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*
Ngày 7 tháng 5 næm nay, là ngày R¢m tháng TÜ, ngày PhÆt ñän, PhÆt
LÎch 2545. Næm 1950, tåi ñåi H¶i thành lÆp H¶i PhÆt Giáo Liên H»u Th‰
Gi§i ª Colombo, Tích Lan, h¶i nghÎ Çã cæn cÙ vào næm PhÆt nhÆp Ni‰t
Bàn là 544 næm trÜ§c Tây lÎch làm næm PhÆt LÎch.
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HT.Thích Minh Châu dÎch
Hình änh nÖi PhÆt ñän sinh
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Trí ñåt
ThÜ chúc mØng PhÆt ñän

7

Thû TÜ§ng Úc ñåi L®i
Chia buÒn

Næm ngoái Liên HiŒp QuÓc Çã công nhÆn Ngày PhÆt ñän là ngày lÍ tôn
giáo, næm nay Thû TÜ§ng Úc gºi thÜ t§i các PhÆt tº Úc ñåi L®i, cho thÃy
Çåo PhÆt ngày càng ph° cÆp trên th‰ gi§i, bªi vì giáo lš Çåo PhÆt thÆt ti‹n,
Çem låi hòa bình ch£ng nh»ng cho con ngÜ©i mà tÃt cä chúng sinh trên
hành tinh nÀy, phÜÖng pháp hành thiŠn cûa Çåo PhÆt Çem låi l®i ích cho
ngÜ©i th¿c hành vŠ cä m¥t tinh thÀn và vÆt chÃt gÒm có sÙc khoÈ, bŒnh tÆt
và nghŠ nghiŒp.

8

Ban ChÃp Hành
Tin H¶i Ng¶ Vïnh Nghiêm 2001 8

Ban ChÃp Hành

Cho nên næm nay, vào ngày træng tròn tháng Næm næm 2001 nÀy, PhÆt
Tº trên toàn th‰ gi§i së cº hành lÍ k› niŒm ngày ÇÙc PhÆt giáng trÀn, ngày
Ãy cách nay Çã 2625 næm.

K› niŒm PhÆt ñän không gì hÖn là m©i quš anh chÎ Ç†c låi bài thuy‰t
pháp ÇÀu tiên ÇÙc Th‰ Tôn Çã giäng cho các ông KiŠu TrÀn NhÜ tåi VÜ©n
Nai, bài pháp Ãy khªi ÇÀu cho giáo pháp ÇÙc PhÆt Çã giäng dåy trong suÓt
45 næm và truyŠn tøng cho Ç‰n ngày nay, ví nhÜ bánh xe giáo pháp cûa
PhÆt Çã chuy‹n quay tØ Çó, nên còn g†i là Kinh chuy‹n Pháp Luân. Vài
hình änh nÖi PhÆt Çän sinh, nÖi nÀy Bän Tin sÓ 81 kÿ trÜ§c Çã nói t§i.
ñÙc PhÆt thuy‰t pháp 45 næm, ngài không cho phép ghi chép, vì e r¢ng
ngÜ©i sau cÙ chÃp ch¥t vào ngôn ng» Çoån Çåo Çó, không th‹ phát tri‹n vì
không Çåt ÇÜ®c s¿ h»u ích. S¿ h»u ích Ãy nhÜ PhÆt Çã dåy : ‘‘ GiÓng nhÜ

