân taäp; söï phaán ñaáu vöôït böïc, tö duy cao ñoä cuûa nhöõng nhaø khoa hoïc, nghieân cöùu, Giaùo sö, 
Tieán só vaø caùc hoïc giaû ñaõ taän taâm nghieân cöùu, saùng taùc nhöõng baøi hay ñeå giôùi thieäu ñeán Quyù ñoäc giaû. Ban 
Bieân taäp cuõng cho ñaêng nhöõng tin töùc thôøi söï hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam trong nöôùc vaø 
ôû haûi ngoaïi. Nhöõng muïc Kinh, Luaät, Luaän, Thieàn hoïc, Suy gaãm v.v…laø nhöõng muïc thöôøng xuyeân trong 
taïp chí nhaèm ñeå höôùng daãn ñoäc giaû suy töôûng vaø lieãu ngoä caùc lôøi daïy nguyeân thuûy cuûa ñöùc Phaät.

Naêm qua, Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam ñaõ laøm raát nhieàu Phaät söï quan troïng, nhö kieän toaøn nhaân 
söï caùc Ban, Nghaønh, Vieän Trung öông vaø ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng khaù toát; Toå chöùc nhieàu Hoäi thaûo Khoa 
hoïc mang taàm côõ Quoác teá vaø Quoác gia thaønh coâng; ñi thaêm höõu nghò vaø hoaèng phaùp ôû moät soá quoác gia 
treân theá giôùi, nhö Ñöùc, Phaùp, Campuchia, Thaùi Lan v.v…Toå chöùc leã Khaùnh thaønh vaø Trao quyeát ñònh 
boå nhieäm Truï trì chuøa Nam Toâng Khmer trong quaàn theå Vaên hoùa caùc Daân toäc ôû Haø Noäi. Toå chöùc leã 
Töôûng nieäm 705 naêm ngaøy nhaäp Nieát baøn Phaät hoaøng Traàn Nhaân Toâng vaø Toân trí kim thaân cuûa ngaøi 
baèng chaát lieäu ñoàng, naëng 135 taán treân ñænh non Yeân Töû v.v…Naêm Giaùp Ngoï - 2014 laø naêm Giaùo hoäi 
Phaät giaùo Vieät Nam ñaêng cai toå chöùc Ñaïi leã Phaät ñaûn Lieân hôïp quoác taïi chuøa Baùi Ñính, quy tuï gaàn 
100 quoác gia treân theá giôùi.

Naêm môùi 2014, Ban Bieân taäp Taïp chí Phaät giaùo Nguyeân Thuûy seõ coá gaéng phaán ñaáu thay ñoåi moät 
soá noäi dung vaø hình thöùc cho phuø hôïp vôùi ñoäc giaû, seõ taêng cöôøng theâm moät soá muïc caàn thieát maø ñoäc giaû 
ñaõ goùp yù. Nhaân ñaây, Ban Bieân taäp xin chaân thaønh caùm ôn nhöõng hoïc giaû, caùc nhaø nghieân cöùu, Tieán só, 
Giaùo sö vaø Chö toân Thieàn ñöùc Taêng Ni ñaõ coäng taùc cho Taïp chí trong thôøi gian qua. Ban Bieân taäp xin 
caûm nieäm coâng ñöùc cuûa caùc vò maïnh thöôøng quaân, caùc Phaät töû ñaõ uûng hoä Taïp chí. Hình aûnh cuûa quyù vò 
laø nieàm khích leä raát lôùn cho Ban Bieân taäp vaø söï toàn taïi cuûa taïp chí trong thôøi gian qua. Hy voïng trong 
naêm môùi, Quyù vò tieáp tuïc uûng hoä taïp chí nhieàu hôn nöõa.

Nhaän dòp naêm 2014, Ban Bieân taäp, kính chuùc Chö toân Thieàn ñöùc Taêng Ni, Quyù Phaät töû, Quyù Giaùo 
sö, Tieán só, Hoïc giaû, nhöõng nhaø nghieân cöùu vaø caùc maïnh thöôøng quaân thaân taâm an laïc, moïi vieäc hanh 
thoâng vaø luoân thaønh töïu 4 phaùp kieát töôøng trong Phaät giaùo: Soáng laâu, Saéc ñeïp, An vui, Söùc maïnh.

                  BAN BIEÂN TAÄP TAÏP CHÍ PHAÄT GIAÙO NGUYEÂN THUÛY



Ñaïi leã                             vaø caùc Muïc tieâu 
phaùt trieån Thieân nieân kyû cuûa Lieân Hieäp Quoác

tieâu ñieåm

VESAK 2014

PGS.TS Hàn Viết Thuận      
(Đại học Kinh tế Quốc Dân)

Chủ đề Vesak 2014 "PHẬT GIÁO GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC” là vấn đề mang tầm vóc Quốc tế. 

Việc lựa chọn chủ đề này cho thấy sự nhập thế của Phật giáo, sự gắn bó máu 

thịt của Phật giáo với nhân loại, với đất nước mình và nhân dân của mình.

Năm 2008, lần đầu tiên Đại lễ VESAK đã 
được tổ chức tại Việt Nam và đã để lại 
một dấu ấn mang tầm vóc quốc tế. Đây 

là một sự kiện Phật giáo lớn nhất trong suốt hơn 
2.000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

 Đề tài chính của ngày Đại lễ Phật đản Liên Hiệp 
Quốc Vesak 2008 là "Sự cống hiến của Phật giáo 
trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ 
và văn minh”. Đã có hơn 600 phái đoàn Phật giáo 
với hơn 4000 đại biểu từ 78 nước trên thế giới và 
hàng chục nghìn Tăng Ni Phật tử tham dự.

Cùng với đại lễ chính được tổ chức ở Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thì trong các tỉnh thành 
trong cả nước cũng diễn ra lễ hội Phật giáo với sự 
tham gia của hàng chục vạn Phật tử tạo nên một 
cao trào Phật giáo chưa từng có trên đất nước ta. 

Suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử gắn bó 
cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên từ 
phạm vi quốc gia đã bước ra vũ đài quốc tế với 
không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Chưa bao giờ trong 
lịch sử hình thành và phát triển của mình, Phật giáo 
Việt Nam lại phải đối mặt với một nhiệm vụ đối 
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Chùa Bái Đính nơi tổ chức Đại lễ Vesak 2014

ngoại to lớn như thế.

Nhưng rồi với sự cố gắng của hàng nghìn con 
người, Đại lễ VESAK 2008 đã thành công vượt xa sự 
mong đợi, mang lại niềm vui mừng và tự hào chính 
đáng cho hàng triệu Tăng Ni Phật tử cũng như sự 
kinh ngạc và thán phục của bạn bè quốc tế

Năm 2014 tới đây, Phật giáo Việt Nam lại có 
niềm vinh dự to lớn là tổ chức Đại lễ VESAK lần thứ 
hai. Theo thông báo của Ban tổ chức thì VESAK 
2014 sẽ diễn ra tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình từ 
ngày 9 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2014 với 
khoảng 10.000 người tham dự.

Không còn bỡ ngỡ như lần tổ chức ban đầu 
nhưng do nhiều lý do khác nhau mà khó khăn chưa 
phải là đã hết. Bên cạnh đó sự thành công vô cùng 
hoành tráng và ngoạn mục của VESAK 2008 cũng 
là một sức ép tâm lý không nhỏ đối với các nhà tổ 
chức, nhằm hướng đến một Đại lễ VESAK thành 
công hơn nữa.

Chủ đề Đại lễ VESAK 2014 lần này là "Phật giáo 
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”.

Tháng 9 năm 2000, tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông 
qua mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ gọi tắt theo 
tiếng Anh là MDGs (Millennium Development Goals). 
Cho đến nay, gần 190 quốc gia thành viên đã ký 
vào bản cam kết thực hiện mục tiêu này.

Các mục tiêu này đi kèm với 21 chỉ tiêu cụ thể 
đã lượng hóa cần đạt được trong thời gian nhất 
định, giúp cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng đo 
được các tiến triển của mình đến thời điểm hiện tại. 
Theo đó, các mục tiêu sẽ phải đạt được vào năm 
2015 bao gồm:

Mục tiêu 1: Xóa bỏ tình trạng nghèo khổ và 
thiếu đói

Mục tiêu 2: Đạt phổ cập giáo giục tiểu học cho 
trẻ em

Mục tiêu 3: Tăng cường bình đẳng giới, nâng 
cao vị thế của phụ nữ trong xã hội

Mục tiêu 4: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khỏe cho các bà mẹ

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và 
các bệnh khác

Mục tiêu 7: Đảm bảo bền vững về môi trường

Mục tiêu 8: Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn 
cầu vì mục đích phát triển.

Trong 8 mục tiêu Thiên niên kỷ trên đây, thì 6 
mục tiêu đầu tiên từ mục tiêu thứ 1 đến mục tiêu 
thứ 6 đều liên quan đến cuộc sống của con người, 
đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho phụ nữ và trẻ em – những đối tượng dễ bị tổn 
thương nhất trong xã hội.

Phật giáo có triết lý bao quát nhất là vì con người. 
Phật giáo ra đời trên thế gian này nhằm mang lại 
cho con người cuộc sống hạnh phúc trong an lạc. 
Vậy nên, Phật giáo không thể đứng ngoài những 
vấn đề quan tâm sống còn của toàn nhân loại.

Ngày nay, thế giới đã phát triển với mức độ 
chóng mặt dưới tác động của khoa học và công 
nghệ. Con người đã bước ra khoảng không vũ trụ 
bao la và đặt chân lên các hành tinh xa xôi. Thế 
nhưng, thật là nghịch lý khi nhân loại vẫn chưa giải 
quyết được những vấn đề thiết thực hàng ngày của 
chính bản thân mình (xem tiếp trang 21).
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Chùa Trấn Quốc, nơi thiền sư Thảo Đường trụ trì khi xưa

Trong lòch söû Thieàn hoïc 
Phaät giaùo Vieät Nam

THIEÀN PHAÙI TRUÙC LAÂM

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, 
Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm 

Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ đầu 
thế kỷ và có thể sớm hơn, nhưng trải 
qua bao cuộc thăng trầm của đất nước, 
nhất là hơn 1.000 năm Bắc thuộc, 

song, lúc nào Phật giáo Việt Nam cũng đồng hành 
cùng dân tộc, góp phần giữ vững bờ cõi, hòa bình, 
độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân 
yêu, Đạo Phật trở thành mạch sống của dân tộc, 
ảnh hưởng không nhỏ trong các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, xã hội, chính trị và ngoại giao.

Bằng tinh thần nhập thế tích cực, vô ngã, vị tha, 
từ bi cứu khổ của Đạo Phật, các Thiền sư, danh 
Tăng, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam đã tích cực ủng 
hộ các triều đại, những minh quân, những nhà lãnh 
đạo đất nước chân chính, nhằm góp phần giúp 
nước, giúp dân, đưa ra những kế sách có lợi cho 
công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển đất 

nước, xã hội phồn vinh, văn minh tiến bộ qua mọi 
thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội.

Như lịch sử cho thấy, xuất phát từ Phật Quang 
Đại Sư, Mâu Bác, Khương Tăng Hội, Chi Cương 
Lương Tiếp, Phương Đình, Duy Giám, Vân Kỳ, Khuy 
Xung, Đại Thừa Đăng, Đạo Thanh, Đàm Hoằng, 
Huệ Thắng, Đạo Thiền đã đặt nền móng cơ bản 
cho Phật giáo Việt Nam trong những thế kỷ đầu. 
Nhất là Thiền học Việt Nam ở thế kỷ thứ III (251), 
Đạo Thiền (527) là kết thúc giai đoạn lịch sử, với 
các kinh điển được lưu hành: Kinh Lục Độ Tập, Thí 
dụ, Cựu Tạp Thí dụ, Tứ Thập Nhị Chương, Pháp 
cú, Niết Bàn, Pháp Hoa Tam muội, Kinh Vô Lượng 
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Thọ, Quán Kinh, kinh Kim Cương, kinh An Ban Thủ 
Ý v.v… với cơ sở Quỳnh Viên, qua câu chuyện Đại 
sư Pháp Quang Chữ Đồng Tử tại Cửa Sót, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chùa Tiên Sơn – Phật Tích Bắc 
Ninh ngày nay v.v… Đặc biệt, Thiền sư Đàm Hoằng 
từ Trung Hoa đến hành đạo tại chùa Tiên Sơn (Phật 
Tích – Bắc Ninh) vào năm 425, Ngài thọ trì Kinh Vô 
Lượng Thọ và Kinh Thập Lục Quán. Ngài viên tịch 
vào năm 455 bằng cách tự đốt thân tại chùa Tiên 
Sơn - Bắc Ninh.

Đến thời Lý Nam Đế, đánh đuổi Tiêu Tư quân 
nhà Lương về nước, giành độc lập dân tộc, đất nước 
đặt quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên năm 
544, Ngài liền xây chùa Khai Quốc (chùa Mở Nước) 
bắt đầu thời kỳ dựng nước, phát triển đất nước và 
Phật giáo. Các nhà lãnh đạo kế tiếp như Triệu Việt 
Vương, Lý Phật Tử, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng 
(Bố Cái Đại Vương 779), Ngô Quyền (938) v.v… đều 
là những Phật tử hộ trì Phật giáo trong tinh thần 
đoàn kết, hòa hợp và phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế ấy, một 
dòng Thiền xuất hiện, là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người 
Thiên Trúc, thờ Tổ Tăng Xán làm thầy. Lúc đầu Ngài 
ở chùa Chế Chỉ - Quảng Châu, dịch kinh Tượng Đầu 
Tinh xá, Nghiệp báo sai biệt. Năm 580 Ngài đến 
hoằng hóa ở phương Nam tại chùa Pháp Vân (chùa 
Dâu), do Thiền sư Quán Duyên trụ trì. Trong thời 
gian lưu lại chùa Pháp Vân, Thuận Thành, Bắc Ninh 
– Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, Ngài dịch thêm bộ 
kinh Đại Tổng Trì Đà La Ni, trong đó có một đoạn 
nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà và độ cho đệ tử 
người Việt Nam là Pháp Hiền.

Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi lấy kinh Tinh xá Đầu 
Voi và Đại Tổng Trì Đà La Ni làm cơ sở, qua những 
tư tưởng chủ đạo Bồ đề Vô trụ, Không tướng, 6 Ba 
la mật, Đà la ni, Thiền quán, sám văn v.v… và có 
sự truyền thừa rõ nét: Đại sư Pháp Hiền đời thứ 1; 
Đại sư Pháp Đăng đời thứ 3; Thanh Biện đời thứ 
4; Vô Ngại đời thứ 5; Long Tuyền đời thứ 7; Định 
Không đời thứ 8; Thông Biện đời thứ 9; Đại sư Pháp 
Thuận đời thứ 10; Đại sư Vạn Hạnh đời thứ 12, Huệ 
Minh đời thứ 13, Khánh Hỷ đời thứ 14, Pháp Dung 
đời thứ 15, Chân Không đời thứ 16, Viên Học, Diệu 
Nhân đời thứ 17; Viên Thông đời thứ 18; Y Sơn đời 
thứ 19. Trong số đó, có những Thiền sư giúp ích rất 
nhiều cho Triều đại nhà Đinh và Tiền Lê cũng như 
đất nước và phát triển Đạo Phật như Thiền sư Pháp 
Thuận, Vạn Hạnh.

Trong tư trào ấy, một dòng Thiền thứ hai xuất 
hiện, do Thiền sư Vô Ngôn Thông người Quảng 
Châu, thờ Tổ Bách Trượng làm thầy, Ngài qua 
phương Nam hoằng hóa. Ngài đến chùa Kiến Sơ 

làng Phù Đổng, Gia Lâm năm 820, do Đức Lập trụ 
trì, về sau được Thiền sư cảm hóa, đổi tên là Cảm 
Thành.

Tư tưởng Thiền Vô Ngôn Thông là trực nhận và 
trực giác, không phân biệt – Chính Ta là Phật, Phật 
là Ta, người Việt Nam là Phật, Phật là người Việt 
Nam v.v... Tâm địa nếu thông, thì trí tuệ xuất hiện. 
Ngay nơi đây và từ con người này không cần tìm 
đâu xa, chính trong sinh tử mà nhận chân được sự 
giác ngộ, giải thoát…

Thiền Vô Ngôn Thông có sự truyền thừa cụ 
thể như: Thiền sư Cảm Thành đời thứ 1; Thiện Hội 
đời thứ 2; Vân Phong đời thứ 3; Khuông Việt đời 
thứ 4; Đa Bảo đời thứ 5; Định Hương đời thứ 6; 
Viên Chiếu đời thứ 7; Thông Biện đời thứ 8; Không 
Lộ đời thứ 9; Minh Trí đời thứ 10; Giác Hải đời thứ 
10; Quảng Nghiêm đời thứ 11; Thường Chiếu đời 
thứ 12; Thông Thiền đời thứ 13; Hiện Quang đời 
thứ 14; Ứng Thuận đời thứ 15; Nhật Tông đời thứ 
16; Tuệ Trung đời thứ 17 đã có những Thiền sư 
hết lòng phò Vua giúp nước, lãnh đạo Phật giáo cả 
nước như Khuông Việt Đại sư, Đa Bảo Thiền sư.

Qua đó, cho thấy Phật giáo thời Tiền Lý, với hai 
dòng Thiền mang tính bản địa, bình dân, phù hợp 
với sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, đồng thời cũng 
mang tính tích cực, triết lý và nhân bản, đã tạo 
thành những con người ưu tú cho Phật giáo Việt 
Nam, đất nước Việt Nam trong quá trình xây dựng 
và phát triển đất nước, xã hội: Vạn Xuân, Đại Cồ 
Việt không ai khác hơn là Khuông Việt Thái sư (Tể 
tướng), Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Đa Bảo Đại sư v.v…
Về mặt đạo – Tăng thống Khuông Việt Pháp sư, 

Khuông Việt Thiền Sư (932 – 1011)
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Tăng lục Pháp sư Trương Ma Ni, cố vấn Đại sư Pháp 
Thuận, Vạn Hạnh, Thiền sư Đa Bảo, Trú Trì, Định 
Huệ, Ma Ha v.v… tạo thành một Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thống nhất cho cả nước Đại Việt và Phật 
giáo xem là Quốc đạo thời bấy giờ.

* Dòng Thiền Thảo Đường:

Năm 1069, vua Lý Thánh Tông chinh phạt Chiêm 
Thành, bắt được một số tù binh, trong đó có Thiền 
sư Thảo Đường về làm người phục vụ cho vị Tăng 
Lục của triều đình. Về sau phát hiện đây là một vị 
Thiền sư, vua Lý Thánh Tông vô cùng kính trọng 
và tôn làm Quốc sư, cử về trụ trì chùa Khai Quốc 
(Trấn Quốc) và làm cơ sở phát huy Thiền phái Thảo 
Đường. Phái Thảo Đường truyền thừa được 09 đời: 
Thiền sư Thảo Đường, vua Lý Thánh Tông, vua Lý 
Anh Tông, vua Lý Cao Tông, Thiền sư Bát Nhã, 
Ngộ Xá, Không Lộ, Định Giác, Trương Tam Tạng, 
Hải Định v.v…, với chủ trương Thiền Tịnh song tu 
và có nhiều vị Quốc vương xuất gia tu hành nhất 
như: Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, 
Lý Huệ Tông.

* Thiền phái Trúc Lâm:

Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử thành lập năm 
1299, có thể nói bắt nguồn từ Thiền phái Vô Ngôn 
Thông. Bởi lẽ, Thiền sư Hiện Quang đời thứ 15, đệ 
tử Thiền sư Thường Chiếu dòng Vô Ngôn Thông, 
khai sơn chùa Hoa Yên – Yên Tử, xem như đời thứ 
nhất phái Yên Tử. Đệ tử Hiện Quang Thiền sư là 
Đạo Viên, mà Đạo Viên Trúc Lâm Quốc sư đời thứ 
2 Yên Tử là thầy của vua Trần Thái Tông (1218 - 
1277). Thiền sư Đại Đăng đồng sư với vua Trần 
Thái Tông đời thứ 3. Còn Thiền sư Tiêu Diêu là thầy 
của Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà Tuệ Trung Thượng Sĩ 
là thầy của vua Trần Nhân Tông, đời thứ 4; Thiền 
sư Huệ Tuệ đệ tử Thiền sư Tiêu Diêu đời thứ 5, đã 
làm lễ thế phát xuất gia, truyền giới cho vua Trần 
Nhân Tông, sau khi ngộ đạo được tôn hiệu là Điều 
Ngự Giác Hoàng đời thứ 6 phái Yên Tử, nhưng là 
Sơ Tổ Trúc Lâm, thống nhất ba Thiền phái: Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường thành 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, phát triển cho đến 
cuối nhà Trần. Về sau, vẫn còn ảnh hưởng đến một 
vài Thiền sư như: Thiền sư Chơn Nguyên, Thiền sư 
Hương Hải – Minh Châu, truyền thừa gồm 23 Thiền 
sư liên hệ như: 1. Hiện Quang Tổ sư, 2. Viên Chứng 
Quốc sư, 3. Đại Đăng Quốc sư, 4.Tiêu Dao Tổ sư, 5. 
Huệ Tuệ Thiền sư, 6. Nhân Tông Thiền sư, 7. Pháp 
Loa Thiền sư, 8. Huyền Quang Thiền sư, 9. An Tâm 
Quốc sư, 10. Phù Vân Quốc sư (Tịnh Lự), 11. Vô 
Trước Quốc sư, 12. Quốc Nhất Quốc sư, 13. Viên 
Minh Thiền sư, 14. Đạo Huệ Thiền sư, 15. Viên Ngộ 

Thiền sư, 16. Tổng Trì Thiền sư, 17. Khuê Thám 
Quốc sư, 18. Sơn Đắng Quốc sư, 19. Hương Sơn 
Đại sư, 20. Trí Dung Quốc sư, 21. Tuệ Quang Thiền 
sư, 22. Chân Trú Thiền sư, 23. Vô Phiền Đại sư.

Đối với Thiền phái Trúc Lâm đã biểu thị được 
những tính chất đặc trưng là một phái Thiền Việt 
Nam, do người Việt Nam tu hành chứng quả thành 
lập, đó là Vua Trần Nhân Tông (1278 - 1308) con 
vua Trần Thánh Tông (1240 - 1291), xuất gia tu 
hành liễu đạo, được tôn xưng là Điều Ngự Giác 
Hoàng, hay Phật hoàng. Từ đó, thống nhất được 
các Thiền phái Phật giáo Việt Nam thành một mối, 
gọi là Đạo Phật Nhất Tông, trụ sở đặt tại chùa Vĩnh 
Nghiêm, Bắc Giang. Tạo được sức mạnh tổng hợp 
cho Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam ở thế 
kỷ XIII của nước Đại Việt, đánh bại hai cuộc xâm 
lăng của quân Nguyên Mông, và mở rộng bờ cõi Đại 
Việt đến tận Quảng Nam.

Bằng tinh thần nhân bản tuyệt đối, con người 
có khả năng giác ngộ thành Phật, vì Phật tại tâm. 
Tâm là Phật, chứng quả thành Phật tại thế gian, 
trong cuộc đời này không tìm đâu xa. Như Trần 
Nhân Tông nói: "Của báu đầy kho thôi tìm kiếm. 
Gặp cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”. Tuy nhiên, với tinh 
thần Tam giáo đồng nguyên nên sự đoàn kết, hòa 
hợp và cởi mở của Phật giáo thời Trần vẫn còn cho 
thấy sự hoạt động của các Pháp môn tu hành Mật 
tông, Niệm Phật, tôn thờ Đức Phật Di Đà vẫn còn 
tồn tại từ thời Lý, nhất là chủ trương Thiền Giáo 
song hành của Thiền phái Trúc Lâm có ảnh hưởng 
tiềm tàng trong các Thiền phái Liễu Quán, Thiên 
Thai v.v… trong thế kỷ XVII – XX của Phật giáo Việt 
Nam (còn tiếp).

Thiền sư Huyền Quang - Trạng nguyên nước Việt
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Nghó veà giao löu, hôïp taùc, 
ñoaøn keát Phaät giaùo 

Vieät Nam – Laøo – Campuchia
HT. Thích Thiện Tâm*

Tăng cường giao lưu, hiểu biết, hợp tác, 
đoàn kết Phật giáo ba nước Việt Nam – Lào 
– Campuchia có tác dụng trong việc tăng 

cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa ba nước 
Việt Nam – Lào – Campuchia. Ở ba nước Việt Nam 
– Lào – Campuchia, Phật giáo đều là Tôn giáo lớn, 
có đông đảo tu sĩ, tín đồ. Vì vậy, Phật giáo có thể 
đóng vai trò là một trong những nhân tố góp phần 
vào sự đoàn kết ba nước láng giềng Việt Nam – Lào 
– Campuchia.

Điều này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam là Giáo hội thống nhất các 
hệ phái, trong đó có hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy 
Theravāda. Đây cũng là tôn phái Phật giáo chính yếu 
ở Lào và Campuchia đồng thời, cũng là tôn phái Phật 
giáo chính của hầu hết các nước Đông Nam Á lục 
địa. Như vậy, tiềm năng thúc đẩy quan hệ đoàn kết 
gắn bó đặc biệt giữa Phật giáo ba nước Việt Nam – 
Lào – Campuchia là rất lớn. Nói theo thuật ngữ Phật 
giáo, là đã có sẵn “nhân duyên”. Mà nói đến “nhân 
duyên” là nói đến thuận lợi. Vì vậy, ở đây chúng 
ta nói đến hoạt động tăng cường giao lưu, hiểu 
biết, hợp tác, đoàn kết Phật giáo Việt Nam – Lào –                                                                               
Campuchia không chỉ là nói đến một yêu cầu, một 
mục tiêu, mà còn là nói đến thuận lợi, đến tiềm 
năng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc giao lưu, 
hợp tác giữa Phật giáo ba nước Việt Nam – Lào –              
Campuchia đã không được thúc đẩy phát triển tương 
xứng với tiềm năng, thuận lợi đã có.

Trước hết, quan hệ Phật giáo giữa ba nước Việt 
Nam – Lào – Campuchia phát triển không đồng đều. 
Tuy ba nước cùng có chung biên giới, cùng chịu sự 
thống trị của thực dân Pháp hàng trăm năm trong 
một đơn vị hành chánh do Pháp tổ chức, nhưng do 
hoàn cảnh lịch sử, địa lý, Phật giáo Campuchia và 
Phật giáo Việt Nam đã có những quan hệ sâu đậm 
hơn. Phật giáo Campuchia đã có tác động trực tiếp 
hình thành hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 
trong người Việt vào nửa đầu thế kỷ XX, qua việc 
cung cấp hoạt động đào tạo, tu tập cho những nhà 
sư Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên là người Việt. 
Ngược lại, kiều dân Việt Nam ở Campuchia từ đầu 
thế kỷ XX đã khá đông đảo, góp phần hình thành 
sinh hoạt Phật giáo Bắc tông theo truyền thống Việt 
Nam ở Campuchia. Có thể nói Phật giáo Việt Nam và 
Phật giáo Campuchia đã hình thành mối quan hệ khá 
đặc biệt, nhất là về tình cảm thân hữu, gần gũi.

Sau thảm họa diệt chủng ở Campuchia, tháng 
9 năm 1979, Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đã 
giữ vai trò quan trọng trong việc khôi phục Phật 
giáo Campuchia, qua hoạt động truyền giới cho 
chư tăng Campuchia trước đây bị chế độ PolPot bắt 
hoàn tục. Từ đó quan hệ Phật giáo Việt Nam và 
Phật giáo Campuchia được nâng lên một bước mới 

Chùa Dâu ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được xây dựng ở 
Việt Nam vào những năm đầu công nguyên

Chùa Bạc biểu tượng của Phật giáo Campuchia

Tháp That Luang, biểu tượng nổi tiếng của Phật giáo Lào
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Tuy Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia 
có sự gắn bó đặc biệt như vậy, nhưng quan hệ giữa 
Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia vẫn có những 
giới hạn với một số đặc điểm chung như sau:

- Vấn đề lớn nhất là sự am hiểu lẫn nhau. Sách 
Phật học của Phật giáo ba nước dịch thuật qua lại 
giữa ngôn ngữ ba nước là không đáng kể. Tình trạng 
mà chúng ta thấy ở Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 
có thể là tình trạng chung. Sách Phật giáo Nguyên 
Thủy được các tu sĩ, học giả Phật giáo Nguyên Thủy 
phiên dịch hầu hết từ các tác giả Phật giáo Sri Lanka, 
Miến Điện thông qua các bản tiếng Anh. Do hiện 
trạng dịch thuật như vậy, tư liệu tiếng Việt nghiên 
cứu Phật giáo Việt Nam – Lào – Campuchia dành cho 
tăng ni Phật tử Việt Nam rất hiếm, và điều đó cũng là 
vấn đề chung đối với Phật giáo ba nước.

