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BỐN SỰ THẬT CAO THƯỢNG 

THE FOUR NOBLE TRUTHS 

 

I.CĂN NGUYÊN VÀ ĐỊNH NGHĨA: 
Giáo lý của Đức Phật không đặt nền tảng trên sự sợ 

hãi của những điều gì không biết, mà được xây dựng 

trên căn bản của những sự kiện có thể khảo sát và 

chứng minh bằng kinh nghiệm. Phật giáo là thuần lý 

và thực nghiệm. 

 

Đức Phật, sau khi thành đạo liền đến vườn Lộc-Giả 

ở Chư Thiên Đọa xứ để độ năm anh em ông Kiều 

Trần Như - những người bạn cũ của Ngài. Đầu tiên, 

năm ông này không chịu nghe; nhưng Ngài xuất hiện 

với tướng hảo trang nghiêm, lời dạy hiền hòa và có 

sức thu hút, họ trở lại và chú ý, sau cùng trở thành 

những đệ tử của Ngài và chứng quả A-La-Hán. Bài 

thuyết pháp này được gọi là Bốn Sự Thật Cao 

Thượng (Tứ Diệu Đế). Bốn Sự Thật Cao Thượng 

trình bày triết lý và đạo đức của Phật giáo. Đó là nền 

tảng của Phật giáo. 

 

I. ORIGIN AND DEFINITION: 
The Buddha Dharma is not based on the fear of 

the unknown, but on the base on of facts which 

can be tested and verified by experience. 

Buddhism is rational and intensely practical. 

 

Buddha, after attained enlightenment, He went to 

Loc Gia park (dear-park) at Isipatana (Chư Thiên 

Đọa) to convert the Kondanna's brothers, His five 

former companions. At first, they did not listen to 

Him; but His appearance was spiritual beauty, 

His teaching was sweet and convincing, they 

soon turned and gave Him their closet attention 

and then became His disciples which earned them 

the Arahats state. His first lecture to them was 

called The Four Noble Truths. These four truths 

represent the philosophy and the ethics of 

Buddhism. They are the foundations of 

Buddhism.  

 

II.HÀNH TƯỚNG CỦA BỐN ĐẾ: 

 
1. Khổ đế: Những khổ đau của cuộc sống liên 

tục tiếp diễn tạo nên vòng sanh tử luân hồi, từ 

đời này qua đời khác. Có tám hành tướng 

khác nhau của sự khổ: 

a. Sanh khổ: Nỗi khổ của con người khi được 

sanh ra và những nghịch cảnh trong cuộc 

sống. 

b. Lão khổ: Nỗi khổ đau do sự già nua suy tàn 

của thân xác và sự lu mờ của trí tuệ. 

c. Bệnh khổ: Nỗi khổ sinh ra do bệnh tật. 

d. Tử khổ: Nỗi khổ đau khi sắp lìa đời. 

e. Ái biệt ly khổ: Nỗi khổ đau khi phải xa lìa 

những gì mình yêu mến. 

f. Oán tắng hội khổ: Nỗi khổ đau khi phải gặp 

và chung sống với người mình oán ghét. 

g. Cầu bất đắc khổ: Nỗi khổ đau khi những 

điều mình mong cầu mà không được. 

h. Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ: Nỗi đau khổ do sự 

xung đột, mâu thuẩn, chi phối lẫn nhau của 

những yếu tố tạo nên con người. 

 

 

II. THE FORMS OF 4 NOBLE 

TRUTHS: 
1. True of Suffering: The misery of 

evolutionary existence results in births and 

deaths, one life after another. There are 

eight different forms of suffering: 

a. Suffering from Birth: The suffering that 

one faces following births. 

b. Suffering of old age: The physical and 

mental suffering one faces when getting 

old. 

c. Suffering of Illness: Suffering that one 

gets ill or disease. 

d. Suffering of Death: Suffering that one 

gets when approaching death. 

e. Suffering from the Separation of objects 

one love: The suffering that one gets 

from the separation. 

f. Suffering from the Association with 

those who are repugnant: Suffering that 

one gets around unpleasant people. 

g. Suffering from Craving for what cannot 

be attained: The suffering that one gets 

when not receiving what one craves. 

h. Suffering from Five aggregates of 

attachment: each person suffer 
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differently depending upon his 

personality, society and relations to 

nature. 

2. Tập đế:  Tập đế là sự thật về nguyên nhân 

của những nỗi khổ đã tích trữ lâu đời trong 

mỗi chúng sanh. Phiền não tuy nhiều nhưng 

không ngoài 10 món căn bản sau: 

a. Tham: Lòng tham của mỗi chúng sanh. 

b. Sân: Giận dữ nóng nãy. 

c. Si: Si mê, mờ ám, hoặc nhận xét sai lầm. 

d. Mạn: Chỉ biết nâng cao địa vị mình và kìm 

hãm giá trị người khác. 

e. Nghi: Nghi kỵ, ngờ vực, không có lòng tin. 

f. Thân kiến: Chấp đắm sắc thân này là thiệt 

có, trường tồn. 

g. Tham sắc giới: Thích được sống mãi trên cõi 

đời. Nghĩ rằng cái ta thường còn. 

h. Tham Vô Sắc giới: Ước muốn được về cõi 

trời. 

i. Kiến thủ: Chấp vào sự hiểu biết của mình, 

không chịu tin theo chính lý. 

j. Giới cấm thủ: Tin tưởng và thực hành những 

giới điều sai lầm. 

 

2. The cause of suffering: This truth is the 

cause of suffering which has been obtained 

in the past life of the being.  This cause 

based on the followings: 

a. Sensuality, bodily passions (Kama): 

Craving for sensual pleasures. 

b. Hatred, ill-feeling: Anger, hot temper 

c. Ignorance (Avijjã): Lack of knowledge, 

unawareness. 

d. Pride (Mãna): Overhigh opinions of 

oneself, undervalue the opinion of others. 

e. Doubt (Vicikicchã): Waver in opinion, 

feel distrust, be inclined to disbelief. 

f. Delusion of self (Sakkãya-ditthi): Belief 

in the personal is truth and forever. 

g. Love of life on earth (Ruparaga): Try to 

make the one's life last forever. 

h. Desire for life in heaven (Aruparaga): 

Desire for the purity world. 

i. Self-righteousness (Uddhacca): Never 

listen to the right opinion. 

j. Dependence on superstitious rites 

(silabbata-parãmãsa): Believes and 

practices the wrong precepts. 

 

3. Diệt Đế:   Diệt đế là diệt dục vọng, mê mờ, 

phiền não. Diệt đế là tịnh quả Niết Bàn. 

a. Niết Bàn: Niết là rơi rụng, bàn là mọc lên lăn 

xăn. Đạt Niết Bàn là dứt sạch sanh nhân, 

không còn thọ thân chịu khổ. Niết bàn có ba 

đặc điểm sau: 

1) Bất sanh: Không sanh lại vì nhân sanh đã 

đoạn. 

2) Tịch diệt: Thanh tịnh vắng lặng vì tâm niệm 

không lay động. 

3) Giải thoát: Diệt tận phiền não, thoát khỏi 

rừng mê, thân tâm tự tại, không còn triền 

miên trong biển khổ. 

 

3. The Noble Truth of Annihilation of 

Suffering:  It is to destroy completely the 

craving, ignorance, sorrow. It is the 

Nirvana. 

a. Nirvana: is formed of Nir and Vana. Nir is 

a negative particle and Vana means 

lusting or craving. Nirvana is a departure 

from the craving, and is the final beatitude 

that transcends suffering, karma and 

samara. Nirvana has three characters: 

1) Unborn: Not to be born because the 

life has been eliminated. 

2) Purity and calm. 

3) Enlightenment: Destroying the fetters, 

get out of ignorance, ending the 

suffering. 

 

b. Vị thứ tu chứng: 

1. Tu-Đà-Hoàn (Dự Lưu quả): Những vị này 

rõ chơn lý Bốn Đế nên đi ngược giòng đời 

và đã đi vào  giòng Thánh. Những vị này đã 

đoạn diệt được 3 phiền não: Thân kiến, 

Nghi, và Giới Cấm Thủ. Nếu chưa đoạn diệt 

b. Stages of advancement: 

1. Tu-Đà-Hoàn (Sotãpatti) (Stream - 

Winner) - the beginning or entering into 

the tream of sainthood which occurs after 

one's clear perception of the "Four Nobles 

Truths". He had destroyed three fetters 
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hết các phiền não, các vị này còn phải tái 

sanh 7 lần nữa. 

2. Tư-Đà-Hàm (Nhất sanh): Những vị đã đoạn 

diệt thêm hai phiền não nữa (Tham dục và 

Sân nhuế) và chỉ phải một lần sanh vào dục 

giới nữa mà thôi. 

3. A-Na-Hàm (Bất lai): Quả vị này dành cho 

những ai đã chế ngự được bản ngã mình và 

họ sẽ không còn sanh trở lại dục giới. Nhưng 

họ sẽ sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên, một cõi 

trời Phạm Thiên thích hợp cho đến khi 

chứng đắc quả A-La-Hán. 

4. A- La- Hán (Bất sanh): Quả vị Thánh của 

bậc A-La-Hán, là vị không những chỉ thoát 

khỏi sự luân hồi mà còn đạt tới trí tuệ hoàn 

toàn, với tình thương bao la đối với những 

kẻ còn mê lầm và khổ đau, cũng như có lòng 

từ bi với tất cả chúng sanh. 

 

(self-illusion, doubts and wrongful rites). 

As he has not eradicated all fetters,he is 

reborn seven times at the most. 

2. Tu-Đà-Hàm (Sakardãgãmi) (Once 

returnee) - the path of one who has 

restricted of two or more fetters (Sense-

desire and ill-will) that he needs only 

return once to this material world. 

3. A-Na-Hàm (Anãgami) (Never returnee) - 

the path of those who have so far 

conquered self that they need not return to 

this world. But he is reborn in the "Pure 

Abodes", a congenial Brahma world until 

he attains Arahatship. 

4. A-La-Hán (Arahat) - the path of the holy 

and worthy Arahat, who is not only free 

from the cyle of life and death, but has 

capacitated himself to enjoy the perfect 

wisdom, boundless compassion for the 

ignorant and misery, and measureless love 

for all being. 

 

4. Đạo đế:  Là con đường hướng dẫn, những pháp 

tu hành hướng đến quả vị Niết Bàn chư Phật. 

Con đường ấy là "Tám Chánh Đạo". 

a. Chánh tri kiến: Hiểu biết đúng sự thật. 

b. Chánh tư duy: Suy nghĩ đúng đắn. 

c. Chánh ngữ: Lời nói ôn hòa, ngay thẳng, hợp 

chơn lý. 

d. Chánh nghiệp: Hành động chân chánh, hoạt 

động hữu ích. 

e. Chánh mạng: Sinh hoạt chân chính. 

f. Chánh tinh tấn: Tinh tấn trên đường tu hành. 

g. Chánh niệm: Nhớ nghĩ những việc chân chánh 

đã qua, suy tưởng những việc chân chánh sẽ đến, 

đề phòng và đoạn trừ những hành động bất 

chánh, những ý tưởng phi pháp. 

h. Chánh định: Lặng đứng các vọng duyên tâm trí, 

để trí huệ minh mẫn được xuất hiện. 

 

Tóm lại, Đạo đế là con đường hướng đến đạo quả do 

đức Phật thuyết minh. Con đường ấy chắc chắn đưa 

chúng ta thoát khỏi mê lầm đau khổ, chứng quả vị 

giác ngộ, an tịnh (Niết bàn). 
 

4. The Path leading to the Annihilation: The 

Noble Truth of the Path leading to the 

Annihilation of Suffering is the Middle Way 

(The Eightfold Paths). 

a. Right view 

b. Right thought 

c. Right speech 

d. Right action 

e. Right means of livelihood 

f. Right effort 

g. Right mindfulness: Right remembrance 

and self-discipline 

h. Right meditation. 

 

In brief, the Middle Way is the path leading 

to Nirvana. It helps us to get out of the 

ignorance, and attain the enlightenment. 
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III. PHẬT TỬ ĐỐI VỚI BỐN ĐẾ: 
 

 

Dù chư Phật có ra đời hay không, bốn thánh đế này 

vẫn tồn tại trong vũ trụ. Đức Phật chỉ là người chứng 

ngộ những chân lý ẩn tàng trong vô minh của thời 

gian. Theo đức Phật, những hạnh phúc mà con người 

thụ hưởng trong dục tình chỉ là những hạnh phúc tạm 

bợ, giả dối và nhất thời; duy chỉ có không đam mê 

ái dục mới là hạnh phúc cao quý nhất. Diệt bằng cách 

thực hành Tám Chánh Đạo để đạt hạnh phúc cao 

hơn. 

 

Phật giáo xem sự đau khổ là điều dĩ nhiên và tìm 

nguyên nhân để diệt trừ nó. Nơi nào có lòng tham thì 

nơi đó có đau khổ. Nó chỉ có thể đoạn siêu của Niết 

Bàn. 

 

Là người Phật tử, chúng ta luôn thực hành theo lời 

dạy của Ngài. 

 

 
 

III. BUDDHIST WITH THE FOUR 

NOBLE TRUTHS: 
 

Whether the Buddha arise or not, these four 

Truths exist in the universe. Buddha only reveal 

these Truths that lay hidden in the dark of time. 

According to the Buddha, the happiness that men 

enjoys in the sensual pleasures are the momentary 

happiness, illusive and temporary; only non-

attachment is a greater happiness.  

 

 

Buddhism sees suffering as natural condition and 

seeks the cause to eradicate it. Suffering exists as 

long as there is craving. It can only be annihilated 

by practicing the Eight-Fold Noble Path and 

attaining the supreme bliss of Nirvana.  

 

As a Buddhist, we need to follow His teaching. 
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TÁM CHÁNH ĐẠO 

THE EIGHT-FOLD NOBLE PATHS 

 

Muốn chúng sanh đoạn diệt phiền não để đạt đến 

cảnh giới Niết Bàn, đức Phật thuyết minh Tám 

Chánh Đạo. Tám chánh đạo là một phương pháp 

giản dị hợp với lối sống tâm lý hành-động hàng ngày 

của chúng sanh. 

 
I. ĐỊNH NGHĨA: 
Tám Chánh Đạo là con đường chân chánh có tám 

ngành, giúp chúng sanh tiến đến đời sống hoàn toàn. 

 

Buddha shows us The Eight-fold Noble Path to stop 

suffering and to enter the Nirvana. They are simple 

guidelines anyone can follow and practice in daily 

living. 

 

 

I. DEFINITION:  
The Eight-fold Noble Path is the right way to lead a 

person toward enlightenment. 

 

II. HÀNH TƯỚNG: 
1. Chánh kiến (Samma Ditthi):  Nhận thức sáng 

suốt và hợp lý. 

a. Kiến thức chân chánh: 

1) Nhận thức mọi vật là kết hợp của nhiều nhân 

duyên, không trường tồn và sẽ biến diệt. 

2) Nhận rõ quả báo của mọi hành vi và ý niệm. 

3) Nhận rõ giá trị sự sống của mình, người và 

muôn vật. 

4) Nhận rõ mọi chúng sanh có cùng bản thể 

thanh tịnh. 

5) Nhận rõ nghiệp báo thiện ác để thực hành 

hoặc tránh xa. 

6) Nhận thức đạo lý chân chánh để làm đích 

hướng tiến. 

 

b. Kiến thức sai lầm: 

1) Cho sự hiện hữu của vạn vật là tự nhiên. 

2) Chấp nhận Thượng đế và phủ nhận nhân quả 

nghiệp báo. 

3) Chủ trương định mệnh, phủ nhận kết quả 

của hành nghiệp. 

4) Quan niệm giai tầng và đẳng cấp để ngăn 

cách giữa người với người hoặc người với 

vật. 

5) Chấp theo thần thoại, mê tín dị đoan. 

 

II. CHARACTERISTICS: 
1. Right understanding (Samma Ditthi): Deep 

and through understanding 

 

a. Correct understanding: 

1) Understand things are a union of many causes, 

impermanent and will disappear. 

2) Understand the results of all actions and ideas. 

3) Understand worthiness of the life: self, others, 

living being. 

4) Understand all living beings have the same pure 

mind. 

5) Understand karma is the result of actions (good 

and bad). 

6) Accept truly morality for one's goal. 

 

b. Incorrect understanding: 

1) Thinking the existence of things is natural. 

2) Accepting God and denying the law of cause 

and effect. 

3) Recognizing predestination, denying the results 

of karmas. 

4) Distinguishing the levels between humans, and 

between humans and animals. 

5) Following the Divine and superstitions. 

 

2. Chánh tư duy (Samma Sankappa):  Có nghĩa 

là suy nghĩ chân chánh. Đó là suy nghĩ có lợi cho 

mình và cả cho người. 

 

a. Suy nghĩ chân chánh: 

1) Suy nghĩ giới, định, huệ để tu tập giải thoát. 

2) Suy nghĩ nguyên nhân đau khổ của chúng 

sanh để giải thích và khuyến tu. 

2. Right thought (Samma Sankappa): Means 

thinking truefully. It will be beneficial to you 

and everyone. 

 

a. Correct thoughts: 

1) Think about precepts, concentration of the mind 

(Samadhi) and wisdom for practicing Buddhism. 
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3) Suy nghĩ những hành vi lỗi lầm và tâm niệm 

xấu xa để sám hối, cải đổi. 

 

 

 

 

b. Suy nghĩ không chân chánh: 

1) Suy nghĩ tà thuật để mê-hoặc mọi người. 

2) Suy nghĩ những phương cách sâu độc để hại 

người, hại vật. 

3) Suy nghĩ mưu cơ trả thù oán. 

4) Suy nghĩ tài sắc, danh vọng. 

 

2) Think of the causes of sufferings to explain and 

encourage all beings to practice. 

3) Think about the mistakes and bad ideas and to 

repent and correct them. 

 

b. Incorrect thoughts: 

1) Think about witchcraft to hurt people. 

2) Think of bad way to hurt the humans and 

animals. 

3) Think of tricky ways to revenge enemies. 

4) Think about sensuous pleasures and reputation. 

 

3. Chánh ngữ (Samma Vaca): Lời nói ngay thật 

chân chánh. Đó là những lời nói lợi ích chánh 

đáng. 

a. Lời nói chân chánh:  

1) Nói thành thật và sáng suốt. 

2) Nói ngay thẳng không thiên vị. 

3) Nói hòa nhã, rõ ràng và giản dị. 

4) Nói lợi ích, dung hòa, khuyến tấn và duy 

nhất 

 

b. Lời nói không chân chánh: 

1) Lời nói dối trá, không đúng sự thật. 

2) Nói không ngay thẳng, thiên vị, dua nịnh, 

xuyên tạc, ngụy biện. 

3) Nói sâu độc, đay nghiến, nguyền rủa, mắng 

nhiếc, vu họa và thô tục. 

4) Nói chia rẽ, di hại cho mọi người, mọi vật. 

 

3. Right speech (Samma Vaca): Speaking 

truthfully with nice words. The words are 

beneficial and skillful. 

a. Right speech: 

1) Honest and clear speech. 

2) Straight forward speech. 

3) Clear, simple and amiable speech. 

4) Beneficial, harmonizing and encouraging and 

unique speech. 

  

b. Incorrect speech: 

1) Untruthful speech. 

2) Unrighteous, partial, flattering. 

3) Harmful, bad-tempered, curseful, scolding, 

slanderous, and ill-mannered. 

4) Disuniting and harmful to all beings. 

 

4. Chánh nghiệp (Samma Kammanta): Hành 

động chân chánh. Nghĩa là hành vi động tác cần 

phải sáng suốt chân chánh, có lợi ích 

 

a. Hành động chân chánh: 

1) Hành động theo lẽ phải, biết tôn trọng quyền 

sống và hạnh phúc chung của người và vật.  

2) Tôn trọng nghề nghiệp và tài sản mọi người. 

3) Giữ hạnh thanh tịnh, không đàng điếm trác 

táng. 

4) Biết phục vụ chức nghiệp tận tâm với việc 

làm. 

5) Biết hy sinh chính đáng để giải thoát nỗi khổ 

cho mình và người. 

 

b. Hành động không chân chánh: 

1) Sát hại tàn bạo. 

2) Trộm cắp xâm đoạt. 

3) Sống xa hoa trác táng. 

4. Right action (Samma Kammanta): Any 

action that is right and beneficial to everyone. 

 

a. Right actions: 

1) Reasonable actions. Respect the life and 

happiness of humans and animals. 

2) Respect people's occupations and properties. 

3) Maintain the purity precepts. Avoid corruption. 

4) Be responsible and dedicated to one's jobs. 

5) Know how to sacrifice to liberate oneself and 

other's from suffering. 

 

b. Incorrect actions: 

1) Killing. 

2) Theft and seizure. 

3) Living in luxury and corruption. 

4) Invent dangerous weapons to kill human and 

animals. 
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4) Sáng chế khí cụ mãnh lợi để sát hại. 

5) Chế hóa vật giả để dối hoặc mọi người. 

6) Lợi dụng văn nghệ để kích thích sự đàng 

điếm ăn chơi trác táng. 

 

5) To construct fake things to lie and deceive 

people. 

6) Take advantage of music and entertainment to 

lead people into corruptive activities. 

 
5. Chánh mạng (Samma Ajiva): Sinh sống chân 

chánh là nghề nghiệp để sanh sống chánh đáng, 

lương thiện không bạo tàn, hèn mạt. 

a. Mạng sống chân chánh: 

1) Tận lực làm việc để sanh sống nhưng không 

tổn hại đến người và vật. 

2) Đem tài năng chân chánh để sinh sống chứ 

không giả dối, lừa gạt. 

3) Sống thanh cao, không lòn cúi vô lý. 

4) Sống đúng chánh giáo, không nên dị đoan. 

 

b. Mạng sống không chân chánh: 

1) Làm thương hại chúng sanh. 

2) Xem sao, tính vận, bói xăm, giò quẻ để sống. 

3) Chìu chuộng quyền quý, mối lái giao dịch và 

miệng lưỡi để sanh sống. 

 

5. Right livelihood (Samma Ajiva): Select an 

occupation that avoids killing or is harmful to 

others. 

a. Right livelihood: 

1) Work hard but do not hurt others and animals. 

2) Take advantage of one's abilities but do not use 

it deceitfully. 

3) Maintain a noble living, never unreasonably 

beg before anyone. 

4) Follow the Dharma, not superstition. 

 

b. Incorrect livelihood: 

1) Hurt living beings. 

2) Use astrology, destination, predict the fate and 

tell fortunes to make a living. 

3) Follow one's power, treachery and lie to 

someone for a living. 

 
6. Chánh tinh tấn (Samma Vayama): Siêng năng 

chân chánh là siêng năng làm việc có lợi cho 

mình, cho người. 

a. Siêng năng chân chánh: 

1) Thấy mình có tội ác, lỗi lầm siêng năng sám 

hối trừ bỏ. 

2) Tội ác và lỗi lầm chưa sanh siêng tu các pháp 

lành để giữ gìn ngăn đón. 

3) Thấy mình chưa có phước nghiệp, siêng 

năng và cố gắng đào tạo phước nghiệp. 

4) Đã có phước nghiệp, siêng năng duy trì và 

tiến triển thêm lên. 

b. Siêng năng không chân chánh: 

1) Siêng năng sát hại. 

2) Siêng năng gian xảo, trộm cắp. 

3) Siêng năng đàng điếm. 

4) Siêng năng dối trá, xuyên tạc, dua nịnh. 

5) Siêng năng rượu chè, xa hoa ... 

 

6. Right effort (Samma Vayama): Work hard on 

any job or your practice to receive benefits for 

yourself and others. 

a. Right effort: 

1) If one has made mistakes or are guilty, one has 

to repent and avoid repeating mistakes. 

2) If evils and mistakes have not arisen, try to 

prevent them by continuing good work. 

3) If one does not have a good karma, try to build 

one. 

4) If one already has a good karma, try to maintain 

and develop it more. 

b. Wrong effort: 

1) Frequently killing. 

2) Frequently lying and stealing. 

3) Frequently using sensual pleasure. 

4) Frequently distorting and flattering. 

5) Frequently drinking (alcohol). 

 
7. Chánh niệm (Samma Sati): Là nhớ nghĩ chân 

chánh. Nhớ nghĩ quá khứ và quan sát cảnh hiện 

tại và sắp đặt tưởng tượng cảnh tương lai. 

a. Nhớ nghĩ quá khứ: 

1) Nhớ ơn cha mẹ thầy bạn để báo đáp. 

2) Nhớ ân nước nhà để phụng sự bảo 

vệ. 

7. Right mindfulness (Samma Sati): Observe 

the present see the way things are from moment 

to moment. 

a. Remember the past: 

1) Remember the gratitude one has for one's 

parents, teachers and friends in order to repay 

them. 
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3) Nhớ ơn chúng sanh giúp đỡ để đền 

trả. 

4) Nhớ ân Phật Pháp Tăng để tu hành. 

5) Nhớ lỗi lầm xưa để sám hối cải đổi. 

 

 

 

 

b. Nhớ nghĩ không chân chánh: 

1) Nhớ khuyết điểm của người để chế 

diễu, phê bình. 

2) Nhớ lại oán hận cũ để phục thù. 

3) Nhớ lại dục căn xưa để lung lạc ý 

chí. 

4) Nhớ lại hành động xảo trá và tàn 

bạo để hãnh diện tự đắc. 

 

c. Quán niệm chân chánh: 

1) Quán niệm từ-bi: Quán niệm cảnh 

đói khổ, tật, bệnh, và tối-tăm của 

chúng sanh trong hiện tại và vô số 

tai nạn xảy ra trong tương lai, sanh 

tâm thương xót, giúp đỡ, và tìm 

phương cách đề phòng che chở. 

2) Quán niệm trí huệ: Quán niệm 

nguyên nhân sanh hóa của vũ trụ 

vạn vật, hữu tình, vô tình, oán, thân, 

tốt xấu... để tự tu và khuyến giáo 

được rõ ràng, thuận lợi, giải thoát. 

 

d. Quán niệm không chân chánh: 

1) Nhớ nghĩ sắc vọng. 

2) Nhớ nghĩ phương tiện sát hại. 

3) Nhớ nghĩ độc kế thâm mưu. 

4) Nhớ nghĩ văn tự xảo trá. 

5) Nhớ nghĩ cao lương mỹ vị. 

 

2) Remember the gratitude one has for one's 

society in order to serve and protect it. 

3) Remember the gratitude one has for living being 

in order to help them. 

4) Remember the gratitude one has for Buddha, 

Dharma, Shanga for self cultivation. 

5) Remember old mistakes for repentance. 

 

b. Incorrect mindfulness: 

1) Remember someone's faults to mock and 

criticize. 

2) Remember old hatred for revenge. 

3) Remember old sensual pleasures to corrupt the 

pure will. 

4) Remember treacherous and cruel actions in 

order to be satisfied and proud. 

 

c. Right observations: 

1) Be mindful of compassion: Observe hunger, 

illness, and ignorance of living beings at the 

present time and numerous accidents in the 

future. One should develop a merciful soul, help, 

and search for a method to defend and protect 

living beings from these sufferings. 

2) Observe wisdom: Observe the cause of the rising 

and changing of the universe: living being, 

hatred and love, good and evil... in order to 

cultivate and educate in a clear, concise and 

liberated way.  

 

d. Wrong observation: 

1) Remember sensual pleasures. 

2) Remember dangerous ways to hurt someone. 

3) Remember distorting words. 

4) Remember untruthful words. 

5) Remember savory dishes. 

 
8. Chánh định (Samma Samadhi): Tu tập 

thiền định chân chánh, không nên tu tập các 

môn thiền định không chân chánh. 

a. Thiền định chân chánh: 

1) Bất tịnh quán: Quán các pháp 

không thanh tịnh để trừ tham dục ai 

ái. 

2) Từ bi quán: Quán tất cả chúng sanh 

đều đồng một chân tâm, bình đẳng 

không khác để tăng trưởng kính tâm 

và thương xót cứu độ, đoạn trừ tâm 

hận thù. 

8. Right concentration (Samma Samadhi): 

Practice the right meditation; do not practice 

the wrong meditation. 

a. Right meditation: 

1) Meditation on impurities: Meditate on the 

impurities in order to suppress the desires. 

2) Meditation on compassion: Meditate that all 

living beings have the same pure mind and are 

equal in order to build more respect and 

compassion so as to terminate all vengeance. 

3) Meditation on causation: Meditate on all 

forms: big as a mountain, small as a bacteria; if 

there is form then it is only temporary and 
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3) Nhân duyên quán: Quán tất cả các 

pháp: hữu hình như sự vật, vô hình 

như tâm niệm, lớn như núi, nhỏ như 

vi trùng; nếu có một pháp riêng 

cũng đều là giả hợp duyên sanh, 

không chân thật. Quán như vậy để 

đoạn trừ ngu si thiên chấp. 

4) Giới phân biệt quán: Phân biệt và 

quán sát sự giả lập của 18 giới (6 

căn, 6 trần, 6 thức) để thấy không 

thật có ngã pháp, mục đích trừ ngã 

chấp và pháp chấp. 

5) Sổ tức quán: Quán hơi thở ra vào để 

đối trị tâm tán động ly loạn. 

 

b. Thiền định không chân chánh: 

1) Tu diệt tận định (diệt hết biến hạnh 

của 7 thức) cầu chứng quả Niết bàn 

giả danh. 

2) Tu vô tướng định (diệt hiện hành 6 

thức trước) cầu an vui các cõi trời, 

ngoại đạo. 

3) Tu thiền định để luyện đơn, vận khí 

... cầu thần thông, trường sanh phép 

lạ, tu tiên, ngoại đạo... 

 

impermanent. Meditate on forms to eliminate 

the ignorance. 

4) Meditation on sensation:   Distinguish and 

meditate on the temporary existence of 18 

senses (6 seeds, 6 senses, 6 kind of 

consciousness) in order to eliminate the 

concept of permanent existence of all forms. 

5) Meditation on breathing: Concentrate on 

breathings is the easiest way to cultivate 

mindfulness. 

 

b. Incorrect meditations: 

1) Meditation to eliminate the changing of 7 kind 

of consciousness and wish to attain the untrue 

Nirvana. 

2) Meditation of the formless to eliminate six 

senses and wish to enter heaven worlds. 

3) Meditation to attain supernatural power, and 

miracles. 

 

 

III. PHÂN LOẠI: 
1. Tín (Saddha): Chánh kiến và chánh tư duy. 

2. Giới (Sila): Chánh ngữ, chánh nghiệp và 

chánh mạng. 

3. Định (Samadhi): Chánh tinh tấn, chánh 

niệm và chánh định. 

 

 

III. CLASSIFICATION: 
1. Wisdom (Panna): Right understanding and 

right thought. 

2. Moral (Sila): Right speech, right livelihood 

and right action. 

3. Concentration (Samadhi): Right 

endeavor, right mindfulness and right 

concentration. 

 

IV. CÔNG NĂNG: 
1. Cải thiện tự thân: Tất cả hành vi bất 

chánh, ngôn ngữ đảo điên và ý-niệm mê-mờ 

đều do con người đi ngược tám chánh đạo. 

Trái lại, nếu con người tu theo tám chánh 

đạo sẽ hoán cải được tất cả và tạo cho tự thân 

một đời sống chân chánh, lợi ích và thiện 

mỹ. 

2. Cải tạo hoàn cảnh: Hiện cảnh là hình 

thành của tâm niệm, là kết quả của hành vi. 

Nếu hành động theo tám chánh đạo, hiện 

cảnh thế gian sẽ an lành và tịnh lạc. 

IV. EFFECTIVENESS: 
1. Improve oneself: One who practices the 

Eight-fold Noble Paths will improve 

oneself, one will have a true, beneficial and 

good life. 

2. Improve surroundings: If one follows 

the Eight-fold Noble Paths, it could make 

the world a peaceful and beautiful place. 

3. Foundation of enlightenment: The 

Eight-fold Noble Paths is the foundation of 

enlightenment of Buddhas. A Buddhist who 

wants to become a good person needs to 

practice these Paths. 



13 | P a g e  

 

3. Làm căn bản cho chánh giác: Tám 

chánh đạo là căn bản đầu tiên cho sự giác 

ngộ chân chánh của chư Phật. Phật tử muốn 

hướng tiến đến cực quả tốt đẹp phải theo 

tám chánh đạo. 

 

 

V.  LỢI ÍCH: 
Thực hành tám chánh đạo sẽ có những lợi ích: 

1. Kiến thức chân chánh không bị mê hoặc 

điên đảo. 

2. Suy nghĩ chân chánh không bị mê lầm đen 

tối. 

3. Lời nói chân chánh sẽ lợi mình lợi người. 

4. Hành động chân chánh sẽ không tổn người, 

hại vật. 

5. Đời sống chân chánh sẽ được mọi người 

kính nể. 

6. Siêng năng chân chánh sẽ được kết quả khả 

quan. 

7. Nhớ nghĩ chân chánh hoàn toàn nhận cảnh 

thâu hoạch nhiều kết quả tốt. 

8. Thiền định chân chánh thì trí huệ dũng phát 

và Phật quả dễ thành tựu. 

 

V. BENEFIT:  
Practicing the Eight-fold Noble Paths will 

gain: 

1. Right view will not be deceived. 

2. Right thought will not be misunderstood. 

3. Right speech will help oneself and others. 

4. Right action will not harm living beings. 

5. Right livelihood will earn other's respect. 

6. Right effort will get good results. 

7. Right mindfulness will help to understand 

the situations and receive good results. 

8. Right concentration will help to develop the 

knowledge and lead to enlightenment. 

 

 

 

 

 

VI. KẾT LUẬN: 
Tám chánh đạo trình bày các nguyên tắc 

chánh đáng để áp dụng trong mọi trường 

hợp của sự sống, để cải thiện mọi xấu xa và 

tội lỗi của chúng sanh. Tám chánh đạo là 

nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát. 

Người Phật tử cần phải học và thực hành 

tám chánh đạo để cải thiện đời sống bản 

thân, hoàn cảnh xã hội và để được giác ngộ 

như chư Phật. 

 

 
 
 
 
 

VI. CONCLUSION: 
The principle of the Eight-fold Noble Paths 

explains the good methods to be applied in daily 

living. They will improve life. They are the 

foundation of enlightenment and liberation from 

sufferings. As a Buddhist, one needs to learn 

and practice these Noble Ways to help one's life 

and to change the world around one. 
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MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 

PATICCA SAMUPPADA  

 

Thập nhị nhân duyên chỉ là một bài giảng nói về 

12 nguyên nhân của sự luân hồi và đau khổ; chứ 

không phải là một lý thuyết về nguồn gốc của 

đời sống hoặc trình bày tiến hóa từ khởi thủy 

của vũ-trụ.  

 

I. ĐỊNH NGHĨA:  
Nhân là do bởi hay tùy thuộc vào, duyên là phát 

sinh hay căn nguyên. Nhân duyên cũng có nghĩa 

là duyên sanh hoặc duyên khởi.  

 

1. Duyên sanh: Chỉ cho sự vật khi đủ duyên thì 

được phát sanh. Thí dụ: Cái tượng là do đủ các 

duyên như vật liệu, nước, ánh nắng mặt trời, 

nhân công ...  

 

2. Duyên khởi: Chỉ sự quan hệ, sanh khởi của 

sự vật. Sự vật sanh khởi đều có quan hệ và làm 

duyên sanh khởi cho nhau. Thí dụ: Cây cam có 

quan hệ với hạt giống cam. Cây cam là duyên 

sanh khởi cho trái cam.  

 

Paticca Samuppada is only a lesson about the 12 

conditioned causes. It is neither a theory of 

origin of life nor an exposition of evolution 

from the beginning of the universe.  

 

I. DEFINITION:  
Paticca means because of, or dependent upon; 

Samuppada means arising or origination. 

Hence, Paticca samuppada means 

dependentarising or dependent origination.  

 

1. Dependent arising: Matter will arise when 

there are enough dependents existing. Ex: A 

statue can only be built with the combination of 

materials, water, sun, labor....  

 

2. Dependent origination: The origination of 

one thing is dependent upon others. Ex: Orange 

tree is related to orange seed. Orange tree is 

dependent on the origination of its fruit.  

 

II. HÀNH TƯỚNG:  
Mười hai nhân duyên là: Vô minh (Avijja), 

Hành (Sankhara), Thức (Vinnana), Danh sắc 

(Nama Rupa), Lục nhập (Salayatana), Xúc 

(Phassa), Thọ (Vedana), Ái (Tanha), Thủ 

(Upadana), Hữu (Bhava), Sanh (Jati) và Lão tử 

(Jara-marana).  

 

II. THE CHARACTERISTICS:  
Paticca samuppada includes: Ignorance 

(Avijja), Activities (Sankhara), Consciousness ( 

Vinnana), Mind and Body (Nama Rupa), Six 

Senses (Salayatana), Contact (Phassa), Feeling 

(Vedana), Craving (Tanha), Grasping 

(Upadana), Kamma (Bhava), Birth (Jati), and 

old age and death (Jara-marana).  

 

1. Vô minh: Mê lầm, tối-tăm, không sáng suốt. 

Đối với ngoại cảnh, không nhận chân được 

thực tướng của chúng là giả dối, là vô thường. 

Đối với nội tâm, không nhận chân được tự 

tâm là thanh-tịnh, luôn luôn quay cuồng theo 

vọng tâm phân biệt (ý thức). Vô minh là 

nguyên nhân đầu tiên tạo nên mọi khổ đau 

cho nhiều đời nhiều kiếp.  

 

1. Ignorance: The lack of knowledge. It clouds 

all the right understanding. Externally, one 

cannot realize that all things are unreal and 

impermanent. Internally, one cannot come to 

the realization that the mind is pure, and 

continues searching for cravings. Ignorance 

is the first cause of sufferings which 

continues from one life to the next.  

 

2. Hành: Hành động, chỉ cho những nghiệp lực 

của phiền não. Vì vô minh nên khiến Hành 

2. Activities: Action, the cause of miseries. 

Because of ignorance, the activities, both 
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phát sanh - gồm thiện và ác. Những hành 

động dù tốt hay xấu vẫn tạo nên kết quả, dẫn 

đến sự kéo dài cuộc sống luân-hồi. 

moral and immoral, arise. The activities, 

whether good or bad, have their due effects 

which prolong the life's wandering. 

 

3. Thức: Vọng thức phân biệt. Do Vô minh và 

Hành kết thành những sự phân biệt, hiểu biết 

sai lầm. Vì hiểu sai lầm nên chấp có năng 

(mình) và sở (ngoại vật). Do sự chấp sinh ra 

lòng bảo thủ thân mạng; và những tâm niệm 

vui, buồn, thương ghét... cũng dođó mà sinh 

ra. Thức là một trong ba điều kiện cần yếu 

(thọ, noãn, thức) để thọ thai và tạo thành thân 

mạng.  

 

3. Consciousness: The ability to judge. 

Ignorance and activities together mislead the 

ability to judge. Because of the wrong 

understanding, one tends to have false belief 

regarding himself and his surroundings. This 

delusion hinders a person from seeing things 

as they really are. The sensation of joy, sad, 

love, and hate also arise because of the same 

reason. Consciousness is one of the three 

required conditions (sensation, cells, 

consciousness, etc.) which forms and 

constitutes a human. 

 

4. Danh sắc: Danh sắc là cấu tạo của loài hữu 

tình khi còn ở thai tạng. Nhờ có tâm thức 

(danh) và tinh cha huyết mẹ (sắc) hòa hợp 

nương tựa vào nhau nên thai chất mới dần dần 

sanh trưởng, không bị tiêu diệt.  

 

4. Mind and matter: Mind and matter 

constitute a living being, which has been 

formed inside the mother's body. The mind 

and matter (sperm and ovum cells) unite and 

depend on each other to nurture and promote 

the growth of the fetus.  

 

5. Lục nhập: Sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, 

xúc, pháp) của người mẹ tiếp nhận và truyền 

vào nuôi dưỡng, do đó thai mới sống và sanh 

trưởng.  

 

5. Six senses: The baby receives the six senses 

(sight, sound, smell, taste, touch, and objects) 

from his mother to grow and develop. 

6. Xúc: Sau khi thai ra đời, các giác quan (mắt, 

tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với ngoại cảnh 

(trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

Nhưng vì còn nhỏ, các giác quan còn yếu, 

chưa thể tiếp nhận và phân tích một cách đầy 

đủ và tinh-tế, nên gọi là xúc.  

 

6. Contact: At birth, the baby makes contact 

with his surroundings. Because he is very 

young, he can make contact but unable to 

analyze.  

 

7. Thọ: Lãnh thọ. Bây giờ đứa bé đã biết tiếp 

thọ ngoại cảnh một cách tiến bộ hơn. Biết tủi 

khóc trước những điều trái ý, vui cười trước 

những cảnh vừa lòng.  

 

7. Feeling: As he grows older, his way of 

contacting with the world improves, which 

causes his feeling to arise. He cries to show 

disagreements and laughs to show his 

enjoyments.  

 

8. Ái: Tham ái. Chính thọ đã sinh ra lòng tham 

ái. Đắm say trước những gì tốt đẹp ưa thích, 

ruồng bỏ những gì xấu xa, chán ghét.  

 

8. Craving: Feeling causes the craving to arise. 

Passionately fond of good things and staying 

away from anything that is bad and hateful.  
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9. Thủ: Dành giữ lấy. Lòng tham đắm trước 

những gì tốt đẹp ưa thích nên cố dành giữ lấy. 

Đây là nhân của bao nhiêu tội lỗi.  

 

9. Grasping: Craving causes the grasping to 

arise. Be possessive towards the things that 

he loves. It is the cause of immoralities.  

 

10. Hữu: Hậu hữu. Do ái và thủ làm nghiệp 

nhân, nên tiếp nối thọ sanh thân hậu hữu để 

chịu những quả báo đau khổ trong ba cõi.  

 

10. Actions (Kamma): Because of craving and 

grasping, actions (Kamma) arise, that lead to 

the sufferings in three universes.  

 

11. Sanh: Sanh mạng. Chỉ chung cho sự cấu tạo 

của loài hữu tình (tâm và sắc); trong ấy gồm 

cả tinh thần (tâm lý) và thể chất (vật lý). 

Sống trong một thời gian tùy theo hạnh 

nghiệp của sinh mạng quyết định.  

 

11. Birth: Actions cause re-births It indicates 

the constitution of the living beings (mind 

and body) which is a psycho-physical 

organism. The length of a person's life 

depends upon his karma. 

 

12. Lão tử: Lão là chỉ cho giòng sinh mệnh đã 

hầu tàn. Tử là chết, là kết thúc giòng sinh 

mạng của một đời người.  

 

12. Aged and death: Aging indicates the final 

stage of the living stream. Death is the end of a 

living chain.  

 

Suy nghiệm lý thập nhị nhân duyên theo chiều 

ngược lại ta sẽ hiễu rõ vấn đề hơn: Lão và tử chỉ 

có thể ở trong và với một cơ thể tâm lý. Một cơ 

thể như thế cần có sự sanh ra (sanh), cho nên có 

thể bao hàm sự sanh trong đó. Mà sanh là kết 

quả của hành động hay nghiệp quá khứ (Hữu). 

Nghiệp phát sanh do Thủ và Ái. Ái chỉ phát sanh 

khi có Thọ; và Thọ là kết quả của sự tiếp xúc 

sáu căn và sáu trần (Xúc và Lục nhập). Sáu căn 

không thể có nếu không có Danh và Sắc.  

 

Danh sắc lại do Thức phát sanh. Thức do kết 

quả của các việc làm tốt hoặc xấu. Hành động 

tốt xấu bắt nguồn từ Vô minh, vì không nhận 

chân được thực tướng của vạn hữu. Đó là tập 

hợp toàn bộ tạo nên sự khổ đau.  

 

The reverse order of the paticca samuppada will 

make matter clear: Aged and death are possible 

in, and with, a psycho-physical organism. Such 

an organism must be born; therefore it pre-

supposes birth. But birth is the inevitable result 

of past deeds of Karma. Karma is conditioned 

by grasping which is caused by craving. Such 

craving can appear only where feeling exists. 

Feeling is the outcome of the contact between 

the senses and objects. The senses cannot exist 

without the mind and body.  

 

Where there is a mind there is consciousness. It 

is the result of past good and bad deeds. These 

activities are due to the ignorance of things as 

they truly are. Thus, the entire aggregation is the 

origination of sufferings.  