nÜ§c bi‹n chÌ có m¶t vÎ m¥n, giáo pháp và gi§i luÆt cûa NhÜ Lai cÛng chÌ
có m¶t hÜÖng vÎ duy nhÃt, Çó là hÜÖng vÎ giäi thoát.’’
PT
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Kinh Chuy‹n Pháp
Luân
Dhammcakkappavattana sutta
Gi§i thiŒu: ñây là bài Pháp ÇÀu tiên ñÙc PhÆt
thuy‰t giäng cho næm anh em KiŠu TrÀn NhÜ tåi
vÜ©n L¶c Uy‹n sau khi Ngài Ç¡c Çåo. Bài Pháp
nÀy tóm t¡t các Çi‹m chính y‰u cûa ñåo Giäi
Thoát, Çó là TÙ DiŒu ñ‰ và Bát Chánh ñåo.
Sau Çây là bän dÎch cûa Phåm Kim Khánh trong
quy‹n "ñÙc PhÆt và PhÆt Pháp", nguyên tác cûa
Hòa ThÜ®ng Narada (The Buddha and His
Teachings). Ngoài ra, còn có m¶t bän dÎch khác
cûa Hòa ThÜ®ng Thích Minh Châu trong TÜÖng
Ðng B¶ Kinh do ViŒn Nghiên CÙu PhÆt H†c ViŒt
Nam (Vån Hånh ThiŠn ViŒn) xuÃt bän næm 1993.
-oOoLúc Ãy tôi có nghe nhÜ th‰ này:
M¶t th©i n†, lúc ñÙc Th‰ Tôn ng¿ tåi vÜ©n L¶c
Uy‹n (1) xÙ Isipatana (2), gÀn Benares, Ngài dåy
næm vÎ tÿ khÜu nhÜ sau:
"H«i nÀy các Tÿ KhÜu, có hai c¿c Çoan (anta) mà
hàng xuÃt gia (pabbajitena) phäi tránh:
1. S¿ d‹ duôi trong døc låc (3) -- là thÃp hèn, thô
bÌ, phàm tøc, không xÙng phÄm hånh cûa bÆc
Thánh
nhÖn, và vô ích.
2. S¿ thi‰t tha g¡n bó trong lÓi tu kh° hånh (4) -- là
Çau kh°, không xÙng phÄm hånh cûa bÆc Thánh
nhÖn, và vô ích.
TØ bÕ cä hai c¿c Çoan Ãy, NhÜ Lai (5) Çã chÙng
ng¶ con ÇÜ©ng Trung ñåo (Majjhima Patipada), là
con
ÇÜ©ng Çem låi nhãn quan (cakkhu) và tri ki‰
n (nana) và ÇÜa Ç‰n an tÎnh (vupasamaya) (6), trí
tuŒ cao siêu (abhinnãya) (7), giác ng¶
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(sambhodhaya) (6) và Ni‰t Bàn.
H«i các Tÿ KhÜu, con ÇÜ©ng Trung ñåo mà NhÜ
Lai Çã chÙng ng¶, con ÇÜ©ng Çem låi nhãn quan và
tri ki‰n và ÇÜa Ç‰n an tÎnh, trí tuŒ cao siêu, giác
ng¶ và Ni‰t Bàn là gì?
Chính là Bát Chánh ñåo (con ÇÜ©ng có tám chi) -là Chánh Ki‰n (samma ditthi), Chánh TÜ Duy
(samma samkappa), Chánh Ng» (samma vaca),
Chánh NghiŒp (samma kammanta), Chánh Mång
(samma ajiva), Chánh Tinh TÃn (samma vayama),
Chánh NiŒm (samma sati), và Chánh ñÎnh (samma
samadhi). H«i này các Tÿ KhÜu, Çó là con ÇÜ©ng
Trung ñåo mà NhÜ Lai Çã chÙng ng¶.
(ñÙc PhÆt giäng ti‰p:)
H«i này các Tÿ KhÜu, bây gi©, Çây là ChÖn Lš Cao
ThÜ®ng vŠ S¿ Kh° (dukkha - ariya - sacca, kh°
thánh Ç‰):
Sanh là kh°, già là kh°, bÎnh là kh°, tº là kh°, sÓng
chung v§i ngÜ©i mình không Üa thích là
kh°,
xa lìa ngÜ©i thân yêu là kh°, mong muÓn mà không
ÇÜ®c là kh°, tóm låi chính thân ngû uÄn là kh° (9).
Bây gi©, h«i này các Tÿ KhÜu, Çây là ChÖn Lš Cao
ThÜ®ng vŠ NguÒn GÓc cûa S¿ Kh° (dukkhasamudaya-ariya-sacca, tÆp kh° thánh Ç‰):
Chính Ái Døc là nguyên nhân cûa s¿ tái sanh
(ponobhavika). Ái h®p v§i tâm thi‰t tha khao khát,
bám víu cái nÀy hay cái kia (Ç©i sÓng). Chính là
Ái, Çeo níu theo nhøc døc ngÛ trÀn (kamatanha), ái,
Çeo níu theo s¿ sinh tÒn (bhavatanha, sanh ái, luy‰
n ái trong š tÜªng cho r¢ng vån vÆt là trÜ©ng tÒn
vïnh cºu), và ái, Çeo níu theo š tÜªng không sinh
tÒn (vibhavatanha, vô sanh ái, luy‰n ái trong š
tÜªng cho r¢ng sau cái ch‰t là hÜ vô).
Bây gi©, h«i này các Tÿ KhÜu, Çây là ChÖn Lš Cao
ThÜ®ng vŠ S¿ DiŒt Kh° (dukkha-nirodha-ariya-
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sacca, diŒt kh° thánh Ç‰):

Lai.

