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1. Mở đề

 Hệ tọa độ 3 chiều:

• Không gian, thời gian, chủ thể

 Con người và niềm tin  Tôn giáo

• Giáo chủ, Tăng lữ, tín đồ, giáo lý, 

niềm tin, giáo chế, giáo tài…

 Ngôi nhà Phật giáo

• Cấu trúc:  nhiều yếu tố + quan hệ mật thiết



2. Định nghĩa

 Văn hóa

• Nghĩa hẹp: - kiến thức: trình độ vh

- giá trị trong các lĩnh vực: vh giao tiếp, vh

kinh doanh, vh ẩm thực…

- gt vùng miền: vh Nam bộ, vh Tây nguyên, 

vh Đông Sơn, vh Hòa Bình…

• Nghĩa rộng: Vật chất (Vật thể) + Tinh thần (phi vật thể)

- Unesco: “Vaên hoùa bao goàm taát caû nhöõng gì laøm cho

daân toäc naøy khaùc daân toäc khaùc, töø nhöõng saûn phaåm

tinh vi hieän ñaïi nhaát cho ñeán tín ngöôõng, phong tuïc

taäp quaùn, loái soáng vaø lao ñoäng”.



-Herriot: “Vaên hoùa laø caùi coøn laïi khi ta ñaõ queân

ñi taát caû, laø caùi vaãn thieáu khi ngöôøi ta ñaõ hoïc taát

caû”.

-“VAÊN HOÙA laø moät heä thoáng caùc giaù trò vaät chaát

vaø tinh thaàn do con ngöôøi saùng taïo vaø tích luõy

qua quaù trình hoaït ñoäng”.



• Thiền moân: 

 Thieàn (禪) goïi ñuû laø Thieàn na, Sanskrit: Dhyana.

 Haùn dòch laø Tónh löï, nghóa laø tónh taâm ñeå suy

nghó, tö duy.

 Thieàn coøn coù moät neùt nghóa nöõa laø Phaät. [Minh Taân

- Thanh Nghi - Xuaân Laõm, tr.1260],

 Moân (門) laø cöûa.

 Thieàn moân (禪門) coù nghóa laø cöûa Phaät, cöûa chuøa.

 Tự viện, Chuøa, Tu vieän, Thieàn vieän, Ni viện, Toå

Ñình, Tònh xaù, Tònh thaát, ...



Văn hóa Thiền môn 

Nền Văn hóa nhà chùa,

Nền văn hóa của từ bi – trí tuệ - hùng lực,

Nền văn hóa giải thoát, giác ngộ…

Bao gồm tất cả những giá trị vật thể và

phi vật thể của Phật giáo.



Đạo vốn không nhan sắc

Mà ngày thêm gấm hoa

Trong ba ngàn cõi ấy

Đâu chẳng phải là nhà?

TS. Thường Chiếu



Loại hình Văn hóa

 Du mục, chăn nuôi  du cư → trọng

động: coi thường, chinh phục và chế ngự

thiên nhiên; → trọng sức mạnh, trọng võ,

trọng nam giới: mang họ chồng/cha

Nông nghiệp, trồng trọt  định cư →

trọng tĩnh: tôn trọng, hòa hợp với thiên nhiên;

→ trọng tình, trọng văn, trọng người nữ; cái

{to lớn, quan trọng}



3.1. Thế gian

- Bát phong

 Buồn – vui

Hôm nay buồn lắm …

 Tốt – xấu

 Khen – chê

 Được – mất
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A. Tính cách con người Việt Nam

3.1.1. Ưa hài hòa

3.1.2. Thiên về âm tính

3.1.3. Cộng đồng

3.1.4. Tổng hợp

3.1.5. Linh hoạt

B. Con người thay đổi 

theo môi trường sống (quốc độ)

3.1. Thế gian (tt)
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3.1.1. Ưa hài hòa

Triết lý Âm – Dương

 Trong âm có dương, 

trong dương có âm

 ÂD chuyển hóa: 

 cực dương sinh âm

 cực âm sinh dương

 Cái gì cũng được

- Tính cách con người Việt Nam
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 Triết lý sống quân bình