 

III. PHÂN LOẠI:  
1. Hoặc: Chỉ trạng thái mê-mờ của tâm lý, nên 

nhận định nội tâm, ngoại cảnh rất sai lầm, 

không sáng suốt. Vô minh, ái, thủ là phản ảnh 

của tâm lý này.  

 

 

2. Nghiệp: Những hành động sai lầm phát ra ở 

thân, tâm. Hành và hữu là phản ảnh của 

những nghiệp động tác này.  

III. CLASSIFICATION:  
1.Wrong understanding: The lack of 

psychological knowledge which misleads the 

judgment both internally and externally. 

Ignorance, craving and grasping reflect this 

aspect.  

 

2. Karma: The bad activities arise from the 

body and mind. Activities and karma reflect 

this group.  
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3. Khổ: Quả báo đau khổ do Hoặc và Nghiệp 

gây nên. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, 

sanh, lão tử thuộc về quả báo khổ này.  

 

 

3. Suffering: The result of ignorance and 

karma. Consciousness, mind and matter, 

senses, contact, feeling, re-birth, old age and 

death belong under this group.  

 

IV. CÔNG NĂNG:  
1. Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử phải đoạn 

trừ quả báo hiện tại và tương lai. Muốn đoạn 

trừ quả báo hiện tại và tương lai phải đoạn trừ 

vô-minh, hành, ái, thủ, hữu.  

 

2. Khi nhận định sáng suốt và có công tu tập để 

đoạn trừ các nghiệp nhân hữu lậu thì không 

còn bị trôi lăn trong giòng sanh tử và tri giác 

sẽ được phát hiện hoàn toàn.  

 

IV. EFFICIENCY:  
1. Wanting to cease the reincarnation, one has 

to cease the result of present and future. 

Wanting to cease the results, one has to 

cease the ignorance, activities, craving, 

grasping and karma.  

 

2. Right understanding and hard practice lead 

to ceasing of the cause and not being drowned 

in the living flux, and to be enlightened. 

V. PHẬT TỬ VỚI 12 NHÂN 

DUYÊN:  
 

1. Giáo pháp 12 nhân duyên giúp ta hiểu rõ sự 

thật của sự vật. Về không gian, sự vật chỉ là 

sự hòa hợp của tâm lý và vật chất; về thời gian 

sự vật chỉ là sự nối tiếp giữa quá khứ và tương 

lai. Vì thế, sự vật không phải là một bản thể 

cố định và đơn độc.  

 

 

2. Hiểu rõ nghiệp nhân căn bản tạo thành sinh 

mạng và nhận rõ những sự thay đổi của sinh 

mạng từ quá khứ đến tương lai. 

 

3. Sự vật không phải do tạo hóa, tự nhiên hay vô 

nhân mà có; trái lại, sự vật đều do nhân duyên 

sanh khởi, tồn tại và biến diệt. Thấy rõ sự thật 

của sự vật là vô thường, vô ngã thì có thể trừ 

bỏ được vọng tâm tham muốn. Hiểu rõ những 

nghiệp nhân căn-bản tạo thành sinh mạng thì 

có thể chuyển đổi được nghiệp quả xấu xa. 

Khi nhận rõ sự vật chỉ là biến trạng của nhân 

duyên thì có thể cải tạo được đời sống đầy 

đau khổ thành an vui tự tại.  

 

V. BUDDHIST WITH PATICCA 

SAMUPPADA:  

 
1. The paticca samuppada helps us to 

understand the actuality of things. 

Everything is only the union of 

psychophysical. Time is understood only 

through the connection between the past and 

the future. Therefore, thing are not fixed or 

unique.  

 

2. Understanding the constitution of living 

beings and the changing of life from past to 

future.  

 

3. Things are not built or created by God, 

naturally formed, or non-cause involved. 

They rely on dependent origination, to form 

to exist and to disappear. Understanding 

things are impermanent and have no self, 

one can eliminate craving. Understanding 

the karma, one can change and divert them. 

Realizing that all things are only the due 

effects of dependent origination, one can 

change the life from suffering into 

happiness.  
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Là Phật tử, chúng ta cần nghiên cứu, quan sát và 

chuyên tâm tu tập, đồng thời khuyến khích mọi 

người nghiên cứu, quan sát và tu tập như mình, 

để cùng thoát ly sự sống chết luân hồi và được 

giải thoát an vui. 

As a Buddhist, one needs to learn, experiment, 

practice and help other people do the same to 

cease re-birth and to enter enlightenment. 
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SÁU ĐỘ 

THE SIX PARAMITAS 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 
Độ, tiếng Phạn là Ba-La-mật, có nghĩa là vượt 

qua hay hoàn toàn; từ mê mờ vượt qua giác 

ngộ; từ đau khổ vượt qua cảnh giới an vui; từ 

vòng sanh tử vượt qua quả vị Niết Bàn. Lục 

độ là sáu món có thể đưa mình và chúng sanh 

vượt qua mê mờ đau khổ, thẳng tới cảnh giới 

an vui thanh tịnh. Sáu món là: Bố thí, trì giới, 

nhẫn nhục, tinh tấn, thuyền định, trí huệ. 

 

I. DEFINITION: 
"Độ" means to overcome or complete; to 

overcome ignorance to liberation, suffering to 

happiness, samsara (rebirth cycle) to Nirvana 

(Niết-Bàn). "Lục Độ" are the six methods which 

guide beings to overcome ignorance and 

sufferings which would lead to the life of 

happiness and purity. "Lục Độ" consists of: 

Giving Alms, Preserving the Precepts, Patience, 

Diligence, Meditation, and Wisdom. 

 

II. HÀNH TƯỚNG SÁU ĐỘ: 
1. Bố thí: 

a. Định danh: Bố thí là cho, giúp đỡ, cứu 

giúp, tung vãi; đem những tư hữu của 

mình, tinh thần hay vật chất, ban bố cho 

tất cả chúng sanh mà không giới hạn 

người hay vật, thân hay sơ, đồng một 

chủng tộc hay khác chủng tộc. Hễ thấy 

một chúng sanh nào thiếu thốn những 

vật bổ ích cho thân tâm, nếu mình sẵn có, 

đều bình đẳng giúp đỡ tất cả không bao 

giờ luyến tiếc. 

 

b. Các món bố thí: 

1) Tài thí: Bố thí bằng tiền tài vật dụng; 

nghĩa là dùng tài sản vật dụng giúp đỡ 

chúng sanh nghèo đói, thiếu thốn đau 

yếu. 

 

2) Pháp thí: Bố thí bằng chánh pháp, nghĩa 

là đem chánh pháp khai thị chánh kiến, 

phá trừ mê muội điên đảo tà kiến cho 

chúng sanh. 

 

 

3) Vô úy thí: Bố thí bằng vô úy; nghĩa là 

dùng nghị lực, cường dũng, để trừ sự 

khiếp sợ, nhu nhược cho chúng sanh. Có 

hai thứ: 

 Dùng lời nhuyễn khuyến bảo chúng 

sanh trong lúc lo buồn đau khổ. 

II. THE ASPECTS OF SIX 

PARAMITAS: 
1. Giving Alms: 

a. Definition: Giving Alms is to donate private 

ownerships (goods or spirit) to all beings 

with no distinction between people or 

animals, a close friend or an unknown 

person, a person with the same or different 

nationality. If there is a being in need of 

useful alms, one should happily donate them 

without being stingy. 

 

 

b. Donation of goods: 

1) Donation of money or materials:Use 

private properties to help the poor and the 

sick 

 

 

2) Donation of Dharma: Educate and benefit 

other beings by sharing Buddha's teachings 

so they can eliminate ignorance and evil 

thoughts... 

 

 

3) Donations of Encouragement: Use courage 

and braveness to help the beings eliminate 

fearfulness, feebleness. There are two types 

of encouragement donation: 

 Use the courageous words to encourage 

beings while they are in fear or suffering. 



20 | P a g e  

 

 Dùng các phương tiện giải cứu 

chúng sanh trong khi bị áp bức khổ 

não. 

 

 

 

c. Công đức bố thí: 

1) Diệt tham lam ích kỷ: Nhờ công năng 

bố thí, tẩy trừ được tham lam ích kỷ ở 

tự tâm, thể nhập tánh đại bi bình đẳng. 

2) Đem lại no ấm: Chúng sanh thoát khỏi 

đói rét đặng vui no ấm đầy đủ, đều nhờ 

công năng tài thí. 

 

3) Phát triển chánh trí: Pháp thí có công 

năng phá trừ màn ngu mê, phát triển 

chánh trí, thâm nhập chánh lý. 

 

4) Đem lại bình tĩnh: Vô úy thí có công 

năng cởi mở sự lo buồn sợ hãi cho chúng 

sanh, chúng sanh được sống tự do bình 

tĩnh. 

 

 Use all possible ways to rescue beings 

while they are being oppressed. 

 

 

c. The Merits of giving alms: 

1) The Elimination of greed and 

selfishness: Alm giving has the capability 

to eliminate greediness and selfishness, and 

build up the equality of compassion. 

 

2) The Delivery of Prosperity: The 

donations of goods have the capability to 

help beings escape poverty and hunger and 

the ability to obtain a happy living 

condition. 

 

3) The Development Wisdom: Donation of 

Dharma has the capability to eliminate 

ignorance, to build up wisdom, and to 

understand the truth. 

 

4) The Delivery of Calmness: Donation of 

encouragement has the capability to help 

beings eliminate worries and sadness, and 

obtain peaceful living condition. 

 
2. Trì giới: 

a. Định danh: Trì giới là giữ gìn các giới 

Phật cấm, ngăn ngừa các hạnh bất thiện; 

nghĩa là thân không làm các việc ác, 

miệng không nói lời ác, ý không nghĩ các 

điều ác. Trái lại, còn làm việc thiện, giáo 

hóa chúng sanh trở về đường thiện. 

 

 

b. Các món giới: 

1) Nhiếp luật nghi giới: Giữ gìn các giới 

luật oai nghi của Phật chế để ngăn 

ngừa những tội lỗi về thân, khẩu, ý 

như năm giới Ưu Bà Tắc, sáu giới 

nặng và 28 giới nhẹ của tại gia Bồ tát. 

 

 

2) Nhiếp thiện pháp giới: thực hành 

những việc thiện có tính cách lợi 

mình và lợi người ở hiện tại và tương 

2. Preserving the Precepts: 

a. Definition: Preserving the Precepts is the 

observance of Buddha's rules and 

prevention of bad conduct. In other words, 

to avoid doing wrong actions, speaking 

harmful words and thinking bad thoughts; 

on the contrary, only do good things, and 

guide other beings to a right path. 

 

b. The Precepts: 

1) Impose Precepts: Precepts established 

by Buddha such as the 5 Precepts for lay 

Buddhists, the 6 strict Precepts and 28 

other important Precepts for lay 

Bodhisattvas, to prevent the sins created 

from actions, speech and thought. 

 

2) Virtuous Precepts: Precepts established 

by Buddha as a foundation for one to 

practice charity which benefits oneself 
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lai, như thực hành 10 điều thiện và 4 

nhiếp pháp. 

 

 

 

3) Nhiêu ích hữu tình giới: Hóa độ cứu 

khổ cho tất cả những loài hữu tình 

chúng sanh; sống len lỏi trong các 

tầng lớp chúng sanh để làm lợi ích. 

 

c. Công năng trì giới: 

1) Ba nghiệp thanh tịnh: Nhờ công năng 

trì giới, 3 nghiệp được hoàn toàn thanh 

tịnh, không phạm các việc ác, không 

sanh khởi các tà niệm. 

2) Các thiện công đức phát sanh:Nhờ 

công năng trì giới các thiện công đức 

phát sanh: như trì giới thì từ bi, trí huệ 

thường phát khởi. 

3) Nêu cao giá trị: Nhờ trì giới không 

phạm các điều xấu xa thô bỉ, giá trị con 

người trở nên cao đẹp. 

4) Người vật kính yêu: Không làm 

thương tổn người và vật mà trái lại còn 

giúp ích cho người và vật, tất nhiên 

được người và vật kính yêu.  

 

and others at present and in the future, 

such as 10 Virtuous Acts (10 Điều 

Thiện) and 4 Assistant Methods (Tứ 

Nhiếp Pháp). 

 

3) Benefitting Being Precepts: Precepts 

established by Buddha for a Buddhist to 

apply to save all beings from sufferings.  

 

 

c. Capabilities of Preserving the Precepts: 

1) Purify the three major karma: By 

practicing the Precepts, the 3 major 

karma (body, speech and thought) are 

completely purified; there are no wrong 

doings or evil thoughts. 

2) Develop merits: By practicing the 

Precepts, good merits are obtained: 

Compassion is built up and Wisdom is 

expanded. 

3) Build up good reputation: By practicing 

the Precepts one avoids violating it with 

bad actions, thus building up one's good 

reputation. 

4) Gain love and respect from beings: Do no 

harmful thing to others and animals, 

rather only help and benefit them. This 

results in respect and love from others. 

 
3. Nhẫn nhục: 

a. Định danh: Nhẫn nhục là an nhẫn trước 

mọi hoàn cảnh nghĩa là đối trước mọi 

cảnh thuận hay nghịch, khen hay chê, 

thành công hay thất bại, tâm trí vẫn bình 

tĩnh: không bi quan trước nghịch cảnh, 

không lạc quan trước thuận cảnh. 

 

b. Các món nhẫn: 

1) Thuận sanh nhẫn: Không kiêu căng 

tự đắc trước sự tán thán cung kính của 

chúng sanh. 

2) Nghịch sanh nhẫn: Không bực tức 

thù ghét trước sự chửi mắng đánh đập 

của chúng sanh. 

3) Nội pháp nhẫn: Mặc dầu bị những 

phiền não tham sân áp bức, tự tâm vẫn 

3. Patience: 

a. Definition: Patience is the capacity of 

forbearance; to be tranquil and calm under 

a favorable circumstance or an adversity, a 

praise or a criticism, a success or a failure; 

not to be pessimistic of an adversity nor 

optimistic of a favorable situation. 

 

b. Types of patience: 

1) Patience in a favorable circumstance: 

Not to be arrogant or conceited by 

praise or respect from others. 

2) Patience in an adversity: Not to be 

angry or resentful of an insult or abuse 

from others. 

3) Internal patience: To be internally 

tranquil and calm in the oppression of 
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an nhẫn giữ gìn trừ bỏ không cho phát 

khởi ra ngoài. Tự tâm thanh tịnh sáng 

suốt, không để các phiền não nhiễm ô 

sai khiến. 

4) Ngoại pháp nhẫn: Bị những cảnh đói 

rét lạnh nóng ở ngoài áp bức thân thể, 

nhưng vẫn xem thường không than 

phiền phẩn uất. 

 

c. Công năng nhẫn nhục: 

1) Không làm những việc vô ý thức: 

Nhờ nhẫn nhục trừ sự nóng giận, nên 

không làm những việc càn dở thiếu 

suy nghĩ. 

2) Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh: Nhờ 

nhẫn nhục tâm trí được bình tĩnh sáng 

suốt trước những hoàn cảnh thay đổi 

trái ngược ở đời. 

3) Không trụy lạc theo năm dục: Nhờ 

nhẫn nhục dằn ép được mọi phiền 

não, mọi vọng tâm không xuôi theo 

năm dục: tài, sắc, danh, thực, thùy 

(ngủ). 

the defilements which are created by 

greediness and anger. Always keep our 

mind bright and pure, and not let it be 

controlled by defilements. 

4) External patience: Do not complain, 

or be angry when facing the oppression 

of unsuitable conditions such as 

hunger, cold and hot. 

 

c. Capabilities of being patient: 

1) Not doing thoughtless actions: Patience 

has the capability to eliminate anger. 

From this, one can avoid doing 

unthoughtful things. 

2) Be calm under all circumstances: 

Patience leads to concentration and 

peacefulness of one's mind under all 

adverse situations. 

3) Not dominated by the five basic 

desires: Patience has the capability to 

control all defilements, ambitions, and 

the five basic desires such as wealth, 

beauty, fame, foods and sleep. 

 

4. Tinh Tấn: 

a. Định danh: Tinh là không ô nhiễm, tấn 

là thẳng tới không thối khuất; tinh-tấn 

nghĩa là chuyên tâm nhất trí tiến hướng 

cầu đạo giải thoát và giác ngộ làm các 

thiện pháp không bị các ô nhiễm chi phối, 

không thối khuất trên đường đạo. 

 

b. Các món tinh tấn: Tinh tấn theo 4 

pháp chánh cần. 

1) Các điều ác chưa sanh, tinh tấn giữ-

gìn không cho sanh khởi. 

2) Các điều ác đã sanh, tinh-tấn diệt trừ. 

3) Các điều thiện chưa sanh, tinh tấn làm 

cho phát sanh. 

4) Các điều thiện đã sanh tinh tấn làm 

cho tăng trưởng. 

 

 

 

 

c. Công năng tinh tấn: 

4. Diligence: 

a. Definition: Diligence means to 

concentrate on practicing the doctrine of 

liberation from the cycle of life and death 

to attain enlightenment. Not to step back, 

not to be disturbed by the impure 

environments. 

 

b. Types of diligence: (Four essential 

methods) 

1) If bad action has not yet developed, 

diligently keep them from happening. 

2) If bad action has already developed, 

diligently eliminate them. 

3) If goodness has not yet developed, 

diligently generate them. 

4) If goodness has already developed, 

diligently expand them. 

 

 

c. Capabilities of diligence: 
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1) Dũng mãnh hăng hái: Nhờ năng tinh 

tấn, diệt trừ được tánh rụt rè, biếng nhác, 

luôn luôn dõng mãnh hăng hái. 

2) Không thối khuất: Không chán nản lùi 

bước trước những hoàn cảnh ngang trái 

và dõng mãnh tiến đến đạo quả. 

3) Cầu đạo giải thoát: Tinh tấn diệt trừ các 

ác pháp, làm tăng trưởng các thiện pháp 

hướng tiến đến đạo quả giải thoát và giác 

ngộ của chư Phật. 

 

1) Build up courage and enthusiasm: 

Diligence has the capability to 

eliminate timidness and laziness. 

Therefore, always be courageous and 

eager. 

2) No retreating or giving up: Diligence 

has the capability to build up 

confidence that helps one not to 

withdraw under any adversity; instead 

always stay committed and 

courageous on the way toward 

enlightenment. 

3) An effective way to enlightenment: 

Diligence has the capability to 

eliminate evilness in order to build up 

the goodness to liberate and attain 

enlightenment. 

 

5. Thuyền định: 

a. Định danh: Quan sát diệt trừ các vọng 

duyên điên đảo là Thuyền. Để tâm chuyên 

chú vào một cảnh sở quán là Định. Thuyền 

định nghĩa là chuyên tâm chú vào một 

cảnh sở quán, diệt trừ các vọng duyên điên 

đảo. 

 

b. Các món thuyền định: 

1) Bất tịnh quán: Chú tâm quán sát sự 

khuyết điểm của vạn pháp: như quán 

thân bất tịnh. 

2) Từ bi quán: Dùng từ bi tâm, quán 

những nỗi khổ của chúng sanh như già, 

đau, sống, chết. 

3) Nhân duyên quán: Quán sát tất cả các 

pháp trong thế gian đều do nhân duyên 

hòa hợp mà thành. 

 

 

 

 

4) Niệm Phật quán: Là quán công đức 

tướng hảo của Chư Phật. 

5) Sổ tức quán: Chuyên tâm quán sát 

từng hơi thở ra vào, để tâm an trí vào 

một cảnh, không cho vọng niệm xen 

vào. 

5. Meditation: 

a. Definition: Meditation is to purify the 

defiled thoughts of greed, hatred and 

ignorance by mindful of an object so that 

one's mind cannot be disturbed by these 

thoughts. 

 

 

b. Types of Meditation: 

1) Mindfulness of the impurities of 

body: Observing the body as impure, 

which contains blood, mucus phlegm 

etc. 

2) Mindfulness of compassion: Use the 

compassionate mind to observe the 

sufferings of the beings: birth, aged, 

illness and death. 

3) Mindfulness of dependent 

origination: Observe that all existing 

forms in the universe are 

interdependent. 

4) Mindfulness of Buddha's images: 

Observe all Buddhas and reflect their 

merits. 

5) Mindfulness of breathing:Concentrate 

on one's breathing tokeep the mind 

from being disturbed. 
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c. Công năng thuyền định: 

1) Dằn ép tham dục: Nhờ bất tịnh quán, 

dằn ép được tâm tham muốn vật dục, 

làm chủ được ý muốn, không bị vật 

dục lôi cuốn và tránh khỏi những tai 

hại vì vật dục gây nên. 

2) Trừ nóng giận: Nhờ từ bi quán mà trừ 

bỏ được tánh nóng giận, tàn ác. Thiện 

tâm được khai phát, lòng thương được 

mở rộng. 

3) Phá si mê: Nhờ nhân duyên quán nhận 

được lý duyên sanh không có thật. Do 

đó tâm trí được khoáng đạt, phá tan 

được màn si mê đảo chấp. 

4) Ngăn các phiền não: Do niệm Phật 

mà các phiền não tiêu mòn, trí tuệ và 

công đức thêm lớn. 

5) Diệt loạn tâm: Nhờ sổ tức quán, tâm 

trí được thanh tịnh, không dong ruỗi 

bởi những vọng duyên vọng cảnh ở 

ngoài. 

 

c. Capabilities of Meditation: 

1) Pacify the desire: The mindfulness of 

impurities of the body has the 

capability to pacify materialistic 

desires, and to avoid being damage by 

unrealistic ambitions. 

2) Eliminate anger: Mindfulness of 

compassion has the capability to 

eliminate anger and cruelty. Instead it 

builds up morality and cultivates one's 

compassion. 

3) Eliminate ignorance: Mindfulness of 

dependent origination has the 

capability to eliminate ignorance, thus 

cultivating wisdom. 

4) Eliminate distress: Mindfulness of 

Buddha's images has the capability to 

reduce sorrows, expand wisdom and 

merits. 

5) Eliminate unawareness: Mindfulness 

of breathing has the capability to purify 

the mind in avoiding any disturbing 

indulgences. 

 

6. Trí huệ: 

a. Định danh: Trí huệ là nhận thức sáng 

suốt; dùng chánh trí nhận hiểu, phân biệt 

chân tướng của sự vật rõ ràng xác đáng, 

không nhận giả làm chân, nhận hư làm 

thật; không chấp chặt thành kiến riêng 

của mình; không mê theo tà thuyết dị 

đoan trái với chánh lý. Thường tìm hiểu 

sự thật và thực hành theo chân lý đúng 

với sự thật. 

 

b. Các món trí huệ: 

1) Văn huệ: Trí huệ xét nghe chánh lý. 

2) Tư huệ: Trí huệ suy nghiệm chánh 

lý. 

3) Tu huệ: Trí huệ thực hành chánh lý. 

 

 

 

 

c. Công năng trí huệ: 

6. Wisdom: 

a. Definition: Wisdom is the understanding 

of what is true, right; wisdom is the 

knowledge, the brightness. Use wisdom to 

realize and distinguish things clearly. 

 

 

 

 

 

 

b. Types of Wisdom: 

1) Penetrating wisdom: Wisdom of 

hearing and learning the truth 

2) Thinking wisdom: Wisdom of thinking 

the truth 

3) Practicing wisdom: Wisdom of 

practicing the truth. 

 

c. Capabilities of Wisdom: 

1) Eliminate suffering: Ignorance is the 

source of suffering. Wisdom has the 
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1) Diệt vô minh: Vô minh là căn bản 

phát sinh ra phiền não. Nhờ trí huệ 

phát chiếu mà vô minh đen tối tiêu 

trừ, căn bản phiền não được dứt sạch. 

 

2) Thấy rõ sự vật: Nhờ công năng trí huệ 

mà thể nghiệm được sự thật: như 

chứng nghiệm được vạn pháp là 

duyên sanh, là vô thường, không có 

thật. Diệt thành kiến bất chánh: Nhờ 

công năng trí huệ, phá tan được 

những kiến chấp sai lầm. 

 

capability to brighten one's mind and 

eliminate one's sufferings. 

 

2) Clearly see the nature of reality: 

Wisdom has the capability to understand 

the truth of the interdependence and 

impermanence of all existing forms. 

 

 

III. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU 

ĐỂ ÁP DỤNG HẠNH SÁU ĐỘ: 

1. Phát bồ đề tâm: Phát Bồ đề tâm là phát tâm 

rộng lớn vô tận, tức là bốn lời nguyện rộng lớn 

như sau: 

 

a. Chúng sanh không số lượng thệ 

nguyện đều độ khắp. Thế giới vô 

biên,chúng sanh vô tận; chúng sanh đã 

vôtận thì căn cơ cũng không đồng, 

nghiệp duyên và chủng loại cũng sai 

khác. Người phát tâm thực hành sáu 

món độ thì phải thệ nguyện cứu độ tất 

cả chúng sanh, dù phải trải qua vô 

lượng kiếp, và gặp những chúng sanh 

tánh khí không đồng. 

 

b. Phiền não không cùng tận thệ nguyện 

đều dứt sạch. Tâm tánh của chúng sanh 

luôn luôn dong ruỗi theo trần cảnh 

không một sát na ngừng nghỉ, nên các 

món phiền não theo đó mà phát sanh và 

tích tụ nhiều như vi trần không kể xiết. 

Người muốn thực hành sáu độ, phải thệ 

nguyện dứt trừ tất cả, không bỏ qua một 

thứ nào, mặc dù chỉ là phiền não nhỏ. 

 

c. Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện 

đều tu học. Chúng sanh vô lượng, căn 

tánh cũng vô lượng. Pháp môn Phật dạy 

tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh nên 

cũng vô lượng. Người muốn thực hành 

sáu độ phải thệ nguyện tu học tất cả. 

III. THE CONDITIONS TO APPLY THE 

SIX PARAMITAS: 

1. Express the compassionate heart: 

Limitlesly expressing the love to all beings by 

practicing the four Vows: 

 

a. However innumerable beings are, I 

vow to save them: The universe is 

boundless and beings are many. With 

innumerable types of beings, there exist 

different attitudes in many. However, 

when vowing to practice the "Lục Độ" 

one tries to help all beings, even when the 

task takes more than one life time, or 

when one has to deal with different 

adversities with different types of beings. 

 

b. However inexhaustible delusions and 

afflictions are, I vow to extinguish 

them all: The characters and attitudes of 

beings are always changing with time and 

their immeasurable defilements are 

developed and accumulated over time. 

Practicing the Six Paramitas, one vows to 

eliminate all the defilements, even the 

smallest one. 

 

c. However immeasurable the Dharma-

Doors (methods of practice) are, I vow 

to master: The attitudes and levels of 

understanding of countless beings are 

different; therefore, the appropriate 

Dharma-Doors for all beings are also 
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d. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện 

được viên thành. Viên thành Phật Đạo 

là quả vị tối thắng ối cao. Thành tựu quả 

ấy là phải diệt tất cả phiền não, học tất 

cả pháp môn, độ tất cả chúng sanh. Phật 

tử muốn thực hành sáu độ là phải thệ 

nguyện đạt đến quả vị ấy. 

 

 

2. Xem thường tài sản và tính mạng: 

Phật tử muốn thực hành sáu độ phải mở 

rộng cõi lòng, xem thường tánh mạng và tài 

sản mình, chỉ lấy sự lợi lạc chúng sanh làm 

trọng. Một khi vì cứu một thân mạng cho 

chúng sanh, cần phải xả tất cả gia nghiệp 

cho đến tiêu hủy tự thân, Phật tử phải vui 

lòng đảm nhận không một lời than trách, 

không một niềm tiếc nuối. 

 

3. Xem chúng sanh đau khổ như mình đau 

khổ: Phật tử muốn thực hành sáu độ, luôn 

luôn phải nhận hiểu trăm nghìn nỗi khổ 

đang đè nặng trên kiếp sống của chúng sanh 

và phải nhận rõ chúng sanh và mình, tuy 

hình tướng và tư tưởng khác nhau nhưng 

vẫn chung cùng một bản thể vô tận. Giọt 

nước tuy nhỏ nhưng thể chất vẫn đồng với 

thể chất của nước đại dương. Sự sống của 

mọi loài cũng tương quan mật thiết như thế. 

Nên người Phật tử phải quan niệm 

rằng:Chúng sanh đau khổ tức mình đau 

khổ; cứu chúng sanh tức tự cứu mình vậy. 

 

 

4. Tự mình có đủ khả năng giải thoát cho 

mình và cho tất cả chúng sanh: Người 

Phật tử phải sáng suốt nhận hiểu; tuy vì 

nghiệp nhân bất thiện trong nhiều kiếp, 

mình và chúng sanh phải quanh quẩn chịu 

khổ trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng tất 

cả mọi loài đều đầy đủ Phật tánh, có đủ khả 

năng giải thoát và giác ngộ. Tự mình có thể 

innumerable. Practicing the Six 

Paramitas, one vows to learn and practice 

all the Darma-Doors. 

 

d. However incomparable the 

Buddhatruth is, I vow to attain it: 

Attaining the Buddha path is the highest 

accomplishment. To attain this level, 

one has to eliminate all the defilements, 

learn all the Dharma, and help all types 

of beings. Practicing the Six Paramitas, 

one vows to attain this level. 

 

2. Disregard one's life and properties: 

Practicing the Six Paramitas, a Buddhist 

must widely express his/her heart, disregard 

one's life and properties, and only focus on 

benefits for all beings. If called upon to 

sacrifice one's life or property to rescue 

another being, a Buddhist must happily and 

willingly do so without regret. 

 

 

3. Consider other's sufferings as our own 

sufferings: Practicing the Six Paramitas, a 

Buddhist must realize and understand there 

are great deals of suffering in one's life. 

Although human beings are physically 

different, all undergo suffering. From 

understanding the principle of 

interdependence, a Buddhist realizes that 

the suffering of other human being is 

directly or indirectly related to his/hers;thus 

vow to relieve their suffering. 

 

 

 

 

4. Capability to liberate ourselves and other 

beings: A Buddhist must clearly understand 

that due to the bad karma created in past 

lives, we and other beings suffer the life of 

re-birth. However, every being has a Buddha 

nature and the potential to attain 

enlightenment. A Buddhist should practice to 
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tu hành để phát triển khả năng giải thoát và 

giác ngộ sẵn có của mình và có thể dùng 

mọi phương tiện nhiếp hóa và giải khổ cho 

tất cả chúng sanh. 

 

cultivate his/her own nature to develop this 

capability and to help other beings. 

 

 

 

IV. KẾT LUẬN: 

Trừ mê và diệt khổ là nguyện vọng duy nhất 

của người Phật Tử chân chánh. Muốn đạt 

được nguyện vọng ấy, cần phải cương quyết 

thực hành sáu độ này. Chỉ vì có hạnh sáu độ 

mới đủ công năng đưa mình và chúng sanh 

đến giác ngộ. Các đức Phật và Bồ Tát đều 

lấy pháp sáu độ làm căn bản. Trong hoàn 

cảnh hiện tại, Phật tử đối với sáu độ này, tuy 

chưa thực hành được hoàn toàn, nhưng cũng 

cần phải cố gắng. Nếu thực hành được vài 

phần trong pháp sáu độ này, tức đã tiến một 

bước khá dài đến hạnh phúc giải thoát. 

 

 

 

IV. CONCLUSION: 

Extinguishing defilements and eliminating 

sufferings are the main goal of a Buddhist. To 

accomplish this goal, a Buddhist must 

diligently practice the Six Paramitas. Six 

Paramitas are the paths to guide us toward 

enlightenment. Buddhas and Bodhisattvas use 

the Six Paramitas to accomplish the goal - 

benefiting in oneself and others (Tự Lợi Lợi 

Tha). Even though, a Buddhist cannot 

accomplish every aspect of the Six Paramitas, 

he/she should continue to try. At the 

beginning, it is hard for a Buddhist to 

accomplish the Six Paramitas completely, yet 

he/she should try to practice them. In the 

process of practicing the Six Paramitas, one 

will find oneself treading on the path of 

attaining true happiness and enlightenment. 
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THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO 

KARMA 

 

Con người sinh ra mỗi người mỗi hoàn cảnh, 

mỗi tính tình. Nguyên nhân chỉ vì mỗi người 

tạo nghiệp riêng biệt, và chính nghiệp tác 

động và chi phối tất cả. 

 

 

 

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Thiện là lành, là tốt, là việc gì có lợi cho 

mình cho người ở hiện tại và tương lai. Ác là 

dữ, là xấu, là việc gì có hại cho mình cho 

người ở hiện tại và tương lai. Nghiệp là 

những hành động về thân, khẩu, ý. Báo là kết 

quả do nghiệp nhân tạo tác 

Each person is born into a different situation. 

Therefore, each has different personalities and 

characteristics. The cause of these differences 

is due to the karma created by the individual's 

past and present. This karma effects and 

controls his/her life. 

 

I. DEFINITION: 

"Thien" means goodness and kindness which 

benefits to others. "Ac" means evil acts and 

anything that brings damage to others. 

"Nghiep" means thoughts and actions that 

come from body, mouth, and mind. "Bao" 

means the results of karma. 

 

2. QUAN NIỆM VỀ THIỆN ÁC: 

 

Thiện ác không được minh định rõ ràng, 

thiện ác theo nghĩa thế gian và thiện ác theo 

Phật giáo có những sai khác. 

 

 

1. Thiện ác theo phong tục: Tùy theo 

phong tục, đúng với thói quen là thiện, dầu 

trái với lẽ phải. Ví dụ, một vài dân tộc Phi 

châu, giết cha mẹ khi đã già để ăn thịt là 

thiện. Người Việt Nam, giết trâu bò làm lễ 

cúng khi cha mẹ chết là thiện. Phong tục 

mỗi xứ mỗi khác. Nhắm mắt theo phong 

tục là thiện, trái lại là ác. 

 

 

 

 

 

2. Thiện ác theo hình luật: Hình luật cốt 

đem lại trị an trong một nước. Những việc 

gì theo hình luật là đúng. Như vậy những 

điều ác chưa hẳn là ác, và những điều thiện 

chưa hẳn là thiện. Vì lợi ích cho dân trong 

nước mà có thể mưu hại cho dân của nước 

khác. 

 

II. CONCEPTIONS OF GOOD AND 

EVIL: 

Good andevil does not have a clear definition. 

The meaning of good and evil in everyday life 

is different from the meaning of good and evil 

in Buddhism. 

 

1. Good and evil according to the 

customs: According to some customs, 

anything that follows accepted habit is 

considered "good", even if it's an immoral 

act. For example, several countries in 

Africa consider killing and eating their 

elderly parents a good act. In Vietnam, it's 

considered a pious act for children to kill 

animals to worship their parents who have 

passed away. Therefore, the meaning of 

good and evil is varied, depending on given 

customs. 

 

2. Good and evil according to the laws: 

Laws are created to protect citizens of a 

country. By following the law, a person is 

considered a "good" citizen. Hence, "bad" 

does not really mean that it's immoral. 

"Good", then, doesn't really mean it's 

moral. Because laws differ from one 

country to another, something that is 
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3. Thiện ác theo thần giáo: Các thần giáo 

thường dạy: "Kính mến các vị thiên thần 

tạo hóa là thiện, không tin là ác. Mỗi thần 

giáo có một vị thiên thần, tạo hóa khác 

nhau, làm cho người không biết lấy gì làm 

thiện ác. 

 

 

4. Thiện ác theo Phật giáo: Phật giáo 

quan niệm, những gì hợp lý và lợi ích cho 

người và cho mình trong hiện tại và tương 

lai là thiện. Trái lại là ác. 

considered beneficial to one country's 

citizens may be harmful to another 

country's. 

 

3. Good and evil according to monistic 

religions (Christianity, Judaism, and 

Islam): These religions claim that believing 

in God is good, not believing in God is 

incorrect. Thus meaning of good and evil is 

based on an article of faith, not on the 

individual's moral exertions. 

 

4. Good and evil according to 

Buddhism: the Buddhist teaching 

espouses the idea that doing whatever 

reasonable and beneficial to oneself and 

others is considered good or else evil. 

 

III. PHÂN LOẠI: 

1. Hữu lậu ác: Là những hành động độc ác 

khiến loài người bị đọa trong sự luân hồi 

sanh tử. Hữu lậu ác thì nhiều nhưng không 

ngoài 5 điều nghịch và 10 điều ác. 

 

 

a. Năm điều nghịch: Giết cha, giết mẹ, 

giết các vị A-La-Hán, phá hòa hiệp 

Tăng và làm thân Phật chảy máu. 

b. Mười điều ác: Sát sanh, trộm cắp, tà 

hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói thêu 

dệt, nói lời độc ác, tham, sân, si. 

 

 

2. Hữu lậu thiện: Làm những điều lành. Có 

thể làm cho người và mình hưởng những 

quả báo lành nhưng chưa giải thoát con 

người ra khỏi luân hồi sanh tử. 

 

a. Chỉ ác: Là dừng nghĩ, không làm các 

việc ác, như không làm năm điều 

nghịch và 10 điều ác. 

b. Tác thiện: Làm 10 điều lành: Phóng 

sanh, bố thí, tịnh hạnh, nói lời chân 

thật, nói lời ngay thẳng, nói lời dịu 

ngọt, nói lời phân giải, từ bi nhẫn 

nhục, suy nghĩ chánh lý. 

III. CLASSIFICATION: 

1. Evil: Evil actions keep human beings in 

the cycle of re-birth and suffering. There 

are many evils; however, they are under 

two different categories: five immoral 

actions and ten evil actions. 

 

a. Five immoral actions: Killing father, 

killing mother, killing Arahat, hurting 

Buddha, and disunifying the Shangha. 

b. Ten evil actions: Killing, stealing, 

lusting, lying, two-edged exaggerate 

speech, harmful speech, greediness, 

hatred, and ignorance. 

 

2. Intentional good action: Good actions. Do 

good and beneficial things for oneself and 

others. 

 

 

a. Stop evil: Do not think about or commit 

the five immoral and ten evil actions. 

b. Good action: Practice the following ten 

good deeds: set free all living beings, to 

be charitable, good conduct, truthful 

speaking, rightful speaking, gentle 

speaking, reconcilable speaking, 

compassion, endurance, right thinking. 
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3. Vô lậu thiện: Làm những việc thiện mà 

không có ngã chấp, không hy-vọng quả 

báo, thuận tánh khởi dụng, thuận với thực 

tướng, rõ suốt viên lý. 
 

 

3. Unintentional good actions: Do good 

things without thinking about the benefits 

for oneself and others. 

 

IV. HIỄU BIẾT VỀ NGHIỆP: 

1. Phân loại theo nhân: 

- Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 

 

2. Phân loại theo quả: 

a. Hữu lậu nghiệp: Nghiệp khiến người 

trôi lăn trong sanh tử. 

b. Bất động nghiệp: Nghiệp của hàng chư 

Thiên ở sắc giới và vô sắc giới. 

c. Bất tư nghì nghiệp: Nghiệp của các vị 

đã thấu rõ chân tâm. Tuy không mắc 

vào nghiệp nào mà có thể hiện ra hóa 

thân trong vô số nghiệp mà độ sanh. 

d. Dẫn nghiệp: Nghiệp dẫn dắt các người 

chịu quả báo vào một loại nào đó. 

 

 

 

3. Sức mạnh của nghiệp: 

a. Hành động và tánh tình của người do 

nghiệp chi phối. 

b. Hoàn cảnh của một dân tộc hay của 

một người đều do nghiệp chi phối. 

c. Nghiệp lực chi phối đi đầu thai: Con 

người khi chết mang theo sức mạnh 

những hạnh nghiệp của người ấy đã tạo 

tác trong đời này hay các đời trước. 

Nghiệp đó chi phối con người đi đầu 

thai. 

- Tích lũy nghiệp: Nghiệp chất chứa từ 

đời này qua đời khác. 

- Tập quán nghiệp: Nghiệp tạo thành 

từng tập quán trong một đời. 

- Cực trọng nghiệp: Những đặc biệt, 

quan trọng lấn lướt các nghiệp khác. 

- Cận tử nghiệp: Nghiệp tạo ra trong 

lúc con người gần đến sự chết. 

IV. UNDERSTANDING THE KARMA: 

1. Depends on cause: action, speech, 

thought. 

 

2. Depends on result: 

a. Intentional karma: Karma keeps people in 

the cycle of samsara (reincarnation)  

b. Immovable karma: Karma of beings in 

the heaven where there are forms and 

formless universes. 

c. Faith karma: Karma of the enlightened 

ones. They are not controlled by karma. 

They are embodied in numerous forms to 

help beings. This karma cannot be 

explained or discussed. 

d. Leading karma: The karma that leads one 

to receive the result of such karma. 

 

3. Effectiveness of karma: 

a. One's actions and behavior are effected by 

karma. 

b. The circumstances of a person or a 

society are affected by karma. 

c. Karma controls one's rebirth. The karma 

that a person accumulates in his past or 

present life will predict his next life: 

 Accumulated karma: Karma 

accumulated from many lives. 

 Custom karma: Karma from the 

habit of one's life. 

 Most important karma: Karma that 

over power other karma. 

 Dying karma: Karma that comes 

when one approaches death. 
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V. HIỂU BIẾT VỀ BÁO: 

1. Phân loại: 

a. Chánh báo: Kết quả về tự thân, thân thể, 

tánh tình, cảm giác, tư-tưởng do những 

nhân tạo tác ra. 

b. Y báo: Là kết quả báo ứng về hoàn cảnh 

của từng người hoặc từng dân-tộc. 

 

 

 

 

2. Thời gian trong quả báo: 

a. Hiện báo: Nghiệp nhân có ngay quả 

báo trong một đời. 

b. Sanh báo: Nghiệp nhân đời này, đời kế 

có quả báo. 

c. Hậu báo: Nghiệp nhân đời này nhiều 

đời sau mới có quả báo. 

 

3. Quả báo với ảnh hưởng tự tâm: 

a. Quả báo tự tâm: Người bắn chết con 

chim. Hành vi đó huân tập tính háo sát 

tự nơi tâm. 

b. Quả báo đối đãi: Con chim vì bị giết, 

nếu sau này trong một đời khác có đủ 

điều kiện sát hại lại. Đó là quả báo đối 

đãi. 

 

 

4. Các quả báo tự tâm: 

a. Vô tâm: 

1) Làm một việc lành nhưng vô tâm mà 

làm thì không có quả lành nơi tự tâm. 

2) Làm một việc lành, nhưng vô tâm sau 

biết lại tiếc nuối thì chỗ huân tập nơi tự 

tâm là phần ác. 

3) Làm một việc ác, nhưng vô tâm thì 

không có quả báo nơi tự tâm. Mặc dầu 

phần đối đãi vẫn có. 

4) Làm việc ác, nhưng vô tâm, sau biết 

hối hận phát tâm đại bi thì chỗ huân tập 

nơi tự tâm lại là phần thiện. 

 

 

 

 

V. UNDERSTAND THE RESULT OF 

KARMA: 

1. Classifications: 

a. The result of karma of the individual: The 

results of the individual's body, behavior, 

feelings, and thoughts are all due to 

cause. 

b. The result of karma of a group: Results of 

a society or group's circumstances are 

due to cause. 

 

2. Timing of the result of karma: 

a. Immediate recompense: Karma takes 

effected in the same life. 

b. Next life recompense: Karma of the 

present life will have effect in next life. 

c. Future recompense: Karma of the present 

life will have effect in many future lives. 

 

3. Result of karma with effects within 

oneself: 

a. Result karma within oneself: One has 

shot a bird. His action makes his cruelty 

accumulate in himself. Result of karma 

goes against the one who created it. 

b. Result karma inter-related: Bird was 

killed: In the future if he has the 

capability he will seek revenge. 

 

4. Types of "result of karma" within 

oneself: 

a. Unintentional: 

1) If unintentional, performance of a good 

action will result in no gaining of good 

karma within oneself. However, there will 

be good karma towards oneself. 

2) If performing a good action 

unintentionally and one regret it 

afterwards, there will be bad karma in 

one's mind. 
3) When performing a bad action 

unintentionally, one does not gain bad 

karma in one's mind, although there will 

be bad karma towards oneself due to the 

other's revenge. 
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b. Hữu tâm: 

1) Làm việc lành cầu danh lợi, mặc dầu có 

quả đối đãi vẫn là thiện nhưng về tự tâm bị 

huân tập về đường ác. 

 

4) When performing a bad action 

unintentionally, if one realizes it and 

repent it, there will be good karma within 

one's mind. 

 

b. Intentional. 

1) When performing a good action for a 

purpose to benefit from it, one will still 

accumulate bad karma within the mind. 

 
VI. LIÊN HỆ GIỮA NGHIỆP NHÂN VÀ 

QUẢBÁO: 

1. Lý quả báo thiện ác là một định luật tự 

nhiên, chi phối hành vi con người và 

chỉ là một chi tiết của lý Nhân quả. 