ñó là s¿ xa lánh tr†n vËn và s¿ tÆn diŒt chính cái ái
Ãy. ñó là s¿ r©i bÕ, s¿ tØ khÜ§c, s¿ thoát ly, và s¿
tách r©i ra khÕi tâm ái døc.

II-2) TÆp Kh° ñ‰ nÀy phäi ÇÜ®c tÆn diŒt
(pahatabba)

Bây gi©, h«i này các Tÿ KhÜu, Çây là ChÖn Lš vŠ
Con ñÜ©ng dÄn Ç‰n S¿ DiŒt Kh° (dukkha-nirodhagamini-patipada-ariya-sacca, Çåo diŒt kh° thánh Ç‰):
ñó là Bát Chánh ñåo: Chánh Ki‰n , Chánh TÜ Duy,
Chánh Ng», Chánh NghiŒp, Chánh Mång, Chánh
Tinh TÃn , Chánh NiŒm, và Chánh ñÎnh.
I-1) ñây là Kh° Thánh ñ‰
NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.

NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.
II-3) TÆp Kh° Thánh ñ‰ này Çã ÇÜ®c tÆn diŒt
(pahinam)
NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng, phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.
III-1) ñây là DiŒt Kh° Thánh ñ‰

I-2) Kh° Thánh ñ‰ này phäi ÇÜ®c nhÆn thÙc
(parinneya)

NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.

NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.

III-2) DiŒt Kh° Thánh ñ‰ nÀy phäi ÇÜ®c chÙng ng¶
(sacchikatabba)

I-3) Kh° Thánh ñ‰ này Çã ÇÜ®c nhÆn thÙc
(parinnata).

NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.

NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.

III-3) DiŒt Kh° Chánh ñ‰ nÀy Çã ÇÜ®c chÙng ng¶
(sacchikatam)