 Ở sao cho vừa lòng người …

 Sướng lắm khổ nhiều → Khi no để dành khi

đói, khi lành để dành khi đau

 Ăn mặn khát nước → Tin quả báo

 Trèo cao té đau

 Cái này có thì cái kia có

 Ăn cơm có canh, tu hành có bạn

 Tu đâu cho thiếp tu cùng …

3.1.1. Ưa hài hòa (tt)
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3.1.2. Thiên về âm tính

 Triết lý sống hiếu hòa, bao dung,

trọng Tình

 Vai trò của người phụ nữ được thể hiện

- Ba đồng một mớ đàn ông…

 Phật Bà, Bà Nguyệt

- Nấu chè van vái Phật Bà…

- Cha già là Phật Thích Ca…

 Trọng Tình – trọng mối quan hệ

- Một bồ cái lý …, “đi cửa sau”, 

luật bất thành văn
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3.1.2. Thiên về âm tính (tt)

 Trong văn chương

- Trọng thơ hơn văn

 Trong ẩm thực

- Chọn thực vật hơn động vật

- Ăn chay: điềm tĩnh, nội tâm, ít hiếu
động

 Nặng tình nhẹ lý

- Coi nhẹ pháp luật

- Không dám đột phá cho những suy nghĩ
mới

19Thích Hạnh Tuệ



3.1.3. Cộng đồng

 Nông nghiệp lúa nước

- Phụ thuộc vào thiên nhiên: 
Lạy trời mưa xuống

- Giúp đỡ nhau mùa vụ:

- Bán anh em xa…, tối lửa …

 Cấu kết

- Phép vua thua lệ làng, lá lành đùm…, 

lắm sãi…, một con ngựa đau…

 Bữa ăn Đông/Tây
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3.1.4. Tổng hợp

 Tư duy nông nghiệp

- Dung hợp: văn-sử-triết bất phân

- Chấp nhận, sao cũng được: 

Tôi  Đà Phật, nàng A Men

Hai ta tôn giáo cách hai miền xa xăm
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 Niềm tin tôn giáo

- Thờ cúng nhiều vị, ở mọi nơi: thần tài, 

thổ địa, thần cây đa, ông Tà

- Lên chùa lạy Phật Thích Ca…

- Lạy trời, lạy Phật, lạy vua…

- Lòng thành thắp một nén nhang, Nam 

mô Phật tổ Hồng Bàng chứng minh

3.1.4. Tổng hợp (tt)
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3.1.4. Tổng hợp (tt)

 Quan hệ XH  Quan hệ GĐ

- Xưng hô

 Vòng vo trong ăn nói

- Không nói thẳng: cá bóng đi…, qua 
đình…, cây đa lá rụng đầu đình…, 
ngó lên trời…

- Người khôn ăn nói…

- Khuyết điểm: phân tích kém, ít sáng
tạo,  giỏi bắt chước
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3.1.5. Linh hoạt

 Khả năng thích ứng với hoàn cảnh

- Không chinh phục tự nhiên

- Chủ trương sống hài hòa linh hoạt
trong ứng xử: 

Bố thí giờ thìn…, bên cha cũng cúng, đi
với Bụt…, làm quan ăn lộc vua…, đi với
ma phải…

 Cưới vợ cho sư
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3.2. Con người thay đổi theo môi trường

sống (quốc độ)

Em đi chàng theo sau

Em không dám đi mau,

Ngại chàng chê hấp tấp

Số gian nan không giàu.

Nguyễn Nhược Pháp

- Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

- E ngại: ở sao cho vừa…
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3.2. Con người … (tt)

Hình ảnh của ngôi chùa đã đi vào tâm trí của dân gian

- Chùa làng dựng ở xóm côi

Sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân

- Đầu làng có một cây đa

Cuối làng cây thị, đàng xa ngôi chùa

- Thiếp về lựa chuối thiếp mua

Lựa hương thiếp thắp, lựa chùa thiếp tu

- Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng có chùa quanh 

năm

Chuông hôm gió sớm trăng rằm, Chỉ thanh đạm thế âm thầm 

thế thôi

Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa.
27



3.2. Con người … (tt)

- Hình ảnh của Phật/Bồ Tát đã vào trong nhân 

gian qua tất cả các lĩnh vực của cuộc sống 
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3.3. Người Học Phật