2. Con người có thể thay đổi quả báo của 

mình. 

 

VII. KẾT LUẬN: 

1. Lý thiện ác nghiệp báo cho chúng ta thấy 

những khổ vui của con người hoàn toàn 

do người tự tạo chứ không phải do một 

đấng thần linh hay Thượng-đế nào. 

2. Con người sống ở đời đều do nghiệp lực 

chi phối. 

3. Con người có quyền thay đổi đời sống 

của mình, tự tạo một tương lai lý tưởng 

của mình, nếu tự mình có đủ ý chí cương 

quyết. 

VI. RELATION BETWEEN KARMA AND 

RECOMPENSE (the result of karma). 
1. The good and evil karma theory is a 

natural law, and affects one's actions. It is 

a part of the cause-effect law. 

2. One may change one's karma. 

 

 

VII. CONCLUSION: 

1. The evil and good karma help us 

understand that happiness and miseries 

depend on one's actions, not on a divine 

being. 

2. Karma affects one's life. 

3. One may change his/her karma. One can 

create his/her future if one has the will to 

do it. 
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TÁM QUAN TRAI 

THE EIGHT RETREAT PRECEPTS 

 

I. ĐỊNH NGHĨA:  

Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là 

qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự 

giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 

giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau: 

 

1. Không được sát sanh  

2. Không được trộm cướp  

3. Không được dâm dục  

4. Không được nói dối  

5. Không được uống rượu  

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, 

múa hát và xem múa hát  

7. Không được nằm giường cao rộng đẹp 

đẽ  

8. Không được ăn quá giờ ngọ.  

 

Tu Tám Quan Trai có nghĩa là thệ nguyện 

tập sống cuộc đời của những bậc tu hành 

trong vòng 24 giờ bằng cách thọ trì tám 

giới nói trên. 

I. DEFINITION: 

Quan means to close. Trai means after 

abstinence; to purity as by fasting or 

abstaining. The Eight-Fold Precepts mean to 

keep the mind and body purified in 24-hour 

period by practicing the eight retreat 

precepts: 

 

1. Not killing living beings 

2. Not stealing. 

3. Not having sexual intercourse. 

4. Not telling lies. 

5. Not taking intoxicants. 

6. Not wearing bodily decoration, not using 

perfumes. Not singing and dancing. 

8. Not sleeping in a raised bed. 

9. Not eating after noon time. 

 

By taking the Eight Retreat Precepts 

ordination one vows to live the life of a monk 

within 24 hours. 

 

II. HIỂU RÕ TÁM GIỚI: 

1. Không sát sanh: Đem niềm vui đến với 

mọi loài, giúp chúng sanh sống hạnh 

phúc, tránh giết hại hoặc khuyên người 

khác đừng giết hại. 

 

2. Không trộm cắp: Không trộm cắp, 

không nghĩ đến sự trộm cướp và luôn 

nghĩ đến bố thí. Không làm cho người 

chung quanh đau khổ vì mất của cải của 

họ. 

 

3. Không dâm dục: Không hành động 

cũng như không nghĩ đến những điều 

dâm dục. Tâm được thanh tịnh, thân 

khỏi ô uế. Đối với người bạn trăm năm, 

cùng những người chung quanh ta giữ 

đúng lễ, làm cho họ kính trọng. 

 

4. Không nói dối: Không nói sai, không 

nói thêu dệt, không nói hai chiều, không 

II. UNDERSTANDING THE RETREAT 

PRECEPTS: 

1. Not killing: One should not deliberately 

kill any living beings, either by committing 

the act oneself or instructing others to kill. 

 

2. Not stealing: Do not steal anything from 

anyone or even thinking about it. Try to 

practice charity. Do not use anything not 

given. 

 

 

3. Not engaging in sexual misconduct: To 

abstain from sexual misconduct. 
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nói lời hung ác cũng như khuyên răn 

những người chung quanh giữ giới. Giữ 

chữ tín. 

 

5. Không uống rượu: Rượu làm say mê, 

tối tăm trí não. 

4. Not telling lies: One should not lie but tell 

the truth without exaggerating. 

 

5. Not taking intoxicants: Intoxicants will 

make one lose control of oneself, and 

delude the mind. 

 

6. Không được trang điểm, thoa dầuthơm, 

múa hát và đi xem múa hát: Quán về 

thân. Năm giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, 

thân có thể mở đường cho chúng ta đến 

Niết Bàn hay vào địa ngục. 

 

7. Không được nằm giường cao đẹp, rộng 

lớn: Tập dần đức tính giản dị, đạm bạc. 

 

8. Không được ăn quá giờ ngọ: Trong 

luật Phật dạy: "Chư Thiên ăn sớm mai, 

Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ 

ngọ, ngạ quỷ ăn tối, chư Tăng học Phật 

phải ăn đúng giờ ngọ". 

 

Ăn đúng giờ ngọ được 5 điều lợi ích sau: 

- Ít mống tâm sai quấy 

- Ít buồn ngủ 

- Dễ được nhất tâm 

- Ít hạ phong 

- Thân được yên ổn và ít sanh bệnh. 

 

 

6. Not wearing perfumes, nor dancing and 

singing: Wearing make-up and perfumes 

predispose oneself to sensual desires while 

dancing and singing disturb one's 

concentration. 

 

7. Not sleeping in an elaborate, raised bed: 

To practice a simple life style. 

 

8. Not eating after noon time: The Divine 

eats in the morning, Buddha eats at noon, 

animals eat in the afternoon, and ghosts 

eat at night. 

 

The benefits of not having meals in the 

afternoon: 

- wrong/confused thoughts do not arise. 

- no drowsiness. 

- improve concentration. 

- healthy body. 

III. CÁCH THỨC THỌ TÁM QUAN 

TRAI: 

Pháp quan trai nên được tổ chức trong 

những ngày trai, hoặc trong những ngày 

nhàn rỗi, thời hạn 24 tiếng. Nên tổ chức tại 

một ngôi Chùa hoặc Niệm Phật Đường 

thanh tịnh. Trong trường hợp không có 

Chùa hay Niệm Phật Đường thì chúng ta có 

thể tổ chức tại nhà. 

 

Thọ giới Tám quan trai có thể: 

1. Giới sư truyền thọ: Có nghĩa là có thầy 

chứng minh truyền thọ và chúng Tăng hộ 

niệm. Trước khi thọ giới phải tắm rửa 

sạch sẽ và làm lễ sám hối những tội lỗi đã 

phạm để thân tâm thanh tịnh, rồi các giới 

tử tự thân hành đến cầu thỉnh vị Chứng 

III. THE FORMALITES: 

 

The Eight Retreat Precepts ordination is 

usually held in the Temple within 24 hours. 

If there is no temple, a quiet house may be 

used.  

 

 

 

The eight fold precepts maybe transmitted 

by: 

1. A master: A master monk or nun will 

conduct the ordination. Prior entering the 

ordination, one needs to shower and repent. 

The master will introduce and explain the 

Three Jewels and the eight precepts. In the 

ordination, one has to be quiet, concentrate 
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minh làm lễ bạch Phật cầu truyền thọ ba 

quy y và tám quan trai giới. Trong khi lễ, 

cần phải trang nghiêm thành kính nhứt 

tâm nghe vị Chứng minh truyền giới, trả 

lời những câu hỏi và đọc những lời phát 

nguyện do vị Chứng minh chỉ bày. 

 

Trong ngày thọ tám quan trai giới, giới tử 

cần phải giữ gìn thân, khẩu, ý cho thanh 

tịnh, không được phạm giới và tự xem 

mình như đã xuất gia, nhất là không nghĩ 

việc ngoài đời. Siêng năng tụng kinh, niệm 

Phật không để tâm dong ruỗi bên ngoài mà 

cầu chư Phật gia hộ cho Bồ Đề tâm ngày 

một tăng trưởng. 

 

and listen to the master's questions, then 

one should answer the questions and vow 

to take refuge in the Three Jewels and to 

practice the precepts. During the 24 hours 

living as a monk, one has to control one's 

actions, speech and thoughts. Always think 

about Buddha and keep on learning and 

practicing the Buddha's teachings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tự phát nguyện thọ trì: Nếu không có 

Tăng Chúng hoặc không thể đến Chùa có 

thể tự mình thọ trì Pháp quan trai này. 

Giới tử tự mình đứng trước bàn Phật đọc 

những câu tự mình thọ giới như sau: 

 

Đệ tử tên là .... quy y Phật, quy y Pháp, 

quy y Tăng, xin một ngày một đêm thọ Ưu 

Bà Tắc (hoặc Ưu Bà Di) tám phần trai giới 

Như Lai bậc Chí chơn chánh giác, là Thế 

Tôn của con. (3 lần).  

 

Đệ tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy 

y Tăng rồi xin một ngày một đêm Ưu Bà 

Tắc (Ưu Bà Di) tám phần trai giới. Như 

Lai bậc chi chơn chánh giác là Thế Tôn 

của con (3 lần). 

 

"Như các Đức Phật suốt đời không sát 

sanh, Đệ tử xin nguyện một ngày một đêm 

không sát sanh"... Cho đến giới thứ tám 

cũng đọc như vậy. Cách tu tập cũng như 

cách trên. 

 

 

2. Oneself: If there is no temple, one may 

conduct this eight fold precepts at home by 

oneself. In front of the Buddha statue, one 

vows: 
 

I am ........ will take refuge in the Buddha, 

Dharma and Sangha; vow to keep the 

eight-fold precepts within 24 hours.  

 

I already took the refuge in the Buddha. 

I already took the refuge in the Dharma. 

I already took the refuge in the Sangha. 

 

As the Buddha who never destroys the life 

of beings, I vow to abstain from destroying 

the life of beings during these 24 hours. 
… Recite until eighth precepts. 

 

 

IV. CÔNG ĐỨC THỌ TÁM QUAN TRAI 

GIỚI: 

Người thọ Tám quan trai giới nhờ hoàn 

 

 

IV. THE EFFECTS OF PRACTICING 

THE EIGHT-FOLD PRECEPTS: 
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cảnh thuận tiện tinh tấn tu hành nên ba 

nghiệp thanh tịnh không làm các nghiệp 

ác, đồng thời các điều thiện do đấy được 

phát triển. Nhờ thọ trì giới luật và chí tâm 

niệm Phật nên tâm trí được định tĩnh 

không còn vọng tưởng, gieo chủng tử vô 

lậu giải thoát. Đức Phật dạy: "Người nào 

tinh tấn thọ trì Tám quan trai tức hiện tiền 

được tăng trưởng vô lậu phước huệ, sau 

lâm chung khỏi bị sa vào các đường ác, 

được sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem 

công đức hồi hướng tất cả chúng sanh tức 

được phước quả vô lượng và chứng được 

quả Vô Thượng Chánh Giác". 

 

 

One who practices the eight fold precepts 

will purify one's mind and never commit bad 

actions. By practicing the eight fold precepts, 

one obtains mindfulness. The Buddha said: 

"One, who practices the eight-fold precepts 

will be born into the happy worlds and never 

be born into the lower universe (such as hell, 

ghost and animal). If one forwards merits to 

other beings, one will get innumerous merits 

and achieve enlightenment." 

 

 

V. KẾT LUẬN: 

Người thọ Tám quan trai giới không còn 

làm bất cứ việc ác hại nào, cánh cửa ác đạo 

(địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) bị đóng chặt 

lại. Vì không tự chủ được mình, vì vô minh 

che lấp, vì tham muốn nhục dục con người 

cứ mãi tạo bao điều ác nghiệp, cánh cửa 

tam ác đạo kia tự mở, rồi tự mình bước vào 

và chịu bao quả báo đau khổ. Tu Tám quan 

trai giới trong một ngày một đêm, thanh 

tịnh thân tâm, phòng hộ giữ mình, tuy chưa 

xuất ly tam giới ngay được, nhưng nhờ 

nương công đức trai giới này, gieo trồng 

hạt nhân xuất thế thù thắng, tương lai chắc 

chắn sẽ được giải thoát. Chư Phật vì muốn 

hóa độ chúng sanh nên chỉ bày pháp môn 

này, là Phật tử chúng ta cố gắng nương 

theo và tu tập. 

V. CONCLUSION: 

Practicing the eight retreat precepts keep one 

from committing the bad karma of the body, 

speech and mind. As a result, the mind 

becomes purified and wisdom is developed. 

In short, the eight fold precepts are the 

foundation for attaining enlightenment. For 

the sake of beings, the Buddha taught these 

precepts. A Buddhist should learn and 

practice them. 
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LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VN 

HISTORY OF BUDDHISM IN VIET-NAM 

 

 
 I. THỜI ĐẠI PHẬT GIÁO DU NHẬP:  

 

1. Con Đường Phật Giáo Du Nhập Vào Việt 

Nam: Phật-giáo khởi điểm từ Ấn-Độ rồi 

truyền rộng ra các nước lân cận, do hai đường 

thủy và bộ. Về đường bộ thì qua miền Trung-

Á như Tây-Tạng, Mông-Cổ, Trung-Hoa, rồi từ 

Trung-Hoa truyền qua các nước Cao-Ly, 

Nhật-Bản và Việt-Nam. Về đường thủy thì 

qua đảo Tích-Lan, Mã-Lai, Nam-Dương và 

Việt Nam.  

 

 
 

2. Địa thế nước Việt-Nam: Nước Việt-Nam ta 

nằm giữa hai nước Ấn-Độ và Trung-Hoa nên 

cùng chịu ảnh-huởng văn minh của hai nước 

ấy. Ngoài ra về phương diện lịch-sử, nước 

Việt-Nam về thời bấy giờ hoàn toàn do người 

Tàu cai-trị; nên nước Việt-Nam chịu ảnh-

hưởng văn-minh của Trung-Hoa nhiều hơn cả.  

 

3. Thời đại du nhập: Những sử liệu về thời đại 

Phật giáo du nhập Việt-Nam gồm có:  

 

 

a. Những thiên truyện ký của các Tăng sĩ Việt 

Nam viết từ thế kỷ Xlll và XlV có chép: 

Chính đời nhà Hán thế kỷ thứ 2 và thứ 3 đã có 

các đạo sĩ ở Bắc như Ngài Ma Ha Kỳ Vực 

(Marijivakạ), Khương Tăng Hội (K'ang Seng 

Houei) và Mâu Bác (Méou Pô).  

 

 

 

 

 

b. Theo truyện Đàm Thuyên Pháp sư có chép: 

Vào thời Vua Cao Tổ nhà Tùy của Trung Hoa, 

Việt Nam đã có 20 ngọn bảo tháp và hơn 500 

Tăng sĩ, dịch được hơn 15 bộ kinh rồi.  

 

 
 I. THE FIRST ERA OF BUDDHISM IN 
VIETNAM:  

1. The paths that Buddhism entered Vietnam: 

Buddhism was originated in India (ấn Độ) and 

then spread to neighbor countries by two paths: 

land and sea. By land, Buddhism entered to the 

mid-Asian countries such as Tibet (Tây Tạng), 

Mongolia (Mông Cổ), China (Trung Hoa). From 

China, it spread to Korea (Cao Ly), Japan (Nhật 

Bản) and finally Vietnam. From Sir Lanka, 

Buddhism entered to Malaysia (Mã Lai), 

Indonesia (Nam Dương) then Vietnam by the 

sea path.  

 

2. The cultural influence on Vietnam due to its 

geographical location: Vietnam lies between 

India and China; therefore, it was influenced by 

the cultures of these two countries. On the 

historical aspect, Vietnam was ruled by the 

Chinese at the time; therefore, Vietnam was 

more influenced by the Chinese civilization.  

 

3. The introduction period of Buddhism: The 

following historical documents showed the 

Beginning Era of Buddhism:  

 

a. In the biographies which were written by 

Vietnamese Buddhist monks in 13th and 14th 

centuries: "During the Han dynasty (Chinese) in 

the 2nd and 3rd centuries, several famous 

Buddhist monks came to introduce Buddhism in 

North Vietnam using sea and land routes. The 

Venerables Ma-Ha-Kỳ-Vực (Marijivaka), 

Khương-Tăng-Hội (K'and Seng Houei), Mâu 

Bác (Méou Pô), and The Venerable Chi-Cương-

Lương.  

 
b. According to the lectures of Đàm Thuyên: 

During the reign of King Cao Tổ of Tùy 

Dynasty (Chinese), 20 Buddhist towers were 

built, and more than 500 Buddhist monks 

practiced and preached Buddhism in Vietnam. 

At the same time, 15 sets of sutras were 

translated.  
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c. Theo sách Pháp Vụ Thực Lục: Vào thế kỷ 

thứ 3 một người Ấn Độ tên là Kaudra đã qua 

Việt Nam một lần với Ngài Ma Ha Kỳ Vực để 

truyền đạo.  

 

d. Theo những sử liệu trên cho chúng ta rõ: 

Đạo Phật Việt Nam đã có từ đời nhà Hán bên 

Tàu vào cuối thế kỷ thứ 2 và đầu thế kỷ thứ 3 

và những vị truyền giáo đầu tiên ở Việt Nam là 

Ngài Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi 

Cương Lương, và Mâu Bác. Trong số 4 vị nầy 

chỉ có Ngài Mâu Bác là người Tàu, còn 3 vị kia 

đều là người Ấn Độ. Ngài Mâu Bác là người 

truyền Phật giáo đầu tiên ở đất Giao Châu vào 

năm 189 sau Tây lịch. Vậy ta có thể kết luận 

rằng: Phật giáo du nhập ở nước Việt Nam vào 

khoảng cuối thế kỷ thứ II.  

 

 

 
 

4. Các môn phái được du nhập: Những tôn phái 

được ưa chuộng hơn hết cả lúc bấy giờ là 

Thuyền Tôn (Tôn tu thuyền trực chỉ). Tôn 

phái nầy lại được truyền vào Việt Nam trước 

hết, do Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci) 

truyền đến năm 580 và chính Ngài là Sư tổ 

Thuyền tôn Việt Nam, sau lại có Ngài Pháp 

Hiền Thuyền sư được kế truyền và thành lập 

một phái.  

 

Đến đời Đường năm 820, Ngài Vô Ngôn 

Thông ở Tàu sang truyền giáo, lập thành phái 

Thuyền Tôn thứ 2, rồi kế đến phái Thảo 

Đường, Tào Động, Lâm Tế lần lượt truyền 

đến Việt Nam. Như vậy, trước sau chỉ có phái 

Thuyền Tôn là gây ảnh hưởng mạnh hơn cả.  

 

 
c. According to the documents of Pháp Vụ Thực 

Lực: In the 3rd century, a man named Kaudra 

from India came to Vietnam at the same time as 

the Venerable Ma-Ha-Kỳ-Vực to preach 

Buddhism.  

 

d. By the historical sources mentioned above, 

we understand that: Buddhism entered in 

Vietnam during the Han Dynasty, at the end of 

2nd century and the beginning of the 3rd 

century. The first Buddhist preachers in 

Vietnam were the Venerables: Ma-Ha-Kỳ-Vực, 

Khương-Tăng-Hội, Chi-Cương-Lương and 

Mâu-Bác. Among these preachers, only Mâu-

Bác was Chinese, the others were Indians. The 

Venerable Mâu-Bác was the first to preach 

Buddhism in Giao Châu Province 

(NorthVietnam), 189 A.D. Therefore, we can 

conclude that Buddhism entered Vietnam at the 

end of the 2nd century.  

 

4. Buddhist branches entering Vietnam: The most 

favored branch at the time was Thuyền Tôn 

Branch (emphasizing meditation). This was the 

first branch to enter Vietnam by The Venerable 

Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci) in 580 A.D. He 

was the first ancestor, and it was succeeded by 

Venerable Pháp Hiền.  

 

 

During the Duong's dynasty (820 A.D.), The 

Venerable Vô-Ngôn-Thông came to Vietnam 

from China to preach Buddhism and formed a 

second meditation branch. Later, other branches 

such as Thảo-Đường, Tào-Động, Lâm-Tế v.v. 

consecutively entered Vietnam. However, the 

Thuyền Tôn branch had the most influence on the 

people. 

 
II. PHẬT GIÁO QUA CÁC TRIỀU ĐẠI:  
 

1. Phật giáo đời hậu Lý Nam Đế (571- 602) và 

đời Bắc thuộc thứ ba (602-939): Từ khi Phật 

giáo truyền vào Việt Nam cho đến đời tiền Lý 

Nam Đế tính ra trên 300 năm (189 đến 544-

548) nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi 

thai, chưa có gì đáng gọi là thịnh hành lắm. 

Đến đời hậu Lý Nam Đế (571- 602) và Bắc 

thuộc lần thứ ba (603-939), Phật giáo mới bắt 

II. THE REVOLUTION OF BUDDHISM:  
 

1. During the Last Ly-Nam-De's Dynasty (571-

602) and The third Chinese dominations (602-

939): Although Buddhism had been practiced in 

Vietnam for more than 300 years (189-548) 

from the time it first entered to the beginning of 

Lý-Nam-Đế Dynasty, the religion was still in its 

embryonical period, not yet well-known. 

Buddhism started to gain its popularity in the 
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đầu bước vào thời thịnh đạt, vì lúc bấy giờ có 

Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Trung Hoa sang 

(580) đem Thuyền Tôn truyền bá và được 

người Việt Nam hết sức ái mộ. Do đó ảnh 

hưởng Phật giáo được lan rộng rất mạnh ở 

nước Việt Nam lúc bấy giờ. Điều đáng chú ý 

hơn hết là ba đoàn truyền giáo ở nước Việt 

Nam trong hai đoàn trước hầu hết là người 

Tàu, nhưng đoàn thứ ba lại hoàn toàn là 6 vị 

Pháp sư người Việt, bốn Ngài ở Giao Châu, 

Vân Ký Thuyền sư, Mộc Xoa Đề Bà, Khuy 

Sung Pháp sư, Huệ Diệm Pháp sư và hai 

ngưới Ái Châu: Trí Hành Thuyền sư, Đại 

Thặng Đăng Thuyền sư.  

 

2. Phật giáo đời Đinh (968- 980) và đời tiền Lê 

(980- 1009): Đến đời Đinh, Phật giáo có thể là 

độc tôn. Tất cả văn hóa, triều chánh trong 

nước phần lớn được hàng Tăng sĩ hướng dẫn, 

cho nên đạo Phật được phổ biến dễ dàng trong 

quần chúng, mặc dầu Lão giáo và Nho giáo đã 

truyền vào từ lâu. Về triều chánh thì có Ngài 

Ngô Chân Lưu làm đến chức Khuôn Việt Thái 

sư, ngoài ra có Ngài Trương Ma Ni làm Tăng 

Lục Đạo sĩ và Pháp sư Đặng Huyền Quang 

làm Sùng Châu Uy Nghi.  

 

 

Đến khi nhà Đinh mất, nhà Tiền Lê (Lê Đại 

Hành) lên kế vị, chống lại quân nhà Tống 

(980). Trong giai đoạn nầy, các Tăng sĩ lại 

được biệt đãi hơn, vì chính Vua Lê Đại Hành 

vẫn còn triệu thỉnh các Tăng thống vào triều để 

bàn hỏi việc nước và việc truyền bá Phật giáo.  

 

 

Điều đáng chú ý hơn cả là trong khi nước ta đã 

hòa với nước Tống, Vua Đại Hành liền cho sứ 

thần qua thỉnh kinh "Đại Tạng" và "Cửu kinh" 

để đem về truyền bá. Đó là lần cầu kinh thứ 

nhất ở Việt Nam. 

last Ly-Nam-De's ruling and the beginning of 

the third Chinese domination. At this time, The 

Venerable Ty-Ni-Da-Luu-Chi from China (580), 

brought in the Thuyền Tôn branch, which was 

most favored by the Vietnamese people, and 

Buddhism was widely spread throughout the 

country. Note that first two groups of Buddhist 

preachers were Chinese; whereas the third group 

consisted of all 6 Vietnamese preachers. Four of 

them were from Giao-Chau Province: Vân-Ký 

Thuyền sư, Mộc-Xoa-Đề-Bà, Khuy-Sung Pháp 

sư and Huệ-Diệm Pháp sư, and the other two 

were from Ai-Chau province: Trí-Hành Thuyền 

sư and Đại-Thặng-Đăng Thuyền sư.  

 

2. Buddhism During Dinh's Dynasty (968-980) 

and First Le's Dynasty (980-1009): During 

Dinh dynasty, Buddhism became a major 

religion. Most government affairs were guided 

by Buddhist monks; therefore, Buddhism was 

easily publicized even though Taoism (Lão 

giáo) and Confucianism (Nho Giáo) had been 

practiced long before it. In the National Board of 

Affairs, The Venerable Ngô-Chân-Lưu held a 

position as National Advisor, and Venerable 

Trương-Ma-Ni and Dharma Master Đặng-

Huyền-Quang held other important positions.  

 

When Dinh dynasty ended, the first Le (Lê Đại 

Hành) Dynasty took over the ruling and fòught 

against the invasion of Tong (980). In this 

period, Buddhist monks were in favor, and King 

Lê-Đại-Hành frequently invited the highly 

honored monks to the his palace for advice and 

to discuss ways of Buddhism preachings.  

 

Note that when Vietnam and China (Tong 

dynasty) had signed the Peace Treaty, King Lê-

Đại-Hành sent ministers to China requesting for 

Buddhist sutras such as "Đại Tạng" and "Cửu 

Kinh" for followers. This was a first request of 

Buddhist sutras in Vietnam. 

 
3. Phật-Giáo Đời Nhà Lý (1010-1225):  

 

a. Lý Thái Tổ (1010 - 1028) - Tên thật là Lý 

Công Uẩn, con nuôi của sư Lý Khánh Vân, 

ở chùa Cổ-pháp, thọ giáo với Ngài Vạn-

Hạnh Thuyền Sư. Sau khi vua Lê-Ngọa 

Triều mất, Ngài lên kế vị lấy hiệu Thuận 

Thiên, đóng đô ở thành Thăng Long (Hà-

3. Buddhism During The Ly Dynasty (1010-

1225):  

a. Lý-Thái-Tổ (1010-1028) - His true name was 

Lý-Công-Uẩn, who was adopted by a Buddhist 

monk named Lý-Khánh-Vân. As a child, he 

lived at the Cổ-Tháp Pagoda and learned from 

the teachings of The Venerable Vạn-Hạnh 
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Nội). Lý thái-Tổ là một Phật tử thuần thành 

nên sau khi lên ngôi Ngài hết sức chú trọng 

đến việc truyền bá Phật giáo. Ngài đã dựng 

rất nhiều ngôi chùa và độ rất nhiều Tăng 

chúng. Điều đáng chú trọng hơn là đến năm 

thứ 9 (1019) Ngài sai sứ thần qua Tàu thỉnh 

kinh đem về cất tại kinh viện Đại hưng.  

 

 

 

Triều đại nầy có thể nói rằng một triều đại 

hết sức thái bình. Nói đến Phật giáo thì xưa 

nay chưa bao giờ có một thời đại nào thịnh 

đạt như thế. Vả lại các vị Thuyền sư lúc bấy 

giờ như Ngài Vạn Hạnh Thuyền sư, Đa Bảo 

Thuyền sư, Sùng Phạm Thuyền sư là những 

bậc danh Tăng mà nhà Vua rất kính trọng. 

Cho nên việc truyền giáo của các Ngài rất 

dễ dàng mau chóng. Những vị danh Tăng 

nầy đều ở trong hai phái Tỳ-Ni-Đa Lưu Chi 

và Vô Ngôn Thông.  

 
b. Lý Thái Tôn (1028-1054) - Lý Thái Tôn nối 

ngôi Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thành, 

Ngài cũng là người rất sùng bái đạo Phật. 

Sau khi đánh dẹp giặc Chiêm ở đất Hoan 

Châu (Nghệ-An) về, Thái Tôn sắc lập 95 

ngôi chùa cử lễ khánh thành hạ chiếu miễn 

thuế cho dân trong nước một năm.  

 

 

 

Đến năm 1034 Thái Tôn đổi niên hiệu là 

Thông Thụy: lúc bấy giờ nước Việt-Nam 

được nhà Tống ban Đại Tạng Kinh và tự sai 

sứ rước qua cho ta. Thật là một ảnh hưởng 

khả quan cho Phật giáo nước nhà, mà cũng 

là một vinh dự tốt đẹp của triều đình Việt 

Nam lúc bấy giờ.  

 

Các vị cao Tăng như Ngài Huệ Sinh Thuyền 

sư, Định Hương Trưởng lão, Thuyền Lão 

Thuyền sư là những bậc danh đức tu hành 

và có công truyền bá đạo Phật nhất trong 

triều đại Lý Thái Tôn nầy. 
 

Thuyền sư. After the death of King Lê-Ngọa-

Triều, Lý-Thái-Tổ inherited the throne and 

named his term as "Thuận Thiên", and lived at 

Thăng-Long citadel (Hà-Nội today). Lý-Thái-

Tổ was a true Buddhist, therefore, during his 

reign, he emphasized the speading of 

Buddhism. He built many temples and strongly 

supported monks in their studies and practices. 

One remarkable note was that in his 9th year 

(1019), he sent several ministers to China to 

request for Buddhist sutras.  

 

This dynasty was described as Vietnam's most 

peaceful period. Many well known Buddhist 

monks such as Vạn-Hạnh Thuyền sư, Đa-Bảo 

Thuyền sư, and Sùng-Phạm Thuyền sư were 

highly respected by the King and citizens; 

therefore, Buddhism was easily and quickly 

spread. These monks studied and practiced 

Buddhism from the two branches of 

Meditation: Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi and Vô-Ngôn-

Thông. 

 

b. Lý-Thái-Tôn (1028-1054) - Lý-Thái-Tôn was 

the successor of Lý-Thái-Tổ. He named his 

term as "Thuận Thành". He was also a 

devoted Buddhist. After defeating the Chiêm's 

invasion at Hoan-Châu province (Nghệ-An 

today), he built 95 Buddhist temples and 

during the opening ceremony of the temples, 

he proclaimed a one year tax-free bill for all 

citizens throughout the country.  

 

In 1034, he renamed his term as "Thông 

Thụy". In this period, the Chinese (Tong 

dynasty) granted major volumns of Buddhist 

sutras (Đại Tạng Kinh), which were carried to 

Vietnam by the Chinese messengers. This was 

a favorable occasion for Buddhism in 

Vietnam. And it was also an honor to the Ly's 

dynasty at that time.  

 
In this Dynasty, many well known Buddhist 

monks such as Huệ-Sinh Thuyền sư, Định-

Hương elderly and Thuyền-Lão Thuyền sư 

had made valuable contributions in spreading 

Buddhism. 
 

c. Lý Thánh Tôn (1054-1072): Thánh Tôn nối 

ngôi Thái Tôn, đổi quốc hiệu là Đại Việt và 

lấy niên hiệu là Long Thụy Thái Bình. Ngài 

 
c. Lý-Thánh-Tôn (1054-1072) - Lý-Thánh-Tôn 

was the successor of Lý-Thái-Tôn. In his reign, 

he changed the name of the country from Giao-
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là một ông Vua rất sùng mộ đạo Phật. Năm 

Long Thụy thứ 5 (1059) Ngài dựng chùa 

xây tháp và đúc một quả chuông nặng 

12.000 cân đồng, tại làng Bả-Thiên thuộc 

tỉnh Hà-Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn 

còn.  

 

 

Đến năm 1069 phái Thảo Đường lại xuất 

hiện ở Việt Nam, do Ngài Thảo Đường, đệ 

tử Ngài Tuyết Đậu Minh Giác bên Tàu 

truyền sang. Kế đó Lý Thánh Tôn thọ giáo 

với Ngài. Sau được truyền tâm pháp làm đệ 

tử đầu tiên của phái Thảo Đường. Phái Thảo 

Đường tức là phái Thuyền Tôn thứ 3 ở nước 

ta vậy.  

 

Châu to Đại-Việt (which is known as Vietnam 

today) and named his term as "Long Thụy Thái 

Bình". He was also a devoted Buddhist. In his 

fifth year of ruling, he built several Buddhist 

temples and towers and molded a 12 thousand 

kilogram brass bell at Bả-Thiên village in Hà-

Nội Province. This bell is still existing today.  

 

In 1069, a branch of Mediation was brought 

into Vietnam from China by Venerable Thảo-

Đường, a disciple of Tuyết-Đậu-Minh-Giác. 

Thereafter, King Lý-Thánh-Tôn learned from 

his teachings and became the first disciple of 

this branch of Meditaion. Thảo-Đường was a 

third branch of meditation. 

 
d. Lý Nhân Tôn (1072-1127): Nhân Tôn nối 

ngôi Thánh Tôn lên làm Vua, mặc dầu nhà Vua 

tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh anh dũng. 

Ngài lại rất hâm mộ đạo Phật, cho nên ngoài 

công việc triều chánh ra, Ngài còn luôn luôn 

truyền bá Phật giáo. Vã lại lúc bấy giờ có nhiều 

vị danh Tăng lỗi lạc như Ngài Viên Chiếu 

Thuyền Sư soạn quyển Dược Sư Thập Nhị 

Nguyện Văn, Tân Viên Giác Kinh v.v... Còn 

Ngài Ngộ Ấn Thuyền Sư thì chuyên môn diễn 

giảng, do đó Phật giáo rất được quần chúng 

hưởng mộ và ảnh hưởng lan rộng khắp nơi.  

 

 
d. Lý-Nhân-Tôn (1072-1127) - Lý-Nhân-Tôn was 

the successor of Lý-Thánh-Tôn. Even though he 

was reigned such a oneng age, he was very 

intelligent and brave. Being impressed with 

Buddhism, he set aside from ruling, and spent most 

of his leisure time on spreading Buddhism. During 

this dynasty, there were many outstanding 

Buddhist monks such as Viên-Chiếu Thuyền sư 

who had written several valuable books called 

"Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn", "Tân Viên Giác 

Kinh", etc... Whereas, Ngộ-Ấn Thuyền sư 

concentrated on preaching the Buddha's Teachings. 

Therefore, Buddhism at this time was widely 

spread and mostly honor by the citizens.  

 

 
e. Lý Thần Tôn (1128-1138), Lý Anh Tôn 

(1138-1175), Lý Cao Tôn (1176-1210) và Lý 

Huệ Tôn (1211-1225): Trong bốn triều đại nầy, 

Phật giáo vẫn được thịnh đạt, nhưng không có gì 

được xuất sắc lắm. Có các vị cao Tăng như Ngài 

Minh Không Thuyền sư và Thông Biện Thuyền 

sư, thuộc đời Lý Thần Tôn, Ngài Bảo Giám 

Thuyền sư và Ngài Viên Thông Thuyền sư thuộc 

đời Lý Anh Tôn, Ngài Trương Tam Tạng 

Thuyền sư thuộc đời Lý Cao Tôn. Đến đời Lý 

Huệ Tôn thì vận nước suy đồi, triều đình dấy 

loạn, dân sự không an. Nhà vua sanh lòng chán 

nản, nên vào năm Kiến Gia thứ 14 (1224) Ngài 

truyền ngôi cho con gái là Công Chúa Phật Kim 

tức Lý Chiêu Hoàng, rồi xuất gia tu ở chùa Chân 

Giáo, tự xưng là Huệ Quang Đại sư. 

 
e. Lý-Thần-Tôn (1128-1138), Lý-Anh-Tôn 

(1138-1175), Lý-Cao-Tôn (1176-1210) and Lý-

Huệ-Tôn (1211-1225): During these four 

dynasties, Buddhism remained popular, but nothing 

was notable. In each of the first three dynasties 

there were several well known Buddhist monks 

such as Minh-Không and Thông-Biện Thuyền sư in 

Lý-Thần-Tôn's reign, Bảo-Giám and Viên-Thông 

Thuyền sư in Lý-Anh-Tôn's reign, and Trương-

Tam-Tạng in Lý-Cao-Tôn's reign. But during Lý-

Huệ-Tôn's reign, the country was in a state of 

declining, the kingdom was corrupted, and the 

citizens were living in an unsafe environment. 

Because of these corruptions, the King was very 

discouraged; therefore, during his 14th year, he 

passed down the throne to his daughter, Lý-Chiêu-
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Hoàng, who was known as Phật-Kim princess, and 

then left the palace to become a Buddhist monk at 

Chân-Giáo Pagoda. He named himself as Huệ-

Quang Đại sư.  

Tóm lại, Phật Giáo được thịnh hành nhất ở Việt 

Nam chính là đời nhà Lý, vì trong 215 năm 

trời, trải qua 8 đời truyền kế, vua nào cũng 

sùng tín đạo Phật, lại được rất nhiều vị danh 

Tăng ra đời tận tâm vì Phật sự, cho nên ảnh 

hưởng của đạo Phật trong nhân gian được lan 

rộng và lợi lạc rất nhiều. 

In summary, Buddhism was the most popular 

religion in Vietnam during the Ly dynasty. 

Throughout 215 years of ruling, all the kings 

honored Buddhism. Besides, they were helped by 

many well known Buddhist monks; therefore, the 

influence of Buddhism was widely spread and had 

brought many benefits to the country. 
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ĐẠO PHẬT TẠI HOA-KỲ 

BUDDHISM IN THE UNITED STATES 

 

Đạo Phật được truyền bá đến Hoa Kỳ qua 

những sách vở của người Tây phương viết về 

Phật giáo và qua những nhà truyền giáo Á 

Châu.  

 

Trong khi các nước Tây phương như Anh, 

Pháp ... đi xâm chiếm thuộc địa vào các thế 

kỷ trước, những người thực dân ấy, có một 

số trí thức muốn tìm hiểu về nền văn minh, 

văn hóa Á Đông, cho nên họ đã tìm hiểu về 

tôn giáo như Phật giáo, Khổng giáo, Ấn giáo 

... Do đó, Phật giáo đã được truyền vào các 

nước Tây phương ở những thập niên đầu của 

thế kỷ 19.  

 

Thời đó có những học giả Tây phương phục 

vụ trong ngành thuộc địa, là cơ hội đưa họ 

đến với Phật giáo, trong số đó có những 

người đáng kể như ông Wiliam Jones (người 

Iran), ông Charles Wilkens (dịch giả người 

Anh, ông đã dịch Bhagavad Gita - Chí Tôn 

Ca từ Sanskrit sang Anh văn), ông A. Csoma 

de Koros (1784-1842) là nhà ngôn ngữ học 

người Hunggary, ông Houghton Hodgson 

(người Anh), ông Eugene Burnouf (dịch giả 

Pali người Pháp), ông Henry S. Olscott 

(1832-1907) là người Mỹ, tác giả Phật Giáo 

Vấn Đáp - The Buddhist Catechism - xuất 

bản lần đầu tiên năm 1881, Sir Edwin Arnold 

(1832-1904) thi hào người Anh, tác giả thi 

phẩm bất hủ Ánh Sáng Á Châu - The Light 

of Asia - Xuất bản lần đầu tiên năm 1879.  

Buddhism was propagated into the United 

States through books and research written by 

Western or Asian missionaries.  

 

 

Many centuries ago, a number of English and 

French people came to Asian countries in 

invasion wars. Some of them were interested 

in Asian culture so they studied Buddhism, 

Confucianism, Taoism and Hinduism. 

Buddhism was propagated in to western 

countries in the first decades of the 19th 

century.  

 

 

At that time, Western intellectuals severed the 

colonial forces in Asian countries where they 

had the opportunity to know Buddhism. 

Among them were William Jones ( Iranian), 

Charles Wilken (English - he translated 

Bhagabad Gita - Chi-Ton-Ca from Sanskrit to 

English), A.C soma de Koros (Hungarian 

1784-1842), Houghton Hodgson (English), 

Eugene Burnouf (French), Henry S. Olscott 

(American 1832 - 1907 author of The Buddhist 

Catechism published in 1881), and Sir Edvin 

Arnold (English poet - author of The Light of 

Asia published in 1879).  

 

 

 

 

 

Người có nhiệt tâm nhất, để truyền bá Đạo 

Phật tại Anh quốc cũng như Hoa kỳ có lẽ là 

T. W. Rhys Davids (1843-1922), ông là 

người Anh, một viên chức của Hoàng gia 

Anh, làm việc trong bộ máy thuộc địa của 

Nam Á, sau khi khám phá ra kho tàng Phật 

giáo ẩn tàng trong các bộ kinh Pàli, ông 

quyết định chấm dứt con đường danh vọng, 

đi vào lãnh vực nghiên cứu kinh điển Phật 

giáo (ông có 4 bằng tiến sĩ: Triết học, Văn 

In England and in the United States, T.W Rhys 

Davids (1843-1922) was a missionary who 

devoted his heart and mind to his work. He 

was an officer of England Royal Government, 

working for South Asian Colonial Department. 

He had four Ph.D degrees in philosophy, 

literature, linguistics, and history. After 

recognizing a treasure of Buddhism in sùtra-

pitaka in Pali language, he then no longer 

pursued his career and began studying 
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chương, Ngôn ngữ và Sử học). Năm 1882, 

ông cùng vợ là bà Caroline Augusta Davids 

thành lập tại Luân Đôn Hiệp Hội Thánh Điển 

Pàli (Pàli Text Society), đây là một tổ chức 

Phật giáo đầu tiên tại Anh quốc, với sự tham 

gia của nhiều học giả nổi tiếng Âu châu và Á 

châu để nghiên cứu và biên soạn, chuyển ngữ 

và in ấn kinh điển bằng tiếng Pàli và Anh 

văn. Ông đã cho in Kinh Na Tiên năm 1890, 

Phật giáo lịch sử và văn học in năm 1896, 

Những pháp thoại của đức Phật in năm 1899, 

Phật giáo Ấn độ in năm 1903. Anagarika 

Dharmapala (1864-1933), người Tích Lan, 

môn đệ của Henry S. Olcot, đã thành lập Hội 

Maha Bodhi tại Ấn độ vào ngày 31-5-1891.  

 

Năm 1892, ông có xuất bản tờ Maha Bodhi, 

ông đã viết bài Một thế giới Phật giáo thống 

nhất - A United Buddhist World. Những bài 

khảo cứu về Phật giáo của những học giả kể 

trên, và những tác phẩm đã nói, dĩ nhiên là 

đã được truyền sang và ảnh hưởng đến lớp trí 

thức Mỹ.  

 

Tại Hoa kỳ có Ralph Waldo Emerson vào 

năm 1820, ông đã chủ trương tờ báo Journal 

với những bài viết về Ấn độ và châu Á, vào 

thập niên 30, ông đã viết những bài về Phật 

giáo, như về nhận thức nhân quả ông đã viết: 

"Phật giáo là một triết thuyết siêu nghiệm, 

một hành vi tạo tác dù thiện, dù ác (nhân) 

đều tạo ra quả và không vượt khỏi luật nhân 

quả". Một bài với tựa là Buddhism, ông viết: 

"Thực thể (hay chân ngã) là sự khẳng định 

bao la, không có tính phủ định, sự tự cân 

bằng, hóa giải hết mọi thứ quan hệ dính mắc 

ràng buộc ... Chân tâm không bị ràng buộc 

bởi tất cả mọi giới hạn. Trong con người nó 

luôn được xác định như sự lạc quan tích cực, 

ngược lại với sự bi quan tiêu cực."  

 

Còn Henry David Thoreau (1817-1862), ông 

đọc Bhagavad Gita do Charles Wilkens dịch 

rồi thấm nhuần tư tưởng, học thuật Ấn độ. 

Tháng 7 năm 1840, ông Emerson cùng bạn 

Buddhism. In 1882 he and his wife, Mrs 

Caroline Augusta Davids, formed Pali Text 

Society in London. It was the first Buddhist 

association in England where a number of 

European and Asian researchers gathered 

together to study, write books, translate and 

publish sùtra-pitaka in Pali and in English. The 

association published Nagasena Sutra (Kinh 

Na Tien) in 1890, Buddhism History and 

Literature in 1896, Budha Dharma Teachings 

in 1899, Buddhism in India in 1903. Anagarika 

Dharmapala (1864 - 1933), one of of Henry S. 

Olcott’s disciplines in Srilanka, established 

Maha Bodhi Association in India in May 31st, 

1891.  

 

In 1892 he published Maha Bodhi newspaper 

and wrote an article named "A United 

Buddhist World". Many researches, books and 

articles about Buddhism spread by the 

organization had a significant influence on 

American students.  

 

 

In the United States, Ralph Waldo Emerson 

published Journal newspaper in 1820 in which 

there were many articles about India and Asia. 