II-1) ñây là TÆp Kh° ñ‰
NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
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NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai.
IV-1) ñây là ñåo DiŒt Kh° Thánh ñ‰
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NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n
NhÜ Lai.
IV-2) ñåo DiŒt Kh° Thánh ñ‰ nÀy phäi ÇÜ®c phát
tri‹n (bhavetabbam)
NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n
NhÜ Lai.
IV-3) ñåo DiŒt Kh° Thánh ñ‰ nÀy Çã ÇÜ®c phát
tri‹n (bhavitam)
NhÜ vÆy, h«i này các Tÿ KhÜu, ÇÓi v§i các pháp
chÜa tØng ÇÜ®c nghe trÜ§c kia, nhãn quan, tri ki‰n,
trí tuŒ, minh sát tuŒ, và ánh sáng phát sanh Ç‰n
NhÜ Lai.
(ñ‹ k‰t luÆn bài Pháp, ñÙc PhÆt, dåy:)
H«i này các Tÿ KhÜu , ngày nào mà tri ki‰n tuyŒt
ÇÓi nhÜ th¿c cûa NhÜ Lai vŠ bÓn pháp thánh Ç‰,
dÜ§i ba s¡c thái và mÜ©i hai phÜÖng thÙc (10) chÜa
ÇÜ®c hoàn toàn sáng tÕ thì, cho Ç‰n chØng Ãy, NhÜ
Lai không xác nhÆn trÜ§c th‰ gian gÒm chÜ Thiên,
Ma VÜÖng và Phåm Thiên, gi»a các chúng SaMôn, Bà-La-Môn, Tr©i và NgÜ©i r¢ng NhÜ Lai Çã
chÙng ng¶ Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác
(anuttaram samma sambodhim)
ñ‰n khi, h«i này các Tÿ KhÜu, tri ki‰n tuyŒt ÇÓi
nhÜ th¿c cûa NhÜ Lai vŠ bÓn pháp thánh Ç‰, dÜ§i
ba s¡c thái và mÜ©i hai phÜÖng thÙc Çã trª nên
hoàn toàn sáng tÕ thì, chÌ Ç‰n chØng Ãy, NhÜ Lai
m§i xác nhÆn trÜ§c th‰ gian gÒm chÜ Thiên, Ma
VÜÖng và Phåm Thiên, gi»a các chúng Sa-Môn,
Bà-La-Môn, Tr©i và NgÜ©i r¢ng NhÜ Lai Çã chÙng
ng¶ Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác.
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Và lúc Ãy tri ki‰n và tuŒ giác phát sanh Ç‰n NhÜ
Lai (nanadassana) -- Tâm cûa NhÜ Lai Çã hoàn
toàn giäi thoát m¶t cách v»ng ch¡c, không còn lay
chuy‹n, và Çây là ki‰p sÓng cuÓi cùng, không còn
sinh tÒn nào khác n»a (11)."
ñÙc PhÆt giäng nhÜ th‰ Ãy và các vÎ Tÿ KhÜu lÃy
làm hoan h› tán dÜÖng l©i dåy cûa ñÙc Th‰ Tôn.
Khi ñÙc PhÆt giäng xong bài Pháp, Pháp Nhãn
(Dhammacakkhu) (12) cûa Ngài KiŠu-TrÀn-NhÜ
(Kondanna) không còn vÜ§ng bøi, h‰t b®n nhÖ, và
Ngài thÃy r¢ng: "cái gì có sanh tÙc phäi có diŒt
" (13).
Lúc ñÙc Th‰ Tôn chuy‹n Pháp Luân, chÜ Thiên
trên quä ÇÎa cÀu hoan hô: "Pháp luân này quä thÆt
tuyŒt diŒu! Không có sa môn, bà la môn, chÜ
Thiên, Ma VÜÖng hay Phåm Thiên nào trên th‰
gian có th‹ giäng ÇÜ®c, ñÙc Th‰ Tôn Çã vÆn
chuy‹n Pháp Luân tåi vÜ©n L¶c Uy‹n, ch° ChÜThiên-ñ†a XÙ (Isipatana) gÀn Ba-La-Nåi
(Benares)."
Nghe nhÜ vÆy chÜ thiên ª các cung Tr©i TÙ ñåi
Thiên VÜÖng, ñao L®i, Då Ma, ñâu XuÃt ñà, Hóa
Låc Thiên, Tha Hóa T¿ Tåi, và chÜ Thiên ª cõi
Phåm Chúng Thiên, Brahma Purohita, ñåi Phåm
Thiên, ThiŠu Quang Thiên, Vô LÜ®ng Quang
Thiên, Quang Âm Thiên, ThiŠu TÎnh Thiên, Vô
LÜ®ng TÎnh Thiên, Bi‰n TÎnh Thiên, Quang Quä
Thiên, Vô TÜªng Thiên, Vô Phiên Thiên, và chÜ
Thiên ª cänh gi§i Hoàn Toàn Tinh Khi‰t, cänh gi§i
TrÜ©ng Cºu, Thanh TÎnh, ñËp ñë, Quang ñäng và
TÓi ThÜ®ng, cÛng ÇÒng thanh
hoan hô.
Chính tåi lúc Ãy, trong khoänh kh¡c Ãy, ti‰ng hoan
hô thÃu Ç‰n cÕi Phåm Thiên. MÜ©i ngàn th‰ gi§i Ãy
chÃn Ç¶ng, lung lay và rung chuy‹n månh më.
M¶t hào quang r¿c r« phát chi‰u, r†i sáng th‰ gian,
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sáng tÕ hÖn hào quang cûa chÜ Thiên nhiŠu. ñÙc
Th‰ Tôn nói: "Kondanna quä Çã chÙng ng¶,
Kondanna quä Çã chÙng ng¶ ".
Do Çó Ngài Kondanna có tên là Annata Kondanna
(A nhã KiŠu TrÀn NhÜ).

Kinh Chuy‹n Pháp Luân
Dhammcakkappavattana sutta

cä mÜ©i hai phÜÖng thÙc.
11. Ám chÌ quä vÎ A La Hán (arahattaphala).
12. Dhammacakkhu - Pháp Nhãn - Có nghïa là
m¶t trong ba thánh Çåo: Tu ñà HÜ©n, TÜ Dà Hàm,
và A Na Hàm. Lúc Ãy ngài KiŠu TrÀn NhÜ Ç¡c quä
Tu ñà HÜ©n. VŠ sau các vÎ kia cÛng Ç¡c Tu ñà
HÜ©n nhÜ vÆy.
13. Yam kinci Samudayadhammam sabbam
tam nirodha dhammam.