- Từ việc chủ quan, việc thiếu quan tâm nghiên 
cứu lẫn nhau giữa Phật giáo ba nước vừa là kết quả, 
lại vừa là nguyên nhân của tình trạng hạn chế về tư 
liệu dịch thuật như đã nói ở trên. Việc không có tác 
phẩm dịch thuật cần thiết của Phật giáo ba nước qua 
ngôn ngữ lẫn nhau dẫn đến việc các nhà nghiên cứu 
Phật học không có tư liệu để nghiên cứu. Số người 
am hiểu để có thể đọc thẳng vào tài liệu gốc ngôn 
ngữ từng nước không nhiều. Từ đó, dẫn đến hiện 
trạng như đã thấy ở Việt Nam, là tài liệu nghiên cứu 
Phật giáo Campuchia và Phật giáo Lào rất hiếm chỉ 
xuất hiện chủ yếu trong các công trình nghiên cứu 
văn hóa, trong đó nội dung Phật giáo chỉ được đề 
cập sơ qua ở khía cạnh văn hóa, ít có cơ hội đi vào 
chiều sâu tôn giáo. Tình trạng này có thể tạm gọi là 
gần về địa lý nhưng xa về học thuật.

Vì vậy, theo chúng tôi, để tăng cường giao lưu, 
hiểu biết, hợp tác đoàn kết Phật giáo ba nước Việt 
Nam – Lào – Campuchia. Vấn đề cần phải giải quyết 
là vấn đề học thuật. Nếu quan tâm, đây là việc có 
thể tiến hành ngay và sớm có kết quả. Chủ yếu là 
Phật giáo ba nước đầu tư dịch thuật, xuất bản những 
công trình nghiên cứu Phật giáo của chính ba nước. 

Chẳng hạn Phật giáo Việt Nam chú trọng đầu tư dịch 
thuật, xuất bản sách của Phật giáo Lào, Campuchia 
là mảng tư liệu rất hiếm ở Việt Nam. Xuất bản sách 
dịch lẫn nhau là điều kiện quan trọng để tăng ni Phật 
tử ba nước quan tâm đến nhau, hiểu biết lẫn nhau, 
tăng cường tình thân hữu, đoàn kết. Hoạt động dịch 
thuật, xuất bản sách dịch thuật của nhau tự thân là 
một hoạt động giao lưu văn hóa có ảnh hưởng rất 
lớn, nhất là đối với tăng ni Phật tử trí thức.

Một hướng đề xuất khác là hoạt động cung thỉnh 
lẫn nhau cao tăng Phật giáo ba nước đến thuyết 
pháp hành đạo. Việc thăm viếng, gặp gỡ giữa các 
nhà lãnh đạo Phật giáo ba nước vẫn là hoạt động 
thường xuyên. Điều cần nhắm tới là hoạt động diễn 
giảng, hướng dẫn tu học, là thuận duyên để tăng ni 
Phật tử ba nước có dịp tiếp xúc với các nhà lãnh đạo 
của cả ba nước. Tại Việt Nam, việc cung thỉnh các vị 
cao tăng quốc tế đến thuyết pháp, hướng dẫn tu tập 
đã ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, đến Việt Nam 
trong thời gian qua, thường chỉ là các vị tôn đức 
Phật giáo Tạng truyền. Vì vậy, hướng đến việc cung 
thỉnh các vị cao tăng Phật giáo Campuchia, Lào đến 
Việt Nam thuyết giảng, hành đạo là điều có thể làm 
ngay để thúc đẩy giao lưu, hiểu biết hợp tác và đoàn 
kết Phật giáo ba nước. Việc mời các vị cao tăng Việt 
Nam đến diễn giảng và hướng dẫn tu học tại Lào, 
Campuchia với nhau cũng như ngược lại cần tổ chức 
một cách tương xứng.

Hiện nay, các đoàn du lịch tâm linh, hành hương 
của khách du lịch và tăng ni Phật tử Việt Nam ngày 
càng quan tâm đến các chùa chiền ở Campuchia và 
Lào đã là một tín hiệu đáng mừng. Tăng ni Phật tử 
Việt Nam nhiều người đã trực tiếp đến thăm các 
chùa chiền thánh tích ở Lào, Campuchia, mở ra một 
bước tiến trong việc giao lưu, hiểu biết đối với Phật 
giáo Lào và Campuchia. Ngành du lịch Việt Nam, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên (xem tiếp trang 35)  

Đoàn GHPGVN sang thăm và chụp ảnh lưu niệm tại 
tháp Thạch Luỗng - Lào

Thói quen của người dân Lào là đặt bát đến chư Tăng đi 
khất thực mỗi ngày



ÑAÏI KINH 
RÖØNG SÖØNG BOØ

HT. Thích Minh Châu

C
ác đệ tử trứ danh của đức Phật cùng nhau thảo luận về hạng 
Tỷ-kheo nào có thể chói sáng khu rừng Gosinga (Sừng Bò) này. 
Tôn giả Ānanda trả lời là vị Tỷ-kheo đa văn, gìn giữ tích tụ điều 
đã nghe, tụng đọc, với ý tư duy, với kiến khéo quán sát các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tôn giả Revata trả lời là vị Tỷ-

kheo ưa thích đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn 
thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịnh. Tôn giả 
Anuruddha trả lời là vị Tỷ-kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Tôn giả 
Mahākassapa trả lời là vị Tỷ-kheo tự mình sống ở rừng núi, tự mình sống khất 
thực, tự mình mặc áo phấn tảo, tự mình sống với ba y, tự mình sống thiểu dục, 
tự mình sống biết đủ, tự mình sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế 
tục, tự mình tinh cần tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh, thiền định, trí tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến và tán thán các hạnh ấy. Tôn giả Mahāmoggallāna 
trả lời là vị Tỷ-kheo đàm luận về Abhidhamma, cùng nhau hỏi và trả lời các 
câu hỏi về Abhidhamma. Tôn giả Sāriputta trả lời là vị Tỷ-kheo điều phục được 
tâm, an trú các quả tùy theo ý muốn tùy theo thời gian mình muốn. 

Sau khi đàm luận, năm vị đại đệ tử này đi đến Thế Tôn và trình bày lại các 
câu trả lời của mình về vị Tỷ-kheo có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga. Đức 
Phật tán thán các vị đại đệ tử đã trả lời hợp với hạnh tu hành và quả chứng 
của mình. Rồi đức Phật tóm tắt và nhấn mạnh rằng vị Tỷ-kheo nào, sau khi 
đi khất thực, sau buổi ăn, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, nghĩ 
rằng “Ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm ta giải thoát khỏi các 
lậu hoặc”. Vị này là vị Tỷ-kheo có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga.

Bị chú: Kinh chữ Hán có khác, nói đến Ngài Ma-ha-ca-chiên-diên đệ nhất 
về Luận và Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông.

kinh taïng
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VỊ CẢI ĐẠO

Chư vị tỳ khưu, một vị đã là thành viên của một 
giáo phái nào trước đó, và khi bổn sư đã trình bày 
điều gì liên quan đến một khoản luật nào đó, vị đó 
liền từ khước vị bổn sư của mình và chạy sang gia 
nhập với nhóm người thuộc chính giáo phái đó, ta 
chẳng nên chấp nhận vị này khi muốn quay trở lại. 
Nhưng bất kỳ vị nào đã là thành viên của một giáo 
phái nào trước đó, và nay lại muốn xuất gia, ước 
muốn được chấp nhận thọ giới nơi chánh pháp và 
giới luật này cần phải nhận thử thách trong vòng 
bốn tháng. - Mv. I.38.1

Vị này phải nhận thử thách làm sao đây. – 
Mv.I.38.1-4

Và bằng cách nào một vị tỳ khưu đã là thành 
viên của một giáo phái nào trước đó nay lại làm hài 
lòng (chư vị tỳ khưu), và bằng cách nào một vị đó 
đã là thành viên của một giáo phái nào trước đó nay 
lại làm mất lòng (chư vị tỳ khưu)? Có tình huống 
một vị tỳ khưu đã là thành viên của một giáo phái 
trước đó nay lại đi vào làng quá sớm, và quay trở về 
thiền viện quá trễ trong ngày. Đây là điều một vị tỳ 
khưu đã là thành viên của một giáo phái nào trước 
đó đang gây khó chịu cho chư vị tỳ khưu.

Thế rồi, lại nữa, có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó lại giao lưu với hạng 

 Thoï   
Giôùi

TK. Siêu Minh (dịch)
(tiếp theo & hết)

luaät taïng

đĩ điếm … giao lưu với hạng phụ nữ góa bụa hay ly 
dị chồng … giao lưu với hạng đàn bà chưa chồng …
với hạng pandaka …. với vị tỳ khưu ni. Đây cũng là 
những cách làm cho vị tỳ khưu đã là thành viên của 
một giáo phái nào trước đó nay đang gây khó chịu 
cho chư vị tỳ khưu.

Thế rồi, còn nữa có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó nay lại rất tinh 
thông hay thành thạo những việc to, việc nhỏ liên 
quan đến chư vị tỳ khưu đồng lưu của vị đó trong 
cuộc sống giới đức, vị đó còn tỏ ra mạnh mẽ nhiệt 
tình, không nhanh trí ứng đối bằng những kỹ xảo 
liên quan đến những công việc đó, lại thiếu khả 
năng, không muốn thực hiện những công việc đó 
hay lại khiến người khác làm thay. 

Thế rồi, còn nữa có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó nay lại không có 
ước muốn thành thục tụng kinh, trong vấn đáp 
học hỏi, không nâng cao giới đức, nâng cao trí tuệ, 
nâng cao hiểu biết. 

Thế rồi, còn nữa có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó nay lại cảm thấy 
sân hận, chán chường, buồn rầu nếu gặp thầy chê 
bai, có tà kiến, bị thuyết phục, ưa thích, tin tưởng  
vào giáo phái vị đó đã chạy theo trước đó. Vị đó lại 
làm hài lòng, gây thiện cảm và phấn khởi nếu có ai 
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đó chê bai Đức Phật, giáo Pháp hay Tăng đoàn.

Khi có vị nào đó đã là thành viên của một giáo 
phái nào trước đó và nay đang làm hài lòng cách 
này, ta chẳng nên chấp nhận vị đó.

“Và bằng cách nào vị nào đó đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó và nay đang làm 
được lòng chư vị tỳ khưu?

Có tình huống một vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó nay lại không đi 
vào làng quá sớm, và không quay trở về thiền viện 
quá trễ trong ngày. Đây là điều một vị tỳ khưu đã là 
thành viên của một giáo phái nào trước đó nay lại  
đang làm hài lòng chư vị tỳ khưu.

Thế rồi, còn nữa có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó, nay lại không giao 
lưu với hạng đĩ điếm … không giao lưu với hạng phụ 
nữ góa bụa hay ly dị chồng … không giao lưu với 
hạng đàn bà chưa chồng … không giao lưu với hạng 
pandaka …. với vị tỳ khưu ni. Đây cũng là những 
cách làm sao vị tỳ khưu đã là thành viên của một 
giáo phái nào trước đó nay lại đang làm hài lòng 

chư vị tỳ khưu.

Thế rồi còn nữa, lại có vị tỳ khưu đã là thành 
viên của một giáo phái nào trước đó rất tinh thông 
hay thành thạo những việc to, việc nhỏ liên quan 
đến chư vị tỳ khưu đồng lưu của vị đó trong cuộc 
sống giới đức, vị đó còn tỏ ra mạnh mẽ nhiệt tình, 
nhanh trí ứng đối bằng những kỹ xảo liên quan 
đến những công việc đó, lại có khả năng, thực hiện 
những công việc đó hay lại khiến người khác làm 
thay. Đây cũng là những cách làm sao vị tỳ khưu đã 
là thành viên của một giáo phái nào trước đó nay 
lại đang làm hài lòng chư vị tỳ khưu.

Thế rồi còn nữa, lại có vị tỳ khưu đã là thành 
viên của một giáo phái nào trước đó, nay lại có ước 
muốn thành thục trong tụng kinh, trong vấn đáp 
học hỏi, nâng cao giới đức, nâng cao trí tuệ, nâng 
cao hiểu biết. Đây cũng là những cách làm sao vị tỳ 
khưu đã là thành viên của một giáo phái nào trước 
đó nay lại đang làm hài lòng chư vị tỳ khưu.

Thế rồi còn nữa, có vị tỳ khưu đã là thành viên 
của một giáo phái nào trước đó, nay lại cảm thấy 
hài lòng, không chán chường, buồn rầu nếu gặp 
thầy chê bai, có tà kiến, bị thuyết phục, ưa thích, 
tin tưởng vào giáo phái vị đó đã chạy theo trước 
đó. Vị đó lại không hài lòng, không gây thiện cảm 
và không phấn khởi nếu có ai đó chê bai Đức Phật, 
Chánh Pháp hay Tăng Đoàn…

Khi có vị nào đó đã là thành viên của một giáo 
phái nào trước đó và nay đang làm hài lòng cách 
này, ta nên chấp nhận vị đó được xuất gia và thọ 
giới. – Mv.I.38.5-10

Nếu có vị nào đó đã là thành viên của một giáo 
phái nào trước đó lại xuất hiện lõa thể, vị bổn sư 
nên có bổn phận tìm kiếm áo cà sa cho vị đó. Nếu 
vị đó xuất hiện với đầu chưa xuống tóc, Tăng chúng 
nên được thông báo để cạo tóc cho vị đó (xin đọc 
Mv.I.48.2 dưới đây). Nếu các vị tu sĩ khổ hạnh thờ 
thần lửa và sống theo hạnh tóc rối xuất hiện, ta có 
thể chấp nhận cho họ thọ giới. Chư vị đó không phải 
nhận thử thách. Tại sao vậy? Vì họ thuyết giảng học 
thuyết nghiệp chướng, họ thuyết giảng giáo lý thực 
hành. Nếu có vị đã là thành viên của một giáo phái 
nào trước đó xuất hiện lại chính là thành viên họ 
Thích ta nên chấp nhận cho vị đó xuất gia thọ giới. 
vị đó không phải trải qua giai đoạn thử thách nào 
cả. Ta ban lợi thế đặc biệt này cho những họ hàng 
thân thuộc của ta.” – Mv.I.38.11.

QUI TRÌNH THỌ GIỚI

“Ta cho phép Tăng Chúng được thông báo vì lợi 
ích cho vị đó để tiến hành xuống tóc cạo đầu (cho 

Thái tử Sĩ Đạt Ta cắt tóc đi tìm chân lý giải thoát



vị được thọ giới)” – Mv.I.48.2

“Này chư vị tỳ khưu, ta đồng ý cho lệnh xuất 
gia và chấp nhận thọ giới bằng thực hiện ba lần qui 
y – Mv.I.12.4

Ta hủy bỏ từ ngày hôm nay việc chấp nhận thọ 
giới bằng thực hiện ba lần quy y ta đã đồng ý cho 
phép (trước đó). Ta cho phép chấp nhận thọ giới 
bằng cách thông qua Tăng sự Tăng Chúng với một 
kiến nghị và ba tuyên ngôn - Mv. I.28.3

“Một nhóm chư vị tỳ khưu không đủ mười người 
không nên chấp nhận thọ giới: Bất kỳ vị nào làm 
như vậy: là phạm giới. Ta đồng ý một nhóm chư vị 
tỳ khưu khoảng mười vị hay hơn được phép chấp 
nhận thọ giới.” – Mv.I.31.2

“Ta cho phép trong những vùng thị trấn xa xôi 
việc chấp nhận thọ giới được thực hiện do một 
nhóm chư vị tỳ khưu có một vị tinh thông Giới luật 
là thành viên thứ năm.” Mv.V.13.12

Định nghĩa của những thị trấn xa xôi – Mv. 
V.13.12

Lời tuyên bố Tăng sự nguyên thủy – Mv. I.28.4-6; 
Lời tuyên bố Tăng sự sau khi yêu cầu – Mv.I.29.3-4 
(xin đọc Mv.I.76.7-12 để có được Lời tuyên bố Tăng 
sự hoàn chỉnh đầy đủ)

Chọn vị bổn sư bằng cách nào.-Mv.I.25.7

“Ta không nên chấp nhận vị bổn sư trước đó 
không được yêu cầu. Bất kỳ vị nào chấp nhận như 
vậy: là phạm giới. Ta đồng ý cho các ngươi chấp 
nhận sau khi đã được yêu cầu.” – Mv.I.29.1

Lời yêu cầu – Mv.I.29.2

“Một khi vị nào đã được chấp nhận thọ giới, ta 
đồng ý vị đó được hỏi về mười ba (§) yếu tố gây 
cản trở.” – Mv.I.76.1

“Ta đồng ý sau khi đã được thuyết giảng lần đầu 
tiên, vị đó được phép thắc mắc về những yếu tố gây 
cản trở.” – Mv.I. 76.2

“Ta đồng ý sau khi đã được thuyết giảng tách 
khỏi một phía lần đầu tiên, các ngươi có thể được 
nêu lên thắc mắc về những yếu tố gây cản trở giữa 
Tăng Chúng.” – Mv.I 76.3

“Một vị tỳ khưu ngu xuẩn thiếu kinh nghiệm 
trong cuộc sống không được phép thuyết giảng cho 
các ngươi: Bất kỳ kẻ nào thuyết giảng như vậy: là 
phạm giới. Ta đồng ý vị tỳ khưu có kinh nghiệm và  
thành thạo điêu luyện được thuyết giảng cho các 
ngươi .” Mv.I.76.4

“Vị tỳ khưu nào không được ủy quyền không 

được thuyết giảng cho các ngươi. Bất kỳ vị nào 
thuyết giảng như vậy: là phạm giới. Ta đồng ý có 
vị tỳ khưu dầy dạn kinh nghiệm trong cuộc sống và  
thành thạo điêu luyện thuyết giảng cho các ngươi.” 
– Mv.I.76.5

Qui trình tự ủy quyền – Mv.I.76.5; đối với việc 
người khác ủy quyền – Mv.I.76.6

Lời tuyên bố Tăng sự hoàn chỉnh – Mv.I.76.712
Ta cho phép dùng một lời tuyên bố duy nhất 

được thực hiện cho hai hay ba vị nếu chư vị đó có 
cùng một vị bổn sư, nhưng không thể nếu họ có 
bổn sư khác nhau.” – Mv.I.74.3

“Bóng râm ban ngày nên được đo đạc một lần 
mà thôi. Lượng thời gian có trong một mùa, phần 
thời gian trong ngày, việc phối kết hợp này đó chính 
là bốn điều trợ giúp. – Mv.I.77

“Ta đồng ý rằng bốn điều trợ giúp phải được giải 
thích trong lúc chấp nhận cho thọ giới.” –Mv.I.30.4

Cách diễn đạt bốn điều hỗ trợ này – Mv.I.30.4

“Không nên giải thích bốn điều hỗ trợ này trước 
lúc chấp nhận thọ giới. Bất kỳ kẻ nào giải thích như 
vậy: là phạm giới. Ta đồng ý bốn điều hỗ trợ phải 
được giải thích ngay sau khi các ngươi đã được 
chấp nhận cho thọ giới.” – Mv.I.31.1

“Ta đồng ý một khi các ngươi đã được chấp 
nhận thọ giới, các ngươi sẽ được giới thiệu cho một 
người bạn đồng liêu và sẽ được cho biết về bốn 
điều không bao giờ được phép làm. 

Bốn điều không bao giờ được phép làm – 
Mv.I.78.2-5.

Xuất gia gieo duyên 100.000 vị tại Wat Phradhammayaka
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HT. Viên Minh 
(tiếp theo)

thieàn hoïc

NGUYEÂN      HUÛY vaø 
PHAÙT     RIEÅN

THIEÀN PHAÄT GIAÙO

 T
I.9) NĂM PHÁP THUẦN THỤC (VASĪ) 

Khi một hành giả đã đắc định nếu không thuần 
thục thì không thể nhập xuất định như ý muốn. Để 
có thể giữ trạng thái định trong một thời gian như ý 
nguyện thì hành giả phải hành 5 pháp sau đây cho 
đến khi thuần thục:

1) Hướng tâm thuần thục (āvajjana vasī): 
Ý môn hướng tâm thuần thục trong việc nắm bắt 
quang tướng (paṭibhāga nimitta). Một người đã 
thuần thục thì ý môn hướng tâm có thể nắm bắt đề 
mục quang tướng bất cứ lúc nào vị ấy hành thiền 
định.

2) Nhập định thuần thục (samāpajjana 
vasī): Khả năng nhập định ngay lập tức một cách 
dễ dàng không trở ngại. Khi đã thuần thục ở giai 
đoạn này, ngay sau khi ý môn hướng tâm vừa nắm 
bắt đối tượng thì hành giả có thể nhập định ngay 
không chậm trễ.

3) Nguyện nhập thuần thục (adhiṭṭhāna 
vasī): Nguyện thời gian nhập định chính xác. Khi 
đã thuần thục trong nguyện nhập, hành giả có thể 
nhập định trong 1 giờ, 1 ngày hay 7 ngày v.v... tùy 
theo ý muốn.

4) Nguyện xuất thuần thục (vuṭṭhāna vasī): 
Nguyện thời gian xuất định chính xác. Nguyện nhập 
và nguyện xuất thường đi đôi với nhau. Nếu muốn, 
trước khi nhập định vị ấy nguyện rõ thời gian xả 

định. Ví dụ, vị ấy nhập định lúc 7 giờ tối, có ý muốn 
xả vào lúc 7 giờ sáng hôm sau thì chỉ cần nguyện 
là được.

5) Hồi quán thuần thục (paccavekkhaṇa 
vasī): Tốc hành tâm quan sát lại các chi thiền đã 
chứng một cách nhuần nhuyễn. Sự thuần thục 
trong việc hồi quán này rất quan trọng vì nhờ đó 
hành giả biết rõ mình đã chứng đến bậc thiền nào, 
có bao nhiêu thiền chi, nếu không rất dễ nhầm lẫn 
mình đã đắc những bậc thiền mà thật ra là chưa 
đắc hoặc ngược lại.

I.10) TỨ NHƯ Ý TÚC (IDDHIPĀDA)

Khi hành giả đã đạt được tứ thiền hữu sắc một 
cách thuần thục thì có thể sử dụng tứ như ý túc 
(hay tứ thần túc) để phát triển thần thông.

1) Dục như ý túc (chanda iddhipāda): Trước 
tiên hành giả phải có nguyện vọng đạt đến một loại 
thần thông nào đó, chẳng hạn như biến hoá thần 
thông, thiên nhãn thông v.v... Nguyện vọng phải 
tha thiết vì thiện ích cho mình và người thì mới thực 
sự là dục như ý túc chân chính.

2) Cần như ý túc (viriya iddhipāda): sau đó 
vị ấy phải chuyên cần, nỗ lực thực hiện nguyện 
vọng chính đáng của mình. Có nguyện vọng thiết 
tha nhưng thiếu tinh cần đúng mức thì cũng trở 
thành vô nghĩa. Nỗ lực quá đáng vì tham vọng quá 



sức mình cũng chỉ phí công vô ích, nếu không nói là 
chuốc lấy tai họa vào thân.

3) Tâm như ý túc (citta iddhipāda): Nhưng 
tinh cần phải đúng chỗ nghĩa là chỉ giúp cho tâm 
chuyên nhất một ý tưởng trước sau như một. Ví dụ 
vị ấy muốn đất thành nước thì phải nhất tâm nghĩ 
đất là “nước… nước…nước…” không thay đổi cho 
đến khi ý tưởng đó trở thành hiện thực. Chính vì 
vậy, nếu chưa đắc tứ thiền một cách thuần thục thì 
chớ vội luyện thần thông. Nhiều người thiếu kiên 
nhẫn, nhưng mong muốn sớm có thần lực đã phải 
tập trung tâm để cầu tha lưc hỗ trợ, họ có thể đạt 
được một số pháp thuật vay mượn nhưng đó không 
phải là tâm như ý túc chân chính.

4) Thẩm như ý túc (vimaṃsā iddhipāda): 
Tuy nhiên, nếu vị ấy không đủ trí để thẩm sát vấn 
đề một cách rành rẽ, tường tận thì cũng không 
thể đạt được thần thông. Ví như người muốn làm 
một cái bánh, tuy có cố gắng, có quyết tâm nhưng 
không biết cách làm bánh thì chỉ hao tổn công sức 
mà vẫn không có được bánh ngon.

Thực ra, bốn điều như ý này rất cần trong đời 
sống hàng ngày của chúng ta. Khi làm một việc gì, 
dù đơn giản nhất, trước tiên chúng ta cũng phải 
khởi ý muốn làm việc đó (dục như ý), nhưng muốn 
làm mà không có một chút cố gắng nào thì làm sao 
thực hiện được, nên nỗ lực, hăng hái (cần như ý) 
là điều kiện không thể thiếu. Tuy nhiên, có cố gắng 
mà không chuyên chú nhất tâm (tâm như ý) thì 
vẫn chuốc lấy thất bại. Sau cùng, cho dù đã chuyên 
nhất mà không hiểu biết, không rành rẽ công việc 
một cách chu đáo (thẩm như ý) thì khó mà hoàn 
thành công việc một cách như ý. Vì vậy, pháp này 
được gọi là bốn điều kiện để hoàn thành mọi việc 
một cách như ý.

I.11) NGŨ THÔNG VÀ THẮNG TRÍ 
(ABHIÑÑĀ): Thần thông là loại hình khoa học 
tâm linh đạt được nhờ một sức mạnh nội tâm gọi 
là thắng trí, trí tuệ siêu việt này phát sinh từ thiền 
định ở mức độ cao. Hành giả sau khi đạt được tứ 
thiền, đã có những pháp thuần thục, đã tu tập bốn 
điều kiện như ý một cách đầy đủ, có thể đạt được 
năm loại thần thông sau đây:

1) Thần túc thông (iddhividha abhiññā): 
Hay biến hoá thần thông là khả năng biến một thân 
thành nhiều thân, tàng hình, độn thổ, bay trên hư 
không, tự hóa mình hay hóa người khác ra thành 
một vật nào đó như ý muốn v.v...

2) Thiên nhãn thông (dibba cakkhu 
abhiññā): Hay thần nhãn là khả năng thấy xa, thấy 
xuyên qua tường, thấy dưới lòng đất (khác với thiên 

nhãn minh là thấy rõ nhân quả nghiệp báo luân hồi 
sinh tử của chúng sinh). Một số người tự nhiên có 
khả năng này mà không hề trải qua quá trình tu tập 
thiền định, nhưng đó là nhờ vào tha lực bên ngoài 
chứ không phải là thiên nhãn thông thật sự.

3) Thiên nhĩ thông (dibba sota abhiññā): 
Là khả năng nghe được tiếng nói từ xa, tiếng nói 
của chư thiên hay những loài khác. Trường hợp một 
số người thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó báo trước 
một sự việc sẽ xảy ra, hoặc có cảm giác như nghe 
được nội dung câu chuyện luận bàn của người khác 
từ xa thì đó có thể là do tha lực, nhưng phần lớn 
là do bệnh hoang tưởng chứ không phải thiên nhĩ 
thông.

4) Túc mạng thông (pubbe nivāsānussati 
abhiññā): Khả năng nhờ thiền định mà nhớ lại một 
số kiếp trước của mình hay của người khác. Lúc còn 
bé, một số người có thể nhớ lại kiếp trước của mình 
nhưng khi lớn lên lại quên hết không nhớ gì cả. Đó 
là sự tái hiện một số thông tin về tiền kiếp từ kho 
vô thức (bhavaṅga) lúc tâm trí chưa bị những thông 
tin mới phủ kín, chứ không phải là túc mạng thông 
có từ thiền định.

5) Tha tâm thông (paracitta vijānana 
abhiññā): Khả năng đọc được tâm tư, ý nghĩ của 
người khác. Trong một số trường hợp còn được gọi 
là ký thuyết thần thông vì qua sự biểu hiện bên 
ngoài của một người mà đọc được tư tưởng của 
người ấy. Nhưng nếu căn cứ vào nhân tướng mà 
đoán được vận mệnh của một người thì không phải 
là tha tâm thông.

Chúng ta cần lưu ý: thần thông khác với pháp 
thuật. Thần thông do trình độ định tâm cao (từ tứ 
thiền trở lên) và phát triển đúng hướng bằng tự lực 
mà đạt được. Còn pháp thuật phần lớn đạt được 
bằng cách cầu viện đến tha lực và không cần phải 
đạt đến tứ thiền, đôi lúc chỉ cần niềm tin hay cận 
định là đủ (còn tiếp).