In 1930’s he did many researches about 

Buddhism, i.e. "Cause and Effect" 

Enlightenment, he wrote: "Buddhism is an 

outstanding teaching. An action definitely 

causes an effect no matter it was an accidental 

or deliberate one." In writing about Buddism, 

he stated, "Upadhi reality is an absolute 

eternity, not negation, self-balanced character, 

and self-resolver of all complicated relations. 

True hearted ego is not tied to any limitations. 

Inside every being, true hearted ego is defined 

as a good karma optimistic attitude, opposite to 

a bad karma pessimistic attitude."  

 

After reading "Bhagavad Gita" translated by 

Charles Wilkens, Henry David Thoreau (1817 

- 1862) became interested in Indian domain of 

learning. At the age of 23, Thoreau was an 

assistant editor staff of a newspaper where 
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bè thành lập tờ báo Dial, ban biên tập có 

Thoreau làm phụ tá, năm ấy mới có 23 tuổi.  

 

Năm 1842, Thoreau làm phụ tá cho Emerson 

và năm 1844 ông đã giới thiệu cho độc giả 

Hoa kỳ bộ Kinh Pháp Hoa 

Saddhamanpundarika, kinh này ông dịch từ 

L'Introduction à l'Histoire du Bouddhisme 

Indien của Eugene Burnouf xuất bản tại 

Paris. Có bài ông đã viết: "Những lời Phật 

nói là chân lý tối thượng mà người nghe có 

thể đạt đến chỗ đoạn diệt hoàn toàn mọi khổ 

đau; có thể đi theo con đường tốt nhất (Đạo 

Đế) để đạt được Phật tính và có thể thành 

Phật. Con đường tốt nhất để đạt được Phật 

tính là con đường thực hành thiền định".  

 

Ông đã có những lúc hành thiền trong một 

cabin nhỏ hẹp. Ông mất năm 1862. Năm 

1866, John Weiss viết về ông như sau: "Sắc 

diện trầm tĩnh của Thoreau không có một vết 

hằn nào diễn tả sự khát vọng hay sự bất mãn; 

tình cảm và cảm xúc do ảnh hưởng bên ngoài 

không làm phiền và bào mòn được nó. Ông 

sống như một nhà sư Phật giáo với mong 

muốn sớm đạt được đỉnh cao của đời sống 

thiền định".  

 

Emerson was working. In July 1840, Emerson 

and his friends established the Dial newspaper.  

 

In 1842 Thoreau became Emerson’s secretary 

and two years later in 1844 he published 

Saddhamanpundarika which was translated 

from the original "L’introduction a` L’ Histoire 

du Bouddhisme Indien" by Eugene Burnouf 

published in Paris. He wrote, "Budha teachings 

are extreme truth which leads the followers to 

nirvana where sufferers stop to achieve 

Buddha nature. The best way to achieve the 

Buddha nature is to practice mediation and 

concentration." 

 

 

 

He used to do walking meditation in a small 

cabin. He passed away in 1862. In 1866, John 

Weiss wrote about Thoreau as follow: "His 

calm attitude reflects no burning desire or any 

dissatisfaction; outside loves and emotions 

could not impact on his attitude. He lived his 

monk-like life to achieve the extreme result of 

a meditation life."  

Lại còn có nhà thơ Walt Whitman cũng tiếp 

nhận nhiều quan điểm của Phật giáo, họ cùng 

sanh hoạt trong Câu Lạc Bộ Tiên Nghiệm, 

họ đã truyền bá tư tưởng thiền của Phật giáo 

đến với quần chúng Mỹ thời bấy giờ, họ đã 

gieo mầm móng để người Mỹ ưa chuộng con 

đường thiền của Phật giáo sau nầy.  

 

Về các nhà truyền giáo Á châu tại Hoa kỳ, 

ngày nay người ta được biết có pháp sư Hui 

Shan và bốn người gốc Kabul ở Afgantistan 

đã đến Canada, Mỹ và Mexico để truyền bá 

đạo Phật vào năm 458. Ở lại Canada 3 vị 

Tăng để hành đạo, còn Hui Shan và một vị 

Tăng nữa đã đến Trung Mỹ để truyền giáo 

trong 40 năm, sau đó vì gặp khó khăn với thổ 

dân, Hui Shan trở về Trung Hoa năm 499. 

Năm 502, ông được vua Lương Võ Đế tiếp 

Poet Walt Whitman studied Buddhism and 

propagated Buddhist Zen to Americans at Tien 

Nghiem Club. He was one of the first persons 

who set the first steps in introducing Zen to 

Americans later.  

 

 

 

In 458, among four Asian monks (three 

Afghanistanian and one Chinese) coming to 

Canada to propagate Buddhism, two of the 

three Afghanistanian monks stayed in Canada 

and the other two left Canada to the Midwest 

of America. After forty years living and 

working as a missionary in the Midwest of 

America, Huishan - the Chinese monk - came 

back to China in 499 because of too many 

difficulties from Native Americans. In 502 
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kiến và giao cho Du Kỳ tiếp xúc với Hui 

Shan để ghi nhận sự kiện truyền bá đạo Phật 

ở nước ngoài. Sự kiện này sử gia đời Tống 

Mã Đoan Lâm có ghi lại trong Văn Hiến 

Thông Khảo. Nhưng công cuộc truyền bá 

Phật giáo của Hui Shan không có ảnh hưởng 

gì đến Phật giáo Hoa Kỳ ngày nay.  

 

 

Vào tháng 9 năm 1893, tại Chicago có tổ 

chức lần đầu tiên một Đại Hội Tôn Giáo Thế 

Giới thuộc tổ chức The World Parliament of 

Religion do tiến sĩ J. H. Barrows làm chủ 

tịch đương thời, Tổ chức này đã mời Pháp sư 

Anagarika Dharmapala, người Tích Lan 

đang khôi phục thành tích Bồ Đề Đạo Tràng 

tại Ấn độ. Cũng mời Thiền sư Nhật bản 

Soyen Shaku, mặc dù thiền sư không biết nói 

tiếng Anh. 

 

Huishan was invited to meet King Luong Vo 

De to tell the King about his Buddhism 

propagation cause. A TSung historian Ma 

Doan Lam mentioned Huishan’s propagation 

cause in Van Hien Thong Khai. However, 

Huishan’s propagation work does not have any 

effect to Buddhism movement nowadays in the 

United States.  

 

In September 1893, in Chicago, the first 

International Religions Conference held by the 

World Parliament of Religion by J. H. 

Barrows, Ph.D, president. This organization 

invited Srilanka master, Anagarika 

Dharmapala and Zen master Soyen Shaku to 

restore Bodhimandala in India. 

Anagarika Dharmapala (1864-1933):  
Ông đến Hoa kỳ dự Đại Hội Tôn Giáo Thế 

Giới có mang theo một viên ngọc Xá Lợi, 

một tượng Phật nhỏ và 20 ngàn quyển Ngũ 

giới (Five Precepts) để tặng Đại Hội. Sau khi 

Đại Hội bế mạc ngày 26-9-1893, ông được 

mời giảng tại hội trường Anthenaeum với 

chủ đề Phật Giáo và Thông Thiên Học, ngày 

10-10-1893, ông xuống tàu về nước. Trên 

đường về ông có ghé thăm Nhật bản, Hawaii 

và Trung quốc.  

 

 

 

 

 

Năm 1896 Dharmapala trở lại Hoa kỳ theo 

lời mời của tiến sĩ Paul Carus, người Phật tử 

Đức, sống tại Hoa kỳ. Lần này ông thuyết 

pháp tại các thành phố New York, Chicago, 

San Francisco, Grand Rapids, Cincinati, 

Duluth, Mineapolis, Iowa City, Des Moines, 

Dayton và Columbus. Đề tài được yêu cầu 

thuyết trình nhiều lần là "Sự Hòa Giải của 

Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo".  

 

Anagarika Dharmapala (1864-1933): In 

Sept, 1893 Anagarika Dharmapala was invited 

to The World Parliament of Religion (a world 

religion conference) in Chicago by Doctor J.H. 

Browns, the chairman of the conference. At the 

conference, Anagarika Dharmapala gave the 

committee one of Buddha‘s sarira, a Buddha 

statue, and 20000 books of Five Precepts. 

After the conference, in September 26th, 1893 

he was invited to give a speech about 

Buddhism and Thong Thien Hoc at 

Anthenaeum Hall. He left the U.S to come 

back to India in October 10th, 1893. On the 

way home, he visited Japan, Hawaii, and 

China.  

 

In 1896 Dr. Paul Carus invited Dharmapala to 

the U.S again. (Paul Carus was a German 

Buddhist living in the U.S.) Dharmapala gave 

speeches in New York, Chicago, San 

Francisco, Grand Rapids, Cincinnati, Duluth, 

Minneapolis, Iowa City, Des Moines, Dayton, 

and Columbus. One of his popular topics was 

"Buddhism and Catholic Conciliation."  
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Năm 1897, lần đầu tiên Dharmapala tổ chức 

lễ Phật Đản đầu tiên trên đất Mỹ. Ba mươi 

bảy ngọc đèn tượng trưng cho 37 phẩm trợ 

đạo được thắp sáng và chừng 400 Phật tử 

người Mỹ đã thành kính lắng nghe Ngài tụng 

kinh Magala từ bản chép tay trên lá bối.  

Chuyến thứ ba trở lại Mỹ từ năm 1902 đến 

1904, ngài đi thuyết pháp nhiều nơi. Đặc biệt 

đã cảm hóa được giáo sư William James 

thuộc đại học Harvard.  

 

 

 

 

 

Năm 1925 ngài đi Anh quốc, rồi ghé Mỹ 

cuối cùng. Ngài đã viên tịch ngày 16-1-1933 

tại Ấn độ. Trước đó ngài đã xuất gia và thọ 

cụ túc giới ở Tích Lan. Do sự tranh đấu của 

Ngài, sau khi Ấn độ độc lập, Bồ Đề Đạo 

Tràng đã được trả lại cho Phật giáo. 

In 1897 Dharmapala held the first "Buddhist 

Birthday ceremony" in the United States. In 

the ceremony, 37 lanterns represented for 37 

Buddhist Assistant Chapters were lighted on, 

and about 400 American Buddhists attended 

the ceremony and respectfully listened to 

Dharmapala chanting Magala from a 

handwriting copy on Laboi (a Buddhist paper).  

His third time to the U.S was from 1902 to 

1904 and he also had speeches at many 

different places. He met and talked to 

Professor William Jones (at Harvard 

University) and made him become interested 

in Buddhism.  

 

In 1925 he came to England and the U.S for 

the last time. He passed away in January 16th, 

1933 in India. He became a Buddhist monk in 

Srilanka. After his death, Budhamandara Bo 

De Dao Trang was handed back to Buddhist, 

due to his contribution to Buddhism 

Movement in India. 

 

Thiền sư Soyen Shaku (1851-1919):  
Ông xuất gia năm 1871. Năm 1884 theo học 

tại Đại Học Keio. Năm 1887 sang Tích Lan 

học Pàli và tu hành như Tăng sĩ Tích Lan. 

Ngài đã gặp và quen biết với Đại tá Olcott, 

do đó ngài được mời tham dự Đại Hội Tôn 

Giáo Thế Giới năm 1893 tại Chicago. Vì 

không biết nói tiếng Anh nên ngài viết bài 

tham luận Luật Nhân Quả của Đạo Phật nhờ 

sinh viên Daisetz Teitaro Suzuki (sau này là 

tác giả Thiền Luận) dịch ra Anh văn và nhờ 

Tiến sĩ Barrows đọc hộ. Sau đại hội, tiến sĩ 

Carus mời ông và hai vị Tăng Nhật bản khác 

đến nhà nghỉ của ông ở Lasalle, Illinois. Ở 

đây, họ đã thảo luận về tôn giáo, triết học và 

Soyen giúp đọc lại bản thảo của Carus "Lời 

giáo huấn của Đức Phật".  

 

 

Tháng 6 năm 1905, thiền sư Soyen trở lại 

Mỹ theo lời mời của thương gia Alexander 

Russel. Lần này có hai đệ tử đi theo ngài là 

D.T. Suzuki và Nyogen Senzaki. Sau chuyến 

Master Soyen Shaku (1851-1919): 

Soyen Shaku became a monk in 1871. In 1884 

he studied at Keio University. In 1887 he came 

to Srilanka to learn Pali and lived there as a 

Srilankan monk. In 1893 he was invited to 

"The World Parliement of Religion" because 

of his acquaintance with Colonel Olcott. Soyen 

did not speak English; so Daisetz Teitaro 

Suzuki, a student who was later the author of 

"Essays in Zen Buddhism", translated Soyen’s 

speech to English and Dr. Barrows read it at 

the conference. After the conference, Master 

Soyen Shaku and two Japanese monks were 

invited to stay at Dr. Carus’s place in Lasalle, 

Illinois. They talked about religion, 

philosophy, and Dr. Carus asked Master Soyen 

to help him read the draft of Carus’s book 

"Buddha’s teachings" before it was published.  

 

In June 1905, Mater Soyen and his disciplines 

D.T. Suzuki and Nyogen Senzaki were invited 

to the U.S again by Alexander Russel, a 

business man. Master Soyen came back to 



48 | P a g e  

 

hoằng pháp, ngài trở về Nhật bản và viên 

tịch tại chùa Engakuji vào năm 1919, thọ 68 

tuổi.  

 

Japan and passed away at Engakuji pagoda in 

1919, at the age of 68.  

 

Thiền sư Daisetz Teitaro Suzuki (1870-

1966):  
Ông có bằng cấp tiến sĩ, là giáo sư của nhiều 

trường đại học Mỹ, Nhật và Âu châu, là tác 

giả, dịch giả của hơn 100 tác phẩm Anh ngữ 

hay Nhật ngữ, được xem là người có công 

đầu trong việc hoằng truyền thiền Lâm Tế tại 

Mỹ. Ông sinh trong một gia đình hành thiền 

Rinzai, theo học thiền công án với thiền sư 

Kosen, thiền sư tịch năm 1892, ông lại theo 

học thiền với thiền sư Soyen Shaku, người kế 

thừa sự nghiệp của thiền sư Kosen.  

 

Sau khi tốt nghiệp khoa triết ở đại học 

Tokyo, Suzuki được thiền sư Soyen khuyến 

khích sang Mỹ du học và phụ giúp tiến sĩ 

Paul Carus trong việc hoằng dương chánh 

pháp tại Mỹ, lúc đó Carus đang làm chủ bút 

tờ báo Open Court ở Lasalle. Trước tiên, 

Suzuki giúp Carus trong việc dịch quyển 

Đạo Đức Kinh, tiếp theo là dịch phẩm Sự 

Thức Tỉnh Của Niềm Tin (Awakening of 

Faith) của Ashvaghoska. Ông bắt đầu viết tác 

phẩm đầu tiên là Đại Cương về Phật Giáo 

Đại Thừa (Outlines of Mahayana Buddhism), 

trong thời gian này ông vừa dịch sách vừa 

học Pàli và Sanaskri. Suzuki ở Lasalle trong 

thời gian 11 năm để học, dịch thuật, nghiên 

cứu, viết sách và thỉnh thoảng làm thông 

dịch cho thiền sư Soyen khi người đến Mỹ 

hoằng pháp.  

 

Năm 1902, ông trở về Nhật kết hôn với 

Beatrice Erskinelane, một hội viên Thông 

Thiên Hịch. Vợ chồng ông sống trong căn 

nhà nhỏ gần thiền viện Engaku cho đến khi 

Soyen viên tịch năm 1919, ông mới dọn đến 

Tokyo. Ông dạy triết học và tôn giáo học tại 

đại học Otari. Tại đây, ông thành lập hội 

Nonsectarian Mahayana và phát hành tờ báo 

Phật Giáo Phương Đông. Năm 1927 ông cho 

Master Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966):  
Daisetz Teitaro Suzuki had a Ph.D. degree. He 

was a professor at many universities in Japan, 

Europe, and the U.S. He wrote books in 

Japanese and in English. He was considered as 

the founder of Lam Te Zen Chan Sect in the 

U.S. Suzuki was born in a family where all 

family members practiced Zen Rinzai. He 

studied Zen with Zen Master Kosen. After 

Master Kosen passed away in 1892, he 

continued his study with Zen Master Soyen 

Shaku who was appointed to take the position 

after Master Kosen.  

 

After graduated in philosophy department at 

Tokyo University, Suzuki was encouraged by 

Master Soyen to come to the United States to 

study and to help Dr. Paul Carus propagating 

Buddhist Zen. Carus was the editor of "Open 

Court" newspaper in Lasalle at that time. 

Suzuki worked for Carus as a translator, and he 

translated "Dao Duc Kinh", then "Awakening 

of Faith" originated by Ashvaghoska. He wrote 

his first book "Outlines of Mahayana 

Buddhism" while he was working as a 

translator and studying Pali and Sanaskri.  

Suzuki lived in Lasalle for 11 years to study, to 

write books, and to be a translator for Soyen 

whenever he came to the U.S.  

 

 

 

In 1902, Suzuki returned to Japan and married 

to Beatrice Erskinelane, a member of Thong 

Thien Hoc Association. The couple lived in a 

small house close to Engaku temple. After 

Master Soyen passed away in 1919, they 

moved to Tokyo. Suzuki taught philosophy 

and religion at Otari Univeristy. He was also 

the founder of Nonsectorian Mahayana and 

published "Eastern Buddhism"(a newspaper), 

and "Essays in Zen Buddhism"(1927).  
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xuất bản quyển Thiền Luận (Essays in Zen 

Buddhism).  

 

Năm 1936, Suzuki được mời dạy tại Anh 

quốc. Tại đây ông gặp Alan Watts, một phụ 

nữ trẻ tuổi, về sau viết nhiều sách thiền và 

chủ trương tờ Buddhism in England. Ông đã 

hướng dẫn Alan đến Nhật học thiền.  

Năm 1949, ông đến Honolulu để tham dự 

Đại hội các Triết gia Đông và Tây lần thứ 2. 

Tại đây ông gặp Philip Kapleau, đã hướng 

dẫn vị này xuất gia và tu học tại Nhật bản từ 

năm 1953.  

 

 

Năm 1953, Suzuki được mời dạy tại đại học 

Columbia, New York. Lúc này ông nổi tiếng 

về sách thiền, các buổi giảng và hành thiền 

của ông. Phong trào học hỏi và hành thiền 

của người Mỹ bắt đầu từ đây.  

 

 

Năm 1957, Đại hội Thiền và Phân Tâm Học 

tổ chức tại Mỹ, Suzuki là một đại biểu nổi 

bật. Trong năm này ông nghỉ dạy ở 

Columbia, sau đó được mời giảng ở các đại 

học Massachusettes, Cambridge, Harvard.  

Năm 1959, Hội Phât giáo Cambridge được 

thành lập, ông được mời giữ chức Chủ Tịch. 

Ba năm sau ông trở về Nhật Bản tiếp tục 

dịch và viết sách.  

Suzuki mất năm 1966 tại thiền viện 

Kamakura, hưởng thọ 96 tuổi. Ông là người 

có ảnh hưởng sâu rộng về Thiền ở Mỹ cũng 

như các nước khác. Sự nghiệp của ông là 

công nghiệp của vị Bồ Tát đã hoằng truyền 

Phật pháp tại Tây phương. 

 

 

 

In 1936, Suzuki was invited to teach at 

England where he met young Alan Watts, and 

instructed her to study Zen in Japan. Alan 

Watts wrote many books of Zen and published 

"Buddhism in England".  

In 1949, Suzuki traveled to Honolulu to attend 

the second international conference of 

philosophers from East and West. At the 

conference he met Philip Kapleau who then 

became a monk and studied Zen in Japan from 

1953.  

 

In 1953, he was invited to lecture at Columbus 

University in NewYork. At that time he was 

well-known by his Zen books, lectures at 

universities, and courses of practicing zen. His 

successful work established a foundation for 

his movement of studying and practicing Zen.  

 

In 1957, a conference of Zen was held in the 

U.S. Suzuki attended the conference and was 

very distinguished. In this time, he resigned his 

position at Columbus University to teach at 

universities of Massachusettes, Cambridge, 

and Harvard. In 1959, Cambridge Buddhist 

Association was established and Suzuki was 

appointed as a chairman. Three years later he 

returned to Japan and continued his translation 

work and writing books. Suzuki passed away 

in 1996 in Kamakura Zen Institute at the age of 

96. He was a Zen Master whose influence of 

Zen practicing widely and deeply not only in 

American but also in other countries. His 

dedication was as a Bodisattva who spreaded 

Buddha’s teachings to the West. 

 

Pháp sư Tuyên Hóa (1908-1995):  

Pháp sư được xem là nhà truyền bá Phật giáo 

Trung Hoa thành công nhất tại Mỹ vào cuối 

thế kỷ 20. Pháp sư sinh năm 1908 tại miền 

Đông Bắc Trung hoa, lên 11 tuổi xuất gia, 

năm 1947 cầu pháp với Hư Vân Hòa 

Master Tuyên Hóa (1908-1995):  
Master Tuyen Hoa is considered as the most 

successful missionary in the U.S in the last 

couple decades of the 20th century. He was 

born in 1908 in the Northeast region of China. 

He became a monk at the age of 11. In 1917 he 

studied with Master Hu Van and then he was 
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Thượng, được phú pháp là tổ thứ 9 của dòng 

thiền Quy Ngưỡng.  

 

 

Năm 1959, Ngài lên đường sang Mỹ để 

hoằng pháp tại San Francisco. Ngài thiết lập 

một thiền đường và tổ chức tu học cho Phật 

tử.  

 

Năm 1969, ngài nhận cho 5 người Mỹ xuất 

gia tu học. Đó là bước đầu ngài thành lập 

Tăng đoàn Tây phương. Cũng trong năm 

này, ngài lập hội Dịch Kinh, một tổ chức 

chuyên phiên dịch và in ấn kinh điển, đã xuất 

bản trên 200 dịch phẩm.  

 

 

Năm 1970, ngài kiến tạo tu viện Kim Sơn ở 

San Francisco là một kiến trúc có 3 tầng.  

 

 

Năm 1972, ngài là Hòa Thượng đầu đàn 

truyền giới tại Mỹ đầu tiên, có 200 Tăng, Ni 

ở Mỹ và các nước khác đến thụ giới.  

 

 

Năm 1974, ngài đã mua một bệnh viện tâm 

thần cũ của Mỹ tại california, diện tích 488 

mẫu, kiến trúc này được xây từ 1930, có 70 

tòa nhà, 2000 phòng. Toàn khu có thể chứa 

20 ngàn người. Đây là một tu viện Phật giáo 

lớn nhất tại Mỹ, trang bị hiện đại, được ngài 

đặt tên là Vạn Phật Thánh Thành (City of 

Ten Thousand Buddhas).  

 

Pháp sư Tuyên Hóa cũng nổi danh về đức 

khiêm cung vô ngã và lòng từ bi vô biên đối 

với chúng sanh. Ngài viên tịch ngày 10 tháng 

5 năm Ất Hợi (7-6-1995) tại Vạn Phật Thánh 

Thành, California, Hoa kỳ. 

appointed to be the nineth master of Quy 

Nguong Chan Sect.  

 

 

In 1959, he came to the U.S to teach Buddhism 

in San Francisco. He built a small Zen school 

and helped the Buddhists to practice Zen.  

 

 

In 1969, he taught five Americans and guided 

them to become monks. It was the first step for 

him to form the Western Shanga. Aslo in this 

year, he formed a Dhama Translation 

Association to translate and publish darma 

books. The association has published more 

than 200 darma books.  

 

In 1970, he constructed Kim Son Buddhist 

Center, a three-storey building, in San 

Francisco.  

 

In 1972, he was the first master in the U.S to 

pass Buddha’s Disciplines to more than 200 

monks and nuns coming from all over America 

and other countries.  

 

In 1974, he bought an old psychiatric hospital 

in Califormia. This hospital was built on a 144 

acre land in 1930, including 70 buildings with 

2000 rooms, and it could host 20,000 people. It 

was the biggest modernized equipped Buddhist 

center in the U.S. He named the center "The 

City of Ten Thousand Buddhas".  

 

 

Tuyen Hoa Master was famous by his 

modesty, unlimited compassion to living 

things. He passed away in May 10th, 1995 

(Lunar Calendar) at The City of Ten Thousand 

Buddhas Center.  

 

Thiền sư Soen Sa Nim:  
Ngài là thiền sư Đại Hàn đầu tiên hoằng 

pháp tại Mỹ. Ngài xuất gia năm 1949, du học 

9 năm ở Nhật bản và Hồng Kông. Năm 1972, 

ngài đến Los Angeles, nơi có cộng đồng 

Master Soen Sa Nim:  
Master Soen Sa Nim was the first Korean Zen 

Master teaching Buddhism in the U.S. He 

became a monk in 1949. He spent nine years 

abroad studying in Japan and Hongkong. In 



51 | P a g e  

 

người Đại Hàn sinh sống. Bước đầu tại Mỹ 

ngài phải sống vất vả, đi làm tại một cửa 

hàng giặt ủi để có tiền đi học Anh văn, trả 

tiền nhà và thức ăn. Ngài được giáo sư Leo 

Prudes, dạy ở phân khoa Phật học tại đại học 

Browns mời giảng cho sinh viên của ông. 

Dịp này, ngài được hai sinh viên Mỹ mời về 

nhà dạy thiền cho họ. Sau đó ngài thành lập 

trung tâm thiền Providence ở Rhode Island.  

 

 

 

Năm 1974, ngài đi giảng pháp ở khắp nước 

Mỹ, dạy cho người Mỹ tụng kinh, niệm Phật, 

niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếp 

đó, ngài xây chùa Tah Mah Sahl ở Los 

Angeles; Trung tâm thiền Quốc tế New 

York, Trung tâm thiền ở Cambridge ... để có 

nơi cho người Đại Hàn và Mỹ tu học. Nhờ 

ngài mà nhiều người Mỹ tìm đến Đại hàn để 

tu học, nghiên cứu Phật giáo.  

 

1972, he came to Los Angeles where a large 

Korean Community lived. His first few years 

in the U.S he worked very hard in a laundry 

store to earn his lining and to study English. 

He was invited to teach Buddhism at Brown 

University by Leo Prudes, a professor of the 

Buddhism Department of Brown University. 

During this time, he taught Zen mediation to 

two American students; then, later he 

established Zen Studying Center Providence in 

Rhode Island.  

 

In 1974, he traveled and taught Buddha’s 

teachings all over America. Next, he built Tah 

Mah Sahl in Los Angeles, International Zen 

Center in New York, and Zen Center in 

Cambridge for Korean and American 

Buddhists. Thanks to his work, many 

American came to Korea to study and practice 

Buddhism. 

 

Lạt Ma Thubten Yeshe (1935-1984):  
Ngài sinh vào tháng 5 năm 1935 tại ngoại ô 

thủ đô Lhasa của Tây Tạng, lên 6 tuổi ngài 

xuất gia và trải qua 20 năm tu luyện tại tu 

viện Sera ở Lhasa.  

 

Năm 1959, ngài tỵ nạn sang vùng Đông Bắc 

Ấn Độ, tại đây ngài học Anh văn. Năm 1961, 

ngài thu nhận đệ tử đầu tiên là quận chúa 

Zina Rachevsky người Nga. Gia đình quận 

chúa này tị nạn ở California, giàu có, cô đã 

hư hỏng vì sự giàu sang đó, đã sống một thời 

bê tha, trác táng với nhóm nghệ sĩ và Hippi. 

Khi đến Ấn Độ, cuộc đời đã dun rủi cô gặp 

Lạt Ma Yeshe. Sau 9 tháng học hỏi giáo lý, 

cô xuất gia và đến Nepal tu học. Tại đây, sư 

cô Zina đã mua một khu đất và kiến tạo tu 

viện Kopan tại thủ phủ Kathmandu. Sau 3 

năm nhập thất tu tập, sư cô Zina đã qua đời ở 

tuổi 42. 

 

Tháng 11 năm 1971, Lạt Ma Yeshe mở khóa 

tu Lam Rim (Tiệm Đạo) dành cho 250 người 

Tây phương đến tu học. Trong khóa này có 

Latma Thubten Yeshe (1935-1984):  
Thubten Yeshe was born in May 1935 in the 

countryside of Lhasa in Tibet. He became a 

monk when he was 6 years old and lived 20 

years in Sera temple in Lhasa.  

 

In 1959, he moved to northeast region of India. 

In 1961, he accepted Russian princess Zina 

Rachevsky as his first disciple. Rachevsky’s 

family once lived in California where she spent 

all her youth in partying and other amusing 

activities with her Hippie friends. When she 

came to India, she met Yeshe. After nine 

months of studying Buddhism, she became a 

nun and moved to Nepal. She bought a piece 

of land to build Kopan Temple in Katmandu 

capital. After 3 years of self-studying in an 

isolated temple, Nun Zina passed away at the 

age of 42.  

 

 

In November 1971, Master Yeshe held a Lam 

Rim practicing course for 250 American 

people. After the course, Max Mathews 
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cô Max Mathews (người Mỹ) và ông Nick 

Ribush (người Úc) xuất gia.  

 

Năm 1974, Lạt Ma Yeshe, Lạt Ma Zopa và 

sư cô Max Mathews đến Indiana (Mỹ) thăm 

nhóm thiền sinh Lois - Bois Wood (những 

người đã đến Ấn Độ tu học), sau đó đến Úc 

và lập tại Queenland một viện Quan Âm, đây 

là trung tâm Phật giáo Tây Tạng đầu tiên, 

khởi đầu cho các trung tâm khác ở Âu châu, 

Mỹ châu. 

 

Tháng 11 năm 1975, tại California, Lạt Ma 

Yeshe tuyên bố thành lập Hội Bảo Tồn Phật 

Giáo Đại Thừa (Foundation for The 

Preversation of The Mahayana Teachings, 

viết tắt FPMT), tổ chức này phát triển rất 

nhanh, đến nay đã có trên 100 chi nhánh ở 20 

quốc gia như Nepal, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Pháp, 

Úc, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Tây, 

Hy Lạp, Nhật Bản, Đài Loan... Ngoài ra còn 

có một nhà xuất bản rất thành công là 

Wisdom Publication ở Massachusette và một 

Phật học viện ở Toulouse, Pháp cung cấp 

một chương trình tu học đa diện cho các 

Tăng sĩ phương Tây.  

 

Ngày 3-3-1984, ngài viên tịch vì bệnh tim tại 

Los Angeles, thọ 49 tuổi. Sự nghiệp của ngài 

giao lại cho Lạt ma Zopa. Sau này người ta 

tìm được hóa thân của ngài là Osel Hita 

Torres, sinh ngày 12-2-1985 tại Bubion, Tây 

Ban Nha. Hiện nay Lạt Ma Osel đang tu học 

tại tu viện Sera ở miền Nam Ấn Độ. 

(American) and Nick Ribush (Australian) 

became nun and monk.  

 

In 1974, Master Yeshe, Master Zopa and Max 

Mathews (a nun at that time) came to Indiana 

(U.S) to meet Lois-Bois Wood, a group of Zen 

practitioners. Then they came to Australia and 

formed a Quan Am center in Queenland. It was 

the first Tibet Buddhist center setting the 

foundation for the spread of Tibet Buddhism in 

Europe and in the U.S.  

 

In November 1975, Master Yeshe formed a 

"Foundation for The Preservation of The 

Mahayana Teachings" (FPMT) in California. 

The organization was growing rapidly with 

Wisdom Publication in Massachusetts, 

Buddhism Institution in Toulouse, France, and 

100 branches of the organization in 20 

countries such as Nepal, India, England, U.S, 

France, Australia, Germany, Italia, and so on.  

 

 

 

 

 

 

In March 3rd 1984, Master Yeshe passed away 

in Los Angeles at the age of 64. Master Zopa 

was appointed to take over Master Yeshe’s 

position. Later, we found his reincarnation that 

is Osel Hita Torres, born on 12-2-1985 in 

Bubion, Spain. Currently, latma Osel is 

studying at Sera temple in Southern India. 

 

Hòa Thượng Thích Thiên Ân ( -1980):  
Tên thật là Đoàn Văn An, người Thừa Thiên, 

con của Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu, người 

đã tự thiêu trong cuộc pháp nạn năm 1963 tại 

Huế. Ngài xuất gia từ nhỏ, năm 1953 sang 

Nhật bản du học, tốt nghiệp tiến sĩ văn 

chương tại đại học Waseda, Tokyo vào năm 

1963. Năm 1964, ngài về nước, làm giáo sư 

tại Đại Học Văn Khoa thuộc viện Đại Học 

Saigon, là Khoa trưởng Phân Khoa Văn Học 

Most Venerable Thích Thiên Ân ( -1980):  
Master Thien An whose real name was Doan 

Van An, was born in Thua Thien, Vietnam. He 

was a son of Master TieuDieu who burned 

himself in Hue in 1963. He became a monk 

when he was very young. In 1953, he came to 

Japan to study. He earned a doctorate degree of 

Literature at Waseda University in Tokyo in 

1963. In 1964, he returned to Vietnam and 

taught literature in Saigon University. He was 
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và Khoa Học Nhân Văn đầu tiên của Viện 

Đại Học Vạn Hạnh.  

 

Năm 1966, trong chương trình trao đổi giáo 

sư giữa các Đại học Việt nam và Hoa Kỳ, 

ngài sang dạy ngôn ngữ và triết học tại đại 

học UCLA, sau đó ngài là giáo sư chính thức 

tại UCLA..  

 

Tại Nhật Bản, ngài học theo truyền thống 

Rinza, Nhật bản; nên ở Mỹ, do yêu cầu của 

sinh viên, ngài thuê một căn nhà ở Holywood 

để hướng dẫn sinh viên Mỹ tu thiền. Năm 

1970, ngài thành lập Trung Tâm Thiền Học 

Quốc Tế (International Buddhist Meditation 

Center) tại phía nam đại lộ Vermont, Los 

Angeles. Ngay từ đầu đã có nhiều sinh viên 

Mỹ xin xuất gia tu học, nổi bật có sư cô 

Karuna Dharma, tiến sĩ Phật học, sau này là 

một trong những người kế thừa sự nghiệp 

của ngài.  

 

Năm 1973, ngài tổ chức giới đàn để truyền 

giới Tỳ kheo (250 giới), Tỳ kheo ni (348 

giới) và Pháp sư (25 giới) được trao cho y 

vàng và một tọa cụ. Cũng năm này, ngài 

cùng với các nhà giáo dục Mỹ, Nhật, Đại 

Hàn, Tây Tạng, Tích Lan thành lập Viện Đại 

Học Đông Phương tại Los Angeles, 

California, Hoa Kỳ. 

 

Năm 1975, làn sóng người Việt tỵ nạn tại 

Hoa kỳ, ngài cùng với hội Ái Hữu Phật Tử 

Việt Mỹ đã mua ngôi nhà để làm chùa Phật 

Giáo Việt nam tại Los Angeles, đến năm 

1976 ngài mua một cơ sở khác để làm chùa 

A Di Đà.  

 

 

Vào các ngày 29, 30 và 31 tháng 12 năm 

1978, tại Los Angeles, dưới sự chủ trương 

của ngài, một Đại Hội Phật Giáo gồm 14 

phái đoàn thuộc các tiểu bang tại Hoa Kỳ, 

một phái đoàn Phật Giáo Ấn Độ, qui tụ 50 

đại biểu, đã thành lập Tổng Hội Phật Giáo 

Việt Nam.  

the first Dean of Literature and Human Study 

Department of Van Hanh University.  

 

In 1966, he came to the U.S to teach linguistics 

and philosophy at UCLA under a professors 

exchange program between Vietnam and the 

U.S. Later he became a professor at UCLA.  

 

 

While living in Japan, he studied Zen Rinza; so 

when he came to the U.S he rented a place in 

Hollywood and taught his students to practice 

Zen. In 1970, he formed an International 

Buddhist Meditation Center at Vermont Ave, 

Los Angeles. Among his American disciplines 

was nun Karuna Dharma (she had the 

doctorate degree in Buddhism) who later took 

over his position after he passed away.  

 

 

 

 

In 1973, he held a Passing Buddha’s 

Disciplines Course for monks and nuns. He 

also formed an Oriental University in Los 

Angeles, CA with some other scholars.  

 

 

 

 

 

In 1975, the population of Vietnamese 

immigrants increased rapidly. Master Thien 

An, with the help of Vietnamese American 

Buddhist Association, bought a house and 

remodeled it into a Vietnam Buddhist Temple 

in Los Angeles. In 1976, he bought another 

facility to build ADIDA temple.  

 

From December 29th to 31st 1978, he held a 

Buddhist conference which included 14 

Buddhist delegations from different states and 

one delegation from India, with the total of 50 

delegates, and formed Vietnamese Buddhist 

General Congregation.  
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Ngài chủ trương một tạp chí lấy tên Phật 

Giáo Việt Nam, đến nay tạp chí này vẫn còn 

tiếp tục ấn hành.  

 

 

Ngày 6 tháng 5 năm 1979, một Đại Hội Tăng 

Già Phật Giáo Việt Nam tổ chức tại chùa 

Giác Hoàng ở Washington DC, mặc dù ngài 

khiếm diện, Đại Hội cũng đã tôn vinh ngài 

lên ngôi vị Hòa Thượng.  

 

Năm 1980, ngài mua 80 mẫu đất ở đường 

Glandale và Fwy 5 tại Los Angeles để làm 

Đại Tòng Lâm cho Phật Giáo Việt Nam.  

 

Do ung thư gan, Hòa Thượng Thích Thiên 

Ân đã viên tịch ngày 23-11-1980. Công 

nghiệp của ngài vẫn được nhiều người kế 

thừa và người ta tôn vinh ngài là một vị Sơ 

Tổ của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 

Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay có 

đến 6 Giáo Hội, chưa kể 3 Giáo Hội Thế 

Giới. Giáo Hội lâu đời nhất là Tổng Hội Phật 

Giáo Việt Nam được thành lập ngày 31-12-

1978 tại Los Angeles, nay do Hòa Thượng 

Thích Mãn Giác làm Hội Chủ, Giáo Hội 

mạnh nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ thành lập 

ngày 27-9-1992, do Hòa Thượng Thích Hộ 

Giác làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.  

 

Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có hơn 100 

ngôi chùa rải rác các tiểu bang, nhưng tập 

trung nhiều nhất là California, có chừng trên 

300 Tăng Ni.  

 

 

 

 

Cơ quan ngôn luận có tạp chí Phật Giáo Việt 

nam, Phật Giáo Hải Ngoại, Trúc Lâm, Hoa 

Sen. Có nhà xuất bản Phật Học Viện Quốc 

Tế, Lá Bối, Sinh Thức. Có chương trình phát 

thanh Phật Giáo ở California. Trang nhà 

Buddhist Magazine, which was established by 

Master Thien An, is now still circulated in the 

U.S.  

 

05/06/1979, Vietnamese Shanga Conference 

was held at GiacHoang temple, Washington 

DC. and he was appointed to a Most Venerable 

ThienAn. 

 

 

n 1980, he bought 80-acre land in Los Angeles 

to build a village for Vietnamese Buddhist 

monks.  

 

 

Master Thien An passed away in November 

23, 1980 because of a lung cancer. Master 

Thien An was considered the first founder of 

Vietnamese Buddhist in the U.S.  

 

 

Vietnam Buddhist Congregation in the U.S 

nowadays has more than 6 branches. The 

oldest branch is Vietnam Buddhist General 

Congregation which was formed in December 

31st 1978 in Los Angeles and Master Man 

Giac is the chairman. The strongest branch is 

United Buddhist Congregation which was 

formed in September 27 1992 and Master Ho 

Giac is the chairman.  

 

 

Vietnam Buddhist Congregation in the U.S has 

more than 100 pagodas and temples in 

different states. In California, where 

Vietnamese community is strong, there are a 

lot of Vietnamese Buddhist temples with about 

300 monks and nuns.  

 

 

The Congregation has its own press like 

Vietnamese Buddhist Magazine, Oversea 

Vietnamese Buddhism, Lotus, Truc Lam, 

International Institution of Buddhism 

Publisher, La Boi Publisher, Sinh Thuc 
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thuộc Phật Giáo Việt Nam trên Internet có 

rất nhiều.  

 

Ngoài ra có cộng đồng người Thái, Lào, 

Miên đều có riêng tu viện và Tăng sĩ để họ tu 

học và hành lễ theo nghi thức riêng của Phật 

giáo nước họ. 

Publisher, a Vietnamese Buddhist Radio in 

California, and many websites.  

 

In addition, there are Thais, Laos, and 

Cambodia communities with many temples 

where native monks live, study and worship 

accordingly to each nation traditions. 

 

Thiền sư người Mỹ Philip Kapleau (1912- 

):  
Ông sinh ra trong gia đình có đạo Tin Lành. 

Ông học luật. Sau khi tốt nghiệp, ông làm 

thư ký nhiều năm ở Tòa Án Liên Bang Mỹ. 

Sau thế chiến thứ hai (1939-1945), ông được 

chỉ định làm báo cáo viên tại hai Tòa Án 

Quốc Tế tại Nurember ở Đức và Tokyo ở 

Nhật Bản.  

 

Ở các phiên tòa tại Tokyo, Kapleau nhận 

thấy người Nhật có thái độ chấp nhận hậu 

quả chiến tranh với sự điềm tĩnh, qua đó, ông 

thấy người Nhật chịu ảnh hưởng tôn giáo, 

chấp nhận cuộc đời, tất cả những thứ đó kích 

thích, thúc bách ông tìm hiểu. Sau khi gặp 

Suzuki, Phật giáo đã cuốn hút tâm hồn ông, 

vì giáo lý cao siêu, thực tiển. 

 

Năm 1953, ở tuổi 44, ông đã thôi việc. Theo 

lời hướng dẫn của Suzuki, ông đến Mhật Bản 

để tìm sư học đạo. Ông không biết tiếng 

Nhật nên việc thu nhận vào thiền viện gặp 

nhiều khó khăn. Cuối cùng, thiền sư Soen 

tiếp nhận ông vào tu tại thiền viện Phát Tâm 

(Hosshinji).  

 

Đây là vị Tăng đầu tiên người Mỹ. Sau 13 

năm tu học tại Tokyo với thiền sư Soen ở 

chùa Hosshinji, rồi học thiền với thiền sư 

Yasutani, năm 1958 ông đã ngộ đạo và được 

thiền sư Yasutani ấn chứng ban cho danh 

hiệu Lão sư (Roshi), một danh hiệu chỉ ban 

cho ai đã chứng ngộ. Ông đã ghi chép những 

lời giảng về thiền của Yasutani thành tác 

phẩm nổi tiếng là Ba Trụ Thiền (Three 

Pillasr of Zen) in tại Nhật Bản năm 1965.  

 

Master Philip Kapleau (1912- ):  
Philip Kapleau was born in a Baptist family. 

After getting a degree in laws, he worked as a 

secretary at Federal Court for many years. 

After the WWII, he was appointed as a 

reporter at International Court in Nuremberg, 

Germany and Tokyo, Japan. 

 

 

While working at International Court in Japan, 

Kapleau admired Japanese people since they 

accepted their heavy lost in World War II with 

a calm attitude. He thought that Buddhism was 

a significant factor that built up the calmliness 

in Japanese people. After meeting Suzuki, he 

was interested in Buddhism because of its 

pratical teachings.  

 

In 1953, at the age of 44, he quitted his job to 

come to Japan to study Buddhism. In Japan, he 

faced a lot of difficulties because he did not 

speak Japanese. He was finally accepted to live 

in Master Soen’s Hosshinji Pagoda.  

 

 

 

He was the first American monk. After13 

years of studying Buddhism in Japan with 

Master Soen and then with Master Yasutani, 

he attained the awakening level of mastering 

Buddhism. In 1958, Master Yasutani 

recognized his awakening and gave him the 

name of Roshi, a name for one who attains the 

awakening level of mastering Buddhism. 

Kapleau wrote and published "Three Pillars of 

Zen" (1965 in Japan) which based on Master 

Yasutani’s teachings about Zen.  
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Năm 1966 Kapleau trở về Mỹ thành lập 

trung tâm thiền Rochester ở New York. Thập 

niên 70, ông đi khắp nước Mỹ để truyền bá 

pháp tu thiền. Ông cũng được mời đến 

Canada, Mexico, Costa Rica, Đức, Pháp và 

Ba Lan. Phong cách bình dị, phẩm hạnh cao 

trội khẳng định thêm giá trị ba trụ thiền. 

Thiền đã được phổ biến rộng khắp và đi sâu 

vào từng tâm thức cá nhân. Người ta đổ xô 

đến trung tâm Rochester để tu thiền.  

 

Năm 1980, ông cho ấn hành tác phẩm nổi 

tiếng khác: Thiền, Ánh Bình Minh ở Phương 

Tây (Zen Dawn in the West).  