- Duyên sinh

- Vô ngã

- Chuyển hóa

- Thể nhập – Thâm nhập
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4. Văn hóa Vật chất Phật Giáo

4.1. Tam Bảo

 Phật:

• Chư Phật 3 đời, trong 10 phương

• 10 đức hiệu: Như Lai, …;

32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

• 3 thân: pháp thân, báo thân, hóa thân

• # thần linh → giải thoát khỏi hệ lụy

→ mọi chúng sanh đều có thể thành Phật



 Pháp: tam tạng Kinh điển

• Lịch sử kiết tập kinh điển:

1. 3 tháng sau Phật niết bàn:TK Bạt Nan Đà → Ca Diếp + 500

TK, hang Thất Diệp Tỳ Xá Ly; Tạng Luật (Ưu Ba Ly): Giới

Dâm (Tu Đề Na - Sudinna), Tạng Kinh (A Nan)

2. 100 năm sau: TK Bạt Kỳ tự tiện đặt ra 10 điều luật mới khác

với giới luật Phật chế → Ly Bà Đa + 700 TK, Tỳ Xá Ly →

Phân chia Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ

3. 218 năm sau: ngoại đạo trà trộn Tăng đoàn làm Tăng chúng

bất hòa → Mục Kiền Liên Tử Đế Tu + 999 TK, Ma Kiệt Đà.

(Vua A Dục khởi xướng) → đủ 3 tạng → truyền sang Tích

Lan.



 Pháp: tam tạng Kinh điển

• Lịch sử kiết tập kinh điển:

4. 400 năm sau: chư Tăng các bộ phái có những kiến giải bất

đồng → Tôn giả Thế Hữu + 500 TK, Kiền Đà La, (vua Ca Nị

Sắc Ca) → 3 tạng, thần Dược Xoa bảo vệ. (= văn bản)

5. Năm1871: Để thống nhất và giữ sự trong sáng của kinh điển

→ quốc vương Miến Điện là Mẫn Đông, 2400 cao Tăng,

Khảo đính lại 3 tạng, khắc trên 729 phiến đá, xây 45 ngôi

bảo tháp.

6. Ngày 17 tháng 5, dịp lễ Phật Đản năm 1954: Nhằm đoàn kết

Phật giáo đồ và chấn hưng Phật giáo Thượng tọa bộ →

Giáo hội Phật giáo Miến Điện, xuất bản kinh sách Nam

Truyền



Nơi kiết tập 

Kinh Điển Lần 4



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 5 – Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 5 – Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 5 – Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 5 – Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 6 

Kabaraye, Yangon (Ngưỡng Quảng), Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 6 

Kabaraye, Yangon (Ngưỡng Quảng), Miến Điện



Nơi kiết tập Kinh Điển Lần 6 

Kabaraye, Yangon (Ngưỡng Quảng), Miến Điện





4.1.1. Tạng Kinh

1. Nguyên Thủy:
5 bộ Nikaya: 

1. Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya)

2. Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)

3. Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya)

4. Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya)

5. Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya)

4 bộ A hàm:
1. Trường A Hàm (Dirgha-Agama)

2. Trung A Hàm (Madhyama-Agama)

3. Tăng Nhất A Hàm (Ekottara-Agama)

4. Tạp A Hàm (Samyukta-Agama)

Thể loại văn

tường thuật, 

ký sự, 

dùng điệp từ

và trùng cú





2. Đại thừa:
- Xh danh từ Đại thừa và tiểu thừa

Khoảng những thế kỷ đầu CN, trước

ngài Long Thọ (tk III)

Kinh Đại phẩm Bát Nhã

Kinh Tiểu phẩm Bát Nhã

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Đại Vô Lượng Thọ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội

Kinh Duy Ma Cật

4.1.1. Tạng Kinh



2. Đại thừa:

Sau ngài Long Thọ

Kinh Thắng Man

Kinh Giải Thâm Mật

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Đại thừa Niết Bàn)

Kinh Lăng Già …

4.1.1. Tạng Kinh



4.1.2.Tạng Luật

- 20 năm đầu Chư Thánh Tăng thanh tịnh

- Giới đầu tiên: TK Sudinna

- Lần kiết tập lần nhất: 80 lần tụng: Bộ Bát Thập Tụng Luật

- Theo Phó Pháp Tạng, tổ kế thừa:

1. Tôn giả Đại Ca Diếp

2. A Nan

3. Thương Na Hòa Tu

4. Ưu Ba Cúc Đa 1. Đàm Vô Đức Bộ (Tứ Phần Luật)

2. Tát Bà Đa Bộ (Thập Tụng Luật)

3. Ca Diếp Di Bộ (Giải Thoát Luật)

4. Di Sa Tắc Bộ (Ngũ Phần Luật)

5. Bà Ta Phú La Bộ (Ma Ha Tăng Kỳ Luật)



Chöõ Luaät (律) coù 4 teân goïi:

1. Tyø Ni (Vinaya) Luaät hay ñieàu phuïc

2. Moäc xoa, Ba la ñeà moäc xoa (bieät giaûi thoaùt)

3. Thi La (Sìla) dòch laø Giôùi

4. Upalaksa dòch laø Luaät.

Sự tích

- Sau Phật thành đạo 38 năm; La Hầu La để rơi bát



 Tam quy

 5 giới: Ngũ giới

 10 giới: Thập thiện giới

 250 giới: Tỳ kheo Tăng

 348 giới: Tỳ kheo Ni

 8 giới: Bát Quan Trai

 48 giới: Bồ Tát giới (Đạo tục thông hành giới)
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4.1.3.Tạng Luận

- Những thế kỷ đầu công nguyên thời kỳ bộ Phái

- Trước tác của Ngài Mã Minh (tk.I)

- Phật sở hạnh tán

Đại Trang Nghiêm luận

Đại Thừa khởi tín luận …

- Trước tác của Ngài Long Thọ (tk. III)

- Trung quán luận

Đại trí độ luận

Bồ đề tư lương luận …
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4.1.3.Tạng Luận

- Trước tác của Ngài Vô Trước (tk.IV-V)

Kim Cang Bát nhã Ba la mật đa kinh luận

Nhiếp Đại thừa luận

Thuận Trung luận

Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma tạp luận…

- Ngài Thế Thân

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá luận

Nhiếp Đại Thừa luận thích

Duy thức Tam thập tụng

Diệu Pháp Liên Hoa kinh Ưu Bà Đề Xá

Kim Cương Bát nhã Ba la mật kinh luận…



4. Văn hóa Vật chất

4.1. Tam Bảo

Tăng:

• Xuất gia: 4 chúng: TK, TKN, SD, SDN

• {Phật tử:} 7 chúng: TK, TKN, Thức xoa ma na ni,

SD, SDN, Ưu bà tắc, Ưu bà di

• Mỗi vị Tỳ kheo đi về mỗi hướng để hóa độ → Dòng

phái/ dòng truyền thừa khác nhau.

 Tùy duyên{động} bất biến {tĩnh}
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01-Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp.

02-Tổ A-Nan. 

03-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu.

04-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. 

05-Tổ Đề-Đa-Ca. 

06-Tổ Di-Dá-Ca. 

07-Tổ Bà-Tu-Mật. 

08-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. 

09-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa.

10-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. 

11-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa. 

12-Tổ Mã-Minh. 

13-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. 

14-Tổ Long-Thọ. 

15-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. 

16-Tổ La-Hầu-La-Đa. 

17-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. 

18-Tổ Già-Da-Xá-Đa.

19-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. 

20-Tổ Xà-Dạ-Đa. 

21-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu. 

22-Tổ Ma-Noa-La. 

23-Tổ Hạc-Lặc-Na. 

24-Tổ Sư-Tử. 

25-Tổ Bà-Xá-Tư-Đa.
26-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. 

27-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. 

28-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. 