   16       Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 36 (tháng 12)        



                                                                                    Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy số 36 (tháng 12)        17

luaän taïng

Ñaïi cöông veà 
Vi Dieäu Phaùp

Thích Tâm Quang (dịch)
                      (tiếp theo)

4. PHÂN TÍCH VỀ THỨC

Vì sự quan trọng và tầm rộng của nó, tôi 
sẽ dành ba chương để phân tích về thức trong 
triết lý Vi Diệu Pháp. Trong chương này tôi 
nhắm vào một số hệ thống để phân loại thức 
và đặc biệt là thức trong phạm vi giác quan.

Ðể hiểu tại sao chúng ta bắt đầu phân tích 
kinh nghiệm nơi thức bằng Vi Diệu Pháp, thì 
điều quan trọng là phải nhớ mối quan tâm 
về trị bệnh của triết học Phật giáo nói chung 
và của Vi Diệu Pháp nói riêng. Ðiểm bắt đầu 
của tư tưởng Phật giáo là chân lý về khổ đau. 
Khổ đau là một vấn đề của thức; chỉ có thức 
mới có thể khổ. Thức bị lệ thuộc vào khổ vì 
vô minh hay không có hiểu biết căn bản, chia 
thức thành chủ quan và khách quan, thành cái 
ngã và cái không phải là ngã (tức khách thể và 
người chung quanh cái ngã).

Trong Phật giáo, vô minh được định nghĩa 
rõ là khái niệm về cái ngã vĩnh cửu, độc lập và 
đối tượng của nó. Một khi chúng ta chia thức 
thành cái ngã và cái không phải là ngã, chúng 
ta sẽ bị khổ đau, vì tác động khác nhau sinh 
ra giữa hai cái đó. Chúng ta cũng tham ái và 
sân hận, vì chúng ta muốn những sự việc hỗ 
trợ cái ngã và ghét những sự việc không có lợi 
cho cái ngã.

Sự phân chia hay sự phân biệt giữa cái ngã 
(chủ thể) hay cái không phải là ngã (hay khách 
thể) là nguyên nhân căn bản của khổ đau. Sự 
phân chia như vậy là có thể chấp nhận được vì 
vô minh - tin vào cái ngã thực sự hiện hữu độc 
lập và trái ngược với cái không phải là cái ngã. 

Bởi vậy không có gì ngạc nhiên Vi Diệu Pháp hướng 
ngay vào sự phân tích về tính chủ quan và tính 
khách quan. Ðương nhiên khi chúng ta khảo sát lời 
dạy về năm uẩn, chúng ta thấy sắc là một thành 
tố khách quan, trong khi danh, thức và những uẩn 
tinh thần hành, thọ, và tưởng là những thành tố 
chủ quan.

Trước khi nhìn vào sự phân chia tác động đến sự 
phân tích về thức của Vi Diệu Pháp ra sao, chúng 
ta phải đả thông cái nghĩa của nó. Trong Phật giáo, 
sự phân chia này không có nghĩa là chúng ta có 
tính nhị nguyên thiết yếu và tối giản về tâm và vật. 
Phật giáo không đề cập đến tâm và vật là những 
thực tế tối hậu siêu hình mà đề cập đến tâm và vật 
như chúng trải nghiệm. Tâm và vật là hình thái của 
kinh nghiệm, không phải là thực chất. Ðây là lý do 
tại sao Phật giáo là triết học hiện tượng không phải 
là triết học bản thể, và tại sao sự phân chia về tâm 
và vật trong Phật giáo là một sự phân chia có tính 
cách hiện tượng.

Có hai hệ thống phân loại thức trong Vi Diệu 
Pháp: khách quan và chủ quan. Sự phân loại khách 
quan nói đến những đối tượng của thức, trong khi 
sự phân loại chủ quan nói đến bản chất của thức.

Sự phân loại khách quan trước hết lưu ý tới 
phương hướng mà thức định hướng. Trong cách 
sắp xếp khách quan này, có sự phân chia thành 
bốn loại thức: (1) thức trong phạm vi giác quan 
(kamavachara), hay thức hướng vào thế giới của 
ham thích cảm giác (kamavachara), (2) thức hướng 
vào cõi sắc (rupavachara), (3) thức hướng vào cõi 
vô sắc (arupavachara), và (4) thức hướng vào Niết 
bàn (lokuttara).



Ba loại thức đầu thuộc trần cảnh và liên quan 
với thế giới của những sự vật có điều kiện. Loại thứ 
tư được biết là thức siêu trần nói đến chiều hướng 
siêu trần của thức, và là thức của bốn loại thức cao 
quý (Tứ quả thanh văn) - Nhập lưu (Tư đà hoàn), 
Nhất lai (Tư đà hàm) quay trở về một lần, Bất lai (A 
na hàm) không quay trở về, và Bất sanh (A la hán) 
giải thoát.

Ðối tượng của cõi dục thuộc vật chất và bị giới 
hạn; đối tượng của cõi sắc không phải là vật chất 
nhưng vẫn bị giới hạn; và đối tượng của cõi vô sắc 
không phải là vật chất và không bị giới hạn. Nếu 
chúng ta nhìn vào ba loại thức này theo thứ tự, 
chúng ta thấy (a) đối tượng vật chất và bị giới hạn, 
(b) đối tượng không phải là vật chất nhưng vẫn còn 
bị giới hạn, và (c) đối tượng không phải là vật chất 
và không bị giới hạn. Tất cả ba kiểu thức này đều 
hướng về đối tượng trần cảnh. Có một sự thống 
nhất và thuần nhất phát triển không ngừng trong 
đối tượng của mỗi thức. Ðối tượng của thức về cõi 
dục tăng trưởng nhanh và khác biệt nhất, những 
đối tượng của kiểu thức cõi sắc và vô sắc tăng ngày 
càng ít tăng trưởng. Loại thức thứ tư hướng về kiểu 
đối tượng siêu trần.

Chúng ta hãy nhìn vào sự phân loại chủ quan về 
thức. Loại thức này liên quan tới bản chất của chính 
thức chủ quan và cũng được chia thành bốn loại: 
thức thiện (kusala), thức bất thiện (akasula), thức 
kết quả (vipaka), và thức không có chức năng hay 
thức chức năng (kiriya).

Các loại thiện và bất thiện là những loại thức có 
tác động về mặt nghiệp; nói một cách khác, chúng 
có tiềm năng về nghiệp. Những loại thức kết quả và 
chức năng không chủ động về mặt nghiệp và không 
có tiềm năng về nghiệp. Loại kết quả không thể 
mang lại kết quả vì chính nó là kết quả, trong khi 
loại chức năng cũng không mang kết quả vì tiềm 
năng của nó đã cạn trong chính hành động.

Bởi vậy, chúng ta có thể sắp loại thiện và bất 
thiện trong loại thức có tác động về nghiệp thông 
thường hơn, và loại kết quả và chức năng vào loại 
thức bị động không có tiềm năng về nghiệp.

Có thể là hữu ích khi xem xét ý nghĩa của những 
thuật ngữ "thiện" và "bất thiện", và rồi phân định 
nghĩa về những loại thiện và bất thiện của thức chủ 
quan. "Thiện" có nghĩa là "cái hướng về trị bệnh" hay 
"cái hướng về kết quả mong muốn". Nơi đây, một 
lần nữa chúng ta nhớ lại mối quan tâm trị bệnh của 
triết lý Phật giáo. "Bất Thiện" có nghĩa "cái hướng 
về kết quả không mong muốn" hay "cái hướng về 
sự tồn tại vĩnh viễn của khổ đau". Những thuật ngữ 

"thiện" và "bất thiện" cũng liên quan tới khéo 
léo và không khéo léo hay thông minh và 
không thông minh, những chập tư tưởng.

Tuy nhiên, để tiện dụng, người ta vẫn 
thường dùng thức thiện hay bất thiện là tốt 
và xấu, đạo đức hay vô luân. "Thiện" và "bất 
thiện" cũng có thể được định rõ liên quan 
tới ba nguyên nhân gốc rễ thiện và bất thiện 
(không tham, không sân hận, không si mê, 
và tham, sân và si). Tham, sân và si là những 
hình thái bắt nguồn từ vô minh căn bản, đó 
là khái niệm nhầm lẫn về cái ngã trái ngược 
lại với cái không phải là ngã. Vô minh theo 
nghĩa căn bản có lẽ giống như cái rễ cây, và 
tham sân si là cành của nó.

Tiềm năng nghiệp của một chập tư tưởng 
được quyết định bởi bất cứ một trong ba 
nguyên nhân bất thiện là bất thiện, trong khi 
tiềm năng của một chập tư tưởng được quyết 
định bởi bất cứ một trong ba nguyên nhân 
thiện là thiện. Những loại thức thiện và bất 
thiện có tác động về mặt nghiệp, và kế theo 
chúng là loại kết quả - nói một cách khác, là 
những hành động thiện và bất thiện đã kết 
quả chín muồi. Loại không có tác động hay 
chức năng liên quan tới những hành động 
không tạo thêm nghiệp và cũng không phải 
là do nghiệp thiện hay bất thiện, chẳng hạn 
như những hành động của các bậc giác ngộ 
- Chư Phật và Chư A La Hán - và những hành 
vi bao chứa nghiệp trung lập hay trung tính.

Thêm vào hai hệ thống chung về phân loại 
thức - thức khách quan sắp loại thức theo đối 
tượng và phương hướng, và thức chủ quan 
sắp loại thức theo bản chất - chúng ta có hệ 
thống thứ ba trong đó thức được phân biệt 
theo cảm nghĩ, kiến thức và ý muốn.

Trong cách phân loại theo cảm nghĩ, từng 
nhân tố thức đều có đặc tính xúc cảm: dễ 
chịu, khó chịu, hay trung tính. Ba đặc tính 
này có thể mở rộng thành năm bằng cách 
chia loại dễ chịu thành dễ chịu tinh thần và 
dễ chịu vật chất. Không có loại thức trung 
tính về vật chất vì sự trung tính trước hết là 
đặc tính tinh thần.

Trong cách phân loại về kiến thức, một lần 
nữa chúng ta có sự phân chia ba phần: Những 
nhân tố kèm theo kiến thức về bản chất của 
đối tượng, những nhân tố thức không đi kèm 
kiến thức về bản chất đối tượng và các nhân 
tố thức kèm theo quan điểm quyết định sai 
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lầm rõ ràng về bản chất của đối tượng. 
Những nhân tố này cũng có thể được gọi 
là sự ảnh hưởng của kiến thức đúng, sự 
không có kiến thức đúng, và ảnh hưởng 
của kiến thức sai lầm.

Cuối cùng, trong cách phân loại theo 
ý muốn, có sự phân chia hai phần thành 
thức tự động và thức ý chí - nói cách khác, 
những chập tư tưởng có bản chất tự động 
trong bản chất, và trong những chập tư 
tưởng có nhân tố cố ý.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào thức 
trong phạm vi giác quan (kamavachara). 
Có 54 loại thức trong phạm trù này, chúng 
chia thành ba nhóm:

Nhóm thứ nhất gồm có 12 nhân tố 
có tác động về nghiệp và có tiềm năng 
nghiệp bất thiện. Mười hai nhân tố này 
có thể phân chia thành những nhân tố 
tùy thuộc vào một trong ba điều kiện bất 
thiện của tham, sân và si.

Nhóm thứ hai gồm có 18 nhân tố 
tác động trở lại hay thụ động, chúng có 
thể chia thành thức kết quả và thức có 
chức năng. 15 trong số 18 là kết quả, và 
thường nói về kinh nghiệm thoải mái hay 
khó chịu, kết quả của các nhân tố thiện 
hay bất thiện chứng nghiệm qua năm giác 
quan vật chất và giác quan tinh thần thứ 
sáu (tâm). Ba nhân tố còn lại là chức năng, 
không có tiềm lực về nghiệp và không phải 
là hậu quả của những nhân tố thiện hay 
bất thiện có tác động về nghiệp.

Phạm trù thứ ba gồm có 24 nhân tố 
thức thiện có tác động về nghiệp, bởi 
vậy, tiềm lực nghiệp tùy thuộc vào không 
tham, không sân và không si.

Tuy vậy, trong loại thức thuộc phạm vi 
giác quan, chúng ta có 54 loại thức có thể 
phân tích bằng tác động hay thụ động, 
thiện và bất thiện, kết quả hay chức năng, 
và cả bằng cảm nghĩ, kiến thức và ý chí.

Tôi muốn kết luận bằng cách dành 
ít phút về tính chất giá trị đầy ý nghĩa, 
hấp dẫn bằng Vi Diệu Pháp nói riêng và 
của Phật giáo nói chung. Những nhân tố 
của thức ghi trong Vi Diệu Pháp và những 
thuật ngữ được dùng để mô tả chúng, có 
những giá trị và ý nghĩa khác nhau theo 
những chức năng chúng thi hành.
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Thất bại không hiểu việc ấy dẫn đến bối rối về 
cách phân loại Vi Diệu Pháp.

Ngay cả đến những năm đầu của Vi Diệu Pháp, 
có những lời chỉ trích đã không hiểu là những nhân 
tố trong đó được sắp loại theo chức năng, không 
phải theo bản thể học. Có nghĩa là nếu bạn khảo 
sát những nhân tố của thức ghi trong tài liệu Vi 
Diệu Pháp, bạn sẽ thấy cùng một nhân tố xuất hiện 
trong những phạm trù khác nhau. Kết luận bước 
đầu có thể là có nhiều điều nhắc lại trong tài liệu Vi 
Diệu pháp, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Sự 
hiện diện của cùng một nhân tố trong những phạm 
trù khác nhau là do sự vận hành khác nhau trong 
từng phạm trù.

Bình luận trong bộ Pháp Tụ Dhamasangani 
(Cách phân loại các nhân tố) ghi ý kiến phản đối về 
sự lặp lại do đối phương nêu lên. Trả lời bằng phép 
loại suy là khi vua thu thuế của người dân, ông 
làm như vậy không phải là trên cơ sở cách sống 
của những cá nhân mà là chức năng kiếm tiền của 
các thực thể. (Ngày nay điều đó vẫn đúng, khi ta 
đóng thuế trên cơ sở là sở hữu chủ, một người làm 
công có lương bổng, về tiền kiếm được do cổ phần 
và trái phiếu, và v.v...) Cũng giống như vậy, những 
nhân tố kể ra trong Vi Diệu Pháp xuất hiện trong 
nhiều phạm trù khác nhau vì trong mỗi trường hợp 
chính chức năng của nhân tố đó được kể đến chứ 
không phải thực chất của nó.

Ðiều đó cũng đúng với các thuật ngữ. Chúng 
ta cần hiểu thuật ngữ trong bối cảnh - cách chúng 
được sử dụng - chứ không phải là những định nghĩa 
cứng nhắc, thiết yếu và tự nhiên. Hãy lấy thí dụ, 
"Khổ đau và Hạnh phúc". Trong lý giải về những 
nhân tố của thức, những thuật ngữ ấy có nghĩa 
là khổ đau và hạnh phúc thể chất. Tuy nhiên, khi 
chúng ta nói về khổ đau trong phạm vi của chân lý 
cao quý thứ nhất, nó bao gồm không những bốn 
khổ đau thể chất mà còn bốn khổ đau tinh thần. 
Tương tự như vậy, sankhara có nghĩa đơn giản là 
"ý chí" trong phạm vi này nhưng cũng là "tất cả mọi 
sự đã kết hợp lại" trong phạm vi khác.

Bởi vậy, khi chúng ta nghiên cứu Vi Diệu Pháp, 
chúng ta cần hiểu chữ trong bối cảnh. Nếu ta nhớ 
nó trong tâm, chúng ta sẽ tiếp nhận tinh thần hiện 
tượng của triết lý Phật giáo và chúng ta sẽ thấy 
dễ dàng hơn để tiếp cận được ý nghĩa của điều 
đang được nói đến. Nếu không, chúng ta sẽ thấy 
chính chúng ta sa vào những định nghĩa cứng nhắc, 
không thể làm được về từ ngữ, và những ý niệm 
cứng nhắc vô bổ về những nhân tố của kinh nghiệm 
(còn tiếp).



vaên hoùa

Bieåâu töôïng Phaäât Giaùo 
trong ñôøi soáâng Vaên hoùa – Tín ngöôõng 
laø moäât boäâ phaäân cuûa Di saûn Vaên hoùa Daân toäâc

ThS. Nguyễn Như Hảo - 
Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội 

Trong quá trình Đạo Phật phát triển ở Hà Nội 
đã để lại cho thủ đô nhiều di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể có giá trị văn hóa và nghệ 
thuật cao. 

Đã từ lâu Hà Nội được xem là biểu tượng cho 
những giá trị văn hóa của dân tộc, là niềm tự hào 
của người Hà Nội. Nghiên cứu văn hóa Thăng Long 
- Hà Nội cũng chính là đang tìm hiểu văn hóa truyền 
thống của cả dân tộc. Tinh hoa văn hóa đó được 
thể hiện trong lối sống, nếp sống, đặc biệt, là trong 
sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của người Hà Nội. 
Tất cả những giá trị của văn hóa truyền thống này 
được kết tinh thành những “biểu tượng văn hóa” 
mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Nói đến đời sống văn hóa không thể không nói 
đến biểu tượng. Nó được xem như là “hạt nhân cơ 
bản” của văn hóa, góp phần làm nên bản sắc văn 
hóa của mỗi cộng đồng - dân tộc. Biểu tượng chính 
là hình thức biểu hiện của văn hóa(1) 

Ngày nay, cùng với quá trình hội nhập, đất nước 
chúng ta đang trên đà phát triển theo nền kinh tế 
thị trường, người ta luôn hối hả chạy theo các cách 

1. Nguyễn Văn Hậu (1996),  “Đi tìm bản sắc văn hóa dân tộc 
thông qua hệ thống các biểu tượng” in chung trong sách: Phát 
huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

sống, lối sống hiện đại mang màu sắc thực dụng, 
để rồi lãng quên đi một quá khứ đẹp đẽ với biết 
bao điều có ý nghĩa mang giá trị tinh thần dân tộc. 
Những giá trị theo thời gian đã kết tinh thành các 
hệ thống biểu tượng văn hóa truyền thống. Chúng 
đã làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chưa bao giờ vấn đề gìn giữ bản sắc dân tộc lại 
được coi trọng như ngày hôm nay. Nhận thấy tầm 
quan trọng của vấn đề này, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã nêu rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần 
của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội, đồng thời là một mục tiêu của Chủ 
nghĩa Xã hội”. Ngoài ra, Đảng ta còn khẳng định: 
"Đi vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc 
tế, công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước, tiếp thu 
những tinh hoa của nhân loại, song phải luôn luôn 
coi trọng những giá trị truyền thống và bản sắc dân 
tộc, quyết không được tự đánh mất mình, trở thành 
bóng mờ hoặc bản sao chép của người khác(2)".

Biểu tượng Phật giáo trong đời sống văn hóa – 
tín ngưỡng là một bộ phận của di sản văn hóa dân 
tộc. Loại hình ký hiệu tượng trưng này đã có mặt 
hầu hết trong các di tích lịch sử văn hóa – tôn giáo 

2. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VII, NXB Sự Thật, Hà Nội, tr.5. 
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trên địa bàn Hà Nội.

Trong quá trình Đạo Phật phát triển ở Hà Nội 
đã để lại cho thủ đô nhiều di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể có giá trị văn hóa và nghệ thuật 
cao. Năm 2010, thủ đô Hà Nội đã vinh dự tổ chức 
đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long  -  Hà Nội. 
Do đó, người Hà Nội càng nhận thức rõ hơn trách 
nhiệm đối với việc bảo tồn – phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống dân tộc qua hệ thống các biểu 
tượng Phật giáo.

Ngày nay, Phật giáo có một vai trò quan trọng 
trong đời sống xã hội, vì đạo Phật là đạo của tình 
thương và trí tuệ. Khi đề cập đến sự cần thiết phải 
có một tôn giáo chung cho toàn nhân loại, Einstein 
– nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX đã phát biểu: 
"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, 
vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. 
Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên 
lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, 
phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực 
trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ 
đáp ứng được các điều kiện đó". Và ông nhận định 
tiếp: "Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các 
nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. 
Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để 
cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa 
học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của 
mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao 
hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học(3)".

Đạo Phật có được sự tồn tại và phát triển ở 
nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng cho đến tận ngày nay, là vì ngay trong lòng 
hệ thống các biểu tượng Phật giáo đã hàm chứa 
những triết lý nhân sinh như: luân hồi, nghiệp báo, 
vô thường, vô ngã, nhân quả… đã ảnh hưởng sâu 
đậm trong từng lối sống, nếp nghĩ và trong cả đời 
sống văn hóa – tín ngưỡng của người Hà Nội. 

Hầu hết, những ngôi chùa thờ Phật ở Việt Nam, 
từ cây cỏ ngoài khuôn viên cho đến bài trí các bàn 
thờ, điện thờ, nhân vật được thờ, và cả sinh hoạt 
trong chùa (lễ bái, hội hè...) hoàn toàn mang tính 
biểu tượng .   

Biểu tượng Phật giáo là những ngôn ngữ - ký 
hiệu thuộc về tôn giáo Đạo Phật. Biểu tượng Phật 
giáo gắn liền với Kinh, Luật, Luận và các nghi lễ của 
tôn giáo này. Có thể nói biểu tượng Phật giáo là loại 
hình ngôn ngữ  tượng  trưng – ký hiệu hàm nghĩa. 
Theo cách triếp cận ký hiệu học để phân loại  thì 
chúng bao gồm các loại hình ngôn ngữ - ký hiệu 
sau đây:
3. ALBERT EINSTEIN, A Biographhy/F. Albrecht/ Viking/
USA/1997. Collected famous quotes from Albert Einstein.  

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu nói được biểu 
hiện thông qua hình thức sau: diễn giảng, thuyết 
pháp, tụng kinh, diễn xướng, đọc phù chú v.v…

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu nhìn được biểu 
hiện thông qua hình thức sau: các loại hình nghệ 
thuật tạo hình như: tượng Phật, tượng Thánh, 
tượng Thập nhị Diêm Vương v.v… tranh ảnh Phật, 
Thánh, hoành phi, câu đối đục chạm điêu khắc trên 
gỗ, các hình thức trang trí theo mô thức Tứ linh, Tứ 
quí v.v… Ngoài ra, các chùa còn xây dựng các mô 
hình  kiến trúc theo chữ Công, chữ Đinh v.v… hoặc 
theo kiểu “Nội công ngoại quốc”, mái chùa có biểu 
tượng chữ Vạn hoặc bàn tay đỡ bánh xe chuyển 
pháp luân v.v…

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu nghe được biểu 
hiện thông qua các loại hình âm nhạc Phật giáo, 
chuông, trống, mõ, khánh, giàn bát âm trong các 
nghi thức, nghi lễ Phật giáo.

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu động tác hình thể 
được biểu hiện trong các nghi lễ, nghi thức cúng 
bái của Phật giáo như: các động tác trong khi ngồi 
thiền theo kiểu kiết già hay bán già, hay các động 
tác trong khi đi kinh hành, hoặc lên đàn cúng trai 
Tăng, cúng Phật v.v…

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu viết được biểu 
hiện thông qua các văn bản kinh, luật, luận hoặc 
những câu chuyện về sự tích của Phật giáo. 

- Loại hình ngôn ngữ – ký hiệu tổng hợp được 
biểu hiện trong các kỳ dịp Lễ hội Phật giáo. Thông 
qua các ngày lễ này, các biểu hiện mang tính tổng 
hợp cùng xuất hiện như: múa, hát, cúng bái, tế lễ, 
tụng kinh, thuyết pháp, trai tăng, cỗ bàn, trò diễn, 
trò chơi v.v…

Vì vậy, tất cả các loại hình ngôn ngữ - ký hiệu 
nói trên đều mang tính biểu tượng (symbolic). Tức 
là nó luôn hàm chứa những ý nghĩa thâm trầm sâu 
sắc qua các hình tượng. Chúng phải được “giải mã” 
thì mới có thể hiểu được các ý nghĩa đang chìm 
khuất trong lòng các biểu tượng (symbols). Thế giới 
ý nghĩa chính là thế giới của văn hóa. 

Trong buổi đầu, tiếp cận với biểu tượng Phật 
giáo ta nhận thấy trong lòng nó đã mang nhiều yếu 
tố nghệ thuật đặc sắc. Song để có thể hiểu nó, ta 
phải giải mã các hệ thống biểu tượng này. Để có thể 
hiểu rõ các ý nghĩa thật sâu sắc mà người xưa đã 
gửi gắm vào trong nó. Qua đó, mọi người sẽ cảm 
nhận được sự linh thiêng, như là đã được thiết lập 
bởi một thế giới tâm linh.

Trải qua quá trình lâu dài hàng nghìn năm thâm 
nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã ngấm sâu vào đời 



sống văn hoá tín ngưỡng của người Hà Nội và 
chính biểu tượng Phật giáo đã chứng tỏ được 
vai trò của mình, là nó luôn biểu hiện chức 
năng giáo dục, đạo đức cho con người, giúp 
cho họ hình thành nhân cách thật sâu sắc. Tất 
cả những giá trị này đều mang tính nhân văn.  
Các biểu tượng Phật giáo đã hình thành nên 
những “di sản văn hóa vật thể” và “di sản văn 
hóa phi vật thể”. Chúng là một trong những 
yếu tố cốt lõi nhất làm nên “bản sắc văn hóa” 
của cộng đồng - dân tộc Việt Nam.

Khi nghiên cứu về Phật giáo, chúng ta 
không thể không nghiên cứu “ký hiệu học”. 
Bởi vì, ngành học này giúp chúng ta có được 
những tri thức, những phương pháp tiếp cận 
trong nghiên cứu văn hóa. Từ đó, có thể tìm 
hiểu và “giải thích” được những ý nghĩa đang 
còn chìm khuất trong lòng các biểu tượng Phật 
giáo. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của các 
di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) là việc 
làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay - thời 
kỳ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Việc giữ gìn bản sắc dân tộc là vấn đề được 
đặt ra trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa đất nước, sao cho quá trình văn minh 
hóa nhưng không làm đánh mất đi giá trị văn 
hóa truyền thống. Vì vậy, việc tìm hiểu và “giải 
mã” các biểu tượng Phật giáo trong các di sản 
văn hóa tôn giáo, cũng chính là nhằm để giữ 
gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Đây là bước tiếp cận đầu tiên về một lĩnh 
vực còn hết sức mới mẻ ở nước ta, đó là bộ 
môn “ký hiệu học”. Qua đó, có thể vận dụng 
môn học này vào trong nghiên cứu văn hóa 
truyền thống ở nước ta, cụ thể là lĩnh vực 
nghiên cứu Biểu tượng Phật giáo trong một 
số chùa tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà 
Nội.

Biểu tượng Phật giáo ra đời trong lòng dân 
tộc từ rất lâu. Song, ý nghĩa của nó vẫn tiềm 
ẩn trong các di sản văn hóa tôn giáo. Việc tìm 
hiểu và giải thích ý nghĩa của các biểu tượng 
là việc làm rất cần thiết, để tránh việc hiểu 
sai và có sự nhầm lẫn trong quá trình đánh 
giá các biểu tượng. Từ đó, không thấy hết ý 
nghĩa cũng như giá trị của di sản văn hóa dân 
tộc mà dẫn đến việc vô tình hay hữu ý xóa 
bỏ các biểu tượng, hoặc làm biến dạng các 
biểu tượng văn hóa cổ truyền trong quá trình 
trùng tu, và phục chế các di sản văn hóa dân 
tộc nói chung, và biểu tượng Phật giáo ở Hà 
Nội nói riêng.

(tiếp theo trang 5)
Thảm họa thiên tai, chiến tranh sắc tộc và tôn 

giáo vẫn thường xuyên xảy ra. Chưa bao giờ trên 
hành tinh này lặng im tiếng súng. Và cũng chưa bao 
giờ lặng im tiếng khóc của trẻ thơ bởi đói rét, khổ 
đau và bệnh tật khốn cùng!

Hàng năm vẫn có trên nửa triệu bà mẹ tử vong 
trong khi mang thai và sinh nở bởi những biến 
chứng có thể phòng ngừa. Tổng số người chết vì 
bệnh AIDS hàng năm đã lên tới con số gần 3 triệu. 
Năm 2005, có 15 triệu trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc 
cả hai vì AIDS.