 

Ông là một thiền sư Mỹ nổi tiếng, ảnh hưởng 

của ông lan rộng vùng Đông Bắc Mỹ. Ngoài 

Kapleau ra, cũng còn nhiều vị Tăng Mỹ danh 

tiếng khác.  

Kết quả ngày nay đã mang đến cho nước Mỹ 

một nền Phật giáo như sau: 

 

Có hơn 30 hội đoàn Phật giáo lớn được thành 

lập tại Mỹ, nổi bật trong đó là Hội Thanh 

Niên Phật Tử (Young Men Buddhist 

Association), thành lập năm 1896; Hội Phật 

Giáo Bắc Mỹ (The North American Buddhist 

Mission) thành lập năm 1899;  

Hội Phật Giáo Mỹ Quốc (The Buddhist 

Churches of America) thành lập năm 1905; 

Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo (The Dharma 

Realm Buddhist Association) ra đời năm 

1969; Hội Bảo Tồn Phật Giáo Đại Thừa (The 

Foundation for The Perservation of 

Mahayana Teachings) thành lập năm 1975 ...  

 

 

Có trên 1000 tự viện, tịnh thất, niệm Phật 

đường, trung tâm tu học trên khắp nước Mỹ 

và có khoảng 10 triệu Phật tử hay tự nhận 

mình là Phật giáo.  

Có trên 15 Đại học Hoa Kỳ có Phân khoa 

Phật học, cấp bằng Phật Học được cấp phát 

từ Cử nhân đến Tiến sĩ.  

 

In 1966, Kapleau returned to the U.S and 

formed Rochester Zen Center in New York. In 

1970s he made a tour around the U.S to teach 

Zen. During this time, he was also invited to 

come to Canada, Mexico, Costa Rica, 

Germany, France, and Poland to instruct 

people how to practice Zen. Practicing Zen 

became popular as well as Rochester Zen 

Center in New York.  

 

 

In 1980, he published "Zen - Dawn in the 

West" which became a very famous book.  

 

 

Kapleau was an American Zen Master whose 

influence of Zen practice was wide and deep in 

northeast region of America. In addition to 

Master Kapleau, there are many famous 

masters who contributed their lives and works 

into spreading Budhism in the US.  

 

Nowadays, there are more than 30 Buddhist 

associations in the U.S such as Young Men 

Buddhist Association formed in 1896, The 

North American Buddhist Mission formed in 

1899, the Buddhist Churches of America 

formed in1905, The Dharma Realm Buddhist 

Association formed in 1969, and The 

Foundation for The Preservation of Mahayana 

Teachings formed 1975.  

 

 

 

 

 

 

There are more than a thousand temples, 

pagodas, Zen centers and about ten million 

Buddhists all over the US.  

There are more than 15 universities, which 

have Buddhism Department where people can 

get B.A and Ph.D degree of Buddhism.  
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Có 6 nhà xuất bản tại Hoa Kỳ: Snow Lion, 

Wisdom Publication, Asian Humanities 

Press, Motilai Banaridass, Harper & Row, 

Shambhala.  

Có hơn 10 tờ báo ấn hành tại Hoa Kỳ, nổi bật 

nhất có tạp chí Tricycle Buddhist Review, 

tạp chí Mandala, tạp chí Shambhala Sun, tạp 

chí Turning Wheel..  

 

Tài liệu giáo lý kinh sách đã được đưa vào 

Internet từ năm 1993.  

 

Thiền như một luồng gió mát, mang đến cho 

người Mỹ sự thích hợp để tu tập, thêm vào 

đó trong những năm gần đây, người Mỹ đã 

nhen nhúm lòng tin rằng con người có luân 

hồi. Phật giáo sẽ mang lại cho người Mỹ đầy 

ý nghĩa nhân sinh, giải quyết thỏa đáng cho 

họ mọi thắc mắc về cuộc đời trong tinh thần 

tự do và phù hợp với khoa học.  

 

Không riêng gì tại Hoa Kỳ, Phật giáo ở các 

nước Tây phương có tiền đồ ngày càng sáng 

lạn.  

 

(Chinh Hanh, Phật Hoc 48, 1988) 

There are 6 Budhist publishing firms in the 

U.S: Snow Lion, Wisdom Publication, Asian 

Humanities Press, Motilai Banaridass, Harper 

&Row, and Shambhala.  

Among ten Buddhist newspapers, which are 

still circulated in the U.S, the most popular 

ones are Tricycle Buddhist Review, Mandala, 

Shambhala Sun, and Turning Wheel.  

 

From 1993, a lot of Buddha's teaching 

documents have been posted to the web.  

 

Zen apprears as a calm, comfortable breeze to 

the busy American who learned that practicing 

Zen meditation is appropriate with their 

lifestyles. Recently, the Americans start their 

belief in the cycle of rebirths. Budhism might 

have shown the Americans the significant of 

mindful being, sastisfied answers to life in 

term of freedom and scientific and technology 

reality.  

 

Not just in the US, Budhism grows its bright 

future in many other Western countries.  

 

(ChinhHanh, PhatHoc 48, 1988) 
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PHÉP QUÁN TƯỞNG NIỆM PHẬT 

THE METHODS OF MEDITATING IN BUDDHA 

 

A. Phép quán tưởng: 

 

I. CHỦ ĐÍCH: Chuyển đổi hiện cảnh thành 

thiện cảnh, trừ các vọng tưởng, thân tâm định 

tĩnh. 

A. Observation method: 

 

I. PURPOSE: To better present circumstance; 

eliminate the unrealistic ambitions; purify the 

body and mind. 

 

II. SỰ TU TẬP: 

1. Trước khi quán tưởng: 

 

a. Điều hòa ăn uống: Ăn đồ nhẹ, chớ để quá 

no hoặc quá đói. Ăn đồ nặng thời tâm thần 

mê mẫn, lâu tiêu; quá đói thời xót bụng 

ngồi không bền; quá no thời thân thể nặng 

nề, hơi thở mạnh, gấp. 

 

 

 

 

b. Điều hòa giấc ngủ: Cần tập ít ngủ để tâm 

thần được sáng suốt. Khi tập nếu buồn ngủ 

thời nên nghỉ, nhưng lúc nào cũng cố 

gắng. 

 

c. Điều hòa thân thể: Thân thể phải sạch sẽ, 

rửa mặt cho tỉnh táo. Nếu tắm trước được 

nửa giờ thì tốt. 

 

d. Chỗ ngồi, phòng tập: Chỗ ngồi dịu mềm 

để có thể ngồi lâu mà không tê nhức. 

Phòng tập nên lựa chỗ rộng, ít hoặc không 

người. Để ánh sáng lờ mờ. Lựa chỗ an 

tịnh. 

 

e. Cách ngồi: Ngồi bán già, xếp chân, để bắp 

chân trái trên bắp chân mặt (hoặc chân 

mặt trên chân trái) kéo lại sát bên mình, 

ngón chân ngang bắp vế; hay ngồi kiết già 

thời để chân mặt trên bắp chân trái, bàn 

chân trái trên bắp chân mặt (hoặc trái lại), 

ngồi kiết già thì được lâu, lưng thẳng. 

Cách này khó tập hơn. Để bàn tay mặt trên 

bàn tay trái, uốn mình 5, 7 lần cho giản 

xương cốt. Ngồi thẳng lưng, không cong 

II. THE PRACTICE: 

1. Prior to the Meditation: 

 

a. Regulate the diet: Only eat foods which 

digest easily, and should not eat too much 

or too little. One's awareness is lessened 

when eating foods that are hard to digest. 

Hunger causes one to suffer and can not 

sit still. And fullness causes one to feel 

uncomfortable, breathing becomes loud 

and fast. 

 

b. Regulate the sleep: Practice to sleep less to 

keep the mind bright. During the practice 

if there is a need to sleep then do so, but 

always try not to fall asleep. 

 

c. Regulate the body: Keep the body clean. It 

is better to shower prior to the 

observation. 

 

d. The seat and place: Soft seat helps prolong 

the sitting period without numbing the 

legs. It is better to sit in the large and quiet 

room with dim light. 

 

 

e. The sitting styles: Sit half-fold (half lotus) 

or full-fold (full lotus) style. Sitting a half-

fold style by crossing one leg on top the 

other. Pull the legs in until the toes are 

aligned with the knees. Whereas, sitting a 

full-fold style by crossing the right calf on 

top the left leg and left calf on top the 

right leg, or vice versa. This style helps 

one to sit longer and straighter, but it’s 

hard to practice. Place right hand on top 
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đằng trước, không ngã đằng sau. Rồi sửa 

đầu cho thẳng, sống mũi thẳng hàng với 

rún, không xiên bên này, bên kia; mắt ngó 

thẳng ra đằng trước, không cúi xuống, 

không ngữa lên; con mắt hơi nhắm lại. 

 

f. Điều hòa hơi thở: Khi ngồi vừa thẳng và 

chưa nhắm mắt, nên hít không khí vào mũi 

rồi thở ra bằng miệng, thở chậm chậm. 

Thở nhiều lần như vậy rồi mới khép mắt. 

Đến khi ngồi tập, phải để ý hơi thở, đừng 

cho quá mạnh, gấp, có tiếng, đừng cho 

bực tức, không thông, thở một cách thông 

suốt nhẹ nhàng. 

the other, sit straight, the nose must line 

up with the navel, look straight and keep 

both eyes slightly opened. 

 

 

 

f. Regulate the breathing: At the beginning, 

slowly and deeply breathe in with the nose 

and breathe out with the mouth for several 

time, then partly closed both eyes. During 

the practice, one must follow every breath 

- do not breathe strongly, rapidly or 

loudly; breathe softly and lightly, do not 

be frustrated. 

 
2. Trong khi quán tưởng: 

a. Trì chú: Mật niệm 3 lần chú Tịnh Pháp 

Giới: "Án lam tóa ha". Mật niệm ba lần 

chú Tịnh Ba Nghiệp: "Án ta phạ bà phạ 

thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật 

độ hám". 

 

 

b. Quán tưởng: Sau khi nhờ công đức trì 

chú ba nghiệp thân tâm được thanh tịnh 

người tu hành bắt đầu quán tưởng. Quán 

tưởng nghĩa là quán xét những đức tánh 

của đức Phật. Phật có vô lượng công đức 

trí huệ, không thể một lần quán hết được; 

cho nên cần phải lần lượt, thứ lớp quán xét 

từng đức tánh một tùy theo trình độ và 

nghiệp lực của mình. Thí dụ, nếu chúng ta 

thường nhiều sân hận thì khi tu tập nên 

quán đức tánh từ bi hỷ xả của đức Phật; 

nếu nhiều mê mờ, sợ hãi chúng ta quán 

đức tánh trí huệ hùng lực của đức Phật 

v.v... 

 

c. Quán tướng: Nếu phép quán tưởng không 

thể đối trị nghiệp lực vọng tâm, chúng ta 

có thể tu theo pháp quán tướng. Nghĩa là 

quán một trong 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp 

của đức Phật. Ví dụ, chúng ta quán tướng 

bạch hào của Phật (sợi lông trắng giữa hai 

chân mày), quán sợi lông trắng dài, bên 

trong trống lọng, uốn xéo xoay theo chiều 

2. During the Observation: 

a. Moment of silence: At the beginning, 

silently reciting the mentra "Án lam tóa ha" 

for three times to purify the environment, 

and then continuing "An ta phạ thuật đà ta 

phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám" for 

three times to purify three major karma. 

 

b. Contemplating on Buddha's virtues: After 

the recitation of mantras, one process with 

the contemplating of Buddha's virtue. 

Buddha has innumerable merits and one can 

not contemplate all at once; therefore, 

he/she can contemplate one by one 

depending on his/her karma. For example, if 

one has a hot temper then he/she can 

contemplate Buddha's compassion and 

forgiveness, or Buddha's courage if he/she is 

in fear, etc. 

 

 

 

 

c. Meditation on the Buddha's Body: In 

addition to contemplation on Buddha's 

virtues, one can meditate on the Buddha's 

body to overcome bad karma. To practice 

this method, one observes one of Buddha's 

32 physiognomies and 80 beauty marks. For 

example, he/she can observe a white hair 

between the Buddha's eye brows. This long 
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phải. Sợi lông ấy do đức Phật qua vô 

lượng kiếp tu hành thanh tịnh mới kết 

thành như thế. Khi nào tướng ấy hiện rõ 

ràng trước mặt không mù mờ loạn động, 

thì phép quán ấy mới thành tựu.  

 

Khi thành tựu được phép quán này chúng 

ta bắt đầu quán pháp tướng khác, cứ lần 

lượt như thế, cho đến lúc nào và bắt cứ ở 

đâu, tất cả hình tướng trang nghiêm của 

Phật đều hiển hiện trước mặt người tu 

hành, rõ ràng như xem vật giữa bàn tay, 

tức phép quán tưởng này được thành tựu. 

 

hair represents the Buddha's mindfulness. 

When that physiognomy has been deeply 

absorbed in one's mind, one has completed a 

step of this observation. 

 

 

One then continues meditating on other 

physiognomies or beauty marks. When all 

of physiognomies and beauty of the Buddha 

have clearly appeared as real, one has fully 

completed this method. 

d. Quán tượng: Nếu tu phép quán tướng 

không thành, thì nên tu theo pháp quán 

tượng. Người hành trì thỉnh một bức 

tượng đức Phật Thích Ca hay đức Phật A 

Di Đà đầy đủ tướng tốt, để vừa tầm con 

mắt, cho ánh sáng chiếu vào, đừng quá 

sáng, cũng đừng quá tối. Nhớ đừng cho 

ánh sáng vào mắt mình. Mở mắt vừa, 

chiêm ngưỡng chân dung của bức tượng, 

quán xét từng tướng một, chuyên tâm 

quán tưởng hình tượng không còn vọng 

động tạp niệm. Cho đến lúc nào bất cứ mở 

mắt hay nhắm mắt, hình ảnh bức tượng ấy 

đều nghiễm nhiên rõ ràng hiện trước mặt, 

tức là phép quán tượng này được thành 

tựu. 

 

d. Meditation on the Buddha's statue: Place 

a picture or a statue of Shakyamuni or 

Amita (A-Di-Đà) Buddha in a quiet room 

with a dim light. In the front of Buddha's 

statue, one sits silently, keeps both eyes 

partly opened, reveres the statue and 

observe every feature of it; concentrates on 

the observation to avoid the disturbance of 

impure thoughts. When the statue has 

clearly appeared, even with eyes closed, one 

has successfully accomplished this method. 

e. Sổ tức quán: Ngoài ba phương pháp trên, 

còn có phương pháp sổ tức dễ thực hành, 

và có ảnh hưởng nhiều trong sự đối trị 

vọng niệm. Sổ tức quán là quán tưởng và 

đếm hơi thở, theo hơi thở ra vào nhẹ 

nhàng thong thả, đếm từng tiếng một, đếm 

xuôi đến con số mình đã định rồi đếm 

ngược lại. Điều cần nhất là phải chuyên 

tâm vào hơi thở, không để tạp niệm xen 

vào. Nếu có quên hay nghi trong những 

con số mình đếm thì cần phải bỏ, bắt đầu 

đếm lại như trước cho được rõ ràng. Khi 

nào tu tập sổ tức quán này mà tâm trí hoàn 

toàn định tĩnh, tức có thể bắt đầu tập các 

phép quán khác. 

e. Meditation on Breathing: Besides above 

three methods, the meditation on breathing 

is a method which is easy to practice and 

has major effect on controlling the impure 

thoughts. Meditation on breathing is a 

method that one can practice by counting 

one's breaths. Count one for every breath up 

to a selected number then back to one. If the 

count is messed up, then start over the cycle. 

Repeat this routine as desire. The important 

thing is that one needs to concentrate on 

following the breaths to avoid having 

disturbance by impure thoughts. When one's 

mind is peaceful and purified with this 

method one can practice on others. 
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Chú ý: Chủ đích của pháp quán tưởng là 

diệt trừ vọng tưởng, làm cho tâm trí được 

định tĩnh. Kinh luận có rất nhiều pháp 

môn khác nhau như pháp Ngũ Đình Tâm 

Quán hay 16 phép quán trong kinh Vô 

Lượng Thọ. Người hành trì có thể tùy theo 

hoàn cảnh, khả năng mà chọn lựa và thực 

hành tu tập. 

 

 

Note: The purpose of the meditation 

methods mentioned is to eliminate the 

ambitions, and to purify one's mind. There 

are many other different methods from 

which one can choose to practice depending 

upon on one's ability and suitability. 

f. Cách đối trị: Trong khi tu quán nếu thấy 

tinh thần mê mẫn, đầu muốn gục xuống, 

thì phải để tâm nơi chính giữa hai con mắt 

mà đối trị; nếu thấy tâm loạn động, thân 

ngồi không vững thời để tâm nơi rún để 

đối trị; khi trong ngực hơi tức thời nên 

phóng xả tâm trí, bớt chuyên chú để tâm 

được nhẹ nhàng khoan khoái; khi tâm 

chớm lười nhác, thân muốn nghiêng ngữa, 

miệng chảy nước miếng, phải chuyên chú 

nhiều hơn. Trong khi ngồi quán tưởng, có 

thấy cảnh giới gì lạ, không nên sanh tâm 

mừng hoặc sợ, cần phải luôn luôn nhớ 

nghĩ rằng vạn pháp đều không thật thì tự 

nhiên thân tâm khoan khoái nhẹ nhàng, trí 

huệ phát triển. 

 

f. Controlling method: During the meditation 

if the mind is being darkened and the head is 

bending down, one need to focus at a middle 

point between both eyes; if the mind is 

being stampeded and the body cannot sit 

still, then one need to focus on the navel. 

When feeling pressure on the chest, one 

need to relax one's mind and reduce the 

concentration. On the other hand, when 

feeling lazy and the body is stooped, one 

needs to concentrate hard to overcome these  

weaknesses. During the meditation if  

something strange appears such as a lighting 

flash, apparitions... do not be so pleased or 

afraid, but see them as projections of desired 

thoughts. 

3. Những điểm cần nhớ: Muốn phép quán 

tưởng được lợi ích, cần phải chú ý các 

điểm sau đây: 

 

a. Kiên chí: Ngày nào cũng tập tùy theo giờ 

đã ấn định. 

 

b. Tinh Tấn: Tuần đầu tập ngồi trong vòng 

15 phút, tuần thứ hai ngồi nửa tiếng, đến 

tuần thứ 5, thứ 6 ngồi 45 phút. Cứ tập lần 

lần và tăng thêm cho đến 1 giờ hay 2 giờ 

chẳng hạn. 

 

c. Nên tập lúc 4, 5 giờ sáng sau khi thức dậy 

hay buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu chọn 

được buổi sáng thì tốt hơn. 

 

 

3. Points to remember: To be successful in 

meditation, one needs to remember the 

following: 

 

a. Perseverance: Practice daily at determined 

hour 

 

b. Diligence: Practice 15 minutes daily on first 

week, 30 minutes on second to fourth week 

and then 45 minutes on 5th and so on. It can 

go as long as 1 to 2 hours or more. 

 

c. Best time to practice is at 4 or 5 o'clock in 

the morning, after waking up, or at night 

before going to sleep. Practicing in the 

morning is always better than at night. 

 

 

d. Do not boast about your practice 
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d. Trong thời gian tu tập, cố gắng đừng để 

cho những người chung quanh biết, nhất là 

đừng khoe sự tu tập của mình cho người 

ngoài. 

 

e. Sau khi ngồi tu quán, nếu cảm thấy thân 

tâm nhẹ nhàng sáng suốt, tức buổi tập đó 

có kết quả đúng pháp. 

 

f. Trong khi tu tập thấy thân tâm có gì thay 

đổi lạ lùng thời tìm hỏi thầy bạn để khỏi 

lạc vào tà pháp. 

 

 

 

 

 

e. After each session, if one has obtained a 

peaceful feeling then one has practiced the 

right way. 

 

f. During the session if the mind or body feels 

uneasy, one needs to seek advice from his/her 

master or an experienced person. 

 

B. Phép quán niệm Phật: 

I. CHỦ ĐÍCH: Chuyển đổi tà niệm thành 

chánh niệm, ác cảnh thành thiện cảnh, dứt 

sạch các vọng niệm, chứng ngộ thực tướng 

các pháp. 

 

II. SỰ TU TẬP: 

1. Trước khi tu tập: Điều hòa ăn uống, giấc 

ngủ, hơi thở như pháp môn quán tưởng. 

 

2. Quán niệm và trì danh niệm Phật: Pháp 

niệm Phật có phương pháp trì danh niệm 

Phật là giản dị và hợp với căn tánh của 

chúng sanh đời mạt pháp này. Kinh Di-Đà 

Sớ Sao có câu: "Đường tắt trong các 

đường tắt" là chỉ cho phương pháp trì 

danh này. Trì danh niệm Phật là niệm trì 

danh hiệu đức Phật A Di-Đà, niệm niệm 

nhớ nghĩ rõ ràng, không để tạp niệm xen 

vào. Có những phương tiện thực hành như 

sau: 

B. Pondering method: 

I. PURPOSE: To change impure thoughts to 

right mindfulness, a bad circumstance to good 

one, to eliminate all unrealistic thoughts, and 

to attain the truth of all forms. 

 

II. THE PRACTICE: 

1. Prior to Meditation: Regulate the diet, sleep 

and breathing as previous stated. 

 

2. Continuously Reciting the name of Buddha: 

This is a simple and suitable method for 

human beings in this degrading period of the 

world, as Di-Đà Sớ Sao sutra stated: 

"Reciting the Buddha's name is a shortest 

path of all short paths to enlightenment". To 

practice this method, one must continuously 

recite, either loudly or silently, the name of 

Amita Buddha with undivided attention. By 

virtue of the undivided attention, one 

obtains pure thought. The following are 

several ways to practice this method. 

 

a. Sổ thập niệm Phật: Cứ mỗi hơi thở ra 

niệm và đếm 10 câu niệm Phật; khi thở 

vào cũng như thế; hoặc một hơi thở ra vào 

niệm và đếm 10 câu niệm Phật (thời gian 

thực hành cũng như phép quán tưởng 

trên). Nếu vì nghiệp lực và hoàn cảnh 

không thể ngồi tu lâu được, thì ít nhất 

trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy thong 

thả rõ ràng niệm và đếm 10 danh hiệu Phật 

a. Ten-count Recitation: For every breath, in 

or out, one silently recites the name of 

Amita Buddha 10 time, or 10 times for both 

in and out (time for practicing is the same as 

in the meditation method). If the condition 

does not allow one to practice long each 

time, one should silently recite the name of 

Buddha at least 10 times in 10 breaths 

before going to sleep each night and in the 
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trong 10 hơi, làm cho thường sẽ được lợi 

ích nhiều. 

morning after waking up. Regularly practice 

this way one gets a lot of spiritual benefit. 

b. Truy đảnh niệm Phật: Câu này nối liền 

câu kia, chữ trước tiếp chữ sau không gián 

đoạn, dứt khoảng. Phương pháp này chú 

trọng sự liên tục, nên bất cứ thở ra hay thở 

vào, đều phải chú tâm niệm Phật, cứ tiếp-

tục như thế cho hết giờ mình đã định. 

 

b. Continuation: Reciting the Buddha's name 

continuously. This method emphasizes the 

continuation; therefore, in every breath, one 

needs to concentrate on reciting the 

Buddha's name until the set time is expired. 

c. Sổ châu niệm Phật: Cứ niệm một danh 

hiệu là lần một hạt chuỗi, chuyên tâm 

không để cho vọng niệm xen vào. Số 

chuỗi niệm tùy theo nguyện của mình. Ví 

dụ, nếu nguyện mỗi lần niệm hai chuỗi 

108 hột, thì hôm nào cũng như vậy, không 

được thêm hay bớt, trừ khi bệnh hoặc 

nguyện niệm thêm. 

c. Reciting with the Bodhi Beads: Counting a 

bead for each recitation. Concentrate on the 

counting and praying to avoid the 

disturbance of impure thoughts. The number 

of recitation depends on one's vow. If 

vowing to recite the Buddha's name by 

counting twice the string of 108 Bodhi 

beads, one need to be consistent 

 

d. Phản văn niệm Phật: Chú ý nghe rõ từng 

tiếng niệm Phật của mình, miệng niệm thì 

tai chú ý nghe, không bỏ sót bất cứ một 

niệm lớn tiếng hay nhỏ. Chủ đích của 

phép môn này là chuyên nghe từng tiếng, 

từng chữ niệm Phật của mình để ngăn trừ 

các ngoại trần không cho len lỏi vào. 

d. Sound listening Recitation: Pay attention 

to every word one recites, do not leave out 

any word, even when reciting silently. The 

purpose of this method is to listen to the 

sound of every wording, in order to prevent 

the invasion of any other sounds or 

thoughts. 

 

e. Ban châu niệm Phật: Tức là vừa đi vừa 

niệm hoặc đi kinh hành trong chùa hoặc đi 

bách bộ trong sân chùa hay ở những nơi 

có bóng mát. 

 

f. Chuyên niệm niệm Phật: Năm pháp trên 

là phương tiện tu hành của những lúc ngồi 

hoặc đi tịnh niệm. Phương pháp chuyên 

niệm niệm Phật thì bất cứ lúc nào, ở đâu 

cũng có thể niệm. Niệm trong lúc đi, 

đứng, nằm, ngồi; niệm trong thời ăn uống, 

ngủ nghỉ; hễ tâm khởi động niệm thì niệm 

Phật. Niệm cho đến lúc nào thành thục, 

không gián đoạn xen hở. Thực tập cho đến 

khi nhất tâm bất loạn thì pháp môn này 

thành tựu. 

e. Walking Recitation: Reciting while 

walking in the praying hall or under the tree 

shadows around the temple. 

 

 

f. Frequent Recitation: The above five 

recitation methods are used to practice under 

scheduled time and at selected places. 

Whereas, the frequent recitation method is 

used at any time, any place. One can recite 

while walking, standing, lying or sitting; or 

one can recite while having a meal, sleeping 

etc. Whenever one's mind is being invaded 

by the impurities one needs to recite the 

name of Buddha. It will not be fully 

successful until one establishes oneself in 

mindful stage. 
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3. Cách thức niệm Phật: Tùy theo hoàn 

cảnh và căn cơ mà niệm Phật với những 

phương cách sau đây: 

 

a. Cao thanh niệm Phật: Niệm tụng lớn 

tiếng, hòa theo điệu mõ thứ lớp điều hòa, 

tuần tự, theo nghi thức đã định sẵn. Ngày 

nào cũng tụng, theo thời giờ đã định, 

không biếng nhác trễ nãi, nhất là phải 

thành kính trang nghiêm khi đứng trước 

bàn Phật, và phải chú tâm tưởng nhớ đến 

Phật. Phương pháp này được thực hành 

khi nào đông người đồng tụng và ở những 

nơi rộn ràng không thể tịnh niệm được. 

 

b. Đê thành niệm Phật: Không niệm lớn 

tiếng, chỉ niệm thầm nhỏ vừa đủ mình 

nghe. Cách thức này nên dùng trong 

những lúc ngồi tịnh niệm và khi làm lễ 

trước bàn thờ Phật một mình, vừa quán 

tưởng hình dung đức Phật vừa niệm, 

không để các tà niệm xen lẫn vào. 

 

c. Mật niệm niệm Phật: Không niệm có 

tiếng như hai cách trên. ở đây chỉ niệm 

Phật bằng trí, bằng ý tưởng mà thôi, không 

dùng miệng lưỡi, chuyên tâm quán tưởng 

hình dung đức tướng và thầm lặng niệm trì 

danh hiệu Phật. Phương pháp này nên áp 

dụng trong lúc ngồi tịnh niệm, hoặc lúc đi 

giữa đường hay đang làm việc và ở những 

chỗ không có bàn Phật. 

 

3. Method of Chanting: The following 

chanting methods can be applied depending 

on one's situation and ability: 

 

a. Loud chanting: Chant loudly along with 

the sound of the wooden drum. Keep up the 

schedule daily; do not be lazy or late. Be 

solemn and respectful in front of the altar, and 

concentrate on the Buddha. One can practice 

this method with other people. 

 

 

 

 

 

b. Soft chanting: Do not chant too loud, just 

enough for oneself to hear. This method is 

used for an individual to practice meditation or 

make a ceremony in front of the altar. 

Observing and reciting the Buddha at the same 

time, do not let the mind be interfered with 

impure thoughts. 

 

c. Silent chanting: Unlike the above two, this 

method requires one to silently chant with 

one's mind and thought only. Concentrate on 

Buddha's statue and silently recite his name. 

This method is applied during walking or 

working, or at a place where there is no shrine 

available. 

4. Thực tướng niệm Phật: Hai phương pháp 

quán tưởng và niệm Phật trên chỉ là 

phươngtiện để đi đến Pháp thật tướng 

niệm Phậtnày. Thực tướng niệm Phật là 

tìm hiểu chánh lý và thông đạt thực tướng 

của sự vật. Thực tướng của sự vật là tướng 

"lý tướng" mà đức Phật đã giác ngộ. 

Người muốn sống đời sống giải thoát phải 

đoạn trừ tất cả thiên chấp (có, không, 

đoạn, thường) để đạt đến lý nghĩa trung 

đạo. Thâm đạt lý trung đạo (sự thật các 

pháp) tức là niệm Phật mà không còn phân 

biệt mình là người niệm và đức Phật là 

4. Recitation by reflecting on the true 

Nature of reality: The methods of chanting 

and continuously reciting the name of 

Buddha above are the basic steps to this 

method. This method is used to search for 

the truth and to realize the reality of nature. 

The reality of nature is interdependent 

impermanent and nonsubstantial, which the 

Buddha already attained. To attain the true 

nature of reality or a life of liberation, one 

needs to eliminate the concept of self. When 

the truth of reality is attained, one has no 

distintion between oneself and Buddha. 
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người được niệm. Vì Phật và chúng sanh 

đều không ngoài tự tâm thanh tịnh, nên 

niệm Phật tức là niệm giác tính của mình. 

Ngoài giác tánh ấy không có một đức Phật 

nào đáng niệm. Niệm Phật đến cho thuần 

diệu ấy tức là hợp với bản giác thanh tịnh. 

Ta với Phật không hai không khác, không 

thấy có phiền não đáng trừ, không thấy có 

Niết Bàn đáng chứng, tâm hồn trong sáng, 

từ bi trí huệ. Dùng phương tiện cứu khổ 

chúng sanh, cũng không cần thấy tướng 

chúng sanh để độ. Nói một cách khác, thật 

tướng niệm Phật tức là giác ngộ sự thật 

của vạn pháp và sống đúng như thật của 

Phật. 

 

Buddha and beings are not different when 

the mind is purified; therefore, reciting the 

Buddha's name is to reflect on the Buddha 

nature of oneself. There is no enlightenment 

that can be searched outside. In short, by 

realizing the true nature of reality as non-

self, one attains Buddha nature or 

enlightenment. 

III. NHỮNG ĐIỂM CẦN NHỚ: 

1. Chọn phương pháp tu quán niệm Phật. 

Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sanh 

mà chỉ các phương pháp. Chúng ta khi 

thực hành tùy theo căn tánh, chỉ nên lựa 

một pháp môn thực hành cho triệt để; tập 

từ dễ đến khó và khi thuần thục được pháp 

nào thì có thể tập pháp khác. 

 

2. Mỗi ngày để dành nửa giờ hay một giờ để 

niệm Phật, vào buổi tối trước khi ngủ hay 

buổi sáng sau khi thức dậy. Những giờ ấy 

thanh tịnh nên tu tập được nhiều kết quả. 

Hai pháp chuyên niệm và thật tướng niệm 

Phật thì lúc nào cũng thực hành được. 

 

3. Nên nhớ, người tu niệm sẽ gặp nhiều trở 

lực, ngoài các hoàn cảnh không thuận tiện 

còn có nội ma và ngoại ma luôn luôn đến 

phá và thử-thách. Người hành trì phải rất 

dõng mãnh tinh tấn mới khỏi bị ma làm 

thối thất. 

 

4. "Phật cao một thước, ma cao một trượng". 

Các loài ma có thể hiện thành những hiện 

tượng kỳ lạ để lừa gạt khủng bố người tu 

hành. Chúng ta cần bình tĩnh sáng suốt để 

đối trị, để phân biệt tà ngụy. 

 

 

III. POINTS TO REMEMBER: 

1. Select a suitable method. Buddha teaches the 

different types of practicing methods based 

upon the capacity of beings. When choosing 

a method, one should choose the type that is 

suitable to one's capability. Practice an 

easier method first before moving on to the 

harder one. 

 

2. Spend about a half or one hour for reciting 

every night before going to sleep or in the 

morning after waking up. Both the silently 

reciting method and the reflecting on 

Buddha nature can be practiced at any time. 

 

 

3. Remember, during the practice one may 

experience some adversities. Besides the 

inconvenient conditions, there are internal 

and external challenges; therefore, one 

needs to be courageous and diligent to 

overcome them. 

 

4. Imagination can manifest in different 

strange forms to trick and threaten the 

person who tries to lead a religious life; 

therefore one need to be calm and 

knowledge to distinguish right from wrong. 
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5. Không nên khởi tâm mừng, cũng như 

không nên sợ hãi khi thấy những hiện 

tượng kỳ lạ trong khi tu niệm Phật. Chỉ nên 

nhứt tâm quán tưởng niệm trì danh hiệu 

Phật, xem vạn pháp là giả ảnh, không chắc 

thực. 

 

5. During the practice if something strange 

appears, do not be so pleased or afraid, but 

only concentrate on reciting Buddha's name 

and realize that all forms are illusions. 

C. Kết luận: 

Pháp quán tưởng và pháp quán niệm Phật là 

hai pháp môn tu hành hợp với căn cơ chúng 

sanh hiện đại, và dễ thực hành. Chỉ có thực 

hành mới đúng như lời Phật dạy. Hàng Phật 

tử không thể xao lãng, không thể không thực 

hành một trong hai pháp môn trên được. Sự 

thực hành ở nơi đây bao trùm cả nghĩa tinh 

tấn dõng mãnh hành trì, không bao giờ thối 

thất gián đoạn. 

 

Đừng có nên quá hăng hái lúc ban đầu, đến 

nỗi sanh bệnh và lạc vào ma đạo. Cần phải 

giữ mức trung bình, thong thả hướng tiến 

một cách chắc chắn, mới mong có nhiều kết 

quả thiết thực.  

 

Thực hành hai pháp môn trên tức thực hành 

năm hạnh: Tinh tấn, hỷ xả, từ bi, thanh tịnh 

và trí huệ. 

 

C. Conclusion: 

The methods of reciting the Buddha's name are 

simple, yet suitables for eveyone. As a Buddha 

follower, one needs to practice Buddha's 

teachings. A Buddhist should not neglect 

practicing the methods above. The practice 

requires one to be constantly diligent and 

determined.  

 

 

 

At the beginning, in order to prevent tiredness, 

one should not work so hard. One should begin 

practicing lightly to assure more effective 

results. 

 

 

Practicing the above two methods is to practice 

the Five Conducts: Diligence, Forgiveness, 

Compassion, Purity and Wisdom. 
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SƠ LƯỢC VỀ 10 VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT 

Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang 

của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng 

được thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị. Đặc biệt có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 

10 vị này mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng. 

 

 Mười vị Đại Đệ tử của Đức Phật là : 

1. Ngài Xá Lợi Phất 

2. Ngài Mục Kiền Liên 

3. Ngài Ma Ha Ca Diếp 

4. Ngài A Nậu Đà La 

5. Ngài Tu Bồ Đề 

6. Ngài Phú Lâu Na 

7. Ngài Ca Chiên Diên 

8. Ngài Ưu Ba Ly Tai 

9. Ngài A Nan Đà 

10. Ngài La Hầu La 

 

 

1. Tôn giả XÁ LỢI PHẤT : Trí tuệ đệ nhất 

Ngài được xem là trưởng tử của đức Phật, là chấp pháp tướng 

quân, thường giảng dạy đồ chúng thay cho đức Phật và 

hướng dẫn cho nhiều vị đắc quả A La Hán. 

Ngài luôn luôn tỏ ra khiêm tốn, tận tụy, nhiệt tình, được chư 

Tăng thán phục và được Đức Phật khen là Trí tuệ bậc nhất. 

Ngài đắc quả A La Hán 4 tuần sau khi xin gia nhập giáo đoàn. 

Xá Lợi Phất là con trong một gia đình danh giá Bà La Môn 

ở vùng Ubatissa. Từ nhỏ rất thông tuệ, học giỏi, được mọi 

người trọng vọng. Ngài có người bạn thân là Mục Kiền Liên. 

Cả hai Ngài là môn đệ xuất sắc của một vị thầy nổi tiếng, đã 

đạt được những thành quả tột đỉnh của môn phái ấy nhưng 

chưa vừa ý nên khi gặp đệ tử Phật ( Ngài Assaji : A Tháp Bà 

Trì) liền nhận ra chánh pháp và quy y Phật. 

2. Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN : Thần thông đệ nhất 
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Ngài là con một gia đình Bà La Môn đanh tiếng. Ngài theo 

Tôn giả Xá Lợi Phất quy y Phật và sau 7 ngày đắc quả A La 

Hán, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật trong Định, 

khi Ngài đang sống độc cư trong rừng. Ngài được Đức Phật 

khen và đại chúng công nhận là Thần thông bậc nhất. Ngài 

đã nhiều lần thi triển thần thông như phương tiện để giáo 

hóa cứu độ mọi người. Ngài cùng với Xá Lợi Phất điều hành 

và hướng dẫn Tăng chúng, cũng như độ cho nhiều người 

chứng đắc Thánh quả. về sau, Ngài bị phái Ni Kiền Tử hảm 

hại bằng cách lăn đá làm Ngài bị tử thương. Đức Phật xác 

nhận Ngài Mục Kiền Liên đã nhập Niết Bàn ngay tại chỗ 

thọ nạn, nơi Ngài bỏ thân tứ đại. 

 

3. Tôn giả MA HA CA DIẾP : Đầu Đà đệ nhất 

Ngài được Đức Thế Tôn 

nhiếp hóa trước hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, 

được Thế Tôn cho là Đầu Đà đệ nhất. Sinh hoạt theo hạnh đầu 

đà là một lối sinh hoạt cực kỳ đơn giản nhằm mục đích tịnh hoá 

tâm hồn, rất thích hợp với những ai thích tu phạn hạnh như Ngài 

Ca Diếp. Sau khi xuất gia tu hạnh Đầu Đà trong 8 ngày liền, 

Ngài đắc quả A La Hán. Ngài tinh thông con.đường thiền định, 

nêu gương sáng cho chúng Tăng về các hạnh : “ Ít muốn, biết 

đủ, tinh tân, viễn ly ”. Ngài thường độc cư trong rừng dù tuổi 

đã cao. 

 

 

4. Tôn giả A NÂU ĐÀ 

LA : Thiên nhãn đệ nhất 

Ngài được Đức Thế Tôn khen và đại chúng khâm phục là 

Thiên nhãn đệ nhất. 

Trong tăng chúng Ngài nổi tiếng là bậc tu hành rất thanh 

tịnh, không bao giờ bị nữ sắc cám dỗ, vì vậy được mọi người 

kính ngưỡng. 



69 | P a g e  

 

Trong tăng chúng Ngài nổi tiếng là bậc tu hành rất thanh tịnh, không bao giờ bị nữ sắc cám dỗ, vì 

vậy được mọi người kính ngưỡng. Duy có một tật nhỏ là tật ưa ngủ gục mỗi khi ngồi nghe Phật 

thuyết pháp, từng bị Phật quở trách đôi ba phen. Từ đó Ngài lập hạnh “ không ngủ ” từ đầu hôm 

đến suốt sáng, từ tản sáng đến chiều đêm, Ngài ngồi mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không, không 

chớp mắt, cho đến một hôm thì hai mắt xưng vù rồi bị mù loà. Chính đức Phật cầm tay chỉ dạy 

giúp Ngài may áo và dạy phương pháp tu định để khiến mắt sáng ra, Ngài thực hành một cách triệt 

để nên được sáng mắt trở lại và chứng được Thiên nhãn thông, bất quản xa gần, bất luận trong 

ngoài, mắt Ngài đều thấy suốt. Phật dùng chánh pháp phương tiện dạy cho Ngài thể nhập tánh thây 

viên dung, không lệ thuộc vào nhãn căn. Ngài chứng đắc pháp này và thấy ba cõi như một quả 

Amla được cầm trên tay, được Phật ấn chứng là Thiên nhãn đệ nhất. 

5. Tôn giả TU BỒ ĐỀ : Giải Không đệ nhất 

Theo truyền thuyết của kinh sách Đại thừa, lúc Ngài mới sanh, 

trong gia đình Ngài toàn hiện ra những triệu chứng “ không ”. 

Các đồ vật trong nhà, từ kho lẫm, lu vãi... mọi vật biến đâu mất 

cả, chỉ thuần tịnh một mùi hương chiên đàn và hào quang sáng 

soi chấn động cả ba cõi, không thấy đâu là tường vách giới hạn. 

Hỏi về ý nghĩa điềm lạ này thì được thầy tướng bảo rằng đó là 

điều cực lành. Rồi nhân vì điềm “ không ” ấy, nên cha mẹ Ngài 

mới đặt tên cho Ngài là Tu Bồ Đề, nghĩa là Không Sanh. Lại 

cũng có nghĩa là Thiện Cát ( tốt lành ) hay Thiện Hiện ( hiện 

điềm tốt ). 

 

 

6. Tôn Giả Phú Lâu Na : Thuyết pháp đệ nhất 

Tôn giả Phú Lâu Na vốn được gọi là "Phú-lâu-na Di-đa-la-ni-tử". 

Phú Lâu Na chỉ là tiếng gọi tắt. Danh hiệu Ngài dài như thế chính 

là biểu hiện cho Tôn giả khi thuyết pháp cũng trường mãn vô cùng. 

Danh xưng của Ngài được dịch sang tiếng Trung Hoa là "Mãn Từ 

Tử". 

Đức Phật thường ngợi khen biện tài ngôn luận của Tôn giả trước 

đại chúng. 

"Các ông cũng nên xưng tán Phú-lâu-na. Ta thường khen ông ấy là 

bậc nhất trong hạng người thuyết pháp. Ông ấy thâm nhập biển Phật 

pháp hay làm lợi ích cho tất cả người đồng tu học đạo, trừ đức Phật 

ra, không ai có thể biện bác ngôn luận với ông. 
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7. Tôn giả CA CHIÊN DIÊN : Luận Nghị đệ nhất 

Ngài có biệt tài dùng lời nói rất đơn giản khiến những ai vấn nạn 

Ngài đều phải thần phục. Trong suốt cuộc đời hành hoá, nhờ tài 

nghị luận xảo diệu, Ngài đã cảm hoá được rất nhiều người, khiến 

họ tỉnh ngộ trở về với Tam bảo, sống một đời sống thanh thản an 

vui. 

8. Tôn giả ƯU BA LY : Trì giới đệ nhất 

Ưu Ba Ly vốn thuộc giai cấp nô lệ Thủ Đà La, xuất thân làm 

nghề thợ cạo tóc, hầu hạ trong 

vương cung. Ngày Phật về thăm 

Ca Tỳ La lần đầu tiên và chấp 

thuận cho các vương tử xuất gia, 

Ưu Ba Ly tủi hổ cho phận mình sanh ra trong chốn hạ tiện, ở thế gian 

làm thân nô lệ đã đành, muốn lìa thế gian đi tu cũng không được 

phép. Ngài là người nô lệ đầu tiên được Phật cho xuất gia, thu nhận 

vào tăng đoàn. Xuất gia tu thiền sau một thời gian ngắn Ngài chứng 

quả A La Hán. 

Ngài được Đức Phật cho là đệ nhất Trì giới và được giao việc xử lý 

và tuyên luật. 

9. Tôn giả A NAN : Đa Văn đệ nhất 

Ngài là em họ Đức Phật, xuất gia khi Phật về thăm hoàng cung, Ngài 

là vị tỳ kheo đệ nhất về 5 phương diện : Đa văn, cảnh giác, sức khỏe 

đi bộ, lòng kiên trì và hầu hạ chu đáo. Được thánh chúng đề nghị làm 

thị giả Đức Phật khi Đức Phật được 56 tuổi. A Nan hoan hỷ chấp thuận 

với 2 điều kiện :  

Điều 1: Thế Tôn từ chối 4 việc: 

1) Không mặc áo Cà-Sa của đức Thế-Tôn dù cũ hay mới. 

2) Không ăn thực phẩm do Thiện-tín dâng đến đức Phật. 