Khánh ñän

Chú thích:
1.Mahavagga tr. 10, Samyutta Nikaya (TÜÖng
Ðng B¶), quy‹n V, trang 420.
2. HiŒn nay là Sarnath, nÖi mà, trong m¶t tiŠn
ki‰p. ñÙc Th‰ Tôn Çã hy sinh mång sÓng Ç‹ cÙu
m¶t con thÕ cái Çang lâm nån cùng v§i m¶t thÕ
con chÜa sanh. Trong ki‰p sÓng Ãy BÒ Tát có tên
là
Saranganatha, ngÜ©i bäo vŒ loài nai, do Çó
có tên hiŒn tåi cûa nÖi nÀy là Sarnath.
3. Kamasukhallikanuyoga.
4. Attakilamathanuyoga.
5. ñúng theo nghïa "NgÜ©i Çã Ç‰n nhÜ th‰
Ãy" hay "NgÜ©i Çã Çi nhÜ th‰ Ãy." ñÙc PhÆt thÜ©ng
dùng hình dung tØ nÀy Ç‹ t¿ xÜng.
6. Ch‰ ng¿ døc v†ng.
7. ChÙng ng¶ TÙ DiŒu ñ‰.
8. Thành Çåt bÓn Çåo và bÓn quä.
9. Pancupadanakkhandha -- Theo PhÆt Giáo,
cái ÇÜ®c g†i là chúng sanh gÒm næm nhóm hay
næm uÄn là: S¡c (rupa, vÆt chÃt), Th† (Vedana),
TÜªng (sanna), Hành (samkhara) và ThÙc
(Vinnana). ñó là
næm thành phÀn tâm-vÆt-lš
cÃu tåo nên m¶t chúng sanh. Sæc gÒm nh»ng næng
l¿c và Ç¥c tánh. Tâm gÒm nh»ng trång thái tâm
(cetasikas, tâm sª). Có tÃt cä næm mÜÖi hai tâm sª.
Trong næm mÜÖi hai tâm sª Ãy, Th† (vedanna) và
TÜªng (sanna) ÇÜ®c k‹ nhÜ hai nhóm riêng biŒt.
Næm mÜÖi tâm sª còn låi ÇÜ®c g†i chung là Hành
(samkhara).
10. M‡i ñ‰ có ba s¡c thái, vÆy bÓn ñ‰ gÒm tÃt

Trang 5

Trang 5

N‰u cõi Ç©i không Çau kh° tÓi tæm, ta ch£ng xuÃt
hiŒn trong cõi Sa bà nÀy - L©i ñÙc PhÆt *

Ngày hôm Ãy, Çóa hoa Çàm bØng nª
Là ÇiŠm thiêng ngàn thuª mãi tinh anh
Là NguÒn Tin tràn ngÆp m†i an lành
ñã khÖi mª sÓng còn...tØ vån k›.
Ngày hôm Ãy, hÜÖng vÀng in huyŠn bí
L©i tung hô vang Ç¶ng cä bÀu tr©i
- ñ©i mê say trong m¶t giÃc mÖ tÜÖiLàm ngØng Ç¶ng cä cõi Ç©i xao xuy‰n.

Ngày hôm Ãy, phá tan bao thành ki‰n
TØ ngàn xÜa vån vÆt ÇÅm Çau thÜÖng
Và nh»ng gì cûa áp bÙc, bÃt lÜÖng
ñã dŒt låi b¢ng s®i dây Çåo lš.

Ngày hôm Ãy, muôn cõi lòng hoan h›
Mang vŠ Çây niŠm Hy V†ng ngày mai
Kh¡p muôn loài làm sÓng dÆy muôn nÖi
Cho tÃt cä ... ÇÜ®c nh© Ön công ÇÙc.

Ngày hôm Ãy, trên hai ngàn næm trÜ§c
Thành Kapilavastu r¿c r« nhiŒm mÀu
NÖi khí thiêng sän xuÃt Çåo cao siêu!
Cä vÛ trø, nhân, thiên ÇŠu kính låy.