Một nửa dân số của các nước đang phát triển 
thiếu các điều kiện vệ sinh cơ bản. Để đạt Mục tiêu 
Thiên niên kỷ, trong giai đoạn đến năm 2015, có 
đến 1,6 tỷ người cần được tiếp cận thường xuyên 
với những điều kiện vệ sinh an toàn.

Trái với những gì mà tăng trưởng kinh tế ở các 
nước đang phát triển mang lại, sự bất bình đẳng 
trong phân phối thu nhập ngày càng gia tăng. Tình 
trạng này đặc biệt thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Cảnh báo về khí hậu đã trở nên rõ ràng, khí thải 
dyoxide carbon, tác nhân chính gây ra sự biến đổi 
khí hậu toàn cầu đã tăng từ 23 tỷ m³ năm 1990 lên 
29 tỷ m³ năm 2004. Tác động của sự thay đổi khí 
hậu đã không còn là một cái gì quá xa vời mà mọi 
người đã có thể cảm nhận được bởi những cơn bão 
triền miên có sức tàn phá ghê gớm, trong chốc lát 
có thể biến những thành phố đông vui thành bình 
địa hoang tàn.

Đứng trước những vấn đề như vậy, Đại lễ VESAK 
2014 với chủ đề Phật giáo góp phần thực hiện các 
mục tiêu thiên niên kỷ chính thức tuyên bố với thế 
giới sự gắn bó số phận và sự đồng hành của Phật 
giáo với toàn nhân loại trong việc tìm giải pháp cho 
những vấn đề mang tính toàn cầu.

Căn cứ vào những mục tiêu trên đây, theo thông 
báo thư mời viết bài của Ban tổ chức thì Đại lễ     
VESAK 2014 sẽ hướng đến các chủ đề chính:

1- Phật giáo góp phần vào mục tiêu Phát triển 
bền vững và tiến bộ xã hội

2- Phật giáo đối với vấn đề nóng lên toàn cầu và 
bảo vệ môi trường

3- Phật giáo đóng góp xây dựng một đời sống 
lành mạnh

4- Phật giáo trong xây dựng hòa bình và tái 
thiết

 5- Giáo dục Phật giáo (còn tiếp).
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LEÃ HAÈNG THUAÄN neùt vaên hoùa ñaëc thuø 
trong leã cöôùi cuûa ngöôøi con Phaät

Thích Huệ Thông 
(tiếp theo & hết)

MỤC ĐÍCH CỦA NGHI LỄ HẰNG THUẬN

Trong đời sống thế gian, sở dĩ gia đình không 
hạnh phúc, cuộc sống không hòa hợp, đó là do sự 
thiếu hiểu biết về nhau, chưa thật sự cảm thông 
nhau giữa chồng và vợ, dẫn đến tình trạng này là vì 
trước khi đôi nam nữ lấy nhau, thông thường là vì 
sự bộc phát của lòng ham muốn nhất thời, có thể 
gọi đó là sự luyến ái nhau và cũng có thể gọi đó là 
tình yêu thương nhất thời giữa nam và nữ. Do yêu 
thương mà không có chuẩn bị cho nền tảng hạnh 
phúc gia đình lâu dài nên đã dẫn đến xung khắc, đổ 
vỡ sau khi lập gia đình. Đây là tình trạng vốn phổ 
biến trong cuộc sống hôn nhân và gia đình trong 
xã hội chúng ta hiện nay. Đứng trước hoàn cảnh 
như vậy, Phật giáo sẽ đóng vai trò như thế nào và 
sẽ phải làm gì để trợ duyên cho gia đình Phật tử 
và những thanh niên Phật tử sắp bước vào ngưỡng 
cửa hôn nhân, để họ có được vốn liếng làm hành 
trang xây dựng cho mình một mái ấm, thật sự là 
một gia đình hạnh phúc.

Như chúng ta đã biết, lễ Hằng Thuận là nghi 
thức tương đối đặc biệt dành riêng cho lễ cưới được 
tổ chức trang nghiêm trọng thể tại chùa. Ngoài một 
vài lễ nghi truyền thống của một đám cưới như 
tuyên bố lý do, trao nhẫn cưới, nhận lời chúc tụng 
của hai họ, thì nghi thức Hằng Thuận trong ngày 
cưới mang đậm dấu ấn đạo đức tâm linh và trí tuệ 

của đạo Phật, cùng với những định hướng rất cụ 
thể giúp cho đôi vợ chồng có được một tương lai lạc 
quan tươi sáng trên tinh thần giác ngộ giải thoát. 
Khởi sự hôn nhân, lễ Hằng Thuận đã tạo điều kiện 
cho cô dâu chú rể được đảnh lễ chư Phật, được quy 
y Tam bảo, được chư Tăng đứng ra chứng minh hôn 
sự trong bầu không khí thiêng liêng ngay nơi chánh 
điện quả là một diễm phúc, đồng thời được quý 
Thầy tận tình hướng dẫn đạo lý vợ chồng trong đời 
sống hôn nhân như lời đức Phật đã dạy trong kinh 
Thiện Sanh hay kinh Ca Thi La Việt...

Trọng tâm thời pháp mà quý thầy thường chia 
sẻ với Phật tử trong lễ Hằng Thuận hầu như đều 
xoay quanh nội dung bài kinh Thi Ca La Việt mà đức 
Phật đã dạy về bổn phận và trách nhiệm giữa người 
chồng và người vợ. Liên hệ đến hôn nhân và hạnh 
phúc gia đình, để bảo đảm cho đời sống của gia 
đình Phật tử được hạnh phúc bền vững, đức Phật 
đã ân cần chỉ dạy: 

Người chồng phải có năm bổn phận đối với 
người vợ: 1/ Phải biết tôn trọng vợ. 2/ Không bất 
kính hay đối xử tệ bạc với vợ. 3/ Phải chung thủy, 
trung thành với vợ. 4/ Phải tin tưởng giao tài sản 
tiền bạc cho vợ quản lý. 5/ Phải sắm đồ nữ trang 
cho vợ một khi có điều kiện. 

Đồng thời đức Phật cũng đã dạy người vợ phải 
làm tròn năm bổn phận đối với người chồng: 1/ 
Phải luôn làm tròn bổn phận trong nhà. 2/ Phải vui 
vẻ tử tế với quyến thuộc bên chồng. 3/ Phải luôn 
chung thủy với chồng. 4/ Giữ gìn cẩn thận đồ trang 
sức và luôn coi sóc giữ gìn của cải đồ dùng trong 



nhà. 5/ Luôn siêng năng, không bao giờ trút tháo 
công việc cho người khác. 

 Mục đích chính của lễ Hằng Thuận là làm thế 
nào để cho đôi vợ chồng ý thức được tầm quan 
trọng của nền tảng đạo đức tâm linh trong đời sống 
gia đình, để từ đó hướng đến một đời sống hôn 
nhân thật sự an lạc, hạnh phúc. Để thực hiện được 
điều này, trước hết, đôi vợ chồng phải hết lòng yêu 
thương nhau, chung thủy, tôn trọng, quý kính lẫn 
nhau và luôn luôn hòa thuận với nhau, cùng nhau 
hướng đến những điều thánh thiện và cao thượng 
trong cuộc sống như hàm nghĩa của hai từ Hằng 
Thuận đã toát lên. 

 LỢI ÍCH THIẾT THỰC MÀ LỄ HẰNG THUẬN 
MANG LẠI CHO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA 
ĐÌNH

Khi nói đến những lợi ích thiết thực mà lễ Hằng 
Thuận đã mang đến cho những đôi vợ chồng trong 
ngày cưới, chúng tôi cho rằng, trước hết, những lời 
phát nguyện giữ gìn ngũ giới, tu hành thập thiện 
của đôi vợ chồng trước ngôi Tam Bảo, nhằm xây 
dựng một đời sống gia đình hạnh phúc bền vững, 
được xem là dấu ấn sinh động, vô cùng ý nghĩa 
trong ngày lễ cưới, điều này không chỉ tác động 
mạnh mẽ đến đời sống tâm linh của họ trong những 
ngày chung sống bên nhau, mà còn ảnh hưởng tích 
cực đến những người thân. Có thể nói đây là lợi 
ích thiết thực, vô cùng tốt đẹp cho đời sống hôn 
nhân và hạnh phúc gia đình của người Phật tử, nó 
đã mang lại nguồn cảm hứng “sống đạo” rất sâu 
lắng giữa đời thường mà đôi vợ chồng dễ dàng cảm 
nhận được, thật ra lễ Hằng Thuận không chỉ mang 
lại cho đôi vợ chồng trong ngày cưới mà cho tất cả 
những ai tham dự lễ Hằng Thuận một luồng sinh 
khí tươi sáng lành mạnh và thánh thiện.  

Trong những lời đức Phật dạy về bổn phận và 
trách nhiệm của người chồng và người vợ như đã 
nêu từ kinh Thi Ca La Việt, Ngài biết chắc rằng, 
không bao giờ nguồn hạnh phúc gia đình có được 
bởi từ đơn phương một chiều chỉ ở người chồng hay 
chỉ ở người vợ, và cũng sẽ không bao giờ có hạnh 
phúc nếu như người chồng giao tài sản cho vợ quản 
lý mà người vợ lấy tài sản đó đi đánh bài, đi chơi 
hụi hay là ăn xài phung phí, chính vì vậy đức Phật 
buộc người vợ phải có trách nhiệm gìn giữ tài sản 
mà chồng đã giao, hoặc khi người chồng mua sắm 
đồ đạc, nữ trang cho vợ thì đức Phật buộc người vợ 
phải biết quán xuyến công việc gia đình để chồng 
yên tâm ra ngoài làm công việc xã hội. 

Hay như người chồng phải trung thành với vợ, 
thì đức Phật lại buộc người vợ phải có trách nhiệm 

thủy chung với chồng, không phải chỉ biết kính trọng 
chồng mà phải biết kính trọng cha mẹ chồng v.v... 
nói chung, người chồng làm tròn năm bổn phận thì 
người vợ cũng phải chu toàn năm bổn phận, thì 
mới có thể hỗ tương cho nhau, quý Phật tử thực 
hiện được điều này thì đời sống gia đình chắc chắn 
sẽ đạt được một đời sống hạnh phúc bền vững lâu 
dài. Đây là lợi ích rất lớn mà quý Phật tử sẽ được 
thụ hưởng từ lễ Hằng Thuận, sự thật thì một lễ cưới 
bình thường không thể nào mang lại cho các bạn 
những điều lợi ích lớn lao như vậy. 

Trong kinh Thi Ca La Việt, đức Phật đã nêu lên 
một tương quan rất sâu sắc và thiết thực nữa, đó 
là, khi đôi nam nữ Phật tử đi đến hôn nhân và cùng 
thực hiện năm bổn phận trách nhiệm giữa hai vợ 
chồng như đức Phật đã dạy, lúc hai vợ chồng sinh 
con, nuôi dưỡng dạy dỗ con cái thì đức Phật lại dạy 
thêm những bổn phận của cha mẹ đối với con cái 
và bổn phận của con cái đối với cha mẹ, đây chính 
là nền tảng quan trọng để đảm bảo một cuộc sống 
hạnh phúc lâu dài, bền vững cho gia đình và cho 
cả con cháu sau này. Như vậy, nếu quý Phật tử 
triển khai thực hành những lời dạy của đức Phật, 
xây dựng một đời sống bình đẳng, tôn trọng, thủy 
chung, cảm thông chia sẻ, yêu thương gắn bó và 
cùng hướng đến một chân trời thánh thiện, thì chắc 
chắn rằng hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay của mỗi 
gia đình, khi đó, đời sống gia đình sẽ không có sự 
xung khắc, không còn đau thương và chắc chắn 
là sẽ không còn cái cảnh chồng ly dị vợ, vợ ly dị 
chồng, cha mẹ lìa xa con cái và ngược lại, quý Phật 
tử sẽ đạt được một đời sống an lạc hạnh phúc, có 
thể nói đây là những lợi ích lớn lao mang tính lâu 
dài bền vững, mà lễ Hằng Thuận đã mang đến cho 
gia đình, con cháu quý Phật tử.  

Nói về lợi ích sâu xa từ lễ Hằng Thuận mang 
đến, thì sự thẩm thấu và thực hành những lời giáo 
huấn của quý Thầy trong lễ Hằng Thuận cũng là 
điều tất yếu. Như trong kinh Tăng Chi, đức Phật 
cũng nhấn mạnh rằng một người phụ nữ thực hiện 
thật tốt đạo làm vợ thì “Sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú thiên giới”. Như vậy, 
chính ngay nơi đạo vợ chồng, nếu mỗi bên thực 
hiện đầy đủ các bổn phận, thì vẫn có thể được ngay 
quả phước sanh thiên, chứ chưa cần nói đến công 
quả do tu thập thiện.

 Đối với Phật tử, khi đã làm lễ Hằng Thuận, để 
kiến tạo cho mình một đời sống an lạc trong hiện 
tại và một số vốn tối thiểu trong kiếp lai sinh, tất 
nhiên quý Phật tử tự giác tự nguyện giữ gìn ngũ 
giới, tiến đến tu hành thập thiện, đồng thời trau 
dồi bốn đức hạnh từ bi hỷ xả, (xem tiếp trang 35)                            
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Lối đi thiền hành được cất trên những cọc cao tại 
Thiền Lâm Panditarama

Mặt tiền Thiền đường Shwe Oo Min

xöù sôû cuûa Xaù lôïi Phaät
Vieáng thaêm Myanmar 

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
(tiếp theo) 

Cũng muốn nói rằng, hiện nay rất nhiều Phật tử 
(kể cả không Phật tử) trên khắp thế giới kéo nhau 
về Myanmar, Thái Lan và một số quốc gia mà thiền 
phát triển mạnh và có những thiền sư nổi tiếng để 
học và thực hành. Nhiều doanh nhân và các nhà 
lãnh đạo lớn cũng tham gia các khóa thiền. Nhiều 
bạn trẻ chỉ tham gia các chương trình thiền ngắn 
ngày mà sau này trở thành những doanh nhân, 
những nhà quản lý xuất sắc thậm chí rất nổi tiếng. 
Tôi nhắm mắt lại và nhớ về Steve Job: Nếu không 
biết đến thiền, chắc hẳn thế giới này không có hãng 
Apple như ngày hôm nay?!

Khá nhiều người nước ngoài xin visa vào            
Myanmar để học và hành thiền. Vì visa chỉ cấp có 
thời hạn 1 -3 tháng (tùy thuộc bạn là công dân 
nước nào), nên những ai muốn tiếp tục hành thiền 
dưới sự hướng dẫn của thầy mình phải xin một loại 
visa riêng, hoặc xin gia hạn visa. Nếu không, bạn 
phải ra khỏi lãnh thổ Myanmar và xin visa mới để 
quay lại. 

Ngay tại Yangon, theo chỗ tôi được biết đã có ít 
nhất 5 trung tâm thiền cho phép người nước ngoài 
đến hành thiền. Ngoài thầy tôi, thiền sư Ashin 
Tejaniya, ở Myanmar có những vị thầy khác khá nổi 
tiếng mà khi nghe tên ai cũng biết. 

MYANMA – ĐẤT NƯỚC CỦA THIỀN VIỆN

Thiền là một môn khoa học. Thiền đã được các 
nước phương Tây nghiên cứu khá kỹ và họ đã ứng 
dụng thiền vào cuộc sống rất thực tế, rất có ích cho 
cuộc sống và công việc mỗi ngày.

Năm 2010, tôi "xuất gia" gieo duyên cùng hai 
anh bạn thân thiết, hai doanh nhân: Liên – Giám 
đốc một doanh nghiệp về tư vấn, và Khinh Phong – 
Giám đốc Marketing của Vinamilk. 

Tôi có duyên lành "xuất gia" trong 7 ngày rất 
tình cờ, bởi trước đó, năm 2009, tôi và Liên cùng 
tham gia một khóa thiền minh sát tuệ Vipassana 
10 ngày. Thầy làm lễ xuất gia cho chúng tôi và 
cũng đã hướng dẫn thiền tứ niệm xứ trong vòng 7 
ngày đó là thiền sư nổi tiếng Ashin Tejaniya, Viện 
chủ thiền viện Shwe Oo Min Dhammasukha của đất 
nước Myanmar. 

Vào giờ phút tôi đang viết những dòng chữ này, 
thì cả hai bạn tôi đã nghỉ việc tại hai cơ quan trên, 
trong đó Liên đã xuất gia hẳn thành nhà sư và đang 
tu tập tại một thiền viện trên đất Myanmar đặc biệt 
này. Chính vì vậy, nếu không viết về những thiền 
viện nơi đây thì quả là một thiếu sót.

Trường Thiền Pak Auk



Ví dụ thiền sư Mahasi Sayadaw chẳng hạn. Tuy nhiên, để 
tham gia những chương trình thiền này, quý vị cần chuẩn bị kỹ 
về mọi mặt: tâm lý, thời gian, quyết tâm. Phải biết gác công việc, 
gia đình, các mối quan hệ v.v... qua một bên để chỉ tập trung cho 
thiền. Nếu không sẽ rất lãng phí. 

Một điểm khác cũng muốn nói rằng ở Myanmar nơi thờ Phật, 
và nơi sống của các nhà sư là khác nhau. Các nhà sư không sống 
tại chùa, nơi thờ Phật. Các nhà sư ở, sinh hoạt và tu tập trong 
thiền viện. Cũng lưu ý quý vị một lần nữa rằng Myanmar là đất 
nước Phật giáo, và chùa cũng như thiền viện có ở khắp nơi, tại 
tất cả các địa phương trên cả nước. 

Chúng ta cũng cần biết rằng ở Myanmar có 2 nơi mà có thể 
hành thiền: trung tâm thiền và thiền viện. Trung tâm thiền là 
nơi tổ chức các khóa thiền ngắn hạn cho cả cư sĩ lẫn tu sĩ, tức 
cho cả giới xuất gia và tại gia. Thiền tứ niệm xứ rất phát triển ở 
Myanmar. Đến đây, các thiền sinh ngày đêm thực tập 4 oai nghi: 
đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Thời gian thiền mỗi ngày 
thường là ít nhất 10 tiếng, có nơi lên đến 20 tiếng. Mục đích của 
thiền là để tỉnh thức. Mục đích của thiền là để có tuệ (hay huệ), 
để giác ngộ và giải thoát (chứ không chỉ có mục đích có sức khỏe 
tốt như nhiều người vẫn nghĩ).

Mỗi trung tâm thiền có phương pháp và thời khóa biểu khác 
nhau. Ví dụ tại trung tâm thiền Mahasi, quý thiền sinh ngồi thiền 
tọa từ 40 phút đến 90 phút cho một thời khóa và sau đó đi thiền 
hành. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực tập xen kẽ giữa thiền 
tọa và thiền hành. 

Tuy nhiên, tại các trung tâm thiền theo trường phái của ngài 
U Ba Khin (mà sau này là ngài Goenka có duyên lành rất lớn để 
học được rồi mang về Ấn Độ và mang ra khắp thế giới) nơi mà tôi 
đã tham gia vài khóa thì sẽ tọa thiền liên tục từ 4 giờ sáng đến 
9 giờ tối, trừ lúc nghỉ ăn trưa và uống nước vào buổi chiều. Mỗi 
thời thiền không ít hơn một giờ đồng hồ và nghỉ giữa 2 thời chỉ 
từ 5 đến 15 phút. 

Quý vị sẽ hỏi, tại sao lại có thiền hành. Bản chất là để chống 
hôn trầm (tức buồn ngủ). Có những thiền sinh mới tập, đến các 
trung tâm thiền nhưng phần lớn thời gian là ngủ gật hoặc là ngồi 
ngủ. Kể ra như vậy là khá lãng phí thời gian. Chúng ta đến các 
trung tâm thiền để quán thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta cần 
cảnh giác cả với những cảm thọ như dễ chịu, khó chịu, buồn, 
nhức, mỏi, đau, tức v.v... Chúng ta quán tất cả để thấy được sự 
vô thường, khổ, vô ngã. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, nếu 
thiền tọa mà bị hôn trầm, chúng ta nên thiền hành và nên áp 
dụng pháp như lý tác ý khi thiền hành. 

Tại nhiều thiền viện, các thiền sinh được yêu cầu sống độc cư 
tức một mình. Chúng ta không được phép tiếp xúc với bất cứ ai, 
không được giao tiếp dù chỉ một ánh mắt hay cử chỉ. Thiền sinh 
chỉ được trình pháp với thầy. Mỗi thiền sinh thường được hướng 
dẫn rất cụ thể, được nhắc nhở phải tu tập nghiêm túc, miên mật, 
phải đặc biệt quý trọng Pháp, phải thật sự có quyết tâm ba la 
mật. Đặc biệt là phải giữ giới. Ngay cả với cư sĩ cũng giữ ít nhất 
là 8 giới hay 10 giới.

Thiền sư Mahasi Sayadaw

Thiền sư Shwe Oo Min
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Cá nhân tôi khuyên các bạn nên tìm hiểu về 
thiền viện Panditarama nơi thiền sư U Pandita   
Sayadaw làm viện chủ, trung tâm thiền Pa Auk 
nơi thiền sư Tawya Sayadaw hướng dẫn và trung 
tâm thiền Sunlun do hai thiền sư U Tiloka và U                                                                     
Thondera hướng dẫn. Sẽ có nhiều thông tin bổ ích 
và lý thú cho quý vị ngay bây giờ và trong tương lai. 
Để chuẩn bị cho một khóa thiền (nếu đủ duyên). 

Cũng phải nói thêm rằng, có nhiều trung tâm 
thiền được hướng dẫn bởi các cư sĩ. Ngài U Ba Khin 
là một ví dụ. Ngài đã hiểu khá rõ những lời dạy của 
đức Phật thông qua chính việc thực hành thiền. 

Ngài biết rất rõ rằng thiền giúp ích cho tất cả 
chúng ta, nhất là những ai đang quá bận rộn, 
những người có nhiều lo toan và bất an. Là một cư 
sĩ, Ngài thấy rõ rằng không mấy người có thể dành 
trọn đời cho việc thiền nên Ngài lập ra khóa thiền 
10 ngày. Rất nhiều quý sư thầy, sư cô cũng theo 
học các khóa thiền của Ngài, hoặc các học trò của 
Ngài, ví dụ như thiền sư Goenka chẳng hạn (ngài 
Goenka cũng là một cư sĩ Ấn Độ).

Thiền là một môn khoa học. Thiền đã được các 
nước phương Tây nghiên cứu khá kỹ và họ đã ứng 
dụng thiền vào cuộc sống rất thực tế, rất có ích cho 
cuộc sống và công việc mỗi ngày. Rất tiếc ở Việt 
Nam ta hình như thiền bị hiểu sai đi, thậm chí có 
nơi, có người cho rằng thiền là tôn giáo, là đạo?

Chính vì vậy, có người hiểu sai rằng thiền tức là 
chỉ ở trong chùa. Tiếc rằng họ chưa hề đi ra khỏi 
lãnh thổ Việt Nam, không đọc sách. Tôi mong rằng 
mỗi chúng ta nên đọc sách khoa học về thiền, dù 
chỉ một cuốn thôi, hoặc hãy cất công đến một trung 
tâm thiền ở bất cứ nước nào mà do một cư sĩ hướng 
dẫn.

Tôi cũng xin gửi kèm theo đây danh sách một số 
trung tâm thiền do một người bạn - thiền sinh cung 
cấp, để quý vị có cơ sở tìm hiểu và biết đâu lại có 
cơ duyên hành thiền, nhất là ở chính Myanmar, đất 
nước của Xá lợi Phật.   

 Trung tâm thiền minh sát tuệ Dhamma 
Joti 

Wingaba Yele Kyaung
Đường Nga HtatGyi Pagoda, 
Bahan Township, Yangon, Myanmarr
Tel: (1) 549 290
Liên lạc: Mr. Banwariji Goenka, Bandoola Inter-

national Ltd 
Địa chỉ. Số 134, Shwebontha Street, Yangon, 

Myanmarr
Tel: (1) 72467, 248 174, 248 175, Fax: 289 965

299, Bosundat Street, Yangoon, Myanmarr
Tel: [95] (01) 524 983; 281 277
Email:BANDOOLAMyanmarR@mtp400.stems.

com
Theo truyền thống của ngài U Ba Khin

Trung tâm thiền Chanmyay Yeiktha

55A Kaba Aye Pagoda Road
Kaba Aye P.O. Yangon (Rangoon) 11061
Tel: (01) 661479, Fax: 01- 667050
Email: chanmyay@mptmail.net.mm 
Web site: www.chanmyay.org 
Thiền sư hướng dẫn. Sayadaw U Janaka
Theo truyền thống Vipassana với phương pháp 

Mahasi Sayadaw.

Trung tâm thiền Hmawbi - Chanmyay 
Yeiktha

No. 588, No. 3 Block, Hmawbi Township, Yan-
gon, Myanmarr

Tel: (01) 620-321
Email: chanmyay@mptmail.net.mm 
Web site: www.chanmyay.org 
Thiền sư hướng dẫn: Sayadaw U Janaka
Theo truyền thống: Vipassana với phương pháp 

Mahasi Sayadaw

Đại học Phật giáo Nguyên thủy                                    
International Theravada Buddhist University

Dhammapala Hill, Mayangone P.O.
Yangon, Myanmarr
Tel: 095-1-665673 / 095-1-660171
Fax: 095-1-665728 / 095-1-660789
Trung tâm thiền Mahasi Sasana Yeiktha
Buddha Sasana Nuggaha Organisation
16, Sasana Yeiktha Road, Yangon, 11201Myan-

marr
Tel: 01 541971, 552501
Fax: 289960, 289961
Email: Webmaster@mahasi.com 
Web site: www.mahasi.com
Theo truyền thống: Satipatthana Vipassana

Trung tâm thiền Mahavijayaransi Vijjalaya 
& Mahātularansi Dhamma Yeiktha 

Kya-Swa Chanung (Valley) 
Sagasaing Hills, Sagaing Township, Myanmarr 
Tel: 0011 95 72 21541 
Fax: 0011 95 72 22034
Email: ulkyaswa@Myanmarr.com.mm
Thiền sư hướng dẫn: Ngài Sayadaw U Lakkha-

na 
Theo truyền thống: Vipassana using the Mahasi 

Sayadaw method.



Trung tâm thiền Mann Ai Khur Tai

Dhamma Yeiktha Street, Lashio
Bang Shan, Myanmarr
Liên lạc: Zao Sra Pannavamsa, Zao Gandhama
Tel: 82-23618
Theo truyền thống: Nguyên thủy Theravada
Thiền sư hướng dẫn: Sao Gandhama
Trung tâm thiền Panditarama
80 A, Thanlwin Road
Shwe Gon Dine P.O., Bahan
Yangon, Myanmarr (Burma)
Tel: (951) 535448, 705525
Web site: web.ukonline.co.uk/buddhism/pandita.htm
Thiền sư hướng dẫn: Ven. Sayadaw U Pandita
Theo truyền thống: Vipassana using the Mahasi Sayadaw        

method

Trung tâm thiền Panditarama (Shwe Taun Gon)

Tel. 0095-1-535448 and 0095-1-705525
Trung tâm thiền này cách Yangon khoảng 1 giờ đi xe 

Trung tâm thiền Pak Auk

Đường U Khan Sain
653 Lower Main Road
Mawlamyine, Mon State, Myanmarr
Tel: 032 22132
Web site: www.paauk.org 
Thiền sư hướng dẫn: Ven. Pa Auk Sayadaw
Liên lạc với: U Thet Tin, 30 Myananda Lane, Kyank Grove Quarter, 

Yankin Township, Yangon
Theo truyền thống: Pak Auk method of meditation

Trung tâm thiền Saddhamma Ransi

7 Zeyar Khemar Road,
Mayangone 7SHP. Yangon, Myanmarr
Thiền sư hướng dẫn: Ngài Sayadaw U Kundala
Theo truyền thống: Vipassana / Mahasi Sayadaw

Trung tâm thiền quốc tế Shwe Oo Min 

Aung Myay Thar Yar Road
Gone Tala Poung village
Mingaladon township
Yangon, Myanmarr
Tel. +95-1- 636402. 
Email: headway@mptmail.net.mm
Theo truyền thống: Cittanupassana Vipassana
Thiền sư hướng dẫn: Ven. Sayadaw U Tejaniya

Trung tâm thiền Myanmar Shwe Oo Min Dhamma Thukha 
Yeikta

North Okkalapa, Yangon 
Tel: 664807
Theo truyền thống: Cittanupassana Vipassana.