3) Không gặp đức Thế-Tôn không đúng lúc. 

4) Không ở chung cùng một phòng-thất với đức Thế-Tôn. 

 

Điều 2: Thế Tôn chấp thuận 4 việc: 

1) Đức Thế-Tôn hoan-hỷ chấp thuận cùng tôi đi đến nơi nào có thí-chủ thỉnh tôi đến. 

2) Đức Thế-Tôn hoan-hỷ cho phép tôi được tiến dẫn những vị khách đến xin yết kiến Ngài. 

3) Đức Thế-Tôn cho phép tôi đến thưa hỏi mỗi khi có điều hoài nghi phát sinh. 

4) Đức Thế-Tôn hoan-hỷ lập lại bài Pháp mà Ngài đã giảng trong lúc không có mặt tôi. 
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10. Tôn giả LA HẦU LA : Mật hạnh đệ nhất   

Ngài là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa 

Da Du Đà La. Khi về thăm quê lần đầu tiên, Phật 

phương tiện tìm cách đưa La Hầu La đi xuất gia 

và giao cho Xá Lợi Phất dạy bảo. 

Được Phật và Xá Lợi Phất từ mẫn giáo hoá, tập 

khí cương cường của giồng máu vương giả trong 

người La Hầu La mỗi ngày mỗi lạt phai và tánh 

tình lần lần trở nên ôn hoà nhu thuận. 

Ngài nghiêm trì giới luật, tinh tấn đạo tâm, quyết 

luyện mật hạnh. Sau một thời gian chăm chú luyện 

mật hạnh và từ câu nói đơn giản của Phật “ Hãy 

nhìn vào vạn tượng sum la kia, rồi nhìn lui vào 

tâm niệm và thân thể của mình, để xem có gì đứng 

yên một chỗ không ? Vô thường ! Vô thường tất 

cả ! Nên biết như thế và đừng để cho tâm chấp 

trước dính mắc vào đâu cả ”. Chiêm nghiệm lời 

Phật dạy, Ngài đã chứng được tận cùng của Mật 

hạnh và được Phật khen là Mật hạnh đệ nhất. 
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NHỮNG VỊ CAO TĂNG NỔI TIẾNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT-NAM 

Vietnamese Famous Buddhist Monks  

 

Khương Tăng Hội: Sanghavarman or 

Sanghapala (skt)—Khương Tăng Hội là tên 

của một nhà sư người Thiên Trúc, dòng dõi 

Tây Tạng, người nước Khương Cư. Nhưng 

đương thời cũng có một nhà sư khác cùng tên 

Khương Tăng Hội. Cha mẹ sang đất Giao 

Châu làm ăn buôn bán kiếm sống. Ngài mồ 

côi cha từ lúc mới lên mười. Sau đó ngài xuất 

gia 5984 và trở thành một nhà sư nổi tiếng thời 

bấy giờ. Ngài thông hiểu Tam Tạng kinh điển. 

Ngài sang Ðông Ngô (bây giờ là miền Trung 

nước Tàu) để hoằng dương Phật Pháp. Ngài 

dịch nhiều kinh điển từ chữ Phạn ra chữ Hán 

như Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh An Ban Thủ 

Ý, vân vân. Ngài thị tịch khoảng năm 280 sau 

Tây Lịch— 

 

Khương Tăng Hội:  Sanghapala, an Indian 

monk supposed to be of Tibetan descent, a 

native of Sogdiane, now belongs to China. But 

at the same time, there was another Sanghapala. 

His parents came to North Vietnam to do 

business to earn a living. His father passed away 

when he was only ten years old. After that he 

left home and became a very famous monk at 

that time. He thoroughly understood the 

Tripitaka. He went to Tung-Wu (now Central 

China) to expand the Buddha Dharma. He also 

translated many sutras from Sanskrit into 

Chinese such as the Infinite Life Sutra, the 

Anapanasati Sutra, etc. He passed away in 

around 280 A.D. 

 

Tỳ Ni Ða Lưu Chi: Vinitaruci (?-594)—

Ngài gốc người nam Ấn, sanh trưởng trong 

một gia đình Bà La Môn. Sau khi xuất gia, 

ngài du hành khắp các miền tây và nam Ấn 

Ðộ để học thiền. Ngài đến Trường An năm 

574. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong 

Thiền Sư Việt Nam, sau khi gặp và được Tổ 

Tăng Xán khuyến tấn, ngài Tỳ Ni Ða Lưu Chi 

đã sang Việt Nam năm 580, ngài là vị sơ tổ đã 

sáng lập ra dòng thiền Tỳ Ni Ða Lưu Chi tại 

Việt Nam, theo ký lục của dòng thiền này thì 

có sự nhấn mạnh ở nghi lễ và khổ hạnh, cũng 

như làm những việc lợi ích công cộng. Tổ 

đình của dòng thiền được đặt tại chùa Pháp 

Vân tại khu vực Long Biên. Ngài đã hoằng 

hóa tại Việt Nam gần hai mươi năm cho đến 

khi thị tịch vào năm 594. Dòng thiền này tồn 

tại trên sáu thế kỷ, nhưng tàn lụn sau 19 đời 

tổ. Dù theo lịch sử Thiền Tông Việt Nam, 

người ta xếp truyền thống này làm một dòng 

thiền, nhưng có rất ít hoặc giả không có chứng 

cứ nào chứng tỏ nó là một dòng thiền, vì thiền 

không chuộng nghi lễ hay khổ hạnh 

Tỳ Ni Ða Lưu Chi: Vinitaruci (?-594 He was 

from South India, from a Brhamin family. After 

he joined the Sangha, he travelled all over the 

west and south India to study meditation. He 

came to Chang-An in 574 A.D. According to 

the Most Venerable Thích Thanh Từ in the 

Vietnamese Zen Masters, after meeting the 

Third Patriarch in China, Seng-Ts’an, 

Vinitaruci went to Vietnam in to 580 to 

establish a Zen Sect there. Vinitaruci was the 

first patriarch of the Vinitaruci Zen Sect in 

Vietnam, which according to traditional records 

had an emphasis on ritualism and asceticism 

and engaged in public works. Its headquarters 

was Phap Van Temple in Long Bien area. He 

spent almost twenty years to expand Buddhism 

in Vietnam until he passed away in 594. The 

tradition lasted for over six centuries, but 

eventually died out after its nineteenth 

patriarch. Although according to Vietnamese 

Zen history, it is considered as a Zen sect, but 

there is little or no fact to prove that Vinitaruci 

tradition is a Zen tradition, for Zen does not 

favor rituals nor asceticism. 
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Vô Ngôn Thông: Thiền Sư Vô Ngôn Thông 

(?-826)—Zen Master Vô Ngôn Thông (?- 

826)—Sư là một trong những thiền sư người 

Trung Hoa, nhưng nổi tiếng tại Việt Nam vào 

cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của phái thiền 

Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Trước khi đến 

Việt Nam, có người khuyên sư nên đến tìm 

gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã Tổ đã 

viên tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng Hoài Hải 

xin làm đệ tử. Sau sư về trụ trì chùa Hòa An. 

Sau đó sư sang Việt Nam vào khoảng năm 

820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Ðổng, tỉnh 

Bắc Ninh. Tại đây sư diện bích suốt mấy năm 

mà không ai hay biết, duy chỉ 5985 có Thiền 

sư Cảm Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết 

được nên rất cảm phục và tôn thờ làm Thầy. 

Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm Thành lại căn 

dặn: “Xưa Ðức Phật xuất hiện vì một đại sự 

nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ 

nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, 

Ngài đã đem Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại 

cho một trong những đại đệ tử của ngài là Tôn 

giả Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời 

nầy sang đời khác. Ðến Tổ Ðạt Ma từ Ấn Ðộ 

sang Trung Hoa truyền tâm ấn cho Tổ Huệ 

Khả, rồi Tổ Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng 

Xán, Tổ Tăng Xán truyền cho Tổ Ðạo Tín, Tổ 

Ðạo Tín truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi 

Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc Hoài 

Nhượng, Mã Tổ, Bách Trượng. Tổ Bách 

Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải 

vì đời sau mà hoằng dương Chánh Pháp cho 

thế hệ nối tiếp.” Sư thị tịch năm 826 sau Tây 

Lịch 

Vô Ngôn Thông  Zen Master: He was one of 

the most outstanding Chinese monks; however, 

he was famous in Vietnam in the end of the 

eightth century. He was the founder of the Vô 

Ngôn Thông Zen Sect in Vietnam. Before going 

to Vietnam, someone recommended him to go 

to see Ma-Tsu; however, when he arrived at 

Ma-Tsu’s Temple, Ma-Tsu already passed 

away. He came to see Pai-Chang and insisted to 

be his disciple. Sometime later, he moved to 

stay at Hòa An temple in Kuang-Chou. In 820, 

he came to Vietnam and stayed at Kien So 

Temple. There he sat in meditation with face to 

a wall for several years, but nobody knew his 

practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến 

Sơ Temple. Cảm Thành respected and honored 

him to be his master. Before passing away, he 

called Cảm Thành to his side and advised: “For 

the sake of a great cause, the Buddha appeared, 

for the changing beings from illusion into 

enlightenment. Before entering into Nirvana, he 

transmitted the right Dharma eye treasury 

(something that contains and preserves the right 

experience of reality) to one of his great 

disciples, Maha-Kasyapa. Patriarchs continued 

to transmit generation after generation. When 

Patriarch Bodhidharma came to China from 

India, he transmitted the Mind-seal to Hui-K’o, 

from Hui-K’o to Seng-Ts’an, from Seng-Ts’an 

to T’ao-Hsin, from T’ao-Hsin to Hung-Jung, 

from Hung-Jung to Hui-Neng, from Hui-Neng 

to Nan-Yueh-Huai-Jang, from Nan-Yueh-Huai-

Jang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to PaiChang. I 

received the mind-seal from Pai-Chang, and 

now I just want to transmit it to you. Please keep 

expanding the Correct Dharma to the next 

generation.” Zen Master Vô Ngôn Thông 

passed away in 826 AD. 

 

Cảm Thành (?-860): Sư quê ở huyện Tiên 

Du, trước tu ở chùa Phật Tích. Thiền Sư Cảm 

Thành, đời thứ nhất của dòng Vô Ngôn 

Thông. Khi mới xuất gia, sư lấy hiệu là Lập 

Ðức, chuyên trì tụng kinh điển. Lúc ấy có 

người họ Nguyễn ở hương Phù Ðổng hiến đất 

lập chùa. Thoạt tiên, ông e ngại không nhận vì 

Zen Master Cảm Thành, a Vietnamese monk 

from Tiên Du, North Vietnam. He previously 

practiced Buddhism at Phật Tích Temple. He 

was the first lineage of the Wu-Yun-T’ung Sect. 

When he left home to become a monk, he 

focused in reciting sutras. There was a 5986 

patron of Buddhism, whose last name was 
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ông không muốn vướng mắc vào bất cứ thứ 

gì; tuy nhiên, sau đó ông nằm mộng có người 

mách bảo nên nhận vì lợi ích của nhiều người 

khác. Quả thật, sau khi xây chùa Kiến Sơ 

chẳng bao lâu, vào năm 820, dưới thời nhà 

Ðường, có Thiền Sư Vô Ngôn Thông, nguyên 

trụ trì chùa Hòa An từ bên Tàu qua, ghé lại 

chùa và thiền diện bích tại đây trong nhiều 

năm. Sư Cảm Thành rất kính mộ và tôn Thiền 

Sư làm Thầy. Sau khi Thiền Sư Vô Ngôn 

Thông thị tịch thì Sư Cảm Thành trở thành nhị 

tổ của Thiền phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 

860, Sư an nhiên thị tịch 

Nguyễn, a rich landlord from Phù Ðổng hamlet, 

donated his land for him to build a temple. First, 

he was reluctant to accept it because he did not 

want to be attached to anything; however, later 

in his dream, he met someone who 

recommended him to accept the land to build a 

temple for the benefits of other people. In fact, 

not long after the Kiến Sơ Temple was built, in 

820, under the T’ang dynasty in China, Zen 

Master Vô Ngôn Thông, used to be Head of Hòa 

An Temple in China, arrived in Vietnam and 

stayed at Kiến Sơ to practice “face-to-a-wall” 

meditation for several years. Later he founded 

the Wu-Yun-T’ung (Vô Ngôn Thông) Zen Sect 

right at the Kiến Sơ Temple and became the 

First Patriarch, and Cảm Thành became his 

disciple. When he passed away, Zen Master 

Cảm Thành became the second Patriarch. In 

860, Zen master Cảm Thành passed away 

quietly. 

 

Khuông Việt (933-1011): Sư Khuông Việt, 

tên thật là Ngô Chân Lưu, đời thứ tư dòng Vô 

Ngôn Thông, quê ở Cát Lợi, quận Thường 

Lạc. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc 

nhất của Thiền sư Vân Phong. Khi ông được 

40 tuổi thì danh tiếng ông đã truyền đi khắp 

nơi. Vua Ðinh Tiên Hoàng thường mời ông 

vào triều bàn việc chính trị và ngoại giao. Vua 

còn phong cho ông tước vị “Khuông Việt Ðại 

Sư.” Ngài cũng được phong chức Tăng 

Thống. Dưới thời Tiền Lê, ông giúp vua Lê 

Ðại Hành trong vai trò cố vấn ngoại giao trong 

vấn đề bang giao với nước Tống. Ông chính 

là người phân tích các bài thơ văn của sứ thần 

nhà Tống là Lý Giác sang phong vương cho 

vua Lê. Ông đã đáp trả một cách tài tình khiến 

sứ thần nhà Tống phải bái phục người nước 

Nam. Ðặc biệt, vào năm 980, vua Lê Ðại 

Hạnh sai ông làm bài văn hát để tiễn chân sứ 

thần Lý Giác như sau: “Tường quang phong 

hảo cấm phàm trương Dao vọng thần tiên 

phục đế hương Vạn trùng sơn thủy thiệp 

thương lương Cửu thiên qui lộ trường Nhân 

tình thống thiết đối ly trường Phan luyện sử 

tinh lang Nguyện tương thâm ý vị nam cương 

Zen Master Khuông Việt, given name was 

Ngo Chan Luu, the fourth dharma heir lineage 

of the Wu-Yun-T’ung Sect, a Vietnamese Zen 

master from 5987 Cát Lợi, Thường Lạc district. 

He was one of the most outstanding disciples of 

Zen Master Vân Phong. When he was 40 years 

old, his reputation spread all over the place. 

King Ðinh Tiên Hoàng always invited him to 

the Royal Palace to discuss the national political 

and foreign affairs. King Ðinh Tiên Hoàng 

honoured him with the title of “Khuông Việt 

Great Master.” He was also appointed the 

Supreme Patriarch of the Sangha Council. 

Under the Pre-Le dynasty, he assisted king Le 

Dai Hanh in the role of consultant on diplomacy 

with the Sung dynasty in China. In 980, he was 

asked by king Le Dai Hanh to write the farewell 

poem for the ambassador as follows: In a warm 

spring wind, hoists a sail. I see my saint going 

back home, An arduous journey would be 

ahead, And your way would be long. Being 

attached, giving a farewell drink, I will miss 

you, my heavenly messenger. For our 

relationship, Please report skillfully to the king. 

His remarkable talent was what he used to assist 
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Phân minh tấu ngã hoàng.” (Gió xuân đầm ấm 

cánh buồm giương Trông vị thần tiên về đế 

hương Muôn lần non nước vượt trùng dương 

Ðường về bao dặm trường Tình lưu luyến 

chén đưa đường Nhớ vị sứ lang Xin lưu ý đến 

việc biên cương Tâu rõ lên Thánh Hoàng) 

Ông đã vận dụng tài năng của ôg để giúp vua 

Lê Ðại Hành trong việc bang giao tốt đẹp với 

nhà Tống và được nhà Tống khâm phục về 

cách ứng phó thông minh của người Việt 

Nam. Về già, sư dời về núi Du Hý cất chùa 

Phật Ðà để chấn hưng và hoằng dương Phật 

pháp; tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục phục vụ nhà 

Ðinh cho đến khi thị tịch vào năm 1011, lúc 

ấy sư đã 79 tuổi 

 

king Le Dai Hanh on diplomacy with the Sung 

dynasty, and the Sung paid great compliments 

to the Vietnamese intellectual faculties. When 

he was old, he moved to Mount Du Hý to build 

Phật Ðà Temple and stayed there to revive and 

expand Buddhism; however, he continued to 

help the Ðinh Dynasty until he died in 1011, at 

the age of 79 

Pháp Thuận: Sư Pháp Thuận tên thật là Ðỗ 

Pháp Thuận, sanh năm 914, mất năm 990. Sư 

xuất gia từ thuở còn rất nhỏ, sau thọ giới với 

Thiền sư Long Thọ Phù Trì và sau đó trở 

thành Pháp tử, đời thứ mười của dòng Tỳ Ni 

Ða Lưu Chi. Vua Lê thường mời sư vào triều 

bàn việc chánh trị và ngoại giao và xem sư 

như là Quốc Sư. Thời Tiền Lê, vua Lê Ðại 

Hành thường mời sư vào triều để tham vấn 

về quốc sự, đặc biệt nhà vua thường nhờ sư 

soạn thảo các văn kiện ngoại giao. Năm 986, 

nhà Tống bên Tàu cử Lý Giác sang phong 

vương cho vua Lê, vua phái ông cải trang 

làm người lái đò để đón tiếp sứ thần. Trên 

sông nhận thấy có cặp ngỗng đang bơi lội, 

Lý Giác bèn ứng khẩu đọc hai câu thơ: “Nga 

nga lưỡng nga nga Ngưỡng diện hướng thiên 

nha.” (Song song ngỗng một đôi Ngửa mặt 

ngó ven trời). Sư Pháp Thuận vừa chèo, vừa 

ứng đáp hai câu trên như sau: “Bạch mao 

phô lục thủy Hồng trạo bãi thanh ba.” (Lông 

trắng phơi dòng biếc Sóng xanh chân hồng 

bơi). Lý Giác cảm phục, sau khi về nước, vị 

sứ thần đã làm một bài thơ tặng ông. Ông 

đem dâng lên vua, vua cho gọi sư Khuông 

Việt đến xem. Sư Khuông Việt nói: “Thơ 

nầy có ý tôn trọng bệ hạ không khác gì vua 

nhà Tống vậy.” Theo Thiền Uyển Tập Anh, 

khi nhà Tiền Lê mới được sáng lập, sư hết 

sức giúp vua, đến khi đất nước yên bình, sư 

Pháp Thuận:  His given name was Do Phap 

Thuan, was born in 924, died in 990. He left 

home since he was very young. Later he 

received precepts from Zen Master Long Thọ 

Phù Trì and became the Dharma heir of the 

tenth lineage of the Vinitaruci Sect. He was 

always invited to the Royal Palace by King Lê 

to discuss the national political and foreign 

affairs. King Lê always considered him as the 

National Teacher. Under the Pre-Le dynasty, 

king Le Dai Hanh usually invited him to the 

imperial court to consult about national affairs. 

Especially, the king always asked him to 

compile diplomatic documents. In 986, the 

Sung sent Ambassador Li Jue to Vietnam to 

confer with king Le Dai Hanh. He was 

assigned to disguide as a boatman to pick up 

the ambassador. When crossing the river in a 

boat, Ambassador Li Jue saw a couple of 

swans swimming, he suddenly improvised a 

pair of poetic sentences: “A couple of swans 

side by side, Look up to to the sky. Rowing the 

boat the Master immediately improvised 

another pair of parallel sentences: “Their white 

plumage displays on the blue stream. In a 

green wave, their pink feet swim.” These lines 

really made a strong impression on the 

ambassador. After going back home he sent 

the Master a poem that contained a meaning of 

his respect for king Le Dai Hanh as his own 
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không nhận bất cứ sự phong thưởng nào của 

nhà vua. Thời Tiền Lê, ông là một vị cố vấn 

quan 5988 trọng chẳng những đã giúp nhà 

Tống kính nể vua Lê mà còn giúp cho sự 

toàn vẹn lãnh thổ của Ðại Việt nữa.  

 

majesty. According to Thien Uyen Tap Anh 

Zen Records, he did his best to help king Le 

Dai Hanh from the beginning of the Earlier Le 

Dynasty. However, when the country was in 

peace, he refused to receive any award from 

the king. During the Earlier Le Dynasty, he 

was an important advisor who help cause the 

Sung in China to gain respect for both king Le 

Dai Hanh and the nation’s sovereignty 

 

Vạn Hạnh: Một Thiền sư Việt Nam, quê ở 

Cổ Pháp, Bắc Việt Nam. Ngày sanh của Thiền 

Sư không ai biết. Lúc thiếu thời ông đã tỏ ra 

thông minh đỉnh ngộ phi thường. Ngài xuất 

gia năm 21 tuổi và trở thành một trong những 

đệ tử xuất sắc của Thiền Sư Thiền Ông. Sư 

chẳng những học hành uyên bác, mà còn tinh 

thâm quán triệt tam giáo Phật, Khổng, Lão. Vì 

thế sư rất được vua Lê kính trọng. Khi Thiền 

Ông thị tịch, ngài tiếp tục trụ trì tại chùa Lục 

Tổ để hoằng dương Phật Pháp. Ngài rất được 

vua Lê Ðại Kính kính trọng và tôn vinh. Khi 

quân nhà Tống xâm lăng Việt Nam vào năm 

980, vua Lê hỏi sư: “Ông nghĩ gì về lực lượng 

của ta? Theo ông thì thắng hay bại?” Sư trả lời 

nhà vua: “Dưới sự lãnh đạo của Bệ Hạ thì chỉ 

trong vòng ba hoặc bảy ngày là kẻ thù sẽ bị 

đẩy lui.” Thật vậy, chẳng bao lâu sau đó quân 

nhà Tống đã bị đánh bại. Tuy nhiên, dưới thời 

vua Lê Long Ðỉnh, nhân dân vô cùng oán hận 

vị bạo chúa nầy, nên sư cùng sư Ðào Cam 

Mộc tính toán việc nuôi dạy Lý Công Uẩn cho 

việc lên ngôi về sau nầy. Sau khi bạo chúa Lê 

Long Ðỉnh băng hà, sư đã viết những vần thơ 

dưới đây nhằm khuyến khích dân chúng ủng 

hộ cho việc Lý Công Uẩn lên ngôi: “Tật Lê 

trầm bắc thủy Lý tử thụ nam thiên Tứ phương 

can qua tĩnh 5989 Bát hiếu hạ bình yên.” (Vua 

Lê chìm biển Bắc Nhà Lý trị trời Nam Bốn 

phương dứt chinh chiến Tám hướng hưởng 

bình an). Sau đó Lý Công Uẩn lên ngôi vua và 

sáng lập nên triều đại nhà Lý. Trong suốt ba 

triều Ðinh, Lê, và Lý, sư đã đem hết tài trí của 

mình phục vụ đất nước và nhân dân. Sư thị 

tịch vào đêm trăng tròn năm 1018. Sư còn là 

tác giả của bài thơ nổi tiếng sau đây: Thân như 

Vạn Hạnh:  Zen Master Vạn Hạnh’s date of 

birth was unknown. At the young age, he was 

extraordinarily intelligent. He left home at the 

age of 21 and became one of the most 

outstanding disciples of Zen Master Thiền Ông. 

He was an eminent monk who was not only 

intelligent in worldly education, but he was also 

well-versed in the doctrines of three religions: 

Buddhism, Taoism, and Confucianism. 

Therefore, he was greatly respected by king Le 

Dai Hanh. When Zen Master Thiền Ông passed 

away, he continued to cultivate at Lục Tổ 

Temple in Thiên Ðức. In 980, the Sung in China 

invaded Great Viet, the king asked him: “What 

do you think about our forces? Will we win or 

lose?” He said: “Under the Majesty’s 

leadership, maybe after only three or seven days 

the enemy will have to withdraw.” In fact, the 

Sung army was defeated in a very short time 

later. However, during the time of king Le Long 

Dinh, people extremely detested this tyrant, so 

the Master and Master Dao Cam Moc had 

planned to raise Ly Cong Uan for the next 

throne. After the death of Le Long Dinh, the 

Master wrote these verses to encourage people 

to support Ly Cong Uan: “To Northern sea King 

Le sinks Over southern sky Ly reign rules In the 

four directions war stops Everywhere safeness 

adorns.” Ly Cong Uan came to the throne and 

founded the Ly dynasty. Throughout three 

dynasties of Dinh, Le, and Ly, Master Van 

Hanh had devoted his knowledge to serve the 

country and the people. He died on the full 

moon night of 1018—He was also the author of 

this poem below: Our life is a simple lightning 

which Comes and goes (appears then 
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điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân vinh thu 

hựu khô Nhậm vận thịnh suy vô bố úy Thịnh 

suy như lộ thảo đầu phô! A famous 

Vietnamese Zen master from Cổ Pháp, North 

Vietnam. 

disappears). As springtime offers blossoms, 

Only to fade (wither) in the fall. (Earthly 

flourish and decline, O friends, do not fear at all. 

They are nothing, but A drop of dew on the 

grass of morning!)   

 

Mãn Giác: Thiền Sư Mãn Giác (1052-

1096): Thiền sư nổi tiếng Việt Nam, quê ở 

Thăng Long, Hà Nội, Bắc Việt. Ngài là đệ tử 

của Thiền sư Quảng Trí và là Pháp tử đời thứ 

tám dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Hầu hết 

cuộc đời ngài hoằng hóa tại Thăng Long. 

Ngài thị tịch năm 1096, vào tuổi 45 

Zen Master Mãn Giác (1052-1096): A 

Famous Vietnamese Zen master from Thăng 

Long, Hanoi, North Vietnam. He was a 

disciple of Quảng Trí. He became the Dharma 

heir of the eighth generation of the Wu-Yun-

T’ung Zen Sect. He spent most of his life to 

expand Buddhism in Thăng Long. He passed 

away in 1096, at the age of 45. 

 

Thảo Ðường: Một nhà sư Trung Hoa, đệ tử 

của Thiền sư Trùng Hiển Tuyết Ðậu. Ngài là 

Pháp tử đời thứ ba của dòng Thiền Vân Môn. 

Có lẽ ngài sang Chiêm Thành để hoằng pháp, 

nên trong cuộc đánh chiếm Chiêm Thành, 

ngài là một trong hàng trăm ngàn tù binh bị 

vua Lý Thánh Tông bắt được. Về sau người ta 

biết được ngài là một trong những cao Tăng 

đương thời. Vua Lý Thánh Tông thỉnh ngài về 

kinh làm Quốc Sư và để ngài trụ tại chùa Khai 

Quốc ở kinh đô Thăng Long. Ngài khai sáng 

dòng Thiền Thảo Ðường với rất đông đệ tử. 

Ngài thị tịch lúc 50 tuổi 

Thảo Ðường: A Chinese Zen master, a disciple 

of Zen Master Trùng Hiển Tuyết Ðậu. He was 

the Dharma heir of the third generation of the 

Yun-Men Zen Sect. He probably went to 

Champa to expand the Buddha Dharma. In 

1069, king Lý Thánh Tông invaded Champa. 

Thảo Ðường was among hundreds of thousands 

of prisoners of wars seized by king Lý Thánh 

Tông. Later, they found out that he was one of 

the famous monks at that time. The king invited 

him to the royal palace and honored him as the 

National Teacher and let him stay at Khai Quốc 

Temple in Thăng Long Citadel. He founded 

Thảo Ðường Zen Sect with a lot of followers. 

He passed away at the age of fifty. 

 

Sư Viên Chiếu: Sư Viên Chiếu là một trong 

những thiền sư nổi tiếng của Việt Nam thời 

nhà Lý, quê ở Long Ðàm, Bắc Việt. Ngài xuất 

gia và trở thành đệ tử của Thiền sư Ðịnh 

Hương tại ấp Tiêu Sơn. Ngài ở lại ấp nầy phục 

vụ Thầy trong nhiều năm. Sau đó ngài đi 

Thăng Long khai sơn chùa Cát Tường. Ngài 

trụ tại Cát Tường để chấn hưng và hoằng 

dương Phật giáo trong nhiều năm. Ngài đã 

soạn quyển “Dược Sư Thập Nhị Nguyện.” 

Ngài cũng là tác giả của bài thơ nổi tiếng sau: 

“Thân như tường bích dĩ đồi thì, Cử thế thông 

thông thục bất bi. Nhược đạt tâm không vô sắc 

tướng, Sắc không ẩn hiện nhậm suy vi.” Ngài 

dành hầu hết đời mình chấn hưng và hoằng 

Zen master Yien-Zhao was one of the most 

famous Vietnamese Zen masters during the Ly 

dynasty. He was from Long Ðàm, North 

Vietnam. He left home and became a disciple of 

Zen Master Ðịnh Hương in Tiêu Sơn hamlet. He 

stayed there to serve his master for several 

years. Later he went to Thăng Long Citadel to 

build a temple named Cát Tường. He stayed 

there to expand the Buddha Dharma for many 

years. He composed “Bhaishajya-Guru’s 

Twelve Vows.” He was also the author of this 

famous poem: “Our body is like a shaking old 

wall, Pitiful people worried about it days in and 

days out. If they could hold a mindless atitude 

of no form and no sign. They would no longer 
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hóa Phật giáo tại Bắc Việt, Ngài thị tịch năm 

1090, thọ 92 tuổi.  

 

worry about form and no form, appearance and 

disappearance.” He spent most of his life to 

revive and expand Buddhism in North Vietnam. 

He passed away in 1090, at the age of 92. 

 

Sư Viên Thông(1080-1151): Tên thât của nhà 

sư không ai biết. Ông là một trong những nhà 

cố vấn rất quan trọng của vua Lý Nhân Tông. 

Vua Lý Nhân Tông đã hai lần cung thỉnh ông 

về triều làm Quốc Sư, nhưng ông đều từ chối. 

Vào năm 1130, vua Lý Nhân Tông cung thỉnh 

sư về triều để thỉnh ý về việc cai trị nhân dân 

và đất nước, sư đáp: “Thiên hạ ví như món đồ 

dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ 

nguy thì nguy, chỉ cốt ở đức của nhà vua mà 

thôi. Ðức hiếu sinh của nhà vua có thấm 

nhuần đến nhân dân thì nhân dân sẽ mến yêu 

vua như cha mẹ, tôn kính vua như mặt nhựt 

mặt nguyệt, như vậy là đặt thiên hạ vào chỗ 

yên vậy. Còn về các quan, họ phải được lòng 

dân thì nước mới yên. Còn về việc các quan, 

họ phải thu phục được nhân tâm vì sự tồn 

vong của đất nước đều do nơi lòng dân mà ra. 

Các bậc minh quân, chưa từng một ai dùng 

những ông quan hẹp hòi hay những kẻ tiểu 

nhân mà được hưng thịnh. Trời đất không 

nóng lạnh bất thời, mà phải dần chuyển từ 

xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông. Nhà 

vua lại cũng như vậy, không thể trị loạn ngay 

lập tức, mà phải dần dần cải thiện tình hình 

trong nước. Các Thánh vương thời xưa đã 

kinh qua cái luật tự nhiên nầy nên các ngài đã 

phải tu nhân tích đức để trị an cho nước.” Sư 

thị tịch vào năm 1151 

 

Master Vien Thong (1080-1151):No one 

knows his real name. He was one of the most 

important advisors of king Ly Nhan Tong. King 

Ly Nhan Tong respectfully invited him twice to 

the imperial court to grant him the title of 

National Teacher, but he refused. In 1130, king 

Ly Nhan Tong asked him about the nation’s 

affairs, he said: “Whether safe or dangerous 

people are like things that are predictable. It is a 

virtue that a king use to rule over his nation. The 

king’s compassion should penetrate everyone. 

Then th epeople will love him as they love their 

parents, and respect him as they respect the sun 

or the moon. That means that people are put in 

a safe place. As for the mandarins, they should 

win the people’s heart because the existence of 

the nation is based on the people’s will. All 

good kings, no one uses narrow-minded 

mandarins or mean people to make the country 

properous. The weather can hardly be cold or 

hot immediately, but it goes from Spring to 

Summer, Summer to Autumn, Autumn to 

Winter, etc. Like this, a king is not able to 

suppress a rebellion right away, but he has to 

improve the situations day in and day out. Holy 

kings in the old time had much experience of 

this natural law, so they had to practice their 

virtue in order to rule over the nation in peace.” 

He died in 1151. 

 

Sư Minh Không (1100?-1180?) Tên thật của 

sư là Nguyễn Minh Không. Vào khoảng năm 

1130, vua Lý Thần Tông mắc phải một loại 

bệnh rất lạ, tâm hồn rối loạn, miệng luôn gầm 

thét, và thân thể mọc đầy lông lá như cọp. 

Không một lương y nào có thể trị hết bệnh cho 

nhà vua. Một hôm, người ta nghe vài trẻ ngoại 

thành Thăng Long hát bài đồng dao: “Tập tầm 

vông, tập tầm vông Có ông Nguyễn Minh 

Không Chữa được bệnh thiên tử.” Một vài vị 

quan lại trong triều cố tìm cái người tên 

Minh Không Master (1100?-1180?) : His real 

name was Nguyen Minh Khong. Around the 

year of 1130, king Ly Than Tong got a very 

strange disease of the nervous system. He yelled 

all day long. His body grew as much fur as that 

of a tiger’s. No physician could be able to treat 

him. One day, outside Thang Long Citadel, 

people heard some children sang a folksong: 

“Playing with a bamboo stick There is a man 

called Nguyen Minh Khong Who can cure the 

king’s disease.” Some mandarins tried to look 
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Nguyễn Minh Không và đưa ông ta vào triều 

để chữa bệnh cho nhà vua. Ông trị bệnh cho 

nhà vua bằng cách châm kim vào các huyệt 

đạo. Khi nhà vua bình phục, ngài càng tín tâm 

vào Phật giáo nhiều hơn và phong cho sư chức 

Quốc Sư. Sư thị tịch năm nào không ai biết.  

 

for a person named Nguyen Minh Khong and 

took him to the imperial court to cure the king’s 

disease. He cure the king by accupunture. When 

the king had recovered, he had had more faith 

in Buddhism and conferred the title National 

Teacher on the Master. No on knows the year 

the Master died. 

 

Thường Chiếu (?-1203): Sư quê ở Phù Ninh, 

Bắc Việt. Ngài là một viên quan của triều 

đình, nhưng xuất gia và trở thành đệ tử của 

Thiền sư Quảng Nghiêm tại chùa Tịnh Quả. 

Ngài là pháp tử đời thứ 12 dòng Thiền Vô 

Ngôn Thông. Về sau, ngài đến làng Ông Mạc 

và trụ tại một ngôi chùa cổ. Phần đời còn lại 

của ngài, ngài dời về chùa Lục Tổ để hoằng 

hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào 

năm 1203 

Thường Chiếu (?-1203): A Vietnamese Zen 

master from Phù Ninh, North Vietnam. He was 

a mandarin of the royal court before he left 

home and became a disicple of Zen master 

Quảng Nghiêm at Tịnh Quả Temple. He was the 

dharma heir of the twelfth generation of the 

Wu-Yun-T’ung Zen Sect. Later, he went to Ông 

Mạc village and stayed at an old temple for 

some years. He spent the rest of his life to 

expand Buddhism at Lục Tổ Temple in Thiên 

Ðức. He passed away in 1203 

 

Trần Thái Tông (1218-1277): Ông sanh năm 

1218, là vị vua đầu đời nhà Trần. Ông lớn lên 

trong truyền thống văn hóa Phật Giáo. Lúc 

còn là ấu chúa, tâm ông vô cùng sầu thảm vì 

đã từng chứng kiến cảnh Quân Sư Trần Thủ 

Ðộ, để củng cố chế độ mới, đã thẳng tay tàn 

sát không gớm tay những đối thủ chính trị, kể 

cả những người bà con bên phía vợ của vua 

(nhà họ Lý). Vào năm hai mươi tuổi, một lần 

nữa Trần Thủ Ðộ bắt ép ông phế bỏ Lý Chiêu 

Hoàng vì bà nầy không sanh đẻ được, rồi bắt 

ông lấy chị dâu (vợ của Trần Liễu). Một ngày 

năm 1238, ông rời bỏ cung điện để đến chùa 

Hoa Yên trên núi Yên Tử xin tu. Thiền Sư 

Viên Chứng, đang trụ trì tại đây bèn nói: “Lão 

Tăng ở lâu nơi sơn dã, chỉ còn da bọc xương, 

cuộc sống giản đơn và tâm hồn tự tại như 

chòm mây nổi. Còn Bệ Hạ là một đấng quân 

vương, chẳng hay Ngài bỏ ngôi nhân chủ, đến 

tệ am nơi hoang dã nầy để làm gì?” Vua đáp: 

“Trẩm còn thơ ấu đã vội mất song thân, bơ vơ 

đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại 

nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước 

thịnh suy không thường, cho nên Trẩm đến 

núi nầy chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì 

khác.” Vì lòng từ bi mà Thầy nói: “Nếu tâm 

Trần Thái Tông (1218-1277): He was born in 

1218, was enthroned as the first king of the Trần 

Dynasty. He grew up in the Buddhist culture. 

As the child-king, he was deeply sorrow when 

he witnessed his uncle as well as his chief 

political advisor, Trần Thủ Ðộ, conducted a 

total massacre towards all political opponents, 

including the king’s in-law, in order to 

consolidate the new dynasty. When he was 

twenty years old, his uncle, Thủ Ðộ, once again 

ordered him to degrade Lý Chiêu Hoàng 

because she could not conceive, to remarry his 

sister-in-law Thuận Thiên who was marrying 

and pregnant with his elder brother Trần Liễu. 

He was so disappointed. One night in 1238, he 

fled the palace to the Hoa Yên temple on Mount 

Yên Tử. Zen Master Viên Chứng, the abbot of 

the temple, asked the king of what he was 

loking for by saying: “As an old monk living 

too long in this wild mountain, I am bony and 

skinny, my life is simple and my mind is 

peaceful as a piece of cloud floating with the 

wind. And Your Majesty, as a king deserting the 

throne and coming to this poor temple in the 

wilderness, what is your expectation?” The king 

replied: “As young age, my both parents were 
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mình tỉnh lặng, không bị dính mắc, thì tức 

khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên 

ngoài. Ngày hôm sau, Thủ Ðộ và đoàn tùy 

tùng đến thỉnh nhà vua hồi cung. Vua lại quay 

sang Thiền Sư Viên Chứng khẩn khoản 

khuyên lơn. Sư đáp: Phàm làm đấng quân 

vương, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý 

muốn của mình; lấy tâm của thiên hạ làm tâm 

của mình. Nay thiên hạ muốn đón Bệ Hạ trở 

về, bệ hạ không về sao được? Ta chỉ mong sao 

Bệ hạ đừng quên lãng việc nghiên cứu kinh 

điển. Vua không còn cách nào khác hơn là 

quay về tiếp tục trị dân. Năm 1257, khi quân 

Mông Cổ xâm lăng nước ta lần thứ nhất, đích 

thân nhà vua thân chinh dẹp giặc. Tuy nhiên, 

sau khi đuổi xong quân Mông Cổ, ông nhận 

thấy hàng vạn người đã bị sát hại, ông bèn tu 

tập sám hối lục thời (mỗi ngày sáu thời sám 

hối). Ông cũng viết nên quyển “Nghi Thức 

Lục Thời Sám Hối” cho người tu tập. Ðến 

năm 1258, ông nhường ngôi lại cho con là vua 

Thánh Tông với lời khuyên như sau: “Nhà 

chính trị phải luôn mang giáo lý đạo Phật vào 

xã hội.” Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái 

Tông đã dạy rằng mọi người đều phải nên 

hành trì ngũ giới và sám hối tội chướng. Trong 

Khóa Hư Lục, ông đã viết: “Muốn di chuyển 

thoải mái trên đường bộ hay đường sông, 

người ta phải dùng toa xe hay thuyền đò. 

Muốn rữa sạch thân tâm, người ta phải luôn tu 

hành sám hối như Kinh đã dạy, dù mặc áo dơ 

đến cả trăm năm, mà chỉ cần giặt một ngày là 

áo sạch. Cũng như vậy, dù người ta chịu khổ 

vì ác nghiệp chồng chất hàng trăm ngàn kiếp, 

chỉ với một lần thực dạ sám hối, tội chướng 

có thể được rữa sạch trong một giờ hay một 

ngày.” Ông mất năm 1277 

passed away. I’m now so lonely of being above 

of the people, without places for refuge. Also 

thinking of the past that no kingdom remains as 

long as expected. I’d like to come here and 

practice to become a Buddha rather than 

anything else.” With compassion, the master 

adised: “There is no Buddha in this mountain. 

Buddha is only existed in one’s mind.” If the 

mind is calm and free of bondage, wisdom will 

display, and that is the true Buddha. Whe Your 

Majesty realizes it, you’re a Buddha 

immediately. Don’t waste your time and energy 

of looking for it from the outside world.” The 

next day, Thủ Ðộ and his entourage came up 

and requested that the Majesty return to the 

throne. The king again turned to the master for 

advise. The master replied: “Generally, being a 

sovereign, one must consider people’s wishes 

as his, as well people’s mind as his. Now the 

people request Your Majesty return, you can’t 

repsonde negatively. My only wish that Your 

Majesty continue to study the Buddha 

teaching.” The King had no choice but returned 

to his throne. In 1257, the king led his armed 

forces to fight against and defeated the invasive 

Mongolian. After the ar, he realized that tens of 

thousands of lives of the enemy had been 

annihilated, thus he consistently practiced 

“Repentance six times a day.” He also wrote a 

“Guide to Six Times of Repentance” with all 

rituals for everyone to practice. In 1258, the 

king stepped down and reliquished the throne to 

his son Thánh Tông with one advice: “A 

politician should always bring Buddhism to 

society.” In the Book of Emptiness, the king 

explained why one should observe five precepts 

and cultivation of repentance. He emphasized 

the importance of repentance in His Book of 

Emptiness as follows: “To move conveniently 

on the road or along the river, one needs utilize 

a wagon or a boat. To effectively cleanse the 

body and mind, one must exercise repentance. 

As said the sutra, ‘Though a dress be dirty for 

hundreds of years, if cleansed, it would be clean 

within one day. Similarly, if one suffers a bad 

karma accumulated over a hundred or thousand 
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lifetimes, with earnest repentance one could 

clear up within an hour or a day.” He passed 

away in 1277. 

 

Trần Thánh Tông (1240-1290): Ngài sanh 

năm 1240, con vua Thái Tổ nhà Trần là Trần 

Thái Tông. Lên ngôi vua năm 1258. Ngài theo 

học Thiền với Ðại Ðăng, vị Quốc Sư dưới thời 

vua cha của ngài. Vua Thánh Tông là người 

đã thông đạt và giác ngộ lý thiền ngay từ khi 

ngài còn là quân vương, chứ ngài không tìm 

nơi non cao rừng vắng, mà ngự tại triều đình 

vẫn ngộ đạo. Trong Thánh Ðăng Lục, ngài đã 

nói: “Sau ba mươi năm đập ngói, dùi rùa, đổ 

mồ hôi xót con mắt để tập thiền; một khi thấu 

vỡ gương mặt thật, mới biết lỗ mũi xưa nay 

mất hết một bên.” Qua đó chúng ta thấy Vua 

Thánh Tông cũng như nhiều vị Thiền sư khác, 

sau ba mươi năm với đủ cách tu tập, kể cả việc 

đập ngói hay vùi mai rùa để cố tìm ra Phật 

tánh, nhưng khi chứng ngộ, ngài mới thấy 

mình đã mất đi một bên mũi. Vua Thánh Tông 

nói về Thiền như sau: “Thiền là dụng của chân 

tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, 

không thêm không bớt, dù lớn hay dù nhỏ, nó 

thích hợp với mọi nơi, mọi người, dù bạn hay 

dù thù. Thiền có thể động như mây, tĩnh như 

tường bích; nó có thể nhẹ như lông, hay nặng 

như đá; nó có thể phơi bày lồ lộ hay ẩn kín 

không dấu vết. Quả thật, theo vua Thánh 

Tông, thì tu thiền không trở ngại mọi công tác 

ở thế gian, như vậy có ai mà không tu được. 