Ngày hôm Ãy, gió muôn phÜÖng dÒn låi
Hoa ÇÜa hÜÖng và... l¡ng ti‰ng tÖ sÀu
Vån sinh linh h¢ng khao khát mong cÀu
÷n pháp nhÛ ñÃng TØ Bi cao cä.
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Lâm Tÿ Ni nÖi ÇÙc PhÆt giáng trÀn.
Hình hÒ nÜ§c tÄy tÎnh linh thiêng tåi vÜ©n Lâm Tÿ Ni, Népal, có Çàn ng‡ng Çang bÖi l¶i. NÖi Çây bà hoàng
hÆu Ma Da (Maya Devi) t¡m trÜ§c khi Çi vài bÜ§c chân, vÎnh cành cây vô Üu và thái tº TÃt ñåt ña
(Siddhartha) Çän sanh nÖi Çây. Phía tay trái trong hình có m¶t trø Çá bia kš, do vua A Døc d¿ng lên khoäng
300 BC Çánh dÃu nÖi PhÆt Çän sanh. Trø Çá bia kš này ÇÜ®c Unessco (United Nations) liŒt vào m¶t trong
nh»ng bäo vÆt vô giá cûa nhân loåi.
BÙc änh này chøp cách nay hÖn 15 næm, do m¶t nhi‰p änh gia dòng h† Thích Ca chøp, và Çã d¿ thi änh ª
New Delli, India.

NhÜ Çã thÃy ª photo hình tr¡ng Çen trên. Bên tay trái có cây trø Çá cûa vua A Døc d¿ng lên Çánh dÃu nÖi ÇÙc
PhÆt Çän sanh, cånh cây trø Çá là ÇŠn Hoàng hÆu Ma Da (Maya Devi) .
Trên cây trø Çá chøp có 5 dòng c° ng», do vua A Døc ra lŒnh kh¡c trên Çó. ñåi š là : "Tåi Çây, thôn Lâm Tÿ

Ni, ÇÙc Thích Ca Mâu Ni Çã ra Ç©i, vì vÆy ta ra lŒnh miÍn 1/8 thu‰ cho dân làng này"

Trang 6
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Prime Minister
Canberra

MESSAGE: VESAK 2001

It is with great pleasure that I send my greetings to
all celebrating Vesak 2001.
Vesak marks three significant events in the life of
the Buddha. It honours his birth, his achievement
of enlightenment and his passing away. Vesak os
both a time to reflect on the life of the Buddha and
an opportunity to celebrate his teachings of
tolerance and compassion.
As the most significant festival on the Buddhist
calendar, Vesak is celebrated in many countries
and among people of many different cultural
backgrounds. The Australian celebrations are a
reflection of our diverse society and I am delighted
to have been invited to mark this special occasion.
The celebration of Vesak also reminds us that
Australia is host to a diversity of faiths,
encompassing all the world's major religious
traditions as well as traditional belief of
indigenous Australians. What unites us as a society
is a common commitment to freedom, tolerance
and equality. The Buddhist community is a valued
part of Australian society and I commend the
community for its contribution to our socially
cohesive and harmonious nation.
I send greetings of peace and goodwill to all
members of the Buddhist community on the joyous
occasion of Vesak 2001.
(signed)
JOHN HOWARD