Thiền sư HT U Pandita Sayadaw

Ngài Pak Auk

Sayagyi U Ba Khin
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ñoái thoaïi

Ngoâi chuøa vuøng 
Bieån ñaûo Toå Quoác

Bài & ảnh: Chơn Minh 

Dưới nắng nóng gay gắt giữa trưa của 
vùng biển đảo, chúng tôi loay hoay với 
hành lý để ra sân bay Phú Quốc về TP 
Hồ Chí Minh trước giờ chuyến bay VN 

1816 khoảng 2 giờ đồng hồ, chủ đích của đoàn Phật 
tử chúng tôi là sau khi du lịch phong cảnh xong là 
quyết định ghé thăm và hùn phước vào ngôi chùa 
thuộc Phật giáo Nam Tông Khmer (Theravāda) 
đang được xây dựng ở giai đoạn đổ móng nằm trên 
triền Dốc Quỷ (tên địa phương gọi) thuộc ấp Đường 
Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên                                                                                       
giang. Chùa Bồ Đề Hải Đảo (Bodhidiparāma) được 
thành lập theo quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 
26/5/2011 do đề xuất của Ban Trị sự Hội ĐKSSYN 
tỉnh Kiên Giang. Trụ trì là HT. Trần Phương (Ủy viên 
HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam, Ủy viên Thường 
trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó Ban 
Thường trực BTS GHPGVN huyện Phú Quốc.

Chùa nằm trên triền núi, một khu rừng đồi vừa 
được phát quang khoảng hơn 1 héc-ta và các công 
nhân thuộc công ty xây dựng Anh Hào của tỉnh Trà 
Vinh mà đại diện là ông Tăng Văn Chấn (anh Hào), 
Giám đốc đang trực tiếp thi công xong phần đổ 
móng nền chùa. Nơi chánh điện tạm thờ Phật là hai 
nhà mái tôn đơn sơ che chắn bằng những tấm tôn 
vang rền tiếng kêu khi từng cơn gió biển thổi tạt 
vào. Giai đoạn khai sơn này được xem như “Lủa thử 
vàng, gian nan thử sức”. Khó khăn và thiếu thốn đủ 
bề từ cơ sở vật chất, điều kiện sống lẫn những khó 
khăn về tài chánh, tất cả đổ dồn lên vai HT. Trần 
Phương, nhưng sao tôi thấy trên khuôn mặt của các 
sư Sadi Châu Sang và Dương Trắng không có một 
biểu hiện lo âu nào, lẫn cả anh Chấn, miệng vẫn nở 
nụ cười thật tươi chào đón khách viếng thăm chùa, 
và trong mắt của họ vẫn ngời một niềm tin mạnh 
mẽ vào sự hộ trì của Chư Thiên và Phật Pháp.

Trò chuyện thân mật qua chung trà với Hòa 
thượng cùng các Sư khiến chúng tôi thầm cảm phục 
ý chí và nghị lực phi thường để đương đầu với khó 

khăn, thiếu thốn của tập thể những con người đang 
kiên cường lao động nơi đây. Chúng tôi đã tranh thủ 
thực hiện phần phỏng vấn HT. Trần Phương trong 
tiếng reo của gió biển làm thức tỉnh niềm tâm linh 
sâu thẳm trong chúng tôi.

PV: Xin HT giới thiệu sơ bộ về chùa Bồ Đề Hải 
Đảo mà ngài đang phụ trách xây dựng?

HT. Trần Phương: Theo đề nghị sáng lập của 
Ban Trị sự - Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, và sau 
quá trình rất gian nan trong việc xin giấy phép đúng 
cấp quản lý nên chùa đã được Chính phủ cấp đất 
(thành lập theo Quyết định 1159/ QĐ-UBND ngày 
26/5/2011), nhờ sự can thiệp trực tiếp của lãnh 
đạo tỉnh Kiên Giang và các Ban ngành Đoàn thể 
với Trung ương và Bộ Quốc phòng, nên giấy phép 
thành lập chùa được thành tựu và được phép xây 
dựng mới, và Sư được bổ nhiệm về làm trụ trì. Ngày 
05/5/2013 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
và Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang 
đã tổ chức lễ khởi công “Đặt viên đá đầu tiên” xây 
dựng ngôi chánh điện chùa. 

Đổ nền chùa



PV: Xin HT cho biết lý do việc thành lập chùa Bồ 
Đề Hải Đảo?. 

HT. Trần Phương: Trước yêu cầu chung về 
xiển dương Phật pháp của PGNT, và nguyện vọng 
của đa số đồng bào Phật tử người Khmer đang sinh 
sống tại huyện đảo Phú Quốc, nên Nhà nước chấp 
thuận cho thành lập ngôi chùa để bà con trên đảo 
có chỗ sinh hoạt tâm linh theo truyền thống.

PV: Xin HT cho biết khái quát về quá trình xây 
dựng chùa? Quỹ thời gian cần thiết?.

HT. Trần Phương: Từ khi mới thành lập đến 
nay chùa mới xây dựng được các cơ sơ tạm bằng 
tôn như Chánh điện, Giảng đường, Tăng xá, và nhà 
bếp để bà con Phật tử lui tới sinh hoạt, từ đó mới 
tiến hành xây dựng Chánh điện với thời gian dự 
kiến 5 năm là hoàn tất nếu có đủ kinh phí, tổng kinh 
phí dự trù khoảng 25 tỷ đồng, bề ngang chánh điện 
là 25m, và chiều dài là 39m, cao 36m, và diện tích 
khoảng gần 1000m2 tầng. Theo như bản vẽ thiết kế 
thì chánh điện chùa Bồ Đề Hải Đảo lớn hơn bất kỳ 
chùa Nam Tông Khmer ở miền Tây.

PV: Thưa HT trong việc xây dựng chùa, thì đâu 
là nguồn tài chính trợ giúp chính?

HT. Trần Phương: Nguồn tài chính cho việc 
xây dựng là do nơi Phật tử cúng dường mà đa số là 
Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ vì thông tin 
về việc xây dựng chùa ít phổ biến nên nhiều người 
chưa biết. Tôi hy vọng trong tương lai khi được Tạp 
chí PGNT, và các trang Web khác đăng bài thì Phật 
tử mới biết và hỗ trợ cho chùa. Về mặt Chính quyền 
địa phương chỉ hỗ trợ cho chùa về mặt pháp lý và 
tạo điều kiện dễ dàng cho chùa được hoạt động, về 
Giáo hội cũng vậy tất cả đều tạo điều kiện giúp cho 
chùa hoạt động tốt.

PV: Trong việc xây dựng chùa thì có thí chủ chính 
không? HT có nhắn nhủ gì với Phật tử không?

HT. Trần Phương: Về đóng góp xây chùa thì 
có hai mảng: thí chủ Phật tử TP. HCM là một mảng 
còn mảng khác là thí chủ bốn phương. Sư kỳ vọng 
ngày càng có nhiều Phật tử hữu duyên trợ giúp cho 
Sư hoàn thành được việc xây dựng chánh điện nhà 
chùa. Sư gởi lời cảm ơn sự trợ giúp của Ban Biên 
tập Tạp chí PGNT đã giúp quảng bá chùa Hải Đảo 
Phú Quốc, và kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước 
để hỗ trợ cho việc xây dựng ngôi chùa mới này sớm 
được hoàn thành như ý nguyện. Không phân biệt 
hệ phái nào nhà chùa cũng mong đón nhận những 
tấm lòng hảo tâm của Phật tử nói chung, các du 
khách khi đến với Phú Quốc xin hoan hỷ trợ duyên 
cùng Sư để công trình Phật sự này sớm hoàn thành. 
Sư cũng cung kính và tri ân HT. Thiện Tâm, Tổng Bên trong chánh điện tạm

HT. Trần Phương trụ trì chùa

Biên tập Tạp chí PGNT đã quan tâm đến và đưa 
tin về việc xây dựng chùa Bồ Đề Hải Đảo. Sư cũng 
kính mong các vị Doanh nhân Việt Nam tùy duyên 
hỗ trợ kinh phí cho chùa trong việc xây dựng thành 
công ngôi chùa PGNT tại vùng biển đảo Phú Quốc 
đầy khó khăn này. 

Kính mong quý Phật tử cùng quan tâm ủng hộ 
đóng góp đến chùa Bồ Đề Hải Đảo tại vùng biển 
đảo Phú Quốc theo địa chỉ sau: 

Điện thoại liên lạc Sư Trần Phương (trụ trì chùa) 
0949.334 430

Số Tài khoản: Vietcombank: 0091000567909
Tên tài khoản: TRẦN PHƯƠNG
Website: bodehaidao.com.
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Ñôn giaûn laø ngöôùc nhìn leân cao
SOÁNG TÍCH CÖÏC

Quang Chiếu (sưu tầm)

CHUYỆN VỀ LOÀI CHIM Ó:
Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, 

với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn toàn 
không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì 
cho dù vẫn có khả năng bay lên, nhưng con chim 
này sẽ hoàn toàn trở thành một... tù nhân.

Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt 
đất lên, với đoạn “chạy đà” khoảng 3-4m. Không có 
quãng đường để chạy, thì theo thói quen, chú chim 
thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên, mà sẽ 
chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” 
nhỏ chẳng hề có mái!

CÂU CHUYỆN VỀ CON DƠI:
Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào 

buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, lanh lợi đến 
mức ấn tượng.

Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa 
điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc 
một mặt phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là 
lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và tất nhiên, 
một cách đau khổ.

Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ 
cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó, nó có thể 
tung mình vào không trung. Và ngay lập tức, nó bay 

lên như một tia chớp.
CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI ONG NGHỆ:
Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc lớn 

không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi 
chúng ta lôi nó ra.

Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía 
trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó 
thoát ra qua các mặt bên, hoặc qua... đáy cốc. Nó 
sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường 
nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại 
mình.

CÂU CHUYỆN VỀ CON NGƯỜI:
Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như 

con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật 
lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của 
mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một 
giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn lên cao 
hơn – hay nhìn hướng tới phía trước.

Nhìn ngược lại, có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn 
quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, và 
nhìn tới phía trước, đó là cách sống lạc quan, và tinh 
thần tích cực, nhiều hy vọng chính sẽ giúp bạn tìm ra 
giải pháp trong hầu hết các trường hợp.

Có một tác giả đã viết: “Khi không có giải pháp 
nào xuất hiện ngay trước mắt, thì con người rất dễ 
kết luận rằng không có một giải pháp nào cả. Nhưng 
thực tế đã chứng minh, từ lần này sang lần khác, 
rằng giả thuyết đó là sai lầm”.

Chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn, rộng hơn tình 
huống hiện tại, rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay 
trước mắt mình, Sống đơn giản, yêu thật lòng, quan 
tâm sâu sắc, nói lời tới phía trước. Đó là câu trả lời 
cho mọi vấn đề.

SUY NGAÃM

Khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay 
trước mắt, thì con người rất dễ kết luận rằng 
không có một giải pháp nào cả. Nhưng thực 
tế đã chứng minh, từ lần này sang lần khác, 
rằng giả thuyết đó là sai lầm... Bạn hãy nghe 
những câu chuyện này nhé... 



Cố quốc vương Sihanouk

BÀI VIẾT NÀY NHẰM CUNG CẤP 
CHO BẠN ĐỌC NHỮNG THÔNG TIN 
MỚI VỀ PHẬT GIÁO CAMPUCHIA 
HIỆN NAY.

vaên thô

PHAÄT GIAÙO CAMPUCHIA vaø 
Keát quaû toång tuyeån cöû naêm 2013

Đặc biệt, là sự chi phối ngày càng lớn 
của các hoạt động chính trị đối với 
Phật giáo Campuchia, ngày càng làm 
tăng tính thế tục của cộng đồng Phật 

giáo mang tính xuất thế này, và một hệ quả đáng 
lưu tâm là sự phân hóa, chia rẽ, thậm chí mâu 
thuẫn, xung đột. Qua những sự kiện của Phật giáo 
Campuchia, mặt trái của tiến trình nhập thế Phật 
giáo đã bộc lộ, và là điều đáng cho giới nghiên cứu 
Phật học quan tâm, tìm hiểu.

95% dân số Campuchia đều theo đạo Phật. Và 
hầu như 100% chính khách, thành viên hoàng gia, 
nhân sự chính phủ, đại biểu quốc hội Campuchia 
đều theo đạo Phật. Phật giáo có tác dụng đoàn kết 
chính trị ở Campuchia, nhưng ngược lại, chính trị lại 
có xu hướng phân hóa Phật giáo Campuchia.

Lần này, sau cuộc tổng tuyển cử quan trọng ở 
Campuchia tháng 7/2013 vừa qua, sự phân hóa 
chính trị Campuchia có thể dẫn đến một tầng nấc 
mới của sự phân hóa Phật giáo Campuchia.

TIẾN TRÌNH PHÂN HÓA PHẬT GIÁO                         
CAMPUCHIA 

Phật giáo có mặt ở Campuchia muộn nhất vào 
thế kỷ V sau CN, và trở thành quốc giáo vào thế kỷ 
XIII. Trong nhiều thế kỷ sau đó, Phật giáo đã phát 
triển rực rỡ ở Campuchia. Đặc biệt, cộng đồng Phật 

giáo nước này đã hầu như miễn nhiễm trước làn 
sóng cải đạo từ phương Tây. Ngược lại, Phật giáo 
trở thành nhân tố quan trọng trong việc đoàn kết 
dân tộc Khmer. 

Năm 1855, sự phân hóa đầu tiên trong Phật giáo 
Campuchia được ghi nhận bằng việc du nhập phái 
Dhammayuttika Nikaya. Tuy nhiên, trước hết, đây 
là một sự phân hóa thuần túy tôn giáo và chủ động. 
Vua Norodom (1834-1904) của Campuchia đã cung 
thỉnh một vị hòa thượng Khmer tu học tại Thái Lan 
theo truyền thống Dhammayuttika Nikaya lên ngôi 
vị Tăng thống Dhammayuttika tại Campuchia, trụ 
trì Wat Botum Vaddey, một ngôi chùa xây dựng 
riêng cho phái Dhammayuttika Nikaya. 

Như vậy Phật giáo Campuchia đã chia thành 2 
phái:

- Maha Nikaya, và
- Dhammayuttika Nikaya

Với bề ngoài, có vẻ đây là việc phân phái chủ 
động và thuận túy nội bộ của Phật giáo Campu-
chia, nhưng đã có những lời đồn đãi về ảnh hưởng 
chính trị lên giáo phái mới thành lập được coi là 
xuất xứ từ Hoàng gia Thái Lan, có sự tác động của 
Hoàng gia Thái Lan. Yếu tố chính trị Hoàng gia Thái 
Lan đối với Phật giáo Dhammayuttika Nikaya của            
Campuchia là có thật. 

Minh Thạnh
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Vì vậy, sự phân hóa vào nửa sau thế kỷ XIX của 
Phật giáo Campuchia vẫn có thể được coi là có yếu 
tố chính trị, dù là mờ nhạt. 

Yếu tố chính trị còn thể hiện ở việc Hoàng gia 
Campuchia đã có sự hậu thuẫn lớn lao đối với 
Dhammayuttika Nikaya. Hoàng gia là một lực lượng 
chính trị. Vì vậy, sự hậu thuẫn này sẽ không tránh 
khỏi màu sắc chính trị. Phái Maha Nikaya tất yếu 
không tránh khỏi thái độ không hài lòng nào đó. 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Phật giáo          
Campuchia vẫn tuân thủ truyền thống xuất thế, dù 
có 2 phái, và một phái gắn với Hoàng gia. Cuộc vận 
động chính trị chủ nghĩa xã hội Phật giáo do quốc 
vương Sihanouk tiến hành không có mấy tác động 
đến cộng đồng Phật giáo. Cuộc vận động này giới 
hạn chủ yếu trong giới Phật tử mà nhà vua là người 
đứng đầu. 

Trong cuộc đảo chính lật đổ quốc vương                     
Sihanouk do tướng Lon Nol tiến hành ngày 
18/3/1970, may mắn là Phật giáo Campuchia 
không bị lôi cuốn vào cuộc xung đột. Đã không có 
Phật giáo của Lon Nol và Phật giáo của Sihanouk. 
Lời kêu gọi toàn dân nổi dậy chống đảo chính của 
Sihanouk phát qua Đài Phát thanh Bắc Kinh ngày 
22/3/1970 tất nhiên, gồm cả Phật giáo, nhất là giới 
tăng sĩ, một lực lượng có tiếng nói quan trọng trong 
xã hội. 

Tuy vậy, giới Phật giáo Campuchia không bị 
vướng vào vòng xoáy bạo lực cuối tháng 3/1970 
(một cuộc xung đột mà xe tăng được dùng để 
chống lại dân thường không vũ khí với hàng trăm 
người bị giết). 

Nội chiến bùng nổ ở Campuchia, nhưng nhìn 
chung Phật giáo Campuchia không phân hóa lớn vì 
nội chiến, dù vẫn phải chịu tác động trực tiếp của 
chiến tranh. Sự hiện diện của Phật giáo trong các 
phe phái của cuộc nội chiến Campuchia 1970-1975 
hết sức mờ nhạt.

Phật giáo Campuchia vẫn gắn bó với Phnôm 
Pênh. Lon Nol cũng tấn phong giáo phẩm Phật giáo 
như Shihanouk. 

Chỉ tránh được vòng xoáy xung đột cho tới tháng 
4 năm 1975, Phật giáo Campuchia đã bị chính quyền 
Campuchia dân chủ xóa bỏ. Lần này, biến cố chính 
trị đã tác động đến Phật giáo Campuchia một cách 
thảm khốc. Từ giữa năm 1975 đến đầu năm 1979, 
Phật giáo Campuchia bị hủy diệt hoàn toàn. Hầu 
hết chùa chiền bị phá hủy. Tăng đoàn bị giải tán, 
sát hại và truy bắt. 

Tháng 9/1979, nhận thức vai trò quan trọng 

của Phật giáo trong công cuộc hồi sinh đất 
nước Campuchia, chính phủ Cộng hòa Nhân dân                            
Campuchia đã phục hồi Phật giáo Campuchia. Các 
vị sư Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đã được mời 
sang Phnôm Pênh truyền giới cho những chư tăng 
Campuchia đã hoàn tục, Phật giáo Campuchia được 
hồi phục và thống nhất. 

Tuy nhiên, đến năm 1987, Sihanouk, trong vai 
trò người đứng đầu của “Chính phủ Liên minh         
Campuchia dân chủ”, một tổ chức lưu vong, đã 
tổ chức bổ nhiệm tăng sĩ Bou Kry, sống lưu vong 
tại Pháp làm “Pháp chủ”. Sự phân hóa theo các xu 
hướng chính trị đã định hình ở Campuchia, với Phật 
giáo Campuchia trong nước và Phật giáo lưu vong. 

Năm 1991, trong khuôn khổ giải pháp chính trị 
cho Campuchia, Sihanouk trở lại ngôi vua, và với 
quyền hạn này, tăng sĩ Bou Kry được phong làm 
Tăng thống phái Dhammayuttika Nikaya. Trong khi 
đó, từ năm 1981, Hòa thượng Tep Vong đã được 
suy cử làm tăng thống Phật giáo Campuchia. Trong 
bối cảnh mới, Hòa thượng Tep Vong trở thành tăng 
thống phái Maha Nikaya. 

Tình trạng như thế kéo dài cho đến năm 2006, 
khi Hòa thượng Tep Vong được suy cử làm Đức Tăng 
Thống tối cao, Hòa thượng Nong Nghet giữ ngôi vị 
Tăng thống phái Maha Nikaya, và Hòa thượng Bou 
Kry giữ chức vụ Tăng thống phái Dhammayuttika 
Nikaya. 

Cùng vào trong thời gian này, chấp chính        
Campuchia là hai đảng chính trị chủ yếu của             
Campuchia là Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng 
Bảo Hoàng. Như thế sự phân hóa 2 phái Phật giáo 
Campuchia trùng với sự phân quyền giữa hai đảng 
lớn. Diện mạo chính trị của Campuchia đã in dấu 
vết lên Phật giáo Campuchia. 

Việc Hòa thượng Tep Vong được suy cử lên ngôi 
vị Tăng thống tối cao của Campuchia phản ánh 
sự phát triển tình hình chính trị Campuchia có lợi 
cho Đảng Nhân dân Campuchia. Đảng Nhân dân                                                                                   
Campuchia giành thắng lợi trong cuộc tổng 
tuyển cử năm 2003, nắm đa số trong quốc hội                          
Campuchia, tiến lên giữ thế thượng phong chính trị 
trong Chính phủ liên hiệp được lập vào năm 2004. 

Cục diện Phật giáo Campuchia xoay chuyển theo 
cục diện chính trị Campuchia. Trong cuộc Tổng 
tuyển cử năm 2008, đảng Bảo Hoàng Funcipec chia 
rẽ. Các đảng thành lập từ Đảng Bảo Hoàng suy yếu 
và thất bại trong bầu cử. Đảng có tên Sam Rainsy 
tên của người lãnh đạo, giành được vị trí thứ 2 
trong cuộc tổng tuyển cử Campuchia 2008 và trở 
thành đảng đối lập chính (còn tiếp). 



Phaät Hoaøng Traàn Nhaân Toâng

Non thieâng phong truùc toïa thieàn 
Loøng Ngaøi thaáu hieåu noãi nieàm nhaân gian 
Hoùa Phaät veà coõi nieát baøn 
Chöõ Taâm ôû laïi traàn gian cöùu ñôøi … 

Con Ñöôøng Khai Taâm

Rôøi xa tuyeät ñænh uy quyeàn
Ngöôøi vaøo Yeân Töû giöõa mieàn non thieâng
Ngaøy ngaøy ñoïc saùch thaùnh hieàn
Giaùc Taâm phaùt trieån doøng thieàn Truùc Laâm
Leàu tranh, haøi coû, aùo thaâm
Chim ca, tieáng suoái trong ngaàn thaûnh thôi
Ñeâm ñeâm thaêm thaúm sao trôøi
Taâm trong, Trí saùng thieàn nôi gioù ngaøn
Nhaäp theá ñi khaép baûn laøng
Giaùc ngoä giaùo hoaù môû mang ñaïo trôøi
Thoaùt meâ cho moïi kieáp ngöôøi
Vöôït leân ñau khoå xaây ñôøi yeân vui ...

VUA PHAÄT

Ñöôøng Thieàn thaáp thoaùng trong maây
Ngaøi xuoáng thieàn vieän Quyønh Laâm kinh ñaøn
Hoà Thieân khai môû taêng ñoaøn
Ngoaï Vaân thieàn ñònh giöõa ngaøn vì sao
Vieân tòch töïa giaác chieâm bao
Ñaéc ñaïo hieån Phaät bay vaøo coõi tieân
Traàm thôm göûi choán cöûa thieàn
Giaùc Hoaøng Phaät Toå doøng thieàn Truùc Laâm
Nhaäp theá Phaät ôû taïi taâm
Doøng ñaïo thuaàn Vieät tröôøng xuaân giöõa ñôøi...

Trôû veà coá höông

Vua Traàn trôû veà coá höông
AÙo naâu, gaäy truùc thænh chuoâng chuøa Quyønh
Thaúm saâu trong traùi tim mình
Goác caây, daùng nuùi boùng hình tieàn nhaân
Ngöôøi veà ngôøi saùng chöõ Taâm
Maây bay treân ñænh Ngoïa Vaân traéng ngaàn...

Vũ Xuân Hồng 

Vũ Xuân Hồng 

Vũ Xuân Hồng 

Vũ Xuân Hồng 
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(tiếp theo trang 23)
sống một đời sống thiện lành, đạo đức vị tha, 
nghiêm khắc với mình, khoan dung độ lượng với 
người, suy nghĩ điều chánh đáng, nói lời chánh 
ngữ, hành nghiệp chánh nghiệp… Chính nhờ vậy 
mà đời sống hiện tại sẽ gặt hái những điều tốt đẹp. 
Có thể nói đây là lợi ích thiết thực nhất mà lễ Hằng 
Thuận đã mang lại cho đôi vợ chồng sau ngày cưới.

Như chúng ta biết, lễ Hằng Thuận của Phật 
giáo là nét văn hóa mang bản sắc dân tộc, không 
những vậy, lễ Hằng Thuận còn phát huy một 
cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm 
linh, định hướng con người sống hữu ích trong 
đời sống gia đình, xã hội, qua đó góp phần tích 
cực cống hiến công sức cho Tổ quốc cho dân tộc. 
Từ đó chúng ta có thể nói rằng, lễ Hằng Thuận 
là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện 
nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo 
đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, 
là nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật giáo trong 
lãnh vực hôn nhân gia đình đối với người Phật 
tử. 

 Khi đã cảm nhận những giá trị thiêng liêng 
cao cả cũng như lợi ích thiết thực của lễ Hằng 
Thuận như đã trình bày, chúng tôi mong rằng, 
khi tổ chức cưới hỏi, quý Phật tử nên xin phép 
quý thầy đến chùa làm lễ Hằng Thuận, vì khởi 
đầu cho một bước ngoặc lớn trong đời người mà 
được tổ chức tại chốn thiền môn nghiêm tịnh thì 
quả là phước duyên lớn lao cho đôi vợ chồng, 
chúng tôi nghĩ rằng, sẽ không có một đại tiệc 
hoành tráng nào có thể sánh bằng lễ Hằng Thuận 
trang nghiêm thanh tịnh như ở chùa, từ sự khởi 
đầu tốt đẹp này quý Phật tử lại được thầy trụ trì 
giảng giải ý nghĩa và nguyên nhân dẫn đến hạnh 
phúc trong đời sống gia đình, thì hôn nhân của 
quý vị càng trở nên ý nghĩa, hoàn toàn có hy 
vọng hướng đến một tương lai tươi sáng.

 Trong sinh hoạt Phật giáo hiện nay, người 
thường xuyên gần gũi tiếp xúc với Phật tử nhiều 
nhất phải nói đến các vị trụ trì, là người trực tiếp 
hướng dẫn những người Phật tử sơ cơ hoặc lần 
đầu tiên bước đến cửa chùa, do vậy, quý thầy trụ 
trì đóng một vai trò rất quan trọng trong công 
cuộc hoằng pháp. Ý thức được điều này, thiết 
nghĩ quý thầy trụ trì nên quan tâm nhiều hơn 
vào việc hướng dẫn Phật tử hướng đến một hôn 
nhân trên nền tảng đạo đức và trí tuệ của Phật 
giáo như chúng tôi đã trình bày; đồng thời vận 
động, tạo điều kiện hoặc trợ duyên cho Phật tử 
của mình khi tiến tới hôn nhân nên đến chùa làm 
lễ Hằng Thuận, nhân đó giúp Phật tử đạt được 
chân hạnh phúc trong đời sống gia đình.
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(tiếp theo trang 10)
đẩy mạnh quảng bá du lịch tâm linh Phật giáo Việt 
Nam đến với nhân dân Lào và Campuchia tạo sự 
viếng thăm lẫn nhau tương xứng đối với khách du 
lịch và tăng ni Phật tử của cả ba nước.

Thúc đẩy việc quan tâm, tìm hiểu lẫn nhau giữa 
tăng ni sinh Phật giáo ba nước Việt Nam – Lào – 
Campuchia là một yêu cầu quan trọng để đạt đến sự 
hiểu biết, đoàn kết. Chúng tôi nghĩ rằng các trường 
Phật học hàng đầu của ba nước nên tổ chức biên 
soạn một chuyên đề chung về Phật giáo ba nước, để 
đồng thời giảng dạy ở các trường Phật học lớn. Các 
học bổng nghiên cứu dành cho tăng ni của 3 nước 
để nghiên cứu Phật giáo ở các nước tương ứng cũng 
cần được cân nhắc.

Một đề xuất cụ thể nữa là hiện nay du học sinh 
đến từ Lào và Campuchia, nơi tín đồ Phật giáo chiếm 
80-90% dân số, theo học tại Việt Nam, chủ yếu là 
ở Hà Nội và TP. HCM, khá đông đảo. Một số lớn du 
học sinh này tất nhiên theo đạo Phật Theravada. 
Do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, hoạt động tôn 
giáo, mà cụ thể là Phật giáo, của một số lớn du học 
học sinh Lào, Campuchia có thể trở ngại. Phật giáo 
Campuchia và Lào có thể nghĩ đến việc cử tu sĩ đến 
tu tập tại các chùa Phật giáo Nguyên thủy hiện có 
tại TP. HCM, tổ chức sinh hoạt Phật giáo hướng đến 
số du học sinh này, giúp họ gìn giữ đạo Phật, không 
gián đoạn nếp sinh hoạt tôn giáo.