Ðây là một bằng chứng Thiền Học đời Trần 

rất tích cực 

Trần Thánh Tông (1240-1290): He was born 

in 1240 A.D., son of the first King of the Tran 

Dynasty, King Trần Thái Tông. He studied Zen 

with Zen Master Ðại Ðăng, who was the 

National Teacher under his father. King Thánh 

Tông penetrated the essence of Zen doctrine and 

enlightened while he was still a king. He needed 

not travel to a remote area on a mountain or in 

the jungle to practice Zen. In the King’s Book 

of Records, he said: “After thirty years of 

breaking tiles and drilling tortoise, being 

perspired for many instance of Zen practicing; 

once penetrated and realized the original face, 

the two nostrils in the past suddenly lost one.” 

Through this, we see that the king as well as 

some other Zen practitioners in the past, had 

tried all possible ways including breaking tiles 

and drilling turtle shells in order to seek the 

Buddha nature. However, after the penetration 

of the Way, only one nostril was left. Regarding 

the meditation, King Thanh Tông said in his 

King’s Book of Records: “The manifestation of 

the true mind is always calm and quiet. It is not 

going or coming; not increasing or diminsihing. 

It fits everywhere no matter how large or small. 

It satisfies everyone, friend or foe. It might 

move on as fast as a piece of cloud, or stand still 

as solid as a wall. It can be as light as a feather, 

or as heavy as a chunk of rock. It may display 

itself completely, or conceal itself without 

leaving a trace. To the king, apparently, the 

practice of meditation does not interfere with 

any activities in daily life. To the contrary, it 

helps people accomplish their duties and fulfill 

their lives in a much better way. 

 

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297): Ông tên 

thật là Trần Tung, sanh năm 1230, là con cả 

của Trần Liễu. Ông là cháu gọi vua Trần Thái 

Tông bằng chú—Thuở thiếu thời ông bẩm 

chất thông minh thuần hậu. Trong thời chiến 

đấu với quân Mông Cổ, ông đã hai lần làm 

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297): His real 

name was Trần Tung, he was born in 1230, the 

eldest son of Trần Liễu. He was a nephew of 

King Trần Thái Tông. He was intelligent and 

well-behaved when he was very young. During 

the war time with the Mongolian, he had been a 
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tướng cầm quân dẹp giặc. Khi thái bình, ông 

lui về ẩn tu tại Phong ấp Vạn Niên. Tại đây 

ông tu thiền với Thiền sư Tiêu Dao. Ông sống 

đời đơn giản, không chạy theo thế lực chánh 

trị. Ông sống an nhàn tự tại trong thế giới 

nhiễu nhương và không bị dính mắc vào bất 

cứ thứ gì. Theo ông thì nếu không tham thì 

không làm tội. Chính vì thế mà cà Tăng lẫn 

tục đều đến học Thiền với ông. Vua Trần 

Thánh Tông tôn ông là Tuệ Trung Thượng Sĩ 

và gửi Thái Tử Trần Khâm (sau nầy là vua 

Trần Nhân Tông) đến học Thiền với ông 

general twice, leading his troops against the 

invasive Mongolian army to the the victory. 

During the peace time, he retired to Van Nien 

hamlet, the land rewarded by the king. He 

practiced meditation under the instruction of 

Zen Master Tiêu Dao and was enlightened. He 

led a simple life, not engaging in any 

competition for political power. He lived freely 

in his world and did not have any idea of 

clinging to anything. To him, no greed 

involved, no sins committed. Thus, laity and 

monks from all over came to study Zen with 

him. King Trần Thánh Tông honored him with 

the respected title “Tuệ Trung Thượng Sĩ” (a 

highest intellect who always lives within his 

wisdom). The king also sent his young prince 

Trần Kham (later became King Trần Nhân 

Tông) to come to study Zen with him. 

 

Trần Nhân Tông (1258-1308): Theo Thiền 

Sư Việt Nam của Thiền sư Thích Thanh Từ, 

ngài sanh năm 1258, con Vua Trần Thái Tông. 

Lúc thiếu thời Ngài được vua cha cho theo 

học thiền với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. 

Ngày nọ ngài hỏi Thầy về bổn phận của một 

người tu thiền. Tuệ Trung đáp: “Phản quang 

tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc.” Có nghĩa 

là hãy soi lại chính mình là phận sự gốc, chứ 

không từ bên ngoài mà được. Từ đó ngài 

thông suốt và tôn Tuệ Trung Thượng Sĩ làm 

thầy. Năm hai mươi mốt tuổi, ngài lên ngôi 

Hoàng Ðế, hiệu là Trần Nhân Tông. Năm 

1284, trước thế xâm lăng như vũ bão của quân 

Nguyên, vua Trần Nhân Tông cho triệu tập 

hội nghị Diên Hồng. Tham dự hội nghị không 

phải là các vương tôn công tử mà là các bô lão 

trong dân gian. Khi quân Mông Cổ xâm lăng 

nước ta, ngài đích thân cầm quân diệt giặc, 

đến khi thái bình ngài nhường ngôi cho con là 

Trần Anh Tông, rồi lui về thực tập thiền với 

ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuy nhiên, lúc ấy 

ngài vẫn còn làm cố vấn cho con là vua Trần 

Anh Tông. Ðến năm 1299, ngài rời bỏ cung 

điện để đi vào ẩn tu như một nhà tu khổ hạnh 

trong núi Yên Tử. Nơi đây ngài thành lập 

Tăng đoàn và khuyên họ nên lấy câu dạy của 

Trần Nhân Tông (1258-1308): According to 

the Vietnamese Zen Masters written by Zen 

Master Thích Thanh Từ, he was born in 1258 

A.D., son of King Trần Thánh Tông. When he 

was young, his father sent him to practice Zen 

with Zen Master Tuệ Trung Thượng Sĩ. One 

day he asked his Master about the obligation of 

a Zen practitioner. Tuệ Trung responded: 

“Looking inward to shine up oneself is the main 

duty, not following anything outward.” Since 

then, he thoroughly understood his duty as a 

Zen practitioner and honored Tuệ Trung as his 

master. He became King when he was 

twentyyears of age. In 1283, confronting with 

the extremely strong forces of the Yuan, king 

Tran Nhan Tong called the Dien Hong 

Conference to discuss the national affairs. The 

participants were not members of aristocracy 

but were the elderly people in the communities. 

When the Mongolian invaded Vietnam in 1283 

and 1287, he led his armed forces to bravely 

defeat the Mongolian aggressors. When the 

peace restored, he relinquished the throne to his 

son in 1293, and spent more time to practice 

Zen with Tuệ Trung Thượng Sĩ. However, he 

still tutored his son, the young king Trần Anh 

Tông. In 1299 he left the royal palace to go to 
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ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mà tu hành. Ngài 

được tôn làm Sơ Tổ của Thiền Phái Trúc Lâm 

Yên Tử. Chính vua Trần Nhân Tông đã có khả 

năng sử dụng được tiềm năng của Phật giáo 

để phục vụ đất nước và nhân dân của mình. 

Sự kiện nhà vua xuất gia cũng như những năm 

hành đạo của Ngài trong dân gian đã khiến 

cho Thiền phái Trúc Lâm trở thành một thiền 

phái đủ mạnh yểm trợ cho cả triều đại nhà 

Trần 

Yên Tử Mountain, living and practicing as an 

ascetic monk. Here he organized the Sangha 

and advised them to follow the advice of Tuệ 

Trung Thượng Sĩ to lead their life of cultivation. 

He was honored as the First Patriarch of Trúc 

Lâm Yên Tử Zen Sect. It was king Tran Nhan 

Tong who was able to utilize the potential of 

Buddhism to serve his country and people. The 

fact of king Tran Nhan Tong’s renunciation and 

his years of practicing meditation and spreading 

Buddhism all over the country made the Truc 

Lam Zen Sect strong enough to support the 

entire dynasty. 

 

Chuyết Công (1590-1644): Sư Trung Hoa, 

quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phước Kiến, Trung 

Quốc. Ngài đã tỏ ra thông minh lúc tuổi hãy 

còn rất nhỏ. Thoạt đầu ngài theo học thiền với 

Thiền sư Tiệm Sơn. Về sau, ngài theo học với 

Thiền sư Tăng Ðà Ðà ở Nam Sơn và trở thành 

pháp tử đời thứ 34 dòng Thiền Lâm Tế. Năm 

1633, ngài đến Thăng Long, Bắc Việt. Ngài 

được cả Chúa Trịnh và vua Lê Huyền Tông 

kính trọng và tôn sùng. Sau khi trùng tu chùa 

Ninh Phúc, Chúa Trịnh mời ngài về trụ trì tại 

đây để chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo cho 

đến khi ngài thị tịch năm 1644 

Chuyết Công (1590-1644): A Chinese Zen 

master from Tiệm Sơn, Phước Kiến, China. 

Since his young age, he was very intelligent. 

First, he studied Zen with Zen master Tiệm Sơn. 

Later, he studied with Zen master Tăng Ðà Ðà 

in Nam Sơn. He was the Dharma heir of the 

thirty-fourth generation of the Linn-Chih Zen 

Sect. In 1633, he arrived at Thăng Long, North 

Vietnam. He was respected and honored by 

both Lord Trịnh and King Lê Huyền Tông. 

After rebuilding Ninh Phúc Temple, Lord Trịnh 

invited him to stay there to revive and expand 

Buddhism until he passed away in 1644. 

 

Sư Nguyên Thiều (1648-1728): Sư Trung 

Hoa, quê ở Quảng Ðông. Ngài sinh năm 1648, 

xuất gia vào tuổi 19 và trở thành đệ tử của 

Thiền sư Bổn Khao Khoáng Viên tại chùa Báo 

Tư, tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. Ngài là 

Pháp tử đời thứ 33 dòng Thiền Lâm Tế. Vào 

năm 1665, ngài sang Trung Việt và trụ tại Qui 

Ninh, tỉnh Bình Ðịnh, nơi mà ngài đã xây chùa 

Thập Tháp Di Ðà. Thập Tháp Di Ðà tọa lạc 

trên đồi Long Bích, cách Qui Nhơn khoảng 25 

cây số, qua khỏi thị trấn Ðập Ðá, thuộc thôn 

Vạn Xuân, xã Nhơn Thành, quận An Nhơn. 

Về sau, ngài đi Thuận Hóa xây chùa Hà 

Trung, và Phú Xuân xây chùa Quốc Ân và 

tháp Phổ Ðồng. Ngài đã từng phụng mạng 

chúa Nguyễn Phước Thái trở lại Quảng Ðông 

để thỉnh các bậc cao Tăng, tượng Phật và pháp 

khí về tổ chức giới đàn Thiên Mụ. Sau đó ngài 

Sư Nguyên Thiều (1648-1728): A Chinese Zen 

Master from Kuang-Tung. He was born in 

1648, left home at the age of nineteen and 

became a disciple of Zen Master Bổn Khao 

Khoáng Viên at Báo Tư temple in Kuang-

T’ung, China. He was the Dharma heir of the 

thirty-third generation of the Linn-Chih Zen 

Sect. In 1665, he went to Cental Vietnam and 

stayed in Qui Ninh, Bình Ðịnh, where he 

established Thập Tháp Di Ðà Temple. The 

temple is situated on Long Bích hill, about 25 

kilometers from Qui Nhơn City, across Ðập Ðá 

town, in Vạn Xuân hamlet, Nhơn Thành village, 

An Nhơn district. Later, he went to Thuận Hóa 

to build Hà Trung Temple, then to Phú Xuân to 

build Quốc Ân Temple and Phổ Ðồng Stupa. At 

one time, he obeyed order from Lord Nguyễn 

Phước Thái to return to Kuang-Chou to invite 
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vâng sắc chỉ làm trụ trì chùa Hà Trung. 

Khoảng cuối đời, ngài trở lại chùa Quốc Ân. 

Năm 1728, ngài hơi có bệnh, đến ngày 19 

tháng 10, ngài triệu tập đồ chúng lại và thuyết 

về lẽ huyền vi. Xong ngài dặn dò đệ tử bằng 

bài kệ thị tịch: Thị tịch kính vô ảnh Minh minh 

châu bất dung Ðường đường vật phi vật Liêu 

liêu không vật không. (Lặng lẽ gương không 

bóng, Sáng trong ngọc chẳng hình Rõ ràng vật 

không vật Mênh mông không chẳng không.) 

Viết xong bài kệ, ngài an nhiên thị tịch, thọ 81 

tuổi. Ðồ chúng dựng tháp ngài ở thôn Thuận 

Hòa, làng Dương Xuân Thượng. Chúa 

Nguyễn Phước Châu thân làm bia ký và ban 

thụy hiệu là Hạnh Ðoan Thiền Sư.” Nay bia 

vẫn còn trước chùa Quốc Ân 

more high-rank Chinese monks to Vietnam, and 

to obtain more statues of Buddhas as well as 

religious ritual instruments in preparation for a 

great Vinaya-affirming ceremony at Thiên Mụ 

temple. Later on he received an edict to be 

headmonk of Hà Trung temple. At the end of 

his life, he moved to Quốc Ân temple. In 1728, 

after being slightly ill, he summoned all his 

disciples and delivered a discourse on the 

wonderful truths of Buddhism. After giving his 

instructions to the disciples, he wrote his last 

poem: The image in the mirror, The latter 

tranquil in itself, Should not be considered as 

real. The reflection from a gem, The latter 

perfectly clear in itself, Should not be taken as 

true. Things existing to you do not really exist. 

What is non-existent to you is truly non- 

Existent. Having finished this poem, he 

peacefully breathed his last breath, at the age of 

81. His disciples built a stupa in his memory at 

Thuận Hóa hamlet, Dương Xuân Thượng 

village. Lord Nguyễn Phước Châu himself 

wrote the eulogy for his tomb, and honored him 

with postthumous title “Hạnh Ðoan Thiền Sư.” 

The stele now remains in front of Quốc Ân 

temple 

 

Liễu Quán (?-1743): Sư quê ở Song Cầu, Phú 

Yên. He was born in Song Cầu town, Phú Yên 

province. He moved to Thuận Hóa vào cuối 

thế kỷ thứ 17. Vào lúc sáu tuổi ngài đã mồ côi 

mẹ, cha ngài đem ngài đến chùa Hội Tôn làm 

đệ tử của Hòa Thượng Tế Viên. Bảy năm sau, 

Hòa Thượng Tế Viên thị tịch, ngài đến chùa 

Bảo Quốc xin làm đệ tử Hòa Thượng Giác 

Phong Lão Tổ. Vào năm 1691, ngài trở về nhà 

để phụng dưỡng cha già. Năm 1695, ngài đi 

Thuận Hóa thọ giới Sa Di với Thiền Sư Thạch 

Liêm. Năm 1697, ngài thọ giới cụ túc với Hòa 

Thượng Từ Lâm tại chùa Từ Lâm. Năm 1699 

ngài học thiền với Thiền sư Tử Dung. Ngài là 

Pháp tử đời thứ 35 dòng Thiền Lâm Tế. Chúa 

Nguyễn rất mến trọng đạo đức của ngài nên 

thường thỉnh ngài vào cung giảng đạo. Hầu 

hết cuộc đời ngài, ngài đã chấn hưng và hoằng 

hóa Phật giáo tại Trung Việt. Ngài là vị khai 

Liễu Quán (?-1743): A Vietnamese Zen 

Master from Song Cầu, Phú Yên. He was born 

in Song Cầu town, Phú Yên province. His 

family moved to Thuận Hóa province in the late 

seventeenth century. When he lost his mother at 

the age of six, his father brought him to Hội Tôn 

Temple to become a disciple of Most Venerable 

Tế Viên. Seven years later, Tế Viên passed 

away. He went to Bảo Quốc Temple to study 

with Most Venerable Giác Phong Lão Tổ. In 

1691 he returned home to take care of his old 

father. In 1695, he went to Thuận Hóa to receive 

Samanera’s precepts with Most Venerable 

Thạch Liêm. In 1697, he receive complete 

precepts with Most Venerable Từ Lâm at Từ 

Lâm Temple. In 1699, he studied meditation 

with Most Venerable Tử Dung. He was the 

Dharma heir of the thirty-fifth generation of the 

Linn-Chih Zen Sect. Lord Nguyễn Vương 
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sơn chùa Bảo Tịnh tại Phú Yên vào cuối thế 

kỷ thứ 17. Sau lần trở lại Huế lần thứ hai để 

cầu đạo, ngài đã khai sơn chùa Viên Thông 

vào khoảng năm 1697. Năm 1741, ngài đã mở 

đại giới đàn tại chùa Viên Thông. Ngài thị tịch 

năm 1743. Trước khi thị tịch, ngài để lại một 

bài kệ truyền thừa cho các đệ tử về sau nầy kế 

tiếp tuần tự theo đó mà đặt tên Pháp. Thật tế 

đại đạo, tánh hải thanh trừng Tâm nguyên 

quảng nhuận, đức bổn từ phong Giới định 

phước huệ, thể dụng viên thông Vĩnh siêu trí 

quả, mật khế thành công Truyền kỳ diệu lý, 

diễn xướng chánh tông Hạnh giải tương ưng, 

đạt ngộ chơn không 

 

greatly appreciated his virtues and often invited 

him to preach Dharma in the Royal Palace. He 

spent most of his life to revive and expand 

Buddhism in Central Vietnam. He was the 

founder of Bảo Tịnh Temple in Phú Yên in the 

late seventeenth century. During the time when 

he came to Huế for the second time to seek the 

truth, he built Viên Thông temple in 1697. In 

1741, he held a Vinaya-affirming ceremony at 

Viên Thông temple. He passed away in 1743. 

Before his death, he left a versified text to his 

Dharma offsprings to give the first word of the 

religious name. 

 

Sư An Thiền: Thiền sư nổi tiếng của Việt 

Nam vào đầu thế kỷ thứ 19. Ngài là tác giả bộ 

“Tam Giáo Thông Khải” được biên soạn vào 

giữa thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào khoảng 

năm 1845. Hầu hết cuộc đời hoằng pháp của 

ngài, ngài trụ tại chùa Ðại Giác ở Ðồ Sơn, Bắc 

Ninh. Sư An Thiền đã soạn bộ “Tam Giáo 

Thông Khảo”. Sách được biên soạn vào giữa 

thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào khoảng năm 

1845. Sách gồm ba phần 

 

 

 

Quyển thứ nhất—Phật Giáo 

 Phụng Chiếu cầu pháp: Việc du học của 

Thiền sư Tính Tuyền Trạm Công.  

 Bản Quốc Thiền Môn Kinh Bản: Các bản 

kinh khắc ở Việt Nam.  

 Ðại Nam Thiền Học Sơ Khởi: Khởi thủy 

Thiền học Việt Nam.  

 Ðại Nam Phật Tháp: Các tháp Phật ở Việt 

Nam.  

 Vô Ngôn Thông Truyền Pháp: Thiền phái 

Vô Ngôn Thông.  

 Danh Trấn Triều Ðình: Các cao Tăng nổi 

tiếng ở triều đình.  

 Lê Triều Danh Ðức: Các cao Tăng thời 

Tiền Lê.  

 Lý Triều Danh Ðức: Các cao Tăng thời 

nhà Lý.  

Sư An Thiền: A Vietnamese famous Zen 

master in the early nineteenth century. He was 

the author of “A Thorough Study on the Three 

Religions” composed in the middle of the 

nineteenth century. Probably printed in 1845. 

He spent most of his life at Ðại Giác Temple in 

Bồ Sơn, Bắc Ninh to expand Buddhism. Master 

An Thiền composed a book titled “A Thorough 

Study in the Three Religions”. The book was 

composed in the middle of the nineteenth 

century. Probably printed in 1845. The bok 

included three divisions:  

 

First volume—Buddhism.  

 The travel in seeking the Buddha Dharma of 

Zen Master Tính Tuyền Trạm Công.  

 Sutras printed in Vietnam.  

 The beginning of Zen in Vietnam.  

 Buddha stupas in Vietnam.  

 Wu-Yun-T’ung Zen Sect.  

 Famous monks at the Royal Palace.  

 Famous monks during the Tiền Lê Dynasty.  

 Famous monks during the Lý Dynasty.  

 Famous monks during the Trần Dynasty.  

 Vinitaruci Zen Sect.  

 Thảo Ðường Zen Sect.  

 Mystic things involving Vietnamese Zen 

masters throughout all dynasties.  

 Buddhist terms and mythological stories 

about Buddhism in China and Vietnam.  

Second volume—Confucianism.  
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 Trần Triều Danh Ðức: Các cao Tăng đời 

Trần.  

 Tỳ Ni Ða Lưu Chi Truyền Pháp: Thiền 

phái Tỳ Ni Ða Lưu Chi.  

 Tuyết Ðậu Truyền Pháp: Thiền phái Thảo 

Ðường.  

 Những việc thần bí liên quan đến các 

Thiền sư Việt Nam qua các triều đại.  

 Danh từ Phật học và các thần thoại Phật 

Giáo ở Trung Hoa và Việt Nam.  

Quyển thứ hai—Khổng Giáo.  

Quyển thứ ba—Lão Giáo. 

 

Third volume—Taoism. 

 

Minh Ðăng Quang: Tổ Sư Minh Ðăng 

Quang : Minh Dang Quang là một Ðại Tăng 

quan trọng của Phật giáo Việt Nam vào tiền 

bán thế kỷ 20. Ngài sanh vào năm 1923 và 

vắng bóng vào năm 1954. Ngài là một trong 

những nhà sư cải cách Phật giáo chủ yếu trong 

lúc luân lý và đạo đức Phật giáo đang cơn 

nghiêng ngửa, và là người sáng lập ra Giáo 

Hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. 

Ngài đã khéo léo phối hợp giữa hai truyền 

thống giáo lý Bắc và Nam tông để làm thành 

giáo lý căn bản cho giáo hội. Không bao lâu 

sau khi thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo 

Ngài tu tập. Vào giữa thập niên 70s, một đệ tử 

lớn của Ngài là Hòa Thượng Thích Giác 

Nhiên đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng 

Già Khất Sĩ Thế Giới với số tín đồ khắp nơi 

trên thế giới. Tôn sư Minh Ðăng Quang sanh 

ra và lớn lên trong một gia đình theo truyền 

thống Khổng Mạnh. Chính vì thế nên dù sau 

này làu thông Tam Tạng kinh điển, Ngài vẫn 

tôn trọng nề nếp Khổng Mạnh đã ăn sâu trong 

lòng dân tộc. Ngài thấm nhuần triết lý Khổng 

Mạnh ngay từ khi Ngài còn rất nhỏ đến nỗi 

Ngài luôn tôn trọng giáo lý Khổng Mạnh mặc 

dù hoàn toàn thông suốt kinh điển. Dù thời 

gian hoằng pháp của Tôn sư chỉ vỏn vẹn có 

mười năm, nhưng Ngài đã đóng góp thật 

nhiều cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và 

cho Phật giáo nói chung. Tôn sư Minh Ðăng 

Quang đã đến và đã đi. Ðã 70 năm trôi qua từ 

khi công cuộc Hoằng Pháp đầy ý nghĩa của 

Ngài đã điểm tô cho bối cảnh lịch sử Việt 

Minh Ðăng Quang: An important Vietnamese 

Monk in the first half of the twentieth century. 

He was born in 1923 and considered missing on 

the way to preach in 1954. When moral and 

traditions of Vietnamese Buddhism were in 

rapid decline, he was one of the key monks in 

the revival and reformation of Vietnamese 

Buddhism during that time; he was also the 

founder of the Vietnamese Sangha Bhikshu 

Buddhist school. Most Honorable One Minh 

Ðăng Quang cleverly combined both doctrines 

from Mahayana and Theravada (Hinayana) to 

make the doctrine for the Vietnamese Sangha 

Bhikshu Buddhist Sect. Not long after the day 

he founded the school, millions of followers 

followed him to practice. In mid 70s, one of his 

great disciples, Most Venerable Thích Giác 

Nhiên, founded the International Sangha 

Bhikshu Buddhist Association in the United 

States of which followers are all over the world 

nowadays. Venerable Master Minh Dang 

Quang was born and raised in a family with 

Confucian tradition. He was much imbued with 

the lofty principles of Confucianism since he 

was very young so that He was always sincerely 

respect the main principles of Confucius-

Mencius although he deeply devoted to the 

Triple Gem. Even though his time of 

propagation of the Dharma was only ten years, 

he had contributed so much to Vietnamese 

Buddhism and to Buddhism in general. 

Venerable Master Minh Dang Quang had come 

and gone. Seventy years had elapsed since his 
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Nam vào thời đó, đặc biệt là các vùng ở miền 

đất phương Nam. Từ một chiếc bóng đơn lẻ 

trong thời buổi cực kỳ ly loạn của lịch sử Việt 

Nam, Ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới cho 

Phật giáo Việt Nam, kỷ nguyên của đạo Phật 

thật sự, đạo Phật chính thống, đạo Phật thật sự 

ngấm sâu vào lòng dân Việt sau nhiều năm 

oằn oại dưới chánh sách hủy diệt tôn giáo của 

thực dân Pháp. Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế 

mà cuộc đời và sự nghiệp tu hành của Ngài 

chẳng bao giờ mất ảnh hưởng, chẳng những 

đối với hàng đệ tử mà còn đối với tất cả những 

ai có cơ hội biết đến Ngài. Kỳ thật, thời gian 

dường như không có ảnh hưởng gì hết với 

những ký ức về Ngài, và định luật vô thường 

dường như cũng không chịu in dấu tang 

thương trên danh tiếng vĩ đại của vị thầy vĩ đại 

này. Tác phong sáng ngời và đức tánh siêu 

nhiên của Ngài, thêm vào ý chí kiên quyết đã 

giúp Ngài có khả năng khai mở một truyền 

thống Phật giáo nổi tiếng tại Việt Nam. Ngài 

bắt đầu sứ mạng của mình ngay từ khi hãy còn 

rất trẻ. Sự nhiệt thành hăng hái của Ngài để 

tìm kiếm và truyền bá Phật pháp lúc nào cũng 

khiến hàng hậu bối chúng ta kính phục và luôn 

khuyến tấn chúng ta tiếp tục đi theo vết chân 

cũng như tấm gương rạng ngời của Ngài để 

phục vụ Chánh Pháp 

magnificient propagation of the Buddha-

dharma adorned the historical background of 

Vietnam at that time, especially the Southern 

parts. From a lonely shadow of his during the 

most chaotic time of Vietnamese history, he 

opened a new era for Buddhism in Vietnam, an 

era of a real Buddhism, an era of an orthodox 

Buddhism, a Buddhism that indeed deeply 

infiltrated Vietnamese people after years of 

suffer under the policy of religious destruction 

implemented by the French colonists. More 

than half a century had passed, Venerable 

Master Minh Dang Quang, his life and his 

religious works never lose their powerful 

impact upon not only his disciples, but also 

those who come across them. As a matter of 

fact, time seems to have no impact on his 

memory and the law of impermanence also 

seems to refuse to imprint its miserable seal on 

the great fame of this outstanding master. His 

shining personality and supernatural character, 

in addition to his determined will to carry out 

his noble mission had helped his ability to found 

a famous Buddhist tradition in Vietnam. He 

started his mission even when he was very 

young. His vigor and his unceasing search for 

and propagation of the Buddha-dharma always 

inspire our respect and encourage us to continue 

to follow his footsteps and his gorgeous 

example to serve the Correct Dharma 

 

Hòa Thượng Huyền Vi: Hòa Thượng Thích 

Huyền Vi, một trong những danh Tăng Việt 

Nam thời cận đại. Ngài đậu Tiến Sĩ Phật Học 

với luận án về cuộc đời và sự nghiệp của Ngài 

Xá Lợi Phất năm 1970 tại trường Ðại Học Ma 

Kiệt Ðà. Cuối thập niên 70s, ngài thành lập tự 

viện Linh Sơn ở Ba Lê, Pháp quốc, và hiện 

nay ngài làm cố vấn cho hệ thống các chùa 

Linh Sơn trên thế giới, bao gồm các chùa ở 

Pháp, Gia Nã Ðại, và Mỹ quốc. Những tác 

phẩm của ngài gồm có Cuộc Ðời Ðức Phật 

Thích Ca, Pháp Ðàm, vân vân. Vì hạnh 

nguyện hoằng dương Phật Pháp về phương 

Tây, ngài đã cố gắng thành lập được 46 chùa 

viện trên thế giới, trong đó có 32 chùa tại vùng 

Huyen Vi : Most Venerable Thích Huyền Vi, 

one of the most outstanding Vietnamese monks 

in the modern era. In 1970, he obtained his 

Ph.D. at Magadha University (Patna—India) 

for a critical study of the Life and Work of 

Sariputra. He established Linh Son Monastery 

in Paris, France in late 1970s and currently 

directing the system of Linh Son Monasteries in 

the world, including many temples in France, 

Canada, and the United States. His works 

include ‘The Four Abhidharmic Realms,’ ‘La 

Vie de Bouddha Sakyamuni,’ ‘Dharma talks,’ 

etc. In keeping his vows to expand Buddhism in 

the West, Dharma Master Thích Huyền Vi 

established a record of 46 temples worldwide, 



88 | P a g e  

 

Bắc Mỹ châu, Âu châu, trong khi nhiều chùa 

khác trải rộng đến các vùng Népal và Cộng 

Hòa Zaire (Công Gô) 

among which 32 are in North America and 

Europe, while others are located in such far 

away places as Nepal and Republic Zaire 

(Congo). 

 

Pháp Sư Giác Nhiên (1923 - ): Pháp Sư 

Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Thành 

Ðược, là con trai út trong một gia đình có năm 

anh em. Cụ thân sinh của ngài là Nguyễn Hữu 

Huờn, và thân mẫu là cụ bà Ngô thị Sang. 

Ngài là một trong những cao tăng nổi tiếng 

của Phật giáo Việt Nam, một bậc Tam Tạng 

Pháp Sư. Ngài sanh năm 1923 tại Cần Thơ, 

Nam Việt Nam, xuất gia làm chú tiểu từ nhỏ. 

Thoạt đầu ngài thọ giáo với Ðức Tôn Sư Minh 

Trí với Pháp danh Minh Châu. Năm 1939, 

ngài thọ giới với Ðại Lão Hòa Thượng Thích 

Minh Phụng với pháp danh là Thích Minh 

Tâm, pháp hiệu Tánh Chơn. Năm 1944, sau 

khi Ðại Lão Hòa Thượng Minh Phụng viên 

tịch, ngài tiếp tục tu hành cho đến năm 1951, 

ngài gặp Ðức Tôn Sư Minh Ðăng Quang (vị 

sáng lập ra Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt 

Nam). Ngài được Tổ Sư Minh Ðăng Quang 

ban cho pháp danh Thích Giác Nhiên và đã trở 

thành một trong những đại đệ tử xuất sắc của 

Ðức Tôn Sư Minh Ðang Quang. Năm 1954, 

sau khi Tôn Sư Minh Ðăng Quang vắng bóng 

một cách bí mật thì ngài làm trưởng Giáo 

Ðoàn 4, một trong sáu giáo đoàn của hệ phái 

Khất Sĩ Việt Nam, chu du khắp từ Nam ra 

Trung hoằng trì giáo pháp Khất Sĩ. Năm 1958, 

ngài lãnh trách nhiệm Trị Sự Trưởng kiêm 

Trưởng Ban Hoằng Pháp, dẫn đoàn du Tăng 

đi khắp nơi từ Nam ra Trung, xây dựng trên 

30 ngôi tịnh xá. Năm 1960, ngài được bổ 

nhiệm vào chức vụ tổng trị sự trưởng, tổng vụ 

trưởng tổng vụ Tăng sự, tổng vụ trưởng tổng 

vụ hoằng pháp, và tổng vụ trưởng tổng vụ xã 

hội của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. 

Năm 1964, ngài kiêm nhiệm chức vụ Viện 

Trưởng Viện Hành Ðạo. Năm 1965, ngài mở 

Viện Truyền Giáo đào tạo chư Tăng Ni cho 

giáo hội. Từ khi Tổ Sư vắng bóng đến năm 

1975, ngài vừa hoằng pháp vừa biên soạn rất 

nhiều kinh sách. Chính ngài đã sưu tập và in 

Pháp Sư Giác Nhiên (1923 - ): Dharma Master 

Giac Nhien, given name Nguyen Thanh Duoc. 

He is the little son in a family of five brothers 

and sisters. His father named Nguyen Huu 

Huon and mother Ngo Thi Sang. He is one of 

the most famous monks of Vietnamese 

Buddhism, a Tripitaka teacher of dharma. He 

was born in Cantho, South Vietnam in 1923, left 

home and became a novice at the age his young 

age. First, he received his Buddha name Minh 

Chau and studied with Master Minh Tri. In 

1939, he was ordained by Great Master Thich 

Minh Phung with another Buddha name Thich 

Minh Tam and title Tanh Chon. In 1944, Great 

Master Minh Phung passed away, he continued 

to cultivate until he met Honorable Great 

Master Minh Dang Quang in 1951, he then 

became one of the most imminent disciples of 

Most Venerable Master Minh Dang Quang 

(Founder of the Vietnamese Mendicant Order). 

Honorable Great Master Minh Dang Quang 

granted him another Buddhist name Thich Giac 

Nhien. In 1954, after the secret absence of 

Master Minh Dang Quang, he headed the 

Fourth Mendicant Missionary, one of the six 

main missionaries of Vietnamese Mendicant 

Order. In 1958, he was the director of affairs 

and director of propagation of the Dharma for 

the Vietnamese Mendicant Order. He guided 

monks in the Order to travel all over the South 

and central Vietnam to expand the doctrines of 

the school and to build over 30 monasteries. In 

1960, he was assigned to the general director of 

affairs, general director of monk affairs, general 

director of propagation of the Dharma, and 

general director of social welfare for the 

Vietnamese Mendicant Order. In 1964, he was 

also responsible for the Head of the Central 

Institute of the Vietnamese Mendicant Order. In 

1965, he opened the Institute of propagation of 

the Dharma to train new monks and nuns for the 
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lại 69 quyển Chơn Lý của Tổ Sư Minh Ðăng 

Quang. Ngài sang Mỹ năm 1978 và định cư 

tại California, cùng năm đó ngài sáng lập ra 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế 

Giới tại California, Mỹ Quốc. Sau khi nhị tổ 

Giác Chánh viên tịch năm 2004, ngài trở 

thành tam tổ của hệ phái Tăng Già Khất Sĩ. 

Trong suốt hơn bảy thập niên hành đạo, ngài 

đã thu nạp hàng triệu tín đồ và xây hàng trăm 

ngôi tịnh xá từ trong Việt Nam ra đến hải 

ngoại. Ngày nay ở tuổi 86 thế mà ngài vẫn còn 

chu du khắp nơi trên thế giới thuyết giáo từ 

khắp nơi trên nước Mỹ, đến Canada, Úc, 

Pháp, Anh, Bỉ, Nga, vân vân 

Order. From the time of the absence of the Great 

Master Minh Dang Quang until 1975, he 

wandered all over the South and Central 

Vietnam to propagate the Dharma and to 

compose a lot of Buddhist books. He was the 

one who collected and printed 69 books titled 

“The True Principles” of Great Master Minh 

Dang Quang. He came to the United States of 

America in 1978, there he founded the 

International Sangha Bhikshu Buddhist Order 

in the same year (ISBBA). After the passing 

away of the second patriarch Giac Chanh in 

2004, he became the Third Patriarch of the 

Vietnamese Mendicant Buddhist Order. During 

more than seven decades of propagation of the 

Buddha-dharma, he admitted more than a 

million of followers, and he also built hundreds 

of monasteries from all over Vietnam and all 

over the world. To this day, at the age of 86, he 

is still traveling all over the world (all over the 

U.S.A., Canada, Australia, France, England, 

Belgium, Russia, Vietnam, etc.) to preach the 

dharma. 

 

Quảng Đức: Vị Tăng Việt Nam người đã tự 

thiêu vào năm 1963 và trở thành một trong 

những hình ảnh nổi bật trong chiến tranh Việt 

Nam. Ngài đã dùng phương cách liều mạng để 

chống lại sự bắt bớ cầm tù hàng trăm hay hàng 

ngàn chư Tăng Ni mà không xét xử của chế 

độ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của nền đệ 

nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, và 

sự hy sinh của ngài đã giúp phục hồi sự tự do 

tôn giáo ở Việt Nam 

Quảng Đức: Vietnamese Buddhist monk 

whose public self-immolation in 1963 became 

one of the eminent images of the Vietnam War. 

He took this desperate measure in protest at the 

jailing of hundreds or thousands of monks and 

nuns without trial by the regime of President 

Ngo Dinh Diem of the first Republic of South 

Vietnam, and he is widely credited with helping 

to restore religious freedom in Vietnam as a 

result of his selfsacrifice. 

 

Thien An (1926-1980): Hòa Thượng Thích 

Thiên Ân—Hòa Thượng Thích Thiên Ân, một 

trong những danh Tăng Việt Nam tại Hoa Kỳ 

trong thời cận đại. Ông thuộc dòng Thiền Lâm 

Tế. Vào năm 1966, ông sang Hoa Kỳ thuyết 

giảng tại Ðại Học UCLA. Năm 1967, ông bắt 

đầu giảng dạy tại Trung Tâm Thiền Phật Giáo 

Thế Giới tại Hollywood. Năm 1973, trường 

nầy trở thành trường Ðại Học Ðông Phương. 

Sau cuộc thay đổi chính trị tại Việt Nam vào 

Thien An (1926-1980): Most Venerable Thích 

Thiên Ân, one of the most outstanding 

Vietnamese monks in the United States in the 

modern era. He was trained in the Lin-Chi 

Lineage. He came to the USA in 1966 to lecture 

at UCLA. In 1967, he began to teach at 

Hollywood Founded International Buddhist 

Meditation Center, later in 1973 it became a 

college and University of Oriental Studies in 

Los Angeles. After the political change over in 
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năm 1975, ông hoạt động rất tích cực giúp đở 

những người tỵ nạn trên đất Mỹ 

Vietnam in 1975, he was active in helping 

Vietnamese refugees in the USA 

 

Duc Niem: Hòa Thượng Thích Ðức Niệm, 

một trong những danh Tăng Việt Nam thời 

cận đại. Năm 1978, ngài nhận bằng Tiến Sĩ 

Phật Học tại Ðài Loan. Cùng năm ấy, ngài là 

chủ tịch hiệp hội cứu trợ người tỵ nạn. Vào 

năm 1981, ngài thành lập Phật Học Viện Quốc 

Tế để đào tạo chư Tăng Ni, cũng như phiên 

dịch và in ấn kinh luật luận Phật giáo. Vào 

năm 1992, ngài là Thượng Thủ của Giáo Hội 

Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Ngài cũng 

đã viết và in nhiều sách Phật giáo trong đó có 

tập Ðại Thừa Tịnh Ðộ Luận và Pháp Ngữ Lục, 

vân vân 

Duc Niem:  Most Venerable Thích Ðức Niệm, 

one of the most outstanding Vietnamese monks 

in the modern era. In 1978, he obtained his 

Ph.D. in Buddhist study at Taiwan University. 

In the same year, he was also the President of 

the Refugee Relief Association in Taiwan. In 

1981, he founded the International Buddhist 

Monastic Institute in the United States to train 

monks and nuns as well as to translate and 

publish Buddhist sutras, vinaya, and 

commentaries. In 1992, he was head of the 

Leadership Council Vietnamese-American 

Unified Buddhist Congress, an umbrella 

organizarion covering several Buddhist 

organizations in the United States. He also 

wrote and published several Buddhist books 

including A Commentary On Mahayana 

Pureland Thought, Thích Ðức Niệm’s Dharma 

Talks, etc.. 

 

Nhất Hạnh (1926 - ): Nhất Hạnh—Thiền sư 

Việt Nam, thọ đại giới vào năm 1942, và trong 

những thập niên 1950s và 1960s đã giúp thành 

lập phong trào Phật Giáo Nhập Thế. Người ta 

cho rằng ông đã đặt ra từ “Engaged 

Buddhism,” và là một trong những lý thuyết 

gia có ảnh hưởng nhất. Sau khi học xong 

chương trình ở trường Ðại Học Princetone và 

dạy học ngắn hạn tại trường Ðại Học 

Columbia ông trở về Việt Nam tham gia vào 

sự nổi dậy của phong trào chống chiến tranh 

sau khi chế độ Ngô Ðình Diệm bị sụp đổ. Ông 

là một trong những người lãnh đạo phong trào 

biểu tình bất bạo động dựa vào những nguyên 

tắc của Gandhi. Vào năm 1964, ông thành lập 

Trường Thanh Niên Phục Vụ Xã Hội, gửi 

những nhóm thanh niên về miền quê giúp đỡ 

nạn nhân chiến tranh, thiết lập trường học và 

trạm xá y tế, và về sau này xây dựng lại làng 

mạc đã bị bom đạn tàn phá. Khi Sài Gòn sụp 

đỗ, tổ chức này đã có trên 10.000 thiện nguyện 

viên, kể cả chư Tăng Ni và Phật tử tại gia. Vì 

những hành động chống chiến tranh ông đã bị 

Nhất Hạnh (1926 - ): Vietnamese Zen monk 

who was ordained in 1942, and during the 1950s 

and 1960s helped found the Engaged Buddhism 

movement. He is also credited with coining (đặt 

ra) the term “Engaged Buddhism,” and has been 

one of its most influential theoreticians. 

Following studied at Princetone University and 

a teaching stint (hạn chế) at Columbia 

University. He returned to Vietnam to engage in 

anti-war agitation (sự khuấy rối) following the 

fall of the Diem regime. He was one of the 

leaders of a non-violent protest movement 

based on Gandhian principles. In 1964, he 

founded the School of Youth for Social Service, 

which sent teams of youth people into the 

countryside to help war victims, establish 

schools and health clinics, and later rebuilt 

villages that had been bombed. By the fall of 

Saigon, the organization had over 10,000 

volunteers, includings monks, nuns, and 

laypeople. Because of his anti-war activities, he 

was forced into exile by the South Vietnamese 

government, and now lives in France. In 1967 
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chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bắt buộc phải 

sống lưu vong, và bây giờ ông đang sống ở 

Pháp. Năm 1967, Martin Luther King Jr. rất 

cảm kích và đề nghị cho ông giải Hòa Bình 

Nobel. Vào năm 1982, ông sáng lập Làng 

Mai, một tự viện và trung tâm an cư ở miền 

Tây Nam nước Pháp, mà bây giờ là nơi cư ngụ 

chính của ông. Ông là tác giả của trên 95 tác 

phẩm, chủ yếu về chủ đề Phật giáo và hòa 

bình bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, 

gồm cả những quyển bán chạy nhất là quyển 

“Being Peace.” Vào tháng giêng năm 2005, 

ông và một số đồ đệ từ Làng Mai được chính 

quyền Cộng Sản Việt Nam cho phép trở về 

Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 1964. Ông 

lưu lại Việt Nam ba tháng, nhưng được các 

thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất tiếp đón một cách lợt lạt 

Martin Luther King, Jr. was so impressed by his 

efforts on behalf of peace that he nominated him 

for the Nobel Peace Prize. In 1982, he founded 

Plum Village, a monastery and retreat center in 

southwestern France, which now is his main 

residence. He has authored more than ninty-five 

books, mainly on Buddhist topics and peace, in 

Vietnamese, French, and English, including the 

beast-selling “Being Peace.” In January 2005, 

he and his followers from the Plum Village 

were allowed by the Communist government to 

come back to Vietnam for the first time since 

1964. He stayed in Vietnam for three months, 

but received an indifferent welcome from the 

Vietnamese Unified Buddhist staff 
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TINH THẦN KHÔNG CHẤP THỦ & TÙY DUYÊN BẤT BIẾN  

 

I. TINH THẦN KHÔNG CHẤP THỦ:  

 

1. Thế nào là chấp thủ?  

CHẤP hay CHẤP THỦ là nắm chặt, giữ kỹ, không chịu buông ra. Người có định kiến thường 

hay cố chấp không chịu thay đổi quan điểm, suy nghĩ, thành kiến v.v... của mình, mặc dù thực 

tế đã chứng minh là thành kiến ấy, suy nghĩ ấy sai lầm.  

 

Có nhiều hình thức chấp thủ: chấp ngã, chấp pháp, chấp thủ tướng v.v...  

 

Chấp Ngã: cho rằng có cái TA riêng biệt, bất biến, thường còn.  

 

Chấp Pháp: cho rằng mọi sự vật đều có thực thể riêng biệt, độc lập, trường tồn; không chấp 

nhận lý duyên sanh, duyên khởi v.v...  

 

 Ví dụ 1: Ngày xưa ông cha ta cho rằng Xướng ca vô loại. Quan điểm này bây giờ không còn 

đúng nữa: người nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ có tài được xã hội tôn trọng và hoan nghênh; họ rất 

thành công trong đời. Tuy nhiên vẫn còn một số người không chịu chấp nhận thực tế này, cứ 

có thành kiến với các cô ca sĩ chẳng hạn, như vậy là cố chấp hay chấp thủ ý kiến của mình, dù 

đã lỗi thời.  