Trang 7

Trang 7

Thö Chuùc Möøng Phaät Ñaûn
naêm 2001
cuûa Thuû Töôùng UÙc, oâng JOHN
HOWARD
Toâi voâ cuøng hoan hyû gôûi lôøi chuùc möøng
quyù vò trong dòp Ñaïi Leã Phaät Ñaûn naêm 2001.
Phaät Ñaûn ñaùnh daáu 3 dieãn tieán troïng ñaïi
trong cuoäc ñôøi ñöùc Phaät: ngaøy Ngaøi giaùng sinh,
thaønh ñaïo vaø nhaäp Nieát baøn. Phaät Ñaûn laø thôøi
ñieåm thích hôïp ñeå chuùng ta oân laïi cuoäc ñôøi cuûa
ñöùc Phaät vaø ñoùn nhaän nhöõng lôøi giaùo huaán cuûa
Ngaøi veà loøng khoan thöù vaø nhaân töø.
Laø dòp quan troïng nhaát trong nieân lòch ñaïo
Phaät, ngaøy Phaät ñaûn ñöôïc nhieàu saéc daân thuoäc
nhieàu nguoàn vaên hoùa khaùc nhau toå chöùc ñoùn
möøng taïi nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Leã Phaät
Ñaûn cöû haønh taïi UÙc coøn laø moät bieåu hieän cuûa xaõ
hoäi ña chuûng chuùng ta vaø toâi raát vui möøng ñöôïc
môøi goùp phaàn ghi daáu cô hoäi ñaëc bieät naày.
Leã möøøng Phaät Ñaûn cuõng laø dòp nhaéc
chuùng ta nhôù raèng taïi UÙc coù raát nhieàu tín ngöôõng,
vôùi haàu heát nhöõng toân giaùo chính treân theá giôùi vaø
luoân caû caùc tín ngöôõng truyeàn thoáng cuûa ngöôøi UÙc
baûn ñòa. Chính söï xaùc tín chung cuûa taát caû chuùng
ta veà söï töï do, khoan dung vaø bình ñaúng ñaõ lieân
keát taát caû chuùng ta laïi vôùi nhau khi chung soáng
trong moät xaõ hoäi. Coäng ñoàng Phaät töû laø moät thaønh
phaàn heát söùc quan troïng trong xaõ hoäi UÙc vaø toâi
thaønh thaät ca tuïng quyù vò veà nhöõng ñoùng goùp cho
moät xaõ hoäi töông thaân vaø moät quoác gia hoaø hôïp.
Toâi xin gôûi theo ñaây lôøi caàu nguyeän BÌNH
AN vaø THIEÄN CHÍ ñeán taát caû tín ñoà ñaïo Phaät
trong ngaøy Phaät Ñaûn traøn ñaày hoan hyû naày.
(ñaõ kyù: John Howard)

(phieân dòch vaø löu haønh: Tu Vieän Vaïn Haïnh
Canberra 02-6257 5517)
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Phân Ðu
*
ñÜ®c tin buÒn
Bà ñ¥ng ñình Liêm
NhÛ danh Mai ThÎ PhÜÖng t¿ Ng†c
ñã tå th‰ ngày 21-4-2001
tåi San Diego
HÜªng th† 73 tu°i
Là K‰ mÅu cûa chÎ ñ¥ng ThÎ Kim ñoan
và quš TrÜªng ThiŒn Thanh ñ¥ng ñình Khi‰t, ñ¥ng ñình Chính
ñ¥ng T. Kim Trang, ñ¥ng T. Kim Hånh, ñ¥ng T. Kim Ki‹m
Thành kính chia buÒn cùng tang quy‰n.
NgÜ«ng nguyŒn ÇÙc tØ phø A Di ñà PhÆt và chÜ BÒ Tát ti‰p Ç¶:
HÜÖng linh Mai ThÎ PhÜÖng t¿ Ng†c
Vãng sinh C¿c Låc QuÓc
Ban ChÃp Hành
Ái H»u Gia ñình PhÆt Tº Vïnh Nghiêm Häi Ngoåi

H¶i Ng¶ 2001

Niên LiÍm 2001

*

*

H¶i Ng¶ Ái H»u Gia ñình PhÆt Tº Vïnh Nghiêm
Häi Ngoåi næm 2001 nhÜ Ban ChÃp Hành Çã quy‰t
ÇÎnh t° chÙc vào các ngày 4, 5, 6 ,7 và 8 tåi chùa
Pháp Quang Dallas, ÇÜ®c ti‰n hành tÓt ÇËp.

Quš anh chÎ thành viên nào chÜa Çóng góp Niên
liÍm, xin vui lòng gºi t§i Thû quÏ : $30.00 Check
hay Moner Order .

TrÜªng Ngô Månh Thu Çang th¿c hiŒn quy‹n k› y‰u
H¶i Ng¶ cho kÿ nÀy.
TrÜªng nào lÃy vé máy bay xin lÃy vé Ç‰n phi trÜ©ng
Dallas: Fort Worth ( các ngày h†p quan tr†ng : 6, 7 )

Trang 8

- Mrs NguyÍn ThÎ Tuy‰t Mai
12960 Guadalajara Cir.
Cerritos CA. 90703
-----------------------------------ñã nhÆn ÇÜ®c tØ TrÜªng TrÀn Chí Trung :
- $30.00 Çóng niên liÍm
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