Một trong những kênh để tăng ni Phật tử ba nước 
tìm hiểu, giao lưu với nhau là truyền hình. Chương 
trình Phật giáo Lào và Campuchia có nhiều trên các 
kênh truyền hình Lào và Campuchiam nhưng khán 
giả Việt Nam không có thuận duyên để thu xem. 
Trong khi đó, trên kênh truyền hình An Viên, các 
chương trình Phật giáo nước ngoài phần lớn là các 
chương trình Trung Quốc. Cung cấp hiểu biết về Phật 
giáo Lào, Campuchia chủ yếu là các chương trình ký 
sự, phim tài liệu do các đài truyền hình ở Việt Nam 
sản xuất. Từ thực tế trên, chúng tôi đề nghị đến khả 
năng trao đổi chương trình nội dung Phật giáo giữa 
các đài truyền hình liên hệ ở ba nước Việt Nam – Lào 
– Campuchia.

Cuối cùng, xin được nghĩ đến một hình thức 
liên kết nào đó giữa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo                
Campuchia, Phật giáo Lào. Có thể đó là một dạng hội 
nghị định kỳ giữa tăng ni Phật tử ba nước, tổ chức 
các cuộc gặp gỡ Phật giáo luân phiên tại các thành 
phố lớn ở ba nước, hay một dạng tổ chức liên kết, 
hợp tác, thực hiện các dự án nghiên cứu, văn hóa, 
Phật sự chung, tạo môi trường hoạt động đoàn kết, 
gắn bó, thân hữu.

* -  Phó Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia
* -  Phó Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam – Lào TP. HCM



phaät giaùo 
trong ñôøi thöôøng

Thaäp 
Quaùn 

Sa moân 
Haïnh 

Giảng sư TS. ĐĐ Thiện MinhKính thưa toàn thể đại chúng, 
hôm nay khóa tu một ngày tại tổ 
đình Bửu Quang – Thủ Đức. Khóa 
tu này đa phần là chư tăng, tu nữ 
tổ chức hằng tháng tại đây và sau 
này rất hoan hỷ được gia đình cô 
Diệu Huấn tổ chức cho các Phật 
tử từ TP. HCM đến tham gia.

Hạnh của người xuất gia là đề tài giảng 
cho tăng ni nhưng Phật tử vẫn nghe 
được. Qúy vị vào chùa tu muốn trở 
thành Phật tử cũng là có tâm lý xuất 

gia. Tiếng phạn Phật tử là Buddhasatta. Phật là 
sáng suốt, tử là con. Con Phật là người đi theo Phật 
và Phật tử nghĩa là mình quyết định quy y Phật 
Pháp Tăng, đi theo con đường giác ngộ của Phật. 
Cô Diệu Huấn biết chúng tôi trong chuyến đi Ấn 
Độ, nay cô ấy tổ chức xe đưa mọi người đến chùa 
Bửu Quang, để quý vị biết thêm một ngôi tổ đình 
của Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda Việt Nam có 
truyền thống từ lâu đời.

Xuất gia trong Phật giáo có 3 nghĩa: Xuất thế tục 
gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Xuất 
thế tục gia hiểu nôm na là cạo đầu, mặc áo cà sa, 
sống ở chùa. Xuất phiền não gia nghĩa là mình phải 
thanh lọc tâm. Khi chưa tu thì tánh nóng nảy nay 
xuất gia tập bớt nóng. Xưa tham thì nay bớt tham, 
xưa tướng xấu thì nay sửa tướng đẹp một chút. 
Xuất tam giới gia: Mục đích người tu là xuất dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới để nhập Niết bàn chứng 
đạo quả. Chúng ta còn trong tam giới là còn đau 
khổ, còn vô thường. Chúng ta đang ở cõi dục. Nếu 
người tu thiền đắc được sơ thiền đến Tứ thiền gọi 
là nhập 16 cõi Phạm thiên sắc giới. Tu bốn đề mục 
Vô sắc: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đương nhiên 
những vị này đã nhập 4 tầng thiền vô sắc. Trong 
tam giới, theo tạng Pāli ta có 31 cõi: 11 cõi dục, 16 
cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc. Cho nên, chúng ta tu để 
đạt mục đích cao hơn là thoát ra tam giới, đạt trạng 
thái vô tham, vô sân, vô si. Đối với người Phật tử, 
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khi đi chùa lạy Phật nghe kinh, mặc áo lam cũng 
có nghĩa là mình xuất thế tục gia ngay lúc đó. Bữa 
nay bỏ nhà vô chùa tu một ngày. Hôm nay có khó 
chịu ai cũng âm thầm mỉm cười, có gì không vui thì 
cố tập vui. Thời Đức Phật, khi thành đạo thì những 
người đệ tử của Phật xuất gia theo dạng Thiện lai 
tỳ khưu tức là bằng hình thức, Phật gọi: Hãy vào 
đây là tỳ kheo, tiếng Phạn Ehi bhikkhu, người hữu 
duyên tự nhiên tóc rụng, là người tu theo mệnh 
lệnh, là đủ phước duyên. Sau này, có nghi thức xuất 
gia. Có người ban đầu xin Phật xuất gia, Phật cho 
đi tu liền, có người đi tu về bị cha mẹ phản đối. Cho 
nên về sau Phật mới ra điều lệ ai đi tu thì phải có sự 
đồng ý của cha mẹ. Từ đó đến nay trong Giáo hội 
vẫn thực hiện điều này. Bây giờ người đi tu phải tự 
điền vào mẫu đơn, cha mẹ ký vào, có trụ trì chùa 
xác nhận, đại diện Phật giáo quận, thành phố ký 
vào. Bên cạnh đó cũng có giấy khám sức khỏe mới 
nhất. Như vậy, người xuất gia phải ở trong chùa tập 
làm giới tử, học kinh kệ, học đi đứng, học làm công 
quả. Ở chùa, cái bếp là nơi lắm chuyện nhất. Giới 
tử ở đó tập làm công quả mà không thấy ai phản 
ứng, chứng tỏ là không lắm chuyện thì cho tu là an 
toàn. Nhưng vấn đề ở đây quan trọng là cần có một 
tổ chức hoàn hảo, trong môi trường đó, họ tự động 
chuyển hóa rất đẹp. Chính tổ chức đó là môi trường 
giúp cho người tu chuyển hóa. 

Bổn phận của người xuất gia, trong kinh Nhật 
Tụng Phật dạy có 10 hạnh của người xuất gia, tăng 
ni đọc mỗi ngày để quán tưởng. Ta nghe để phản 
chiếu lại chính mình, Phật tử nghe để hoan hỷ với 
hạnh của người tu.

Xuất gia nghi mạo khác đời,
Sống nương đàn Việt thảnh thơi cửa thiền.

Người xuất gia tướng mạo khác thường. Đầu 
cạo trọc, mặc áo cà sa. Chúng tôi khi còn nhỏ gặp 
các sư ở chùa Siêu Lý (Vĩnh Long) về thăm nhà 
thấy mặc áo ngộ ngộ. Sau gia đình bên nội cũng 
có mời mấy sư cô về nhà. Thấy người đi tu mặc y 
áo lạ quá. Vì mình mặc y áo theo Phật, nghi mạo 
khác thường nên khi làm gì mình nhớ mình đại diện 
cho Phật Pháp Tăng, nên cũng phải thu thúc lục 
căn. Đón xe buýt, trước đây nếu bị trễ xe là chạy 
theo la í ới, nhưng giờ tu rồi thì ta không chạy nữa. 
Nghi mạo khác thường cho thấy tư cách của người 
tu. Người tu phải ở chùa, sống nương cửa thiền, tu 
tâm dồi mài kinh sử, làm phước thiện để sửa đổi 
tâm tánh của mình.

Tư cách bổn phận cần chuyên,
Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai.

Tư cách bổn phận luôn phải trau dồi. Người xuất 

gia phải có tư cách, người Phật tử phải có tư cách. 
Tu Phật phải có tư cách, thanh thoát nhẹ nhàng 
giống như là tư cách thoát tục.

Những người tham gia khóa thiền ở Miến Điện 
về có sự thay đổi từ cách đi, cách ăn, cách nói. Bổn 
phận Phật tử tư cách phải luôn luôn trau dồi, mang 
tính chất hướng thiện, làm những chuyện tốt cho 
bá tánh, cho đạo pháp. Nếu những điều mình làm 
mang tiếng cho đạo, cho chùa thì không làm. Hãy 
làm những điều tốt đời tốt đạo. Bổn phận tư cách 
phải trau dồi liên tục, sửa đổi oai nghi tế hạnh, 
sống ở chùa không làm phiền tới ai. Nếu có làm 
phiền phải sửa đổi. Người tu giống như cánh nhạn 
bay vào không gian mà không làm phiền tới ai. Nếu 
oai nghi tế hạnh làm phiền hội chúng, Phật tử thì 
phải sửa đổi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông có câu 
nói: “Bình thường là đạo”. Bình thường là người đi 
tu sống ở chùa, mà không làm ai phiền mình hết 
là bình thường, là đạo. Ở nhà đi đến đâu người ta 
cũng hoan hỷ, đó là bình thường. 

Nếu đồng phạm hạnh chê bai,
Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân.

Nếu tu sống chung với mọi người mà người ta 
chê bai đánh giá mình liên quan tới pháp và luật 
thì người tu mau mau “cảnh tỉnh miệt mài tu thân”. 
Không cần đính chính bào chữa mà phải lo tu, hoặc 
nhìn lại tâm của mình. Người ta phê bình mình thì 
mình phải nhìn lại mình. Người đời thường đính 
chính, bào chữa. Người tu bị đánh giá thì không 
cần bào chữa, hãy nhìn cái tâm bất thiện, khó chịu, 
tư cách đạo hạnh của mình. Nếu người ta đánh giá 
mình đúng theo pháp và luật thì mình phải sửa đổi. 
Tu là bắt chước, là sửa đổi. Nếu thấy đồng phạm 
hạnh của mình có những tấm gương hay thì mình 
phải bắt chước, tự nhiên mình sẽ tốt, trong sáng, 
lành mạnh.

Nhân vật yêu mến xa gần,
Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan.
Người tu nhìn con người của ta, những người 

chung quanh ta đều chịu chung số phận vô thường. 
Người chê, người khen, ta đều quán tưởng tất cả 
là vô thường, thay đổi, không tồn tại. Người khen 
cũng chết, người chê cũng chết, mình cũng chết. Ai 
cũng chịu chung vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy, 
ta không buồn phiền tức giận. Thông thường con 
người chúng ta được khen thì thích, bị chê thì ghét, 
khó chịu. Giữa người thích và người không thích… 
người tu phải nhìn bằng lăng kính vô thường. Quán 
như thế để tha thứ, để bình tâm tu tốt.

Nghiệp là tài sản đa  mang,
Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh.
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Nghiệp là hành động thiện và ác. Hôm nay quý 
vị đi chùa là gieo được hạt giống thiện. Tu thiền, 
nghe pháp là phước thanh cao, là nghiệp đại thiện. 
Nghiệp là tài sản đa mang, thiện cũng mang, ác 
cũng mang. Cho nên, người tu có trí thì họ siêng 
năng làm thiện vì họ biết mỗi hành động thiện cho 
quả thiện. Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ 
tát có trí sợ nhân bất thiện, còn phàm phu tục tử 
chúng ta sợ quả bất thiện. Nếu có quả bất thiện 
trổ thì học cách vui mà đón nhận. Nghiệp là quyến 
thuộc, không bao giờ ta bỏ được. Giống như con 
cái, cha mẹ, anh em, chồng vợ chúng ta là quyến 
thuộc chúng ta. Con dù xấu thì vẫn là con của mình. 
Cho nên, nó gắn liền với chúng ta. Hành động thiện 
ác cũng là quyến thuộc gắn bó với ta như hình với 
bóng. Khi ta chết những người bạn đưa chúng ta 
tới nấm mồ, tới nơi hỏa táng mà thôi. Người thân 
thương lắm thì quyến luyến trong tâm một tuần, 
hai tuần, một tháng, hai tháng… lâu dần sẽ quên 
trong dĩ vãng. Nhưng Đức Phật dạy, có hai người 
bạn luôn theo sát ta đó là người bạn thiện và người 
bạn ác theo ta suốt quá trình sanh tử luân hồi. 
Người tu tin nhân quả nghiệp báo. Tạo nhân tốt thì 
có quả tốt. Ngược lại tạo nhân xấu thì có quả xấu. 
Tất cả những môn nghệ thuật như phim ảnh, văn 
học… đều nói lên tính nhân quả, nghiệp báo trong 
đời sống. 

Nghiệp là sở ỷ, sở sinh,
Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu.
Trong Trung bộ kinh có bài kinh Phân biệt nghiệp. 

Trong Tương Ưng bộ kinh có nhiều phẩm Phật nói 
về nghiệp. Kinh Pháp cú có 423 câu kinh, bài đầu 
tiên nói về lập trường học thuyết Phật giáo nói lên 
nhân quả.

Người tu không tin nhân quả là lỗi đạo, không 
sợ nhân quả là nguy hại to. Người tin nhân quả sẽ 
siêng năng trong điều thiện, hăng hái trong việc 
hành đạo. Người tu sáng công phu, chiều công phu. 
Có những bài kinh đọc đi, đọc lại. Nhiều khi tâm 
mình giải đãi, dể duôi, công phu không đầy đủ. 
Phật dạy: “Dể duôi là con đường tử, không dễ duôi 
là con đường bất diệt”. Một người hành đạo, ngày 
nào cũng công phu, hành thiền… nhìn gương học là 
ta phục rồi. Tu là hành chớ không nói nhiều. Tu là tự 
thiết lập cho mình pháp thiện. Tu là làm những việc 
lặp đi lặp lại, nói lên hạnh tu siêng năng trong chánh 
pháp, chớ xem thường sự lặp đi lặp lại. Chúng ta có 
thể không cúi đầu trước những người thao thao bất 
tuyệt, nhưng có thể rung động trước những người 
không bỏ công phu, có tâm tu hành niệm Phật mỗi 
ngày. Lời nói không đẹp bằng hành động.

Ngày đêm thắm thoát bóng câu, 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh.

Thời gian qua mau, sự sống ta giảm bớt. Vậy ta 
làm gì cho đạo. Vô sanh: Vô tham, vô sân, vô si. 
Hướng về quả đạo Niết bàn là công phu hành thiền 
giữ giới. Làm như vậy ngày này qua ngày nọ ta sẽ 
đến gần qủa vị Phật. Hãy làm những gì có ích lợi 
cho cộng đồng, bá tánh, làm những gì giúp lợi lạc 
cho người chung quanh ta vui vẻ, nếu làm cho họ 
phiền não thì đêm ta ăn năn với lương tâm. Ta quán 
chiếu tâm ta mỗi ngày, làm gì tốt cho chung quanh, 
đồng hành với bá tánh.

Trong không tịnh xứ tinh cần,
Độc cư thiền tịnh phá dần tham sân.

Biết đạo là một điều khó. Xuất gia là một điều 
khó. Không biết hành thiền là một điều khó hơn. 
Pháp cú Phật dạy dù sống trăm năm mà không có 
thiền định, không bằng một ngày có thiền định. 
Người sống trăm năm mà trong dể duôi, sân si, 
không bằng người có hành thiền, bớt tham sân si. 
Người tu hãy dành thời gian công phu niệm Phật, 
hành thiền cho nhiều.

Tu hành pháp bậc cao nhân,
Ngộ thánh tri kiến giả chân tỏ tường.
Thánh sản trong Đạo Phật, người tu phải đạt 

thánh sản trong Phật giáo. Trong thế gian có nhiều 
của quý nhưng không gì quý bằng ân đức Phật 
Pháp Tăng. Tài sản sẽ vô thường, cho nên, người 
tu phải tìm thánh sản, đó là niềm tin, giới hạnh, 
trí tuệ, bố thí, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, chánh 
niệm. Những người xuất gia có tin nhân quả nghiệp 
báo. Qúy vị tới đây tu thiền là có hạt giống thánh 
sản trong tâm. Niềm tin này hình thành trên nhân 
quả nghiệp báo. Nhờ có thánh sản này mà ta “ngộ 
tánh tri kiến liễu chân tỏ tường”.

Cuộc đời ai cũng phải chết, già, bệnh. Nếu mình 
làm tốt sẽ để lại tiếng thơm, làm xấu sẽ để tiếng 
xấu (còn tiếp).
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vaên hoïc pali

Adhimutta
Keä Ngoân cuûa Tröôûng laõo

Được biết trưởng lão Adhimutta đã nói lên bài kệ như 
vầy:

"Đối với người lười biếng
Đam mê trong thân lạc
Sau thân hoại mạng chung
Từ đâu thành tựu được
Hạnh của bậc Sa môn?"

Trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Padumuttara, 
trưởng lão được sanh vào một gia đình Bàlamôn, khi 
trưởng thành, vị này đã học và luyện thành tựu các chú 
thuật của Bàlamôn, do duyên lành quá khứ nên ngài này 
cảm thấy chán ngán ngũ trần dục lạc, từ bỏ đời sống thế 
tục, xuất gia làm đạo sĩ sống trong rừng.

Một hôm, tình cờ đạo sĩ nghe tin Đức Phật đã xuất 
hiện cùng với những danh thơm về Ngài, đạo sĩ rời trú 
xứ của mình đi đến kinh thành với mục đích được diện 
kiến Đức Thế Tôn. Đạo sĩ nhìn thấy Đức Phật cùng với 
chư tỳ khưu tăng đang ngự đi khất thực, với uy hạnh của 
bậc Chánh Đẳng Giác khiến đạo sĩ khởi tâm tịnh tín, cởi 
chiếc y làm bằng vỏ cây của mình trải dưới chân của Đức 
Thế Tôn để cúng dường. Đức Thế Tôn biết được tâm ý 
đạo sĩ, Ngài ngự lên tâm y bằng vỏ cây ấy, đạo sĩ thành 
kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán Ngài với mười bài 
kệ. Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán xét, rồi Ngài thọ 
ký rằng "Trong tương lai sau 100.000 kiếp, đạo sĩ này sẽ 
xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama và sẽ 
chứng đạt lục thông".

Rồi Ngài ngự khỏi chỗ ấy, đạo sĩ khi nghe được những 
lời tiên tri của Đức Phật, ông vô cùng hoan hỷ, trở về 
trú xứ của mình, mạng chung ông được sanh về thiên 
giới, luân chuyển giữa hai cõi nhân thiên. Đến thời giáo 
pháp của Đức Thế Tôn chúng ta, ông được sanh vào gia 

TT. Thiện Phúc (dịch)
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đình Bàlamôn tại thành Sāvatthi có 
tên là Adhimutta. Khi trưởng thành 
đã học thành tựu các chú thuật của 
Bàlamôn, nhưng chàng Adhimutta 
vẫn không thấy được sự huyền 
diệu gì từ các chú thuật đó. Do 
duyên lành đã chín muồi, trong lúc 
Adhimutta đang đi tìm con đường 
cứu cánh, thì chàng gặp Đức Phật, 
lúc Ngài thọ nhận Kỳ Viên tịnh xá, 
được cảm hoá bởi uy đức của Thế 
Tôn, chàng khởi niềm tin và xin 
xuất gia trong giáo pháp của Đức 
Thế Tôn.

Sau khi xuất gia, tôn giả 
Adhimutta đã tinh cần thực hành 
samôn pháp, không bao lâu chứng 
đạt Alahán.

Như bài kệ đã nói lên trong 
Apadāna rằng:

"Ta là Bàlamôn
Bệnh tóc, mặc da thú
Chơn chánh có tinh cần
Ta nhìn thấy Đức Phật
Bậc đạo sư thế gian
Rực rỡ như hoa Kannikāra
Toả sáng như vòng lửa
Lấp lánh như sao mai
Như tia chớp trên trời
Không run sợ kinh hãi
Ví như sư tử chúa
Ngài rọi sáng thế gian
Với ngọn đuốc trí tuệ
Nhiếp phục các ngoại đạo
Tiếp độ các quần sanh
Chặt đứt mọi nghi hoặc
Ta cầm y vỏ cây
Trải ra gần chân Phật
Rồi tán thán Ngài rằng
Kính bạch Đại Ẩn sĩ
Bậc vượt qua bộc lưu
Giúp thế gian vượt qua
Ngài soi sáng thế gian
Với ngọn đuốc trí tuệ
Bậc trí tuệ tột đỉnh
Chuyển bánh xe chánh pháp
Nhiếp phục các ngoại đạo
Bậc đại hùng đại lực
Đã chiến thắng tất cả
Khiến rung động địa cầu
Làm đại dương nổi sóng

Vỡ tan chỗ cuối bờ
Cũng vật tất cả Kiến
Bị vỡ tan trước Tuệ
Của Ngài dường thế ấy
Tấm lưới có mắt nhỏ
Được tung rải xuống ao
Các chúng sanh trong ao
Đều bị trùm bởi lưới
Kính bạch Bậc ly khổ
Nhóm ngoại đạo trong đời
Si mê không chân thật
Bị lưới tuệ của Ngài
Phủ kín dường thế ấy
Ngài là chỗ nương tựa
Của người ở giữa dòng
Ngài là chỗ nương tựa
Của người đang neo đơn
Ngài là chỗ nương tựa
Của người đang kinh sợ
Ngài là bậc đạo sư
Của người muốn giải thoát
Ngài độc hành từ tốn
Không ai có thể sánh
Ngài là đấng từ bi
Không có ai bì kịp
Ngài là bậc tịch tịnh
Thuần thục và chiến thắng
Ngài là bậc trí tuệ
Đã rời bỏ si mê
Không dao động do dự
Là bậc đã đoạn sân
Vô cấu và tự chủ
Thanh tịnh, vượt chướng ngại
Có đầy đủ tam minh
Đạt tận cùng ba cõi
Lợi ích đã thành đạt
Ngài ban rải lợi ích
Đưa chúng sanh vượt qua
Ví như chiếc tàu lớn
Là hiện thân kho báu
Khiến cho tâm an ổn
Không hề biết run sợ
Như loài chúa sơn lâm
Như tượng chúa thuần tánh
Lúc ấy ta tán thán
Bậc ẩn sĩ vĩ đại
Padumuttara
Với mười bài kệ này
Đảnh lễ dưới chân Ngài
Rồi đứng yên tại đó
Đức Thế Tôn hồng danh
Padumuttara

Bậc thông suốt thế gian
Xứng đáng được cúng dường
Ngự giữa hàng tăng chúng
Nói lên bài kệ rằng
Với người nào tán thán
Giới, tuệ và diệu pháp
Ta tuyên bố người ấy
Các ngươi hãy lắng nghe
Người ấy sẽ an lạc
Trong cõi trời dục giới
Suốt sáu mươi ngàn kiếp
Sẽ được sự thù diệu
Hơn các thiên nhân khác
Và chính thiện căn này
Thúc đẩy hắn xuất gia
Trong giáo pháp của Phật
Hồng danh Gotama
Sau khi xuất gia xong
Sẽ từ bỏ ác pháp
Đoạn trừ các lậu hoặc
Chứng đạt pháp tịch tịnh
Kính bạch bậc Đại Hùng
Ví như cơn mưa lớn
Làm mặt đất no đầy
Cũng vậy Ngài cho con
Được no đầy với pháp
Chính vào thời bấy giờ
Ta đã tán thán Phật
Giới, tuệ cùng diệu pháp
Của Đức Thế Tôn ấy
Kể từ hiền kiếp này
Trở lui 100.000 kiếp
Với sự tán thán nào
Chính do thiện nghiệp đó
Ta không biết khổ cảnh
Đây chính là kết quả
Của việc tán thán Phật
Nay là kiếp cuối cùng
Ta nhổ tên sanh hữu
Đoạn trừ các lậu hoặc
Thiêu đốt các phiền não...
Lời Phật dạy làm xong".

Sau khi chứng quả Alahán, lúc 
giáo giới các tỳ khưu lười biếng ở 
chung, trưởng lão đã nói lên bài 
kệ rằng:

"Đối với người lười biếng
Đam mê trong thân lạc
Sau thân hoại mạng chung
Từ đâu thành tựu được
Hạnh của bậc Sa môn?".
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CHUØA THAÙP

Loäng laãy chuøa Khmer ôû Haø Noäi
Sau hơn 3 năm xây dựng, ngôi chùa Khmer 

đầu tiên ở Hà Nội đã khánh thành vào ngày 
23-11-2013. Đây là sự kiện quan trọng 

trong khuôn khổ tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - 
Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2013 vừa diễn ra tại 
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
trên diện tích rộng lớn 1.544ha bên hồ Đồng Mô, 
cách trung tâm Hà Nội 40km. Được coi là “thánh địa” 
của lĩnh vực văn hóa và du lịch cả nước, khởi công 
xây dựng từ năm 1999, đến nay đã mọc lên hàng 
nghìn hạng mục công trình, và vẫn còn hàng nghìn 
hạng mục công trình khác chưa được triển khai, nên 
phải hai chục năm nữa mới hoàn thiện. 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
bao gồm nhiều khu: khu các làng dân tộc, khu di 
sản văn hóa thế giới, khu trung tâm văn hóa và vui 
chơi giải trí, khu công viên bến thuyền, khu dịch 
vụ tổng hợp... Trong đó, khu các làng dân tộc với 
diện tích 198,61 ha, nằm giữa một bán đảo trên hồ 
Đồng Mô có đồi cao, thung lũng, mặt nước, địa hình 
phong phú, được dành để tái hiện những kiến trúc 
dân gian, giữ gìn và giới thiệu những giá trị văn hóa 
truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

CHÙA KHMER ĐẦU TIÊN Ở HÀ NỘI

Ghé thăm làng Khmer, chúng ta được chiêm 
ngưỡng những ngôi nhà ở truyền thống của người 
Khmer Nam Bộ, cùng ngôi chùa vừa mới khánh 
thành phủ màu vàng lộng lẫy tọa lạc bên hồ nước 
Đồng Mô. Đây là chùa Khmer đầu tiên hiện diện trên 
đất Hà Nội và là ngôi chùa Phật giáo Nam tông thứ 
454 của cả nước, được xem như một điểm sáng về 
phục dựng những công trình kiến trúc mang nét đặc 
sắc. 

Chùa được khởi công vào ngày 16-1-2010 trên 
khu đất rộng 0,8ha, xây dựng theo nguyên mẫu 

chùa Kh’leang ở đồng bằng sông Cửu Long. Quần 
thể chùa gồm chính điện, am thờ, tháp góc, nhà 
thiêu, vườn tháp, nhà ghe ngo, nhà thuyền, chùa 
nhỏ, nhà sa la, cột cờ và ao sen. Mỗi công trình nằm 
ở cao độ khác nhau và liên kết với nhau bởi những 
dãy hành lang lát đá hòa nhập với cảnh quan xung 
quanh, bên ngoài bao bọc bởi hệ thống đường dạo 
len lỏi giữa vườn cây.   

 Chiêm ngưỡng ngôi chùa, dễ dàng nhận thấy 
mọi tinh hoa kiến trúc tiêu biểu đặc trưng nhất của 
các ngôi chùa Khmer từ Nam Bộ đã tụ hội về đây, 
như: mái các công trình lợp ngói vẩy cá, hô trang 
trên mái, các ngọn tháp, hay các mái vòm, các tượng 
nhỏ, họa tiết trang trí hoa lá, các vị thần có ảnh 
hưởng tới cuộc sống con người. Một điểm nhấn tại 
ngôi chùa là những bức phù điêu mang nhiều ý nghĩa 
đặc biệt về triết lý Phật giáo, mang theo những câu 
chuyện về quá trình tu hành khổ hạnh thành chính 
quả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là lời chúc phúc 
qua các hình tượng tiên nữ Áp-sa-ra.  

Gắn bó với ngôi chùa từ ngày khởi công cho đến 
khi hoàn thành những mảng màu cuối cùng, nghệ 
nhân Lý Lết ở TP. Sóc Trăng là người chỉ huy đội 
nghệ nhân, thợ thủ công từ Sóc Trăng ra đây để thực 
hiện xây dựng công trình. Ông là nghệ nhân theo 
nghề gia truyền chuyên tô vẽ, trang trí chùa chiền. 

Lý Lết cho biết: Trang trí công trình này, chúng 
tôi giữ đúng 4 mẫu hoa của người Khmer: hoa lá, 
hiên hoa lửa, hoa văn Angkor (dựa vào mô típ của 
Angkor Wat), và thứ tư là hoa văn do nghệ nhân Lý 
Đương (tức là cha của Lý Lết) tổng hợp từ các hoa 
văn cổ cho ra một loại hoa văn mới Chăm-ro. Ông 
chia sẻ: “Trong điều kiện thời tiết, khí hậu oi bức, độ 
ẩm cao ở phía Bắc, việc bảo đảm cho độ tươi sáng 
của màu sắc những bức tranh, tường vẽ về cuộc đời 
tu hành của Đức Phật, hay những lớp sơn, kim nhũ 
dát trên mái, tường, các cột… cũng như công đoạn 

Chu Minh Khôi 
ảnh Thường Nguyên
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chống rêu, mốc cho ngôi chùa luôn đòi hỏi phải làm 
rất kỳ công”.

 Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng - Giám đốc Ban đầu 
tư xây dựng khu chùa Khmer tại đây cho hay: Trên 
cơ sở để cho người dân tộc làm chủ thể về văn hóa, 
tự giới thiệu về văn hóa của mình thì chúng tôi đã 
tiến hành nghiên cứu điền dã tại rất nhiều các địa 
điểm có người Khmer sinh sống ở nhiều tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long: Sóc Trăng, Trà Vinh, An 
Giang. Qua quá trình các chuyên gia nghiên cứu, 
chọn lựa nhiều ngôi chùa lâu đời, tiêu biểu của đồng 
bào Khmer như chùa Kh’leang, chùa Dơi và nhiều 
chùa khác để thiết kế nên ngôi chùa tại đây.

Ngày 23-11-2013, tại lễ khánh thành chùa, ông 
Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Quản lý Làng Văn 
hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhận định, việc 
xây dựng quần thể chùa Khmer tại làng văn hóa 
góp phần với các công trình khác tạo nên một “ngôi 
nhà chung” cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Đây là một biểu tượng văn hóa, hơi thở của “hồn 
thiêng sông núi” của những người con đất Việt từ 
đất phương Nam xa xôi quy tụ về thủ đô, là điểm 
văn hóa tâm linh của đồng bào Khmer tại Hà Nội, 
đồng thời, cũng là nơi gắn kết đồng bào Khmer với 
cộng đồng các dân tộc khác và đặc biệt với mọi 
người dân, du khách trong nước và quốc tế, không 
phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các Tăng Ni Phật tử đã thực hiện lễ Kiết giới - Si 
ma trong sự trang nghiêm, thành kính theo đúng 
nghi lễ truyền thống với các nghi thức: rước trụ đá 
vào chánh điện, an vị tượng Phật, lễ kiết giới và dâng 
cơm các nhà sư. HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chủ 
trì lễ an vị Phật, nhập linh cho chùa... đồng thời công 
bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Trần Văn Lương 
(pháp danh Sovannapanno) làm trụ trì chùa.   

 Tối 23-11-2013, tại đây đã diễn ra lễ hội Ok Om 
Bok - một trong những lễ hội truyền thống lâu đời 
của người Khmer Nam Bộ, tỏ lòng biết ơn đối với 
mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ họ đem 
lại mùa màng tốt tươi và sự no ấm. Sau nghi thức 
cúng trăng, phần hội Ok Om Bok diễn ra trong không 
khí tưng bừng, tràn ngập cờ hoa, tiếng nhạc ngũ âm 
hòa cùng tiếng hát. Lễ hội càng thêm lung linh, màu 
sắc khi hàng trăm đèn hoa đăng được thả trôi trên 
hồ Đồng Mô. 

Suốt những ngày qua, công chúng từ các địa 
phương lân cận đã đổ về đây để tham quan, chiêm 
ngưỡng những nét đặc trưng của kiến trúc, mỹ thuật 
chùa Khmer và chụp ảnh lưu niệm, dòng người 
không lúc nào ngớt.
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döôïc thaûo

Coù Khaû Naêng Ngaên Chaën HIV 
vaø Ngöøa Ung Thu

CHUOÁI
BS. Đào Anh Tuấn 

Chuối là một loại trái cây gần gũi với người 
Việt Nam và được trồng mọi nơi ở nông 
thôn. Nhiều nghiên cứu mới cho thấy, 

chuối có khả năng phòng và trị bệnh rất tốt...
Chuối có tên khoa học là Musa Paradisiaca L. 

thuộc họ Chuối (Musacae), gồm nhiều chất bột, 
chất đạm, chất xơ, sinh tố và khoáng chất. Đặc 
biệt, chuối có hàm lượng kali rất cao và cả 10 loại 
acid amin thiết yếu của cơ thể.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp 
Malaysia (MARDI), chuối là loại trái cây duy nhất 
hội tụ đầy đủ thành phần những chất dinh dưỡng 
cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, chuối đặc 
biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng 
cho trẻ em và người già, có tác động ngăn ngừa và 
trị bệnh rất tốt.

 CHUỐI CÓ NHIỀU CÔNG DỤNG TRỊ BỆNH 
ÍT AI NGỜ TỚI

Theo nghiên cứu, chuối có khả năng trị bệnh 
cao hơn nho, táo, dưa hấu, dứa, lê, hồng... So sánh 
với táo, chuối có lượng protein nhiều hơn 4 lần, 
carbohydrate 2 lần, phospho 3 lần, vitamin A 5 lần 
và sắt 2 lần. Các vitamin và khoáng chất khác cũng 
nhiều hơn. Mỗi ngày nên ăn 1 - 2 trái chuối để tăng 

sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh như 
cảm lạnh, cúm.

Nghiên cứu hiện đại phát hiện, thường xuyên 
ăn chuối có thể phòng chống một số bệnh thường 
gặp sau đây:

Bệnh tim mạch

Khi cơ thể thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không 
đều, nhịp quá nhanh, huyết áp hạ thấp...

Trong một quả chuối chứa 400mg kali, kali có 
tác dụng duy trì cho hoạt động của cơ tim được 
bình thường, làm cho sự hưng phấn của cơ bắp 
thần kinh duy trì ở trong trạng thái bình thường, 
điều hòa chức năng cơ tim, từ đó, có công hiệu 
duy trì, ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim 
mạch.

Chuối là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng 
rất cao và rất giàu kali. Một chế độ ăn giàu kali và 
magiê (các chất này đều có trong chuối) còn giảm 
được nguy cơ đột quỵ.

Chứng thiếu kali máu

Sau khi vận động, cơ thể bài tiết ra nhiều mồ 
hôi, kali cũng theo đó mà mất đi, khiến tứ chi mỏi 
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mệt. Sau khi nôn mửa và tiêu chảy hoặc thời gian dài sử dụng thuốc lợi tiểu bài tiết 
kali, đều làm cho nồng độ kali máu giảm thấp. Lúc này chuối là thực phẩm bổ sung 
kali lý tưởng nhất, có thể phòng chứng thiếu kali máu.

Suy giảm trí nhớ

Ăn chuối cải thiện năng lực học tập, phòng chống chứng suy giảm trí nhớ ở người 
già (Alzheimer).

Trầm cảm

Chuối rất giàu 5 - hydroxytryptamine và amin 5 - hydroxytryptamine tổng hợp, 
giúp thư giãn, phòng ngừa trầm cảm.

Táo bón

Chuối giàu chất xơ pectin, giúp tăng cường nhu động ruột, giảm táo bón.

Chuối có vị ngọt, tính hàn, có thể thanh nhiệt đường ruột, vị ngọt có thể nhuận 
tràng thông tiện, thích hợp để chữa trị chứng táo bón nhiệt kết. Mỗi tối trước khi 
đi ngủ kiên trì ăn một quả chuối có hiệu quả giảm nhẹ được chứng táo bón kinh 
niên.

Bệnh gout

Kali trong chuối giúp đào thải, giảm sự ngưng tụ acid uric gây viêm tại khớp.

Giảm mệt mỏi cho mắt

Khi cơ thể dung nạp quá nhiều muối sẽ làm cho tế bào tích nước, gây ra mắt sưng 
trũng, đỏ. Kali trong chuối có tác dụng trợ giúp cơ thể bài tiết lượng muối dư thừa, 
làm cho kali và natri cân bằng. Chuối còn hàm chứa carotein, ở một mức độ nào đó 
có thể giảm nhẹ mệt mỏi cho mắt, phòng tránh cho mắt bị lão hóa quá sớm.

Ngừa ung thư

Tác động chống ung thư của chuối thông qua “thụ thể TNF” (TNF Receptor gọi 
tắt là TNF-R). Bằng một chuỗi phản ứng liên kết, TNF-R đẩy các tế bào ung thư đi 
đến chỗ tự sát (apoptosis). Các tế bào “tự sát” ít quá hoặc nhiều quá đều là nguyên 
nhân dẫn đến nhiều bệnh tật. Nhiều quá sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới các 
mô dẫn đến đột quỵ hay những bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Huntington 
và Parkinson.

Hiệp hội Ung thư Nhật mấy năm trước đây có một báo cáo: chuối có hiệu quả 
nâng cao sức đề kháng, phòng chống ung thư, một ngày ăn 2 quả chuối có thể cải 
thiện thể chất một cách hữu hiệu. Ngoài ra, chuối giá rẻ, dễ ăn, mang đi lại thuận 
tiện, là chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, có thể nói là “loại quả thần kỳ”.

Chuối có khả năng ngăn chặn HIV

Các nhà khoa học đã xác định được rằng Banlec - một loại protein lectin có trong 
chuối, cũng có tác dụng như một số loại thuốc chống HIV hiện nay. Các nhà khoa 
học thuộc trường Đại học Michigan (Mỹ) đã phát hiện các tính chất hữu ích của chuối 
có khả năng chống lại sự lây nhiễm HIV, loại virút gây bệnh AIDS.

Lưu ý: chuối là loại thực phẩm có lượng đường cao, nên người bị bệnh đái tháo 
đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Theo Đông y, chuối có vị ngọt, tính hàn, nhuận phế, chỉ khát. Do đó, người có thể 
chất hàn, lạnh thì tốt nhất nên tránh. Ví dụ: dạ dày hàn (miệng nhạt bụng trướng), 
hư hàn (đi ngoài, dễ ngất xỉu), viêm thận (cũng thuộc hư hàn), bà bầu phù thũng, 
sưng phù ở chân… không nên ăn chuối, ngoại trừ trường hợp chuối đã được luộc, 
hư hàn hết hoặc đã giảm bớt thì mới được ăn.
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luaät phaùp

Tö vaán lónh vöïc LUAÄT LAO ÑOÄNG
CÂU HỎI: Em tôi ký hợp đồng lao động làm việc tại một công ty trong khu chế xuất với 
thời hạn là 3 năm. Trong quá trình làm việc em tôi đã không tập trung vào công việc và 
mắc một vài lỗi nhỏ dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty cho rằng 
việc làm của em tôi có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nên đã ra quyết định 
chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với em tôi. Xin hỏi Luật sư là việc công ty ra 
quyết định như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không? Xin cảm ơn Luật sư.                                                                                       
(Tăng sinh K9-TCPH).

Trả lời: Đối với trường hợp của bạn căn cứ theo Điều 38 Bộ luật lao động pháp luật có 
quy định cụ thể, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 
những trường hợp như: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo 
hợp đồng; Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này; 
Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 
tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng 
đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao 
động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định  có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã 
điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức 
khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động; 
Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, 
mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp 
sản xuất, giảm chỗ làm việc; Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

Đối với trường hợp bạn hỏi cho thấy em bạn đã bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động 
trước thời hạn với lý do thường không tập trung và đã mắc một vài lỗi nhỏ dẫn đến không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao là không đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể tại khoản 
1 Điều 12 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 và Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu 
lực từ ngày 01/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 
của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động có quy định người sủ dụng lao động có quyền 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 38 của Bộ luật lao động đã sửa đổi bổ sung là “Người lao động thường xuyên không 
hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc 
nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc bị nhắc nhở  bằng văn bản 
ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục. Mức độ không hoàn thành 
công việc được ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao 
động của đơn vị”. Mức độ vi phạm của em bạn chưa đến độ nghiêm trọng theo quy định 
của luật lao động nên việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với em bạn 
trong trường hợp này là trái pháp luật. Trong những trường hợp này công ty nên nhắc nhở 
người lao động và tạo điều kiện để họ sửa chữa khuyết điểm, còn phía người lao động cũng 
nên cố gắng tiếp thu, chấp hành đúng pháp luật để làm việc tốt hơn.

 Chúc bạn sức khỏe và sống tốt đời đẹp đạo.

LS Lâm Thị Mai
Tel: 08.35532278 - 0908 161 395
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theo doøng

Hoàng Tuấn 

Ngày 1 tháng 12 năm 2013 (nhằm ngày 29 
tháng 10 năm Quý Tỵ), tại chùa Ngọa Vân, 

thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh, đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng 
niệm 705 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
nhập Niết Bàn tại Am Ngọa Vân.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện 
diện của chư tôn giáo phẩm: TT. Thích Thông 
Phương, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ 
trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử; ĐĐ. Thích Thanh 
Lịch, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng BTS         
GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni 
cùng đông đảo quý Phật tử thập phương.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Vũ Văn 
Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
Đông Triều, các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, Thường trực 
UBND huyện, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể của huyện, cùng đông đảo quần chúng 
nhân dân đã về tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Lịch đã đọc văn 
tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đức vua 
Phật Hoàng Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, 
Ngài là con vua Trần Thánh Tông. Tương truyền, 
khi mới sinh, Ngài có những đặc điểm khác thường, 
màu da toàn thân như vàng ròng, sáng chói, được 
Vua cha đặt tên là Phật Kim. Từ nhỏ, Ngài đã học 
đạo với Tuệ Trung Thượng sĩ, được Thượng sĩ hết 
lòng hướng dẫn, trao đổi những yếu nghĩa Thiền 
tông. Năm 21 tuổi Ngài được Vua cha truyền ngôi, 
trị vì thiên hạ Đại Việt, lấy đức trị vì, dân chúng an 
cư lạc nghiệp, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo. Vào các 
năm 1285 và 1288, Ngài đã lãnh đạo quân dân Đại 
Việt, 2 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên – 
Mông. Sau khi đất nước thanh bình, Ngài củng cố 

triều đình, phủ dụ, đoàn kết toàn dân, xây dựng 
và phát triển đất nước Đại Việt hùng cường, để lại 
những mốc son rực rỡ trên mọi lĩnh vực. Năm 1295, 
sau khi Ngài truyền ngôi cho con, Ngài đến chùa 
Vũ Lâm, Ninh Bình tập sự xuất gia. Tháng 10 năm 
Kỷ Hợi, Ngài vào núi Yên Tử, chính thức tu hạnh 
đầu đà (khổ hạnh), với sự sống an vui, tự tại, Ngài 
chuyển pháp luân, trang trải ánh đạo vàng trên 
khắp quê hương nước Việt. Năm 1307, Ngài truyền 
Y Bát cho Tôn giả Pháp Loa. Sau khi truyền Y Bát, 
Ngài tập trung biên soạn Kinh sách, Ngữ lục. Ngài 
đã để lại cho đàn hậu học những tài liệu vô cùng 
quý báu. Ngày 1 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), 
Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch, thọ thế 51 
tuổi, tại Am Ngọa Vân thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình 
Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 705 năm ngày Đức 
vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. 
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 
hướng về cuội nguồn dân tộc, chư Tôn đức Tăng 
Ni, quý vị đại biểu các Phật tử và nhân dân trong và 
ngoài huyện tụ hội về đây cùng nhau thắp nén tâm 
hương, tưởng nhớ tới thân thế, sự nghiệp của Đức 
vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, để tỏ lòng thành 
kính và tri ân công đức của Ngài. Khơi dậy lòng tự 
hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của 

Am Ngọa Vân - nơi Sơ Tổ Trúc Lâm tu hành

Tượng Sơ Tổ nhập niết bàn, bên cạnh có ngài Bảo Sái 

Töôûng nieäm 705 naêm Phaät Hoaøng 
Traàn Nhaân Toâng nhaäp nieát baøn 
taïi Am Ngoïa Vaân

QUAÛNG NINH: 
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dân tộc; quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương, 
đất nước phát triển ngày càng phồn thịnh.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị đại 
biểu cùng các Phật tử và toàn thể nhân dân đã 
dâng hương tưởng niệm 705 năm ngày Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều 
phát biểu.

Chư tôn đức niệm hương

Phoù Chuû tòch nöôùc Nguyeãn Thò 
Doan tham döï leã an vò töôïng 
Phaät hoaøng Traàn Nhaân Toâng 
taïi Yeân Töû

Nằm trong tổng thể chương trình Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức 

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông, sáng ngày 1/11/Quý Tỵ (3/12/2013) lễ an vị 
tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được long 
trọng tổ chức tại non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh).

Cử hành nghi lễ an vị tượng Phật có TT. Thích 
Thanh Quyết – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN 
– Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng Chư 
tôn đức tăng, ni BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và 
hàng nghìn nhân dân Phật tử.

Về phía chính quyền tham dự có bà Nguyễn Thị 
Doan - Phó Chủ tịch nước; ông Phạm Bình Minh - 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông 
Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phạm 
Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo 
Chính phủ cùng các lãnh đạo các cơ quan ban ngành 
TW và địa phương cùng về tham dự.

Đúng 6 giờ sáng nghi lễ an vị tượng được diễn ra 
trong không khí linh thiêng tại non thiêng Yên Tử, 
Chư tôn đức, đại biểu và hàng nghìn Phật tử nhất 
tâm niệm Phật, trì chú. 

Sau phần niệm hương của Chư tôn đức tăng, ni 
và nhân dân Phật tử các giới nhiếp tâm thanh tịnh 
cử hành nghi thức an vị và chiêm bái đảnh lễ ngọc 
tượng.

Đây là tượng đồng nguyên khối nặng hơn 138 
tấn được đúc ngay trên bệ bê tông ở độ cao 920m 
so với mực nước biển. Tượng có chiều cao 6,6m ngồi 
trên đài sen (bằng đồng) cao 3,3m được đặt trên bệ 
rồng (bằng đá) cao 2,7m. 

Cẩm Vân
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Hoäi thaûo: Phaät giaùo Truùc laâm vaø coâng taùc quy hoaïch, baûo toàn 
vaø phaùt huy giaù trò khu di tích Yeân Töû

Sáng ngày 30/10/Quý Tỵ (02/12/2013) tại 
chùa Trình Yên Tử long trọng tổ chức khai 
mạc Hội thảo Khoa học Phật giáo Trúc lâm 

Yên Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy 
giá trị khu di tích Yên Tử hiện nay.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích 
Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. 
Thích Giác Tường - Ủy viên TT HĐCM GHPGVN; 
HT. Thích Trí Tâm – Thành viên HĐCM GHPGVN; 
HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS         
GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền Phó Chủ 
tịch TT HĐTS GHPGVN kiêm Tổng Thư ký HĐTS          
GHPGVN; Chư tôn đức Phó Chủ tịch GHPGVN; 
Thường trực HĐTS GHPGVN; BTS GHPGVN các tỉnh 
thành trong cả nước cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Mạnh Hùng 
– Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn 
Văn Đọc – Phó Bí thư tỉnh Ủy kiêm Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan ban ngành TW 
và địa phương đông đảo các nhà khoa học, các nhà 
nghiên cứu cùng tham dự.

Lời chào mừng khai mạc Hội thảo, Hòa thượng 
Thích Đức Nghiệp đã phát biểu tại buổi khai mạc: 
Những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo này 
không chỉ là khoa học kinh viện, mà chú trọng với 
tính thực tiễn, mối quan hệ giữa Đạo pháp và Dân 
tộc, lịch sử và hiện tại, Hòa thượng nhất trí và tán 
thán cách đặt vấn đề như vậy, Kinh nghiệm và bài 
học nói chung và Phật giáo nói riêng chỉ thực sự có 
ý nghĩa khi nó được vận dụng và giải quyết những 
vấn đề của cuộc sống hôm nay trong hoàn cảnh 
điều kiện mới.

Hòa thượng khẳng định "Di sản văn hóa nói 
chung và di sản văn hóa Phật giáo nói riêng chỉ 
được bảo tồn và phát triển một cách có hiệu quả 
bền vững khi được di dưỡng và trở thành nhu cầu 
tự thân của chính những người sản sinh ra nó”.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
các dân tộc Quảng Ninh ông bày tỏ sự cảm ơn tới 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành 
các học giả đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ Yên Tử và 
Quảng Ninh trong suốt thời gian qua, cảm ơn TW 
GHPGVN, các tổ chức Phật giáo Việt Nam, chư tôn 
đức và nhân dân Phật tử trong và ngoài nước đã 
quan tâm giúp đỡ phát triển quần thể di tích Yên 
Tử được như ngày hôm này. Chính quyền và nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh sẽ cố gắng cao nhất để bảo 
vệ, giữ gìn, tôn tạo, phát huy giá trị của Yên Tử và 
xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp.

Quảng Ninh quyết tâm xây dựng Yên Tử thành 
Trung tâm Phật giáo – Thiền phái Trúc Lâm Việt 
Nam; là điểm du lịch quan trọng trên tuyến Hà Nội 
– Hạ Long, xứng tầm với giá trị lịch sử, văn hóa và 
giá trị cảnh quan của Yên Tử.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Ủy viên TT 
HĐTS GHPGVN- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng 
Ninh – Phó Viện trưởng TT Học viện PGVN tại Hà Nội 
phát biểu khai mạc và báo cáo Đề dẫn hội thảo

Cẩm Vân 
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Qua chủ đề của Hội thảo qua gần 50 bản báo 
cáo khoa học Ban Tổ chức đã nhận được, từ góc 
độ chuyên môn của mình, các nhà quản lý và các 
nhà khoa học đã tập trung bàn về: Khai thác, phát 
huy những giá trị tích cực của tư tưởng đạo đức, 
văn hóa, lối sống Phật giáo Trúc Lâm Yên tử trong 
sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa đất nước – hội 
nhập Quốc tế và xây dựng nền văn hóa hiện đại 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo bao gồm hai phần: Phần I Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử - Lịch sử - Truyền thừa và tư 
tưởng, phần II Quy hoạch, bảo tồn và phát huy 
những giá trị của Khu di tích Yên Tử hiện nay. 47 
bài tham luận khoa học đã được chư Tôn đức và 
các học giả trình bày tại Hội thảo:

Qua hội thảo khoa học lần này, các nhà khoa 
học sẽ tiếp tục làm sáng tỏ thêm giá trị của Phật 
giáo Trúc Lâm Yên Tử và sự cần thiết của việc quy 
hoạch, bảo tồn, phát huy những giá trị của khu di 
tích Yên Tử hiện nay, tham gia đề xuất cho Quảng 
Ninh các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị của 
khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, để Yên Tử 
không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội 
của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, của đất nước Việt 
Nam nói chung.
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Phaät Giaùo Nguyeân Thuûy 
Trong Kyû Nguyeân Toaøn Caàu Hoùa

Đó là chủ đề Hội thảo Khoa học do Viện 
Nghiên cứu Phật học VN và Trường ĐH 

KHXH&NV - ĐHQG TP. HCM phối hợp tổ chức vào 
ngày 18-1-2014 tại Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM 
(10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM).

Hội thảo gồm 4 nội dung lớn: 

1- Phật giáo nguyên thủy từ truyền thống đến 
hiện đại; 

2 - Phật giáo nguyên thủy với quá trình hội nhập 
và phát triển; 

3 - Phật giáo nguyên thủy với vấn đề xã hội hóa 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện... và 

4 - Phật giáo nguyên thủy trong đời sống tôn 
giáo ở Việt Nam hiện nay.

Hiện Ban Tổ chức Hội thảo đang chuẩn bị tham 
luận và có thư mời viết tham luận cho Hội thảo. 

PV



Trung öông GHPGVN 
cöû haønh leã töôûng nieäm 705 naêm ngaøy nhaäp Nieát Baøn vaø 

khaùnh thaønh toân töôïng Ñöùc Vua - Phaät Hoaøng Traàn Nhaân Toâng 
trong quaàn theå di tích Yeân Töû

Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2013 (nhằm 
ngày 1 tháng 11 năm Quý Tỵ), tại khu di 
tích thắng cảnh Yên Tử, thôn Tây Sơn, 
xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 
năm ngày nhập Niết Bàn và khánh thành tôn tượng 
Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong quần 
thể di tích Yên Tử.

Trung ương GHPGVN đã quyết định lấy ngày 01 
tháng 11 âm lịch – ngày Phật hoàng Trần Nhân 
Tông nhập Niết bàn làm ngày lễ lớn của Phật giáo 
Việt Nam. Thực hiện thông tư số 351/TT-HĐTS,  
GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành trong 
cả nước trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 
năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. 
Và hôm nay tại non thiêng Yên Tử, HĐCM, HĐTS              
GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã long 
trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm Phật 
hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Và đồng thời 
đây là một sự kiện lịch sử, diễn ra Đại lễ khánh 
thành, khai quang an vị Thánh tượng của Đức Vua 
- Phật hoàng tại đỉnh An Kỳ Sinh, một kỳ quan mới 

nơi non thiêng tiên cảnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện 
diện của chư tôn giáo phẩm: HT. Thích Đức Nghiệp 
- Phó Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Thanh Sam Phó 
Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM, HT. Thích Giác 
Tường, HT. Thích Thanh Đàm Ủy viên TT HĐCM; 
HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐTS, HT. Thích Thiện Nhơn - Q. Phó Chủ tịch 
Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS, HT. Thích 
Trí Quảng - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật 
giáo quốc tế T.Ư, HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ 
tich kiêm Phó Trưởng ban TT Ban Giáo dục Tăng Ni 
T.Ư (phía Nam), HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ 
tịch kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp T.Ư, HT. Thích 
Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban 
Thông tin Truyền thông T.Ư, HT. Thích Thiện Tâm 
- Phó Chủ tịch HĐTS, HT. Thích Thiện Pháp - Phó 
Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư, HT. 
Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, HT. 
Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa T.Ư, TT. 
Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư kiêm Chánh Văn 
phòng 1 T.Ư, TT. Thích Thanh Quyết Ủy viên TT 
kiêm Phó Trưởng ban TT Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư 

Thích Thiện Tịnh 
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(phía Bắc ) - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng 
Ninh - Trưởng ban Kiến tạo tượng Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông trong khu di tích Yên Tử, chư Tôn giáo 
phẩm Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN 
cấp tỉnh, cấp quận, huyện tại khu vực phía Bắc, 
phía Nam và hơn 30 ngàn Phật tử, và nhân dân 
cùng về tham dự đại lễ.

Về phía chính quyền sự có mặt của bà Nguyễn Thị 
Doan Ủy viên T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch nước, ông Vũ 
Đức Đam Ủy viên T.Ư Đảng – Phó Thủ tướng Chính 
Phủ, ông Phạm Bình Minh Ủy viên T.Ư Đảng – Phó 
Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 
ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt 
Nam, ông Phan Diễn - Nguyên Thường trực Ban 
Bí Thư - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn 
Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh v.v... 
cùng quý vị đại diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 
các Ban ngành, Bộ, Sở Trung ương và địa phương 
Quảng Ninh tham dự.

Lễ Kỷ niệm 705 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông nhập Niết bàn, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam 
trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam, con cháu 
Tiên rồng, nhiều đời Trần Việt, Thái Bình, Quảng 
Ninh, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định, xin 
đốt nén Tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm 
chân thành, Tâm cảm ý giao, một lòng thành kính 
cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ Sư, phát nguyện phụng 
trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn 
Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ 
huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, 
một cõi vững bền muôn thuở. Đồng thành kính 
nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa 
hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần 
phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc 
và xã hội, đoàn kết các Tôn giáo, để cùng tồn tại và 
phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm "Tốt 
Đời đẹp Đạo”, duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, 
tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để 
phát huy Đạo pháp và đất nước phồn vinh, văn 
minh tiến bộ; tạo nên cực lạc tại nhân gian trong 
lòng người, bằng triết lý Thiền là Sống, là tâm từ bi 
chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau 
của trần thế. Thực hành Bồ tát đạo. Quả thực:

"Mãi mãi sáng ngời gương Phật Tổ
Ngàn sau còn chiếu rạng nét Tông phong”.

Dịp này, Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như quý vị đại 
diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Ban ngành, 
Bộ, Sở Trung ương và địa phương Quảng Ninh, thắp 
nén tâm hương tưởng niệm, công đức liệt vị Tổ sư 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và cố Hòa thượng 
Thích Thanh Tứ - Thành viên Hội đồng Chứng minh, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh Quảng Ninh đã dày công xây dựng, phục 
hồi Phật giáo Quảng Ninh, bảo tồn di tích lịch sử 
non thiêng Yên Tử, chỉ đạo trùng tu, cho phép xây 
dựng lại những công trình trọng điểm của khu di 
tích, xây dựng chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên 
Tử và các thiền viện khác trong cả nước, nhất là 
chỉ đạo và cùng chính quyền Quảng Ninh và địa 
phương tiến hành xây dựng tượng đài Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông, hoành tráng, trang nghiêm, xứng 
đáng là bảo vật ngàn đời của Phật giáo Việt Nam 
cũng như dân tộc Việt Nam.

Kính mong Liệt vị Tổ sư thùy từ chứng giám. 
Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng chứng minh 
gia hộ Phật giáo Việt Nam trường tồn, nước nhà 
hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an cư 
lạc nghiệp, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh tiến 
bộ.