 

 Ví dụ 2: Ngày xưa ông cha nói gì thì đứa con bắt buộc phải nghe theo, dù cho đó là vô lý 

(phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu = cha bảo con chết mà con không chết là con bất hiếu); 

bây giờ không những điều này đã lỗi thời mà con cái đôi khi còn cho rằng cha mẹ dốt hơn 

mình, không nghe theo bất cứ gì cha mẹ dạy bảo. Cả 2 thái độ cố chấp của cha mẹ và đứa con 

như trong ví dụ này đều là chấp thủ, là sai, ắt phải đưa đến bất hòa, phiền não trong gia đình.  

 

 Ví dụ 3: Hai ví dụ trên đây là "chuyện thế gian". Có người tự cho mình là không còn vướng 

mắc chuyện thế gian, chỉ lo tu hành (tại gia), nhưng vẫn còn cố chấp. Họ vừa "chấp ngã" lại 

vừa "chấp pháp". Họ cho rằng chỉ có pháp môn tu của họ là "số 1", còn các pháp môn tu khác 

là "lu bu, không đi tới đâu". Xin hãy nghe một mẫu đối thoại vui vui sau đây:  

 

- Bà phải tu thiền mới được, tu Tịnh Độ thì bao giờ mới "ngộ" được hở bà? Bà có biết 

không? Tu thiền là đi máy bay phản lực để về Niết Bàn, còn tu Tịnh Độ là đi bộ, biết đời 

nào tới (?!!!).  

 

- Tui thì trái lại, bà tu thiền không biết đường đi, cứ loanh quanh lẩn quẩn rồi trở về chỗ cũ 

không chừng, còn tui thì "chắc nụi", tui một niệm A Di Đà là thẳng tốc tới Tịnh Độ, nhắm 

mắt lại là có đức A Di Đà tới rước, không còn lo lắng như tu thiền trước đây nữa (!!?).  

 

Thì ra cả hai bà nghĩ rằng mình đang tu, đang không bị vướng mắc vào những chuyện thế gian 

thường tình mà không hề ngờ rằng mình đã mắc kẹt - kẹt cứng nữa là khác - vào "cái ta" (chấp 

ngã) và cái "của ta" (chấp pháp). Vậy nếu ta là một Phật tử đang tu tập thì phải thấy rằng TU 

là để tập buông bỏ (XẢ) không phải để nắm giữ (CHẤP) và đức Phật đã dạy: có tám vạn bốn 

ngàn phiền não nên cũng có tám vạn bốn ngàn phương pháp đối trị, hay nói cách khác: có tám 
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vạn bốn ngàn pháp môn để tu. Người có muôn ngàn căn cơ khác nhau, tính tình khác nhau, 

trình độ khác nhau thì cách tu cũng có muôn ngàn cách. Tại sao phải bảo người tu theo phương 

pháp của mình? Tại sao phải cho rằng pháp môn của mình là "số 1"?  

 

Vậy cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng để đừng rơi vào chấp thủ mà không tự biết.  

 

2. Tại sao không nên chấp thủ?  

- Vì chấp thủ đưa đến tham ái, sân hận và khổ đau.  

 

Thật vậy, như chúng ta đã học về lý nhân duyên sinh, vô thường và vô ngã. Chúng ta biết rằng 

mọi sự vật đều do nhân duyên sinh, kể cả con người cũng chỉ là một tập hợp gồm 5 nhóm (ngũ 

uẩn): sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi các nhân duyên hợp thì có, khi các duyên tan rã thì trở về 

không; đó là một định lý chắc thật đã được chứng minh. Đã biết trước như vậy thì ta nhìn sự 

vật một cách bình thản, không để bị vướng vào tham ái, si mê và khi vô thường đến, ta đón 

nhận với sự kham nhẫn, không quá đau khổ hay sân hận (oán trời, trách đất, thù người v.v...). 

Người chấp thủ không chịu chấp nhận vô thường. Họ cho thân này vĩnh cửu nên lo o bế thân 

này, ai động tới thì sân si nổi dậy, chỉ thấy có cái ta của mình. Đối với người thân yêu của họ, 

họ cũng cho là bất diệt, nên khi người thân mất đi thì trở nên điên cuồng, giận dữ. Họ không 

biết rằng đâu có ai tránh được vô thường, vô thường đâu có tha cho ai hay chờ đợi ai đâu: già 

thì chết vì hết tuổi thọ nhưng trẻ cũng có thể chết vì tai nạn, bệnh hoạn. Người không chấp thủ 

thì biết sinh lão bệnh tử là định luật tự nhiên, có sinh ắt phải có tử, họ không sợ chết đến nỗi trở 

nên ích kỷ, chỉ lo bản thân mình, hưởng thụ thái quá, chơi bời phóng túng; họ biết tự nhắc nhở 

mình lo tu tập, làm lành tránh ác vì không biết vô thường đến lúc nào. Ngoài ra họ còn thấy 

được tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau đối với vô thường (tham sống sợ chết) nên họ 

trải lòng thương đến mọi người mọi loài, do đó, người không chấp thủ có an lạc tự trong tâm 

mình.  

 

Như vậy ta thấy rằng: thành kiến, cố chấp là biểu hiện của chấp thủ. Chúng ngăn cản cảm thông, 

tiến bộ và giải thoát.  

 

3. Tinh thần không chấp thủ là một đặc tính của Giáo dục Phật giáo.  

Đức Phật đã dạy: giáo lý của ta như là chiếc bè để qua sông chứ không phải để ôm giữ. Giáo lý 

là để chúng ta thực hành, tu tập để được an lạc, giải thoát khỏi phiền não khổ đau, chứ không 

phải chấp chặt (ôm giữ) để gây ra phiền não cho mình cho người. Đức Phật còn nói: khi qua 

sông rồi phải bỏ chiếc bè, không phải vác chiếc bè trên vai mà đi. Cũng tương tự, Phật Pháp để 

áp dụng vào cuộc sống, không phải để thành gánh nặng cho hành trình tu tập. Lời dạy này của 

đức Thế Tôn cũng dạy về hạnh buông xả, không chấp chặt vào bất cứ gì, kể cả giáo lý. Trong 

Phật Pháp, ta thường nghe lời dặn của đức Phật: hết thảy kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, 

cũng có ý nghĩa là đừng chấp chặt vào kinh điển mà cho đó là chân lý, phải hiểu rằng đó là ngón 

tay chỉ đến chân lý. Như vậy rõ ràng ngay cả giáo lý mà chấp chặt vào đó còn không được 

huống là chấp ngã hay chấp pháp.  

 

Nhờ ảnh hưởng tinh thần không chấp thủ của đạo Phật, đời Lý Trần đã thực hiện được sự đoàn 

kết keo sơn của dân tộc, thống nhất Tam giáo (Khổng, Lão và Phật giáo). Những ông quan nhà 

Trần cũng là những Phật tử hiểu được tinh thần này, bỏ thù nhà để chung lo việc nước (Trần 

Quang Khải đã quên mối thù nhà hẹp hòi, hợp sức với Trần Hưng Đạo đẩy lui quân giặc xâm 
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lăng nước ta). Ta thấy rất rõ ràng là: ở đâu có không chấp thủ thì ở đó có cảm thông, đoàn kết 

và thương yêu. Chúng ta tu tập đạo giải thoát và hướng dẫn đàn em tu tập, vì vậy bất cứ trường 

hợp nào, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không nên chấp thủ (bảo thủ ý kiến riêng của mình, 

không tôn trọng ý kiến tập thể, có thành kiến với một huynh trưởng bạn hay với một đoàn sinh 

v.v... đều là biểu hiện của chấp thủ) vì chúng ta là con Phật và bởi vì tổ chức chúng ta là một tổ 

chức giáo dục Phật Giáo lấy đoàn kết, hiểu biết và thương yêu làm nền tảng.  

 

II. TINH THẦN TÙY DUYÊN BẤT BIẾN  

(trích: Phật Học Khái Luận của Thầy Thích Chơn Thiện, trang 100 và 101)  

 

Đây cũng là một đặc điểm của giáo dục Phật Giáo. Tinh thần Tùy Duyên Bất Biến là tinh thần 

xử sự, hành động uyển chuyển, thích nghi với hoàn cảnh sống: tùy thời, tùy chỗ, tùy người 

(tùy duyên), miễn là sự uyển chuyển linh động ấy mang lại điều tốt đẹp cho cả mình và người 

(bất biến). Nói khác đi, hình thức và phương tiện hành động có thể uyển chuyển nhưng dụng 

ý và kết quả của hành động phải là Thiện và đúng với Phật Pháp. Thái độ này luôn luôn không 

rời khỏi lòng từ, lòng nhân và luôn luôn được soi sáng bởi trí tuệ hay chánh kiến. Nắm được 

tinh thần hành động này là nắm được cái trục quay của sự sống. Chiếc áo không quan trọng 

mà quan trọng là ở tấm lòng, cái Tâm của con người; giữ lòng mình hợp Đạo là ý nghĩa của 

Bất Biến, linh động hòa mình vào cuộc sống là ý nghĩa của Tùy Duyên.  

 

Đi vào lảnh vực giáo dục và xã hội, cái gọi là Việt Nam hay Việt tính là tinh thần, thái độ sống, 

thái độ nhận thức, mà không phải là kiểu áo, kiểu tóc, màu áo. Tinh thần độc lập bất khuất là 

thuộc Việt tính, tinh thần uyển chuyển sống để tồn tại và phát triễn là thuộc Việt tính (có thể 

gọi là tinh thần dung hóa).  

 

Người Việt Nam có thể tiếp thu các nền văn minh phương Tây, nhưng nội dung cần được Việt 

hóa (chuyển hóa thành cái của Việt Nam) không để đánh mất Việt tính; đây là ý nghĩa của Tùy 

Duyên Bất Biến.  

 

Ở hành động, tinh thần tùy duyên phá vỡ tính câu nệ cố chấp (chấp thủ) và tinh thần này được 

đảm bảo giá trị nhờ động cơ của tâm lý hành động và nhờ chủ đích mà hành động nhắm đến. 

(*)  

 

Tinh thần giáo dục hành động Tùy Duyên Bất Biến là tinh thần rất tích cực, giúp con người 

của thời đại có nhiều biến chuyển nhanh chóng, có điều kiện rộng rãi để hành động thích nghi 

với những nhân duyên mới, khai thông được nhiều bế tắc do chủ nghĩa đem lại.  

 

Thuật ngữ Phật Giáo có nghĩa tương đương với Tinh thần Tùy Duyên Bất Biến là Phương Tiện 

Thiện Xảo mà Thế Tôn đã vận dụng để dẫn dắt các đệ tử đi dần vào giải thoát. Tinh thần 

phương tiện lại được làm sống lại ở kinh Pháp Hoa qua phẩm Phương Tiện. Tinh thần giáo 

dục tùy duyên sẽ giúp học đường soi sáng, chỉ lối hành động tốt cho tuổi trẻ.  

 

 

 

III. ÁP DỤNG TINH THẦN TÙY DUYÊN BẤT BIẾN KHÔNG CHẤP THỦ VÀO CUỘC 

SỐNG HIỆN TẠI  
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Trong cuộc sống xa quê hương của chúng ta hôm nay, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những 

nền văn minh văn hóa khác nhau, khác hơn nền văn hóa Việt Nam. Chúng ta có thể áp dụng 

những cái hay cái đẹp của họ vào cuộc sống để làm cho cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, 

thoải mái hơn (tùy duyên), nhưng chúng ta cũng không quên đi truyền thống văn hóa lâu đời 

của dân tộc Việt Nam mình (bất biến) để giữ mình luôn sống trong đạo đức của phương 

Đông và đặc biệt là nền giáo dục Phật giáo mà chúng ta đã hấp thụ từ giáo dục Gia Đình 

Phật Tử.  

 

Tóm lại, tinh thần tùy duyên giúp chúng ta sống cởi mở, dễ thông cảm, hiểu biết, tiếp thu 

những tinh hoa của cái mới đem áp dụng vào cuộc sống của mình để làm cho cuộc sống tốt 

đẹp hơn. Còn bất biến giúp chúng ta gìn giữ và phát huy những nét đẹp Đông phương, cuộc 

sống nội tâm phong phú cũng như những đức tính nhân hậu, nhẫn nhục, hy sinh v.v... của 

dân tộc ta. Gần hơn hết, trong gia đình, tinh thần tùy duyên bất biến giúp cha mẹ và con cái 

xích lại gần nhau hơn: cha mẹ thì bớt câu nệ, cố chấp, không còn khư khư giữ lấy những 

thói quen bên nhà (tùy duyên) và con cái bớt phóng túng, đua đòi theo phong tục Tây 

phương, không sống buông lung phóng dật, không vượt quyền cha mẹ, luôn luôn giữ lòng 

hiếu đạo đối với cha mẹ và thuận thảo với anh chị em v.v... (bất biến). Tinh thần tùy duyên 

bất biến, do vậy, giúp cho sự hài hòa trong gia đình, lấp đi cái hố sâu ngăn cách giữa hai thế 

hệ cha mẹ và con cái, nhất là sống tại nước ngoài, hấp thụ những nền văn hóa khác nhau 

trong cuộc sống dồn dập khó khăn và áp lực từ nhiều mặt đưa tới do sự phát triển nhanh 

chóng về Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và về mọi lảnh vực  

 

(*) Ý nói không lạm dụng danh từ để hành động buông lung phóng dật rồi coi đó là tùy duyên 

bất biến (vì nếu vậy là biến chất rồi chứ không phải là bất biến)  

  



96 | P a g e  

 

VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN 

THE FIRST CAUSE 

 

Vấn đề nguyên nhân đầu tiên là một vấn đề 

thường làm cho con người ta thắc mắc nhiều 

nhất. Cũng bởi vì nổi khổ đau thắc mắc ấy mà 

các thần giáo ra đời. Mỗi thần giáo chủ trương 

một vị thần linh tối cao tối đại tạo lập nên trời 

đất và muôn vật. Đó là Brahma, là Allah, là 

Jéhovah, là Thượng Đế, là Chúa Trời... Bản 

thể của các vị chúa tể ấy, loài người không thể 

hiểu thấu được. Quyền phép tạo lập, cứu vớt 

và trừng phạt của các vị ấy, trí óc loài người 

không thể kiểm soát được. Về các vị ấy, người 

ta không thể dùng lý trí để suy luận, chỉ có thể 

đem một lòng Tin để thừa nhận mà thôi. Lòng 

Tin ấy chính là sự vỗ về an ủi, một "liều thuốc 

tê" để con người có thể dịu lại trí não đang bị 

căng thẳng, đang bị khổ đau vì những câu hỏi 

kia. Công nhận một đấng tạo hóa, tức là chận 

đứng sự hiểu biết của con người lại. Người 

xưa, khi trông thấy những hiện tượng kỳ bí 

của vũ trụ, họ không thể cắt nghĩa được các 

hiện tượng một cách khoa học mà chỉ nghĩ 

rằng đó là những gì mà các lực lượng siêu 

nhiên, thần bí đã tạo ra. Gió thổi là bởi thần 

gió đi qua. Nước ngập là bởi thần thủy giận 

dữ. Nếu khoa học chấp nhận lối trả lời đó thì 

làm sao khoa học có thể tiến lên mà cắt nghĩa 

bằng thuyết nhân duyên sinh rằng gió là do kết 

quả của sự chuyển động không khí, lụt là do 

nước nguồn chảy về quá nhiều? Đạo Phật chủ 

trương không có nguyên nhân đầu tiên. Ý 

niệm về nguyên nhân đầu tiên là một "vọng 

tưởng điên đảo" do sự cố chấp mê lầm của 

chúng sinh mà có. Nếu hiểu được giáo lý đạo 

Phật, ta sẽ thấy câu hỏi "nguyên nhân đầu tiên 

là gì?" là một câu hỏi ngớ ngẩn, buồn cười, 

không đáng làm cho chúng ta thắc mắc. Theo 

đạo Phật, các hiện tượng vũ trụ luôn luôn biến 

chuyển và sinh diệt, không lúc nào dừng nghỉ. 

Sự sinh diệt của những hiện tượng ấy được thể 

hiện trên đường lối nhân duyên (paticca 

samuppada). Một hiện tượng phát sinh, không 

những chỉ do một "nhân" tiền hữu, mà còn do 

vô số các "duyên" (điều kiện giúp cho sự phát 

The origin of the universe is a controversial 

issue often debated and confused. Theism 

results from the suffering arising from this 

uncertainty. Each theistic doctrine exclusively 

claims a deity responsible for the creation of the 

universe. These deities include Brahma, Allah, 

Jehovah, and God. Humans cannot understand 

the nature of these deities. These deities’ 

abilities to create, to save, and to punish cannot 

be understood by humans. Regarding these 

deities, human logic does not apply; humans 

can only have faith and accept the deities. That 

faith is a source of comfort, a mental 

tranquilizer to alleviate the stress, confusion, 

and suffering of the uncertainty above. These 

deities created by man have hindered mankind’s 

understanding. Primitive people, upon 

experiencing strange natural phenomena, could 

not scientifically explain these phenomena and 

simply attributed them to the supernatural 

deities. Winds are the result of a passing wind 

god. Floods result from the rage of a water god. 

If science accepted these explanations, then 

how could science progress to explain through 

cause and effect that winds result from 

atmospheric activity, that floods result from 

excessive water flow? Buddhism declares that 

there is no origin to the universe. The concept 

of an origin is illogical and attempts to 

compensate for our ignorance. If we understood 

Buddhism, then we would see that the concept 

of an origin is incredible, ridiculous, and not 

worthy of controversy or confusion. According 

to Buddhism, all phenomena are in a constant 

state of change, of becoming and of 

annihilation. The existence and destruction of 

these phenomena have both causes and 

conditions. The becoming of a phenomenon is 

not the result of a singular cause, but instead 

also relies on numerous other conditions. These 

conditions too do not spontaneously arise. They 

too are the results of numerous other conditions. 

Hence, a phenomenon is dependent (whether 
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sinh) khác. Các duyên này cũng không phải tự 

nhiên mà có. Chúng cũng là "quả" do vô số 

"duyên" khác tạo nên. Như thế, "một" hiện 

tượng có liên quan (dù gần hay xa) với "tất cả" 

các hiện tượng của vũ trụ. 

 

directly or indirectly) on all the phenomena of 

the universe. 

Nói "hiện tượng" đây tức là nói một "dòng 

hiện tượng". Bởi vì khi nói đến hiện tượng, ta 

thường nghĩ đến cả lịch trình phát sinh, trưởng 

thành, hư hại, và tan rã (thành, trụ, hoại, 

không) của hiện tượng ấy. Có thành, trụ, hoại, 

không tức là có chuyển biến, mà có chuyển 

biến thì cố nhiên nó không phải là "một" hiện 

tượng đồng nhất bất biến. "Nó'" là một "dòng 

hiện tượng", bởi vì "nó" của phút sau đã 

không phải "nó" của phút trước. Với lại, trước 

khi "nó" (dòng hiện tượng) phát hiện, ta bảo 

rằng chưa có "nó". Kỳ thực, "nó" đã có muôn 

ngàn nhân duyên tiền hữu rồi, sở dĩ ta không 

nhận được "nó" là vì ta không thấy được "nó" 

bằng cặp mắt thiển cận mà thôi. 

To speak of a phenomenon in this sense refers 

to an actual chain of phenomena. When 

speaking of a phenomenon, we are actually 

referring to its birth, its development, its 

degradation, and its destruction. To experience 

birth, development, degradation, and 

destruction does not result in change, but rather 

change results in birth, development, 

degradation, and destruction. A "phenomenon" 

is not simply a singular phenomenon, but rather 

a chain of phenomena because the phenomenon 

a moment later is not the same phenomenon as 

it was a moment ago. Similarly, we often claim 

that before the existence of a phenomenon, it 

did not exist. Actually, the phenomenon had 

already existed through its constituent 

predecessors; we simply could not recognize it 

with our superficial perspective. 

 

Bạn tôi có "ráp" một cái xe đạp ở Saigon từ 

năm 1945 tại hiệu Dur-Ford, giá 400đ. Cái xe 

ấy cũ dần, hư dần, bạn tôi đã thay mấy ổ líp, 

nào niềng, nào lốp, nào vỏ, nào tăm. Bạn tôi 

lại thay cả tay lái, và vừa rồi, gảy khung xe, 

bạn tôi liệng vào xó hè, không dùng nữa. Bạn 

tôi chỉ nó mà bảo tôi: "Đó là chiếc xe tôi mua 

ở Saigon năm 1945 giá 400đ đây". Bạn tôi 

không ý thức được sự thay đổi của chiếc xe 

kia và vẫn một mực "đồng nhất" cái xe năm 

nay với cái xe trước đây 12 năm. Lẽ ra trong 

"quá trình" biến chuyển của chiếc xe, bạn tôi 

phải thấy chiếc xe hôm sau khác với chiếc xe 

hôm trước, và hơn thế nữa, chiếc xe phút sau 

khác với chiếc xe phút trước... 

A friend of mine had assembled a bicycle in 

Saigon back in 1945, of Dur-Ford brand, 

costing VN$400. That bicycle was old and 

broken down, and it had undergone several 

repairs, including its spokes, rims, wheels, and 

tires. He even replaced the handlebars, and just 

when the frame broke, he discarded it to a 

corner of his patio and did not use it anymore. 

He points to it and tells me, "That is a bicycle 

that I bought in Saigon back in 1945 for $400." 

He does not realize the changes that the bicycle 

had undergone and insists that the bicycle today 

is one and the same with that of 12 years ago. 

He should realize that during the course of 

change undergone by the bicycle, the bicycle 

tomorrow is different from the bicycle from 

yesterday; and furthermore, the bicycle of the 

following moment is different from the bicycle 

of a moment ago… 
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Tệ hơn nữa là bạn tôi cho rằng chiếc xe chỉ 

"có" từ khi bạn tôi mua và "hết có" từ khi nó 

gảy khung. Bạn tôi không biết rằng chiếc xe 

đã "có" từ trước khi bạn tôi mua, và hơn nữa, 

"có" từ vô thỉ, trong các nhân và duyên của 

nó. Bạn tôi lại cũng không biết rằng cái xe vẫn 

"có" sau khi nó gảy khung, hư hoại nằm sau 

xó hè. Nó nằm đó, nằm mãi đó để biến 

chuyển, để tiếp tục dòng đăng lưu nhân quả 

của nó, tương quan và tương duyên với vạn 

vật khác. Con của bạn tôi sẽ tháo một cái 

chuông lắp vào xe nó, biết đâu. Cháu của bạn 

tôi sẽ tháo cái tăm để mài nhọn, làm chiếc dùi 

đóng sách, biết đâu. Và biết đâu đống sắt còn 

lại ấy sẽ "luân hồi" vào một dụng cụ khác 

bằng kim khí... 

Even worse is that he recognizes that the bicycle 

only started to exist the moment he bought it 

and ceases to exist after its frame broke. He 

does not realize that the bicycle existed before 

he bought it and had always existed through its 

causes and conditions. He also does not realize 

that it continues to exist despite its broken frame 

and defects, back in the corner of his patio. The 

bicycle lies there and continues to change to 

perpetuate its chain of cause and effect, 

interacting with innumerable other objects. It’s 

possible that my friend’s child could remove the 

bell to place it on the child’s bicycle. His 

nephew or niece could remove the pin and 

sharpen it into something else. It’s possible that 

the remaining scrap metal may one day become 

some other metallic tool. 

 

Bạn tôi chấp rằng chỉ có một cái xe đồng nhất 

bất biến, mà kỳ thực, chỉ có một hiện tượng 

"xe" luôn luôn chuyển biến. Đó là "vọng 

tưởng" thứ nhất. 

 

 

Bạn tôi, vì cái ý thức vụ lợi, chỉ cắt xén một 

giai đoạn của thực tại để mà cho rằng "có", và 

cho tất cả những giai đoạn trước và sau đều là 

"không". Cái quan niệm về có và không sai 

lạc ấy là một "vọng tưởng" thứ hai. 

My friend sees it only as an unchanging 

bicycle, but in reality, it is a constantly 

changing phenomenon, in which one of its 

states is a "bicycle." That is the first 

misconception.  

 

My friend, because of his "self-centered" 

perspective, sees the bicycle as only existent 

during his time of use and nonexistent before 

and after that short interval of time. This 

misconception of being and non-being is the 

second misconception. 

 

Hai thứ vọng tưởng kia phản chiếu một nhận 

thức sai lầm chung cho tất cả mọi người. 

 

Everyone shares these two misconceptions. 

Muôn vàn hiện tượng có biến chuyển, vì thế 

có sinh diệt thành hoại, nên ta cảm thấy cái có 

và cái không của vạn vật. Quan niệm về có và 

không của chúng ta hoàn toàn do sự sinh diệt 

của ngàn muôn hiện tượng mà có. Kỳ thực, 

muôn ngàn hiện tượng chỉ kế tiếp nhau mà 

phát hiện theo luật tương quan tương duyên, 

cái có và cái không của chúng chỉ là giả tưởng 

do trí óc "vọng tưởng" của ta tạo ra. Không có 

gì thêm vào, không có gì bớt đi. Vậy thì có và 

không chỉ là những giả tưởng của các hiện 

tượng sinh diệt. Trí óc ta nhận "có", là khi thấy 

Everything changes, and as a result, becomes 

changes, degrades, and expires. As a result, we 

believe everything as either existent or 

nonexistent. Our perception of being and 

nonbeing results from the innumerable arising 

and expirations of phenomena. In reality, these 

phenomena simply succeed each other and arise 

dependent on their interactions. The notion of 

being and non-being is simply an illusion of our 

deluded minds—nothing more, nothing less. 

Thus, being and nonbeing is simply an illusion 

arising out of the endless arising and expiration 
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được một hiện tượng do nhân duyên cấu hợp; 

trí óc ta nhận "không" khi ta thấy hiện tượng 

ấy theo nhân duyên mà tan rã. 

of phenomena. We see things as "existent" 

when conditions result in a phenomenon; we see 

things as "nonexistent" when those conditions 

have deteriorated. 

 

Về các hiện tượng, ta phân biệt có thỉ, có 

chung, có nhân, có duyên, có lớn, có nhỏ. 

Nhưng những danh từ thỉ chung, nhân duyên, 

lớn nhỏ ấy không thể gán cho vũ trụ, cho thực 

tại, cho bản thể. Hiện tượng tuy còn mất sinh 

diệt, bản thể vẫn bất biến, trường tồn. Thực tại 

là một cái gì vượt ra khỏi sinh diệt, tồn vong, 

không có. Thế mà người ta nở nào xem thực 

tại như là những hiện tượng có sinh diệt, có 

thỉ chung, và bắt trí óc phải tìm ra "nguyên 

nhân đầu tiên" của nó. 

We use various words to describe and identify 

phenomena and believe them to be constant and 

unchanging. In reality, nothing is constant and 

unchanging, and yet we see everything as 

arising and expiring, as having a beginning and 

ending, forcing our minds to find their cause. 
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VẤN ĐỀ TÂM VẬT TRONG ĐẠO PHẬT 

CONCEPT OF SPIRIT AND MATTER IN BUDDHISM 

 

Đạo Phật chủ trương nhất nguyên hay đa 

nguyên, duy tâm hay duy vật?  

 

Đứng ngoài đạo Phật thì "vọng tưởng" rằng 

đạo Phật là nhất nguyên, là đa nguyên, là duy 

tâm hoặc là duy vật. Nhưng bước vào trong 

đạo Phật, trong rừng giáo lý để quan sát, 

người ta sẽ thấy một hiện tượng lạ. Là khi 

đứng về hướng này, người ta thấy đạo Phật 

chủ trương nhất nguyên, nhưng khi đứng qua 

hướng kia, lại thấy rõ ràng đạo Phật chủ 

trương đa nguyên. Rồi đứng trên miếng đất 

này, người ta thấy đạo Phật chủ trương duy 

tâm, nhưng đứng sang miếng đất khác, thì rỏ 

ràng là đạo Phật chủ trương duy vật.  

 

Quả thật là một sự kỳ lạ. Kẻ nóng tính nghe 

như thế sẽ bực mình và sẽ cho đó là một lối 

chủ trương ba phải. Nhưng không. Đứng về 

phương diện triết học, đạo Phật có những hệ 

thống lý thuyết rất phong phú, mà tất cả đều 

đi đến sự nhất trí vô cùng hoàn mỹ. 

Is Buddhism monistic or pluralistic, eternalistic 

or materialistic?  

 

From an external perspective, Buddhism is 

misunderstood as exclusively being monistic, 

pluralistic, eternalistic, or materialistic. 

However, from an internal perspective, 

Buddhism appears rather odd. Depending on 

the point of view, it seems Buddhism can be 

monistic, pluralistic, eternalistic, or 

materialistic.  

 

 

 

 

 

Truly, such is strange. Upon hearing this, those 

with short tempers would become angry or 

frustrated and claim that Buddhism is wishy-

washy or irresolute. That is not the case. From 

a philosophical point of view, Buddhism is 

doctrinally rich and leads to ultimate 

enlightenment. 

 

1. Chủ Nghĩa Duy Vật: Chủ nghĩa Duy Vật 

là một chủ nghĩa cho rằng thực tại chỉ là vật 

chất. Vũ trụ, nhân loại và sinh vật đều là vật 

chất, nói một cách tinh vi hơn, đều có cùng 

một nền tảng chung là vật chất. Cả đến phần 

tinh ba nhất của loài động vật là tư tưởng, là 

cảm tình cũng đều do nền tảng vật chất kia mà 

có. Những tư tưởng và tình cảm ấy không thể 

phát hiện nếu không có vật chất. Tinh thần 

cũng là sản phẩm thượng hạng của vật chất, 

duy có tinh tế hơn những sản phẩm khác như 

đường, như mật, như sinh tố, như thần kinh hệ 

... mà thôi. 

 

1. Materialism: Materialism claims that all 

reality is materialistic. The universe and all 

beings are materialistic, or, said more simply, 

are made up of tangible matter. Even sentient 

beings’ purest aspects of thought and emotion 

are based on matter. Without matter, thought 

and emotion are impossible. The spirit consists 

of extremely delicate matter that is simply more 

pure than other matter such sugar, honey, 

nutrients, nerves, etc. 

Người chủ trương duy vật thường lý luận 

rằng: chỗ nào không có vật chất thì không thể 

có tinh thần, do đó tinh thần là do vật chất mà 

có, tinh thần là một thuộc tính của vật chất. Ta 

không cần phải mất thì giờ để bác bẻ cái quan 

Materialists often reason that wherever there is 

not matter, then the spirit or the conscious 

cannot exist. As a result, the conscious must be 

derived from matter and is a state of matter. We 

need not waste our time critiquing such a 
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niệm nông cạn và thiên lệch này trong khi mọi 

người đã thấy cái vô lý của nó rồi. Tuy nhiên 

cũng cần nói rằng duy vật luận chỉ chú trọng 

đến phần ngoại giới, xao lãng phần nội giới 

phong phú sâu xa mà ở đây nhà khoa học chỉ 

có thể rọi vào những tia sáng ngắn ngủi nhất. 

Mà dù người duy vật có để ý đến nội giới đi 

nữa thì vẫn xem nội giới như một đối tượng 

tầm thường như bao nhiêu đối tượng vật chất 

khác, dù nhà duy vật cho nó là "một hình thức 

tinh tế nhất của vật chất". Tinh thần tự đối 

tượng hóa đã là một việc khó làm, mà tinh 

thần tự cho mình là thuộc tính của vật chất lại 

là chuyện khó nghe. Đời thuở nào lại có một 

thứ thuộc tính kỳ quái có thể "biết" mình là 

thuộc tính của vật chất. 

 

shallow and partial point of view since everyone 

can see its absurdity. Also worth mentioning, 

materialism is an extroverted doctrine, which 

disregards the rich introverted doctrines that 

scientists can use to uncover the shortest light 

rays. Even those materialists who do 

acknowledge the internal universe simply 

regard it as another external phenomenon no 

different from other external objects, even if it 

is "the most delicate or purest of matter." To 

create the conscious from matter is difficult, and 

to think that the conscious believes it to be 

derived from matter is difficult to accept. How 

did such a bizarre consciousness ever "know" 

that it was derived from matter? 

Còn bảo rằng "chỗ nào không có vật chất thì 

không có linh hồn" cũng thật lạ lùng. Làm như 

tai mắt người có thể "thấy" được thứ tinh thần 

tồn tại độc lập vậy. Tai mắt ta chỉ nhận được 

sự hiện hữu của tinh thần nhờ những dấu hiệu 

vật chất. Tinh thần vẫn hiện hữu, nhưng ta 

không nhận được sự hiện hữu đó nếu ta không 

nhờ một vài dấu hiệu vật chất, cũng như lúc 

nào cũng có làn sóng điện, và những âm thanh 

chở trên các làn sóng điện ấy, nhưng ta chỉ 

nhận được nhờ sự hiện hữu của các âm thanh 

được chở trên các làn sóng điện kia nếu ta có 

một chiếc máy thu thanh. 

 

Also, to state "wherever there is not matter, then 

the conscious cannot exist" is strange, as if 

human eyes and ears could sense the separate 

conscious present. Our eyes and ears can only 

indirectly sense the conscious through its effect 

on matter. The conscious is present, but we 

cannot sense its presence without its effect on 

matter. For example, there is always an electric 

current, and sound can be broadcasted over that 

electric current, but we only know that such 

sounds exist if we have a radio. 

2. Chủ nghĩa Duy Tâm: Chủ nghĩa Duy Tâm 

chủ trương ngược lại rằng vật chất không phải 

thực có, vật chất không tồn tại ngoài ý thức 

chủ quan của con người. Chỉ có ý thức chủ 

quan là thực tại, còn bao nhiêu cái khác đều là 

sản phẩm của ý thức chủ quan, đều là những 

biểu tượng của ý thức, gọi tắt là những "ý 

tượng". Duy tâm luận chủ trương ngoài tâm lý 

của mình không còn gì cả; vũ trụ, thế giới, 

những người khác và chính tâm ý của những 

người khác cũng không thực tại.  

 

Người duy tâm cũng như những người duy vật 

cố tình phủ nhận một mặt của sự thực; người 

duy tâm cố tình làm ngơ không nhận những 

2. Eternalism: Eternalism states that the 

universe does not really exist, and that all matter 

does not exist outside of one’s imagination. 

Only the mind or the conscious truly exists. All 

else is a figment of the imagination, an illusion 

created by the mind. Eternalists claim that other 

than the conscious, nothing else exists: the 

universe, other people, and even their conscious 

are not real. 

 

 

 

Eternalists are like materialists in that they only 

acknowledge a part of the truth; eternalists 

intentionally ignore the effects and interactions 



102 | P a g e  

 

ảnh hưởng và những tác động của vật chất của 

sinh lý trên tư tưởng và tâm lý của mình. 

Những loài hữu tình sống xung quanh ta cũng 

có những cảm tình, những tư tưởng, nói tóm 

lại, một tâm lý chủ quan của họ. Trong sinh 

hoạt thường nhật ai không nhận rõ điều đó. Ta 

không thể chỉ công nhận có sự tồn tại của tâm 

ý riêng ta. 

 

of external objects and matter on our conscious 

and thoughts. Our loved ones who live with us 

also have feelings and thoughts, and simply 

stated, have a conscious of their own. Anyone 

can see this even in our most basic of activities. 

We cannot simply acknowledge our own 

conscious only. 

3. Quan điểm của đạo Phật về con người: Đạo 

Phật không vướng vào duy tâm, không vướng 

vào duy vật, nhưng cũng không phải một nhị 

nguyên thuyết. Duy thức học đạo Phật chủ 

trương rằng ngũ uẩn tức là toàn thể những 

hiện tượng vật lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức), đều là những thứ phát hiện của 

"chủng tử" tiềm lại trong A Lại Gia Thức 

(Alya - vinnanaa) mà thôi. 

 

3. Buddhism and the nature of the Self or soul: 

Buddhism is neither eternalistic nor 

materialistic, and it is also not agnostic. 

Buddhists state that the five aggregates 

constitute material phenomena and conscious 

phenomena, and the five aggregates (body, 

sensation, perception, mental formation, 

consciousness) are potentials found in Alaya. 

Những hiện tượng tinh thần hay vật chất (sắc 

pháp hay tâm pháp) đều là đứng về thế hiển 

phát. Khi chưa hiển phát, chúng cùng về thế 

tiềm tàng. Đứng về thế tiềm tàng, chúng gọi 

là "chủng tử" (danh từ của duy thức học). 

Đứng về thế hiển phát chúng gọi là hiện hành. 

Chủng tử sinh hiện hành, hiện hành trở về 

chủng tử, chủng tử là hiện hành, hiện hành là 

chủng tử, sự phát hiện nầy được tiếp diễn 

không ngừng. 

 

All phenomena whether mental or material are 

those potentials that have arisen or manifested 

themselves. Before they have arisen, the 

phenomena are latent or are simply potentials. 

Potentials arise to become actual phenomena, 

and actual phenomena degrade or diminish back 

into future potentials; this cycle continues on 

never ceasing. 

Điểm này đòi hỏi chúng ta nhiều kiến thức về 

duy thức học. Ở đây chúng ta chỉ lược qua đại 

cương. Chủng tử là một thứ "năng lực" làm 

bản chất cho tất cả mọi hiện tượng tâm lý và 

vật lý, nghĩa là cho mọi hiện hành. Mà toàn 

thể chủng tử nằm gọn trong A Lại Gia Thức, 

hoặc một cách khác, toàn thể chủng tử là A 

Lại Gia Thức. Vậy A Lại Gia Thức là căn bản 

cho mọi hiện tượng Tâm và Vật. 

This issue demands thought for those seeking to 

understand reality. Here the material will 

simply present the main points of the idea. The 

potentials are a sort of force that make up the 

essence of all conscious and material 

phenomena, phenomena that have actually 

arisen or are real. All these potentials reside in 

the realm of Alaya, or, said differently, all these 

potentials make up the realm of Alaya. As a 

result, Alaya is the essence of all conscious and 

material phenomena. 

 

Mỗi hiện tượng (tâm lý hay vật lý cũng vậy) 

khi tàn hoại thì trở về chủng tử để rồi phát sinh 

hiện hành khác. Nói thế cho dễ hiểu, kỳ thực 

vì mỗi hiện hành sinh diệt trong từng giây 

All phenomena (either conscious or material) 

after their expiration return to become a 

potential for another phenomena. Stated in a 

way easier to understand, in reality, all 
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phút, nên hiện hành luôn luôn trở về chủng tử 

và chủng tử luôn luôn trở về hiện hành. Sự 

liên tục mau chóng quá đến nỗi ta không nhận 

ra kịp thời đó thôi. 

phenomena arise and expire in the span of a 

moment, so all phenomena constantly return to 

becoming a potential, and potentials are 

constantly arising to become phenomena. This 

chain or cycle is so quick that we cannot even 

recognize the individual moment. 

 

Các hiện hành sinh khởi cách nào? Sinh khởi 

theo luật tương quan tương duyên. Ví dụ: ý 

thức, lý trí, tình cảm sinh khởi nhờ vào các 

hiện tượng sinh lý vật lý. Nương vào để được 

phát sinh mà thôi, chứ không phải các hiện 

tượng sinh lý vật lý "sinh ra" các hiện tượng 

tâm lý. Hiểu như thế, ta không còn cho tâm 

sinh lý, hay vật sinh tâm nữa. Chúng nương 

vào nhau mà tương thân tương thành, và do 

chủng tử ở A Lại Gia. Chủng tử là "thân nhân 

duyên" nghĩa là những nhân chính, còn các 

hiện tượng giúp chúng phát sinh thì gọi là 

"tăng thượng duyên" nghĩa là các điều kiện 

thuận lợi giúp cho sự phát sinh ấy. 

How do these phenomena arise? They arise 

according to their corresponding interactions 

and are effected into being. For example: 

thought, reason, and emotion arise as a result of 

real physical (or material) stimuli. They 

(conscious phenomena) depend on the material 

phenomena as stimuli instead of being created 

by those material phenomena. With this 

understanding, we no longer believe that the 

conscious creates matter or that matter creates 

the conscious. The potentials depend on each 

other to form and arise and because they reside 

in Alaya. These potentials are the "body" or 

"form" of causes and effects, meaning they are 

the primary factors, whereas other phenomena 

contributing to the realization of the potentials 

are called "enhancement" factors because they 

help to enhance the possibility of the potentials 

becoming realities. 

 

Nguyên nhân chính của mọi hiện tượng, như 

thế, tức là chủng tử. Nhưng gọi là nguyên 

nhân cũng không đúng hẳn; phải gọi là bản 

chất. Vậy chủng tử trong duy thức học được 

xem như là một thứ "năng lực" làm nền tảng 

cho cả hai loại hiện tượng Tâm và Vật. 

 

 

Tất cả chủng tử, hiện hành gom góp chung lại 

gọi là A Lại Gia. 

Therefore, the main causes of all phenomena 

are the potentials. However, to call them 

"causes" is not entirely correct; one must call 

them the essence of all phenomena. So 

potentials, with regard to the nature of reality, 

can be seen as "forces" that make the foundation 

for both conscious and material phenomena. 

 

All potentials and phenomena combined 

together are called Alaya. 

 

Sau khi thân xác tiêu hoại, thiếu điều kiện để 

"hiện hành", các hiện tượng tâm lý trở về tiềm 

thức nơi A Lại Gia. Như thế, không có một 

linh hồn tồn tại ngoài thể xác. Cái tác dụng 

tinh thần kia, sự hiểu biết phân biệt yêu ghét 

kia không hiện hành nữa, thì sao gọi là có linh 

hồn được. Tuy nhiên A Lại Gia Thức sẽ biến 

chuyển, chín muồi, để đem tất cả năng lực 

After the body has decayed or expired, lacking 

the requirements to exist, the conscious 

phenomena return to the subconscious realm of 

Alaya. This way there are no stray conscious or 

spirits present without a body. The functions of 

the conscious (understanding, reasoning, love 

and hatred, etc.) cease to exist anymore, so they 

cannot be called a spirit. Of course, the realm of 
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chủng tử mà phát hiện ra một thế giới mới, 

một hoàn cảnh mới, môt sinh mệnh mới. 

Alaya is changed, and those potentials that are 

ready or ripe will arise in a new world, in a new 

situation, with a new destiny 

 

Nghe nói thế, có người sẽ cho rằng đạo Phật 

đã rơi vào duy tâm. Nhưng không, không có 

một A Lại Gia tồn tại độc lập. Mà có nhiều A 

Lại Gia của nhiều chúng sanh. A Lại Gia này 

tồn tại nhờ sự hiện tồn của A Lại Gia khác, và 

các A Lại Gia khác cũng tồn tại nhờ A Lại Gia 

này. Tất cả đều vâng theo luật tương quan 

tương duyên mầu nhiệm 

Having heard this, there are some people who 

say that Buddhism is eternalist (conscious-

oriented). But this is not the case because there 

is no Alaya that is independent. Instead, there 

are many Alaya from many sentient beings. The 

existence of one Alaya depends on the existence 

of other Alaya, and the existence of other Alaya 

depends on the existence of one Alaya. They all 

obey the miraculous rule of interbeing and 

cause and effect. 

 

Ý thức chủ quan của ta nắm gọn trong A Lại 

Gia. Thế giới khách quan tồn tại ngoài ý thức 

ấy, nhưng không phải chỉ là một thế giới hiện 

hành của riêng A Lại Gia ta, mà là một thế 

giới hiện hành do vô số A Lại Gia cọng đồng 

kiến tạo. Điểm này ta sẽ thấy rỏ ràng trong 

giáo lý tự biến cọng biến của duy nghiệp luận. 

Chỉ khi nào A Lại Gia trong sạch, sáng suốt 

do công phu tu luyện mà trở thành Đại Viên 

Cảnh Trí, nó mới tách rời ra khỏi cọng đồng 

ấy và thể nhập về biển Bản Thể vô cùng rộng 

lớn thanh tịnh và sáng suốt. 

Our governing conscious conveniently resides 

in our Alaya. Objective reality exists outside of 

that conscious, but that does not mean that only 

our Alaya is responsible for all phenomena but 

rather an infinite number of Alaya combined 

together. This point we shall see clearly in the 

doctrine of self-destiny or cumulative 

communal destiny of the law of karma. Only 

when Alaya is pure and bright due to the effort 

of self-improvement does one become an 

official member of the Realm of Wisdom, and 

then does it separate from the above community 

and merge with the vast essence of purity and 

brightness. 

  

 

 