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự 
kiện trọng đại lịch sử này của GHPGVN đã xây dựng 
thành công tượng đài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 
hoành tráng, trang nghiêm, xứng đáng là bảo vật 
ngàn đời của Phật giáo Việt Nam cũng như dân 
tộc Việt Nam, và GHPGVN đã phát huy chân lý nhà 
Phật, làm rạng rỡ vang danh non sông hồn thiêng 
đất Việt, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp dân 
tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần bao dung 
trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các 
Tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện 
hữu hiệu phương châm "Tốt Đời đẹp Đạo”.

Vì vậy, Phật giáo Việt Nam bảo lưu, kết thừa, 
phát huy, kết hợp với tinh hoa thời đại, để xây dựng 
một nước Việt Nam hội nhập, phát triển, nhưng vẫn 
đậm đà bản sắc, văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Tiếp theo, chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị đại biểu 
cùng các Phật tử và toàn thể nhân dân đã dâng 
hương tưởng niệm 705 năm ngày Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông nhập Niết Bàn.
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Hoäi nghò laàn thöù nhaát - UÛy ban toå chöùc Quoác teá 
Ñaïi leã Vesak LHQ 2014 taïi Vieät NamHAØ NOÄI

Cẩm Vân

NGÀY 22/10/ QUÝ TỴ 
(24/11/2013), TRUNG ƯƠNG 

GHPGVN LONG TRỌNG TỔ 
CHỨC PHIÊN HỌP VỚI ỦY 

BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI 
LỄ VESAK LHQ (EXCO UNDV) 

TẠI HỘI TRƯỜNG KHÁCH 
SẠN CROWN PLAZA.

Tham dự phiên họp có 
Hòa thượng Tiến sĩ                                                                  

Dhammaratana – Phó Chủ tịch ICDV; 
HT. Tiến sĩ Phra Sigambhirayan – 
Tổng Thư ký ICDV, Chư Tôn đức 
Phó Chủ tịch HĐTS  GHPGVN cùng 
các đại biểu thành viên Exco tham 
dự Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban tổ 
chức quốc tế Đại lễ Vesak 2014 tại 
Việt Nam.

Phát biểu của HT. Thích Thanh 
Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS              
GHPGVN cảm ơn Ngài chủ tịch             
Brahamapundit – Chủ tịch Ủy ban Tổ 
chức quốc tế ICDV cùng các thành 
viên EXCO ICDV đã trao cho Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam cơ hội đăng cai 
Vesak 2014. Đây là lần thứ hai, Việt 
Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ 
chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

Tại hội nghị Hòa thượng mong 
rằng các thành viên EXCO và Ban 
Thường trực HĐTS, Ban Tổ chức    
Vesak Liên hợp quốc 2014 tại Việt 
Nam tập trung trí tuệ để có được 
một chương trình chi tiết Vesak 2014 

HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN

HT Tiến sĩ Dhammaratana – Phó Chủ tịch ICDV chủ trì phiên họp
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và giúp công tác chuẩn bị tổ chức được chu đáo, 
khẳng định sự thành công của Vesak 2014 nhân dịp 
tổ chức ICDV chính thức trở thành thành viên đối 
tác chính thức của UN.

Tại Hội nghị Chư Tôn đức TW GHPGVN đã họp 
bàn cùng Ủy ban Tổ chức quốc tế (EXCO UNDV) về 
công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2014 tại Bái Đính – 
Ninh Bình, cùng nhau họp bàn và thống nhất các 
chương trình theo đề án tổng thể đại lễ Vesak Liên 
hợp quốc 2014 tại Việt Nam

Hòa thượng Tiến sĩ Dhammaratana – Phó Chủ 
tịch ICDV chủ trì phiên họp, Hòa thượng tin tưởng 
và kỳ vọng Đại lễ Vesak LHQ 2014 do GHPGVN đăng 
cai sẽ thành công rực rỡ.

Đại lễ Vesak LHQ 2014 do GHPGVN đăng cai 
chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức 
quốc tế (ICDV), sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính 
phủ Việt Nam

 Mục đích và ý nghĩa của Đại lễ đối với Giáo hội 
là cầu nối giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế 
giới, là cơ hội để Phật giáo khắp thế giới tập hợp 
nhau lại, để cùng nhau xây dựng cuộc sống hữu 
nghị, hòa bình vì hạnh phúc của con người. Đối với 
GHPGVN đây là cơ hội quý báu lần thứ hai, sau sự 
thành công năm 2008, để tỏ rõ vị thế của Phật giáo 
Việt Nam trong giai đoạn mới, qua đó khẳng định 
với thế giới về tinh thần đoàn kết tôn giáo và đoàn 
kết các dân tộc ở Việt Nam.

Đại lễ lần này với chủ đề chính là "Phật giáo góp 
phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển 
Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.

Thời gian tổ chức từ mùng 07 đến 11/5/2014, 
lễ khai mạc và bế mạc cùng các hoạt động hội thảo 
khoa học, văn hóa, nghệ thuật, triển lãm Văn hóa 
Phật giáo Việt Nam, Hội chợ văn hóa - ẩm thực và 
âm nhạc ca múa tạp kỹ được tổ chức tại chùa Bái 
Đính – Trung tâm Du lịch Tràng An – Cố đô Hoa Lư 
– TP. Ninh Bình. Dự kiến khoảng từ 90 – 100 quốc 
gia và khoảng 4000 đến 10.000 người tham dự

Chư tôn đức tại hội nghị đã trao đổi các ý kiến 
bổ sung vào bảng kế hoạch tổ chức chương trình. 
Chư Tôn đức tại phiên họp đã đưa ra các ý kiến 
cùng nhau bàn bạc nhằm đạt được sự đồng thuận, 
để cùng phối hợp với Ban tổ chức nhằm đạt được 
sự thống nhất để tổ chức Đại lễ được thành tựu.

TP.HCM: Leã phaùt hoïc boång khoa Pali

Sáng ngày 28/10/Quý Tỵ (30/11/2013), tại 
phòng B1, lầu 1 Học viện Phật giáo Việt Nam 

TP. HCM, khoa Pāli đã tổ chức trao học bổng cho 
các tân sinh viên của khoa trong năm học 2013-
2014.

TT. Thích Bửu Chánh - Phó Viện trưởng HVPGVN 
tại TP. HCM, Trưởng Khoa Pāli; TT. Thích Nhật Từ - 
Trưởng khoa Triết học; ông Lê Đức Vân Trình nhà 
bảo trợ học bổng đã có mặt tham dự cùng đông 
đảo tân tăng, ni sinh khoa Pāli.

Năm 2005, khoa Pāli được thành lập do cố HT. 
Thích Minh Châu kiêm nhiệm Trưởng khoa Pāli. Từ 
khóa VII, VIII, IX, X thì TT. Thích Bửu Chánh đảm 
nhận trọng trách Trưởng khoa Pāli ngay từ khóa 
VI. 

Khoa Pāli chỉ có 60 học viên, riêng về cổ ngữ 
Pāli có hơn 100 học viên. Chuyên ngành Pāli trong 
khóa VII - VIII có 30 học viên, khoa cổ ngữ Pāli có 
100 học viên so với 500 học viên Hán Cổ, trung bình 
có 30 học viên/khóa. Do khoa Pāli - SanKrit học rất 
khó, vì vậy số tăng ni sinh đăng ký theo học rất ít 
so với các khoa khác.

Hiện tại khoa Pāli khóa IX có 27 tăng, ni sinh 
theo học, nhà trường và khoa mong muốn đào tạo 
tăng, ni sinh về các tỉnh tham gia giảng dạ̣ y tại 
các trường TCPH hoặc đi du học nước ngoài tại 
các nước quốc giáo như: Thái Lan, Lào, Campuchia, 
Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ đều rất thuận 
lợi. 

Tại buổi lễ phát học bổng có 27 tăng, ni sinh 
(khóa IX) tiếp nhận kinh phí khuyến học, trị giá mỗi 
học bổng là 2 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoa Sen Gió
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Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của 

tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản 

văn hoá Việt Nam”, Sáng ngày 21/10/Qúy 

Tỵ (23/11/2013) sự kiện khánh thành quần 

thể chùa Khmer đã được long trọng tổ chức 

tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt 

Nam – Đồng Mô – Sơn Tây - Hà Nội. Đây 

là một hoạt động tiêu biểu, có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng.

Cẩm Vân

Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam tại 
Đồng Mô – Sơn Tây - Hà Nội đã được Chính phủ 

Việt Nam đầu tư xây dựng nguyên mẫu chùa Khleang 
tại Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường 
khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tôn vinh tinh 
thần đại đoàn kết như một di sản văn hoá quý báu 
của dân tộc Việt Nam, nhất là việc tái hiện, giữ gìn, 
phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của 54 dân 
tộc Việt Nam.

Về chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích 
Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch 

HĐTS TW GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ 
tịch TT HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền 
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS 
GHPGVN; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch kiêm 
Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; HT. 
Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng 
chư Tôn đức TT HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh 
Khmer cùng về tham dự.

Về phía lãnh đạo có ông Sơn Minh Thắng – Uỷ 
viên BCH TW Đảng – Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm 
Uỷ ban Dân tộc; ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ 
VHTT & DL – Trưởng ban Chỉ đạo tuần lễ "Đại đoàn 
kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam”; ông Phạm 
Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng BTG Chính 
phủ; ông Dương Quốc Xuân – Phó Trưởng ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ cùng đại diện các cơ quan ban ngành các 
tỉnh thành về tham dự.

Quần thể chùa Khmer được khởi công xây dựng 
tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 
16/01/2010 theo nguyên mẫu chùa Khleang tại Thành 
phố Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng. Sau gần 4 năm thi 
công, với sự tham gia sâu sắc của các chủ thể văn 
hoá, các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Khmer, hôm 
nay công trình đã hoàn thành (xem tiếp trang 57) 
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Nhiễu Phật

LỄ DÂNG Y KAṬHINA 
TẠI CHÙA ĐẠI LỘC - ẤN ĐỘ 

NĂM 2013
Hoa Cà RốtVào ngày 17 tháng 11 năm 2013 (15-10 Quý 

Tỵ, PL.2557), phái đoàn Việt Nam do TT 
Thiện Minh làm trưởng đoàn đã đến Ấn 

Độ tổ chức lễ dâng y Kaṭhina tại chùa Đại Lộc (tại 
Sarnath-Ấn Độ) và hành hương các Phật tích.

Chùa Đại Lộc được bắt đầu xây dựng cách đây 4 
năm do TT TS Tường Quang làm trụ trì. Đây là ngôi 
chùa Việt Nam đầu tiên tại Sarnath cách thánh tích 
Đức Phật chuyển pháp luân không xa. Chùa Đại Lộc 
là một công trình đồ sộ và kiên cố được xây dựng với 
sự ủng hộ của Chư tăng và Phật tử các nơi trên thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Dự kiến đến 
cuối năm 2014, chùa Đại Lộc sẽ hoàn thành.

Lễ dâng y Kaṭhina năm nay do gia đình ông Lê 
Niêm làm thí chủ và có sự hùn phước của đông đảo 
Phật tử trên khắp nước. Buổi lễ dâng y được diễn ra 
trong không khí rất ấm cúng và thân thiện. Tham 
dự lễ dâng y có 100 Chư tăng thuộc các nước Miến 
Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Tây Tạng và Việt 
Nam là những vị sư đang công tác và tu học tại 
Ấn Độ. Không xa hoa về vật chất nhưng đầy đủ về 
tình người và sự hòa hợp thân tình giữa những con 
người thuộc các nước khác nhau. Tuy ngôn ngữ mẹ 
đẻ khác nhau nhưng cùng chung một nghi thức tín 
ngưỡng đã làm cho buổi lễ thêm nhiều phước báu và 
niềm tin. Chư tăng và Phật tử cùng đi nhiễu Phật 3 
vòng xung quanh chánh điện trước khi buổi lễ chính 
thức bắt đầu. Đại diện Chư tăng Miến Điện đã truyền 
giới cho Phật tử. Cô Diệu Nhàn (thí chủ buổi lễ) đọc 
tác bạch dâng y. TT TS Tường Quang (trụ trì chùa 
Đại Lộc) thay mặt chư tăng thọ y. TT TS Thiện Minh 
(viện chủ chùa Đại Lộc) và ĐĐ TS Đức Hiền tuyên 
ngôn tăng sự. Sau phần thọ y, Chư tăng các nước 
đã có khóa kinh chúc phúc đến các Phật tử trong 
đoàn.

Buổi lễ kết thúc với sự hân hoan của tứ chúng. 
Đây là lễ dâng y lần thứ IV sau khi chùa Đại Lộc đặt 
viên đá đầu tiên vào năm 2009. Được biết, hằng 
năm, vào ngày 15-10 âl, đoàn Việt Nam đều sang 
Ấn Độ tổ chức lễ dâng y và hành hương các Thánh 
tích. Cầu mong cho ngôi chùa của người Việt Nam 
mau sớm hoàn thành để góp phần thêm nhiều thiện 
sự nơi đất Phật.

Thí chủ đọc tác bạch dâng y.

ĐĐ Tường Quang trụ trì chùa
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Sáng ngày 8-12-2013 (6-11-Quý Tỵ), tại tổ 
đình Kim Liên (xã Đồng Hướng, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã long trọng diễn ra Đại lễ 
tưởng niệm 20 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ 
GHPGVN - Cố Đại lão HT. Thích Đức Nhuận viên tịch 
(1993-2013).

Quang lâm và chứng minh buổi lễ với sự có mặt 
của: HT. Thích Thanh Sam, HT. Thích Đức Nghiệp 
- Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh 
Dũng - Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Thanh Đàm, 
HT. Thích Giác Nhường - UVTT HĐCM; HT. Thích 
Thanh Dục - UV HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu - 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện 
Nhơn - Quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng 
Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng, HT. 
Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích 
Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện 
Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II 
TƯGH; TT. Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký kiêm 
Chánh Văn phòng I TƯGH, cùng chư tôn đức Tăng 
Ni HĐCM, HĐTS, các ban ngành viện T.Ư, BTS các 
tỉnh thành trong cả nước, chư tôn đức sơn môn, 
pháp phái, môn đồ, hiếu quyến quang lâm tham 
dự.

Bà Nguyễn Thị Thanh, UV dự khuyết T.Ư Đảng 
- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình - Đại biểu Quốc hội 
nước CHXHCNVN khóa XII; ông Phạm Dũng - Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; 
ông Dương Ngọc Tấn - Phó ban Tôn giáo Chính 
phủ; ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Trưởng ban Dân 

tộc - Tôn giáo UBMTTQVN; ông Bùi Hữu Dược - Vụ 
Trưởng vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông 
Vũ Tiến Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; ông 
Phạm Quốc Vương - Thiếu tướng - Phó Tổng Cục 
trưởng Cục Cảnh sát Hành chính về trật tự an toàn 
xã hội - Bộ công an; Trung tướng Trần Quý Thắng 
- Phó Cục trưởng Tổng cục V - Bộ công an; ông Lê 
Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban 
Tôn giáo TP. Hà Nội; ông Trần Hồng Quảng - Tỉnh 
ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Kim Sơn; bà Lê Thị 
Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện 
Kim Sơn; ông Đỗ Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy huyện Kim Sơn cùng đại diện lãnh 
đạo cơ quan, ban ngành T.Ư và địa phương và đông 
đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Thay mặt cho Ban Tôn giáo Chính phủ, ông 
Phạm Dũng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã 
phát biểu, cảm niệm ghi nhận những đóng góp của 
Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT. Thích 
Đức Nhuận. 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trụ trì Tổ đình Kim 
Sơn đã thay mặt sơn môn, pháp phái, môn đồ hiếu 
quyến dâng lời cảm niệm ân sư. Cuối buổi lễ, Chư 
Tôn đức TƯ GHPGVN đã làm lễ dâng hương cúng 
dường tưởng niệm giác linh Ngài.

Dịp này, chư Tôn đức cũng đã làm lễ động thổ 
Khởi công xây dựng công trình Nghiên cứu - Giáo 
dục Tổ đình Kim Liên.

Ñaïi leã töôûng nieäm 20 naêm ngaøy Ñöùc Ñeä nhaát Phaùp chuû GHPGVN - 
HT. Thích Ñöùc Nhuaän vieân tòch (1993-2013)

giaohoiphatgiaovietnam.vn
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Ngày 8/12/2013 (6/11/Quý Tỵ) , tại tổ đình 
Kim Liên (Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh 

Bình) đã diễn ra Hội thảo Khoa học nhân 20 năm 
ngày viên tịch Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN – 
Đại lão HT. Thích Đức Nhuận.

Hội thảo khoa học do Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam kết hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
và môn đồ hiếu quyến thành kính tổ chức “Đại lễ 
Tưởng niệm và Hội thảo Khoa học”, tại chính nơi 
Ngài đã sơ tâm học đạo và hành đạo.

Hội thảo lần này là dịp có ý nghĩa đặc biệt để 
chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về công đức của 
cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, 
một vị cao tăng đã hiến dâng trọn đời cho Đạo pháp 
và Dân tộc.

Sinh thời Hòa thượng Thích Đức Nhuận luôn 
nhắc nhở Tăng chúng thực hành nghiêm túc việc 
tiến tu đạo nghiệp, trau dồi Tam vô lậu học ngõ hầu 
để báo đáp tứ ấn, trong đó có phụng sự Đạo pháp, 
phục vụ dân tộc, nối tiếp truyền thống hộ quốc an 
dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng văn minh, 
giàu đẹp.

Tại Hội thảo khoa học, các nhà nghiên cứu tập 
trung thảo luận, phân tích một cách nghiêm túc để 
làm sáng tỏ ba vấn đề lớn: Một là, Con đường xuất 
gia và chứng đạo của Hòa thượng Đệ Nhất Pháp 
chủ, Hai là, Vai trò và ảnh hưởng của Đệ nhất Pháp 
chủ trong sự nghiệp xây dựng GHPGVN và thời kỳ 
Ngài trụ thế đứng đầu Giáo hội, Ba là, Các bài học 
kinh nghiệm lịch sử từ tấm gương Đệ nhất Pháp 
chủ đối với sự nghiệp xây dựng GHPGVN hiện nay.

Ninh Bình: Hoäi thaûo khoa hoïc 20 naêm ngaøy 
vieân tòch Ñöùc Ñeä nhaát Phaùp chuû GHPGVN

Tin, ảnh: Cẩm Vân

 (tiếp theo trang 54)
và hiện hữu trang nghiêm giữa lòng Thủ đô Hà Nội, 
không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào dân 
tộc Khmer Nam Bộ, mà còn là nguyện vọng chung của 
đồng bào ta trong cả nước.

Ông Phạm Dũng thay mặt các cấp chính quyền 
phát biểu tại buổi lễ "Việc xây dựng chùa Khleang tỉnh 
Sóc Trăng tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt 
Nam đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
các Bộ ngành Trung ương trong việc bảo tồn, phát 
huy những giá trị văn hoá tâm linh độc đáo, đặc trưng 
của Phật giáo khmer Nam bộ tại quần thể chùa Khmer 
ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, đồng thời để các tín đồ 
Phật giáo Khmer Nam bộ nói riêng và Phật giáo Nam 
tông nói chung là người Việt Nam và người nước ngoài 
có cơ hội được chiêm bái tại chùa".

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt TW GHPGVN phát 
biểu tại buổi lễ: TW GHPGVN rất hoan hỷ và chân 
thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành Trung 
ương đã quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc, văn hoá tâm linh của 
đồng bào dân tộc Khmer trong ngôi nhà chung các 
dân tộc Việt Nam, góp phần trang nghiêm Giáo hội 
trong lòng dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm 
hoạt động của Giáo hội "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ 
nghĩa Xã hội”.
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Sáng ngày 4 tháng 12 năm 2013 tức ngày 2 
tháng 11 năm Quý tỵ, Lễ đại tường cố Trưởng 

lão HT. Thích Thanh Tứ tại chùa Nho Lâm – xã Mai 
Động – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên.  

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích 
Thanh Sam – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký 
HĐCM GHPGVN; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp 
chủ GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch 
TT HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Quyền 
Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký HĐTS 
GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS,  
HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, HT. Thích 
Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng 
pháp TW; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch kiêm 
Trưởng ban Thông tin Truyền thông TW cùng chư 
Tôn đức Tăng Ni  HĐCM, HĐTS, BTS các tỉnh thành 
trong cả nước, chư Tôn đức Sơn môn, Pháp phái, 
môn đồ, hiếu quyến.

Về phía chính quyền có ông Phạm Dũng – Thứ 
trưởng Bộ Nội Vụ - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, 

ông Bùi Hữu Dược – Vụ Trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn 
giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục 
trưởng A88 Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo cơ 
quan chức năng TW và địa phương, đại diện lãnh đạo 
các cơ quan ban ngành các sở ban ngành cùng đông 
đảo Phật tử thập phương đồng về tham dự.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN đã trọn đời 
cống hiến cho Đạo pháp – Dân tộc và đã tác thành 
nên giới châu tuệ mệnh cho hàng đệ tử và pháp tử. 
Hòa thượng là người có nhiều đóng góp trong việc 
thống nhất các hệ phái, đi đến thống nhất các tổ 
chức Phật giáo trong cả nước vào ngày 7-11-1981. 
Hòa thượng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong 
Giáo hội và là đại biểu Quốc hội khóa XI và XII. Ghi 
nhận sự đóng góp của Hòa thượng, Nhà nước đã trao 
tặng Hòa thượng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó 
có Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ ông Phạm Dũng – Thứ Trưởng bộ Nội 
Vụ - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đại diện chính 
quyền phát biểu: “Với 85 tuổi đời, sống trong thiền 
môn, sự cống hiến cho Đạo Pháp, cho Dân tộc của Cố 
Đại lão Hòa thượng là một trong những tấm gương 
tiêu biểu về hoạt động không mệt mỏi để thống nhất 
Phật giáo nước nhà, thành lập nên GHPGVN – ngôi 
nhà chung của Phật giáo Việt Nam, để truyền bá cho 
đông đảo Tăng Ni, Phật tử, và nhân dân, làm sáng 
chói bản chất tốt đẹp của Phật giáo, khơi dậy lòng 
vị tha, nhân ái trong mỗi con người, nhằm góp phần 
kiến tạo cho xã hội, mà ở đó mọi người sống với 
nhau bằng tình yêu thương và khoan dung. Đại lão 
Hòa thượng là một Bậc Danh Tăng, đồng thời cũng là 
một nhà giáo dục có nhiều đóng góp lớn lao cho Đạo 
pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Tuy Hòa thượng 
đã đi xa nhưng hình ảnh, việc làm của Hòa thượng 
vẫn mãi mãi còn trong tâm khảm của Tăng Ni, Phật 
tử, nhân dân từ hôm nay và mai sau”.

Cũng trong Đại lễ Tiểu tường, Chư Tôn đức TW 
GHPGVN đã làm lễ dâng hương cúng dường tưởng 
niệm giác linh. Buổi lễ đã hoàn mãn, thành kính tưởng 
nhớ giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ.

Höng Yeân: Leã ñaïi töôøng coá Tröôûng laõo 
                       HT. Thích Thanh Töù

BTV Minh Tông
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Baø Ròa Vuõng Taøu: Truyeàn giôùi theo nghi thöùc Phaät giaùo     
                          Nam toâng taïi Ñaïi Giôùi ñaøn Thieän Hoøa VII

Sáng ngày 11/11/Quý Tỵ (13/12/2013), tại 
giới trường Thích Ca Phật Đài đã trọng thể 
diễn ra lễ truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tu nữ 

theo nghi thức biệt truyền (Hệ phái Nam tông) đến 
98 giới tử

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, TT. Thích Giác 
Trí - Trưởng ban Điều hành Giới trường Phật giáo 
Nam tông đọc diễn văn khai mạc; TT. Minh Hạnh 
đọc báo cáo các hoạt động Ban Điều hành trong 
thời gian chuẩn bị Giới trường Phật giáo Nam tông. 
ĐĐ. Quách Thành Sattha giới thiệu Hội đồng Thập 
sư và danh sách tăng chứng Giới đàn Tỳ kheo, Sa 
di, Tu nữ.

Bước vào nghi thức truyền giới, Hội đồng Thập 
sư - Tăng chứng quang lâm Sima niêm hương 
tưởng niệm, phần đầu truyền giới là nghi thức tấn 
đàn truyền cho giới Tu nữ, tấn đàn Sa di, truyền 
giới Sa di.

Buổi chiều, giới trường Phật giáo Nam tông tiếp 
tục nghi thức tấn đàn và truyền giới Tỳ kheo. Bế 
mạc lễ truyền giới, đại diện giới tử tăng, tu nữ thọ 
giới phát biểu cảm tưởng.

HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Thiện Tâm ban 
lời giáo giới đến toàn thể giới tử đã thọ giới, qua đó 
nhị vị Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của thích tử 

Tin: Hoa Sen Gió 
ảnh: Tấn Phát

Giới tử Tăng

Giới tử Tu nữ

Tặng quà lưu niệm đến hội đồng thập sư

Như Lai thọ nhận hành trì giới pháp chính là Giới - 
Định - Tuệ cũng như giữ gìn và phát huy cái gốc là 
cốt lõi của Phật pháp.

Hội đồng Thập sư và Ban điều hành giới trường.
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Danh Saùch UÛng Hoä Taïp Chí PGNT Soá 36
01 Thích Ca Phật Đài 100 quyển

02 Gđ Trần Lê Khanh         10 quyển

03 Gđ Hồ Thị Kim Ngân 10 quyển

04 Gđ Diệu Đức 10 quyển

05 Gđ Nguyễn Thị Kim Thanh   05 quyển

06 Gđ Đức Trí - Đức Dũng 05 quyển

07 Gđ Phan Thị Cúc 10 quyển

08 Gđ Đức Tâm - Ngọc Hiền - Ngọc Hiếu 10 quyển

09 Gđ BS Phạm Lê An 20 quyển

10 Sư Giác Khoan - PV Thánh Sơn 50 quyển

11 Lê Thị Thùy Hương 50 quyển

12 Huỳnh Thị Mẫn 50 quyển

13 Gđ Nguyễn Ngọc Anh Thy 10 quyển

14 Gđ TN Quang Lộc - Hà Thế Hưng 100 quyển

15 Đạo tràng Giác Bảo Hoa 35 quyển

16 PT Thiền viện Bồ Đề - Vũng Tàu 50 quyển

17 Cô Mai 10 quyển

18 Cô Mười Trang 10 quyển

19 PT TV Thiện Minh - Vĩnh Long 05 quyển

20 Gđ Huỳnh Thị Nhân 50 quyển

21 TN Quang Ngữ (Trần Thị Liên) 05 quyển

22 Chùa Thanh Long - Bình Dương 05 quyển

23 Chú Hội cô Lài 30 quyển

24 Gđ Trí Thọ 25 quyển

25 Gđ Thiện Trí - Như Hạnh 10 quyển

26 Gđ Đỗ Đặng 10 quyển

27 Nguyễn Thị Tú Anh 10 quyển

28 Chùa Đại Lộc - Ấn Độ 05 quyển

29 Gđ Trần Thị Nga (PD Quang Nga) 100 quyển

30 Gđ Nguyễn Văn Ánh (Út Ánh) 10 quyển

31 Gđ Đăng Phước 05 quyển

32 Gđ Tâm Hương 10 quyển

33 TN Diệu Lành 05 quyển

34 Gđ Lê Hữu Luật 10 quyển

35 Gđ Quách Thị Ngọc Hà 10 quyển

36 Gđ Liễu Vân 05 quyển

37 Lai Thị Hồng Điệp 05 quyển

38 TN Quang Ngọc 05 quyển

39 Dương Thị Thu Vân 05 quyển

40 Nhóm Gia đình Phật tử Subhadda 25 quyển

41 Phạm Xuân Đoàn 06 quyển

42 Sư Siêu Đại 50 quyển

43 Gđ Lê Thị Đua - Nguyễn Minh Đức 07 quyển

44 Gđ Quang Phụng 05 quyển

45 Gđ Huỳnh Thị Thanh Tâm 05 quyển

46 Gđ Quang Thúy 10 quyển

47 Gđ PT Thiện Nhơn 15 quyển

48 TN Quang An 10 quyển

49 TN Quang Hương 05 quyển

50 Gđ Dương Thị Mãnh - Bùi Anh Kiệt 10 quyển

51 Gđ Dương Thị Mộng Thủy 05 quyển

52 Võ Bích Ngân 10 quyển

53 Chùa Đức Hòa - Hà Nội 05 quyển

54 PT chùa Bửu Quang 34 quyển

giá: 20.000 đồng