29-Tổ Huệ-Khả

30-Tổ Tăng-Xán

31-Tổ Đạo-Tín

32-Tổ Hoằng-Nhẫn

33-Tổ Huệ-Năng

33 Vị Tổ Thiền tông Ấn Hoa



- Mối qh 

Thầy – Đệ tử

- Pháp danh → 

dòng truyền thừa

Phật tử



4.2. Tự Viện

Tịnh Xá, Tịnh Thất, Tu Viện, Ni Viện, Tổ Đình, 

Chùa, Niệm Phật Đường…

- Ở dưới gốc cây

- Tinh xá Kỳ Viên…

- Phong cách riêng của mỗi dân tộc

- Mái Chùa trong tâm khảm người Việt

+ Trẻ vui nhà, già vui chùa

+ Quê tôi có gió bốn mùa…

+ Rủ nhau xuống biển mò cua…



4.2. Tranh/Tượng

- Mùa AC cuối; vua Ưu

Đà Diên, trị vì nước Câu

Diệm Di; Tỳ Thủ Yết Ma

- Phú Lâu Na vẽ, năm

ngài 41 tuổi, Viện Bảo

Tàng Anh Quốc

- Thị hiếu thẩm mỹ của

mỗi dân tộc khác nhau





4.3. Nghi Lễ

a. Thiết trí

b. Trang phục

c. Pháp khí

d. Lễ Nhạc



4.3. Nghi Lễ

a. Thiết trí

- Bên ngoài: 

+ Tam quan (không, vô tướng, vô tác)

+ Điện Phật

Tùy duyên mà bất biến, bất biết mà tùy duyên

- Bên trong: 

+ Tịnh Độ đạo tràng ngay tự thân

+ Cung cách: tứ sự oai nghi



4.3. Nghi Lễ

b. Trang phục

- Xuất gia: 3 Y, Bát, Tọa cụ, Đãy lọc nước

3 Y:
佛制三衣俱用
麤疎麻布
獸毛蠶口
害物傷慈
非所應也

Phaät qui ñònh, ba y ñeàu phaûi

duøng baèng vaûi gai thoâ sô, coøn

loâng thuù, tô taèm thì haïi sinh

vaät, toån thöông loøng töø bi,

khoâng ñöôïc duøng thöù aáy.



- Baù naïp y/ hoaïi saéc: hoaøng thoå (vaøng ñaát)

Y Phaán taûo: ñöôïc chaép vaù töø 10 loaïi vaûi sau ñaây: 

1. y phuïc cuõ khi vua leân ngoâi thay y môùi, ñem vaát boû; 

2. y phuïc taïi baõi tha ma; 

3. y phuïc ngöôøi ta duøng phuû treân ngoâi moä; 

4. y phuïc taïi nôi ñöôøng heûm; 

5. y phuïc cuõ khi coâ daâu veà nhaø choàng boû laïi; 

6. vaûi traûi giöôøng trong ñeâm taân hoân (hieån tieát thaùo y); 

7. y phuïc maø ngöôøi ñaøn baø sau khi sinh con, ñem vöùt; 

8. y phuïc do boø nhaû; 

9. y phuïc do chuoät caén; 

10.y phuïc bò chaùy seùm. 



3 y:

- An-ñaø-hoäi (Trung tröôùc y hay Haï y): y maëc beân trong

- Uaát-ña-la-taêng (Trung giaù y): noù ôû giöõa hai y thöôïng

vaø haï. Y naøy maëc trong luùc hoïp chuùng, thoï trai, nghe

giaûng, leã baùi, tuïng kinh, toïa thieàn, v.v...

- Taêng-giaø-leâ (Taïp toaùi y, Ñaïi y): Y maëc luùc vaøo cung

vua, vaøo laøng khaát thöïc, leân toøa thuyeát phaùp... coù 9 baäc,

3 caáp: haï, trung vaø thöôïng, moãi caáp goàm 3 baäc nhö sau:

1. Baäc haï: 9, 11 vaø 13 ñieàu. moãi ñieàu: 2 daøi, 1 ngaén.

2. Baäc Trung: 15, 17 vaø 19 ñieàu. moãi ñieàu 3 daøi, 1 ngaén.

3. Baäc thöôïng: 21, 23 vaø 25 ñieàu. moãi ñieàu 4 daøi, 1 ngaén.



Bình baùt: (Baùt ña la/ ÖÙng löôïng khí), ñöïng caùc 

thöïc phaåm chæ ñuû söùc aên cho moät ngöôøi. 

-Tròng con mắt

- Nhất bát thiên gia phạn…

Tọa/Ngọa cụ: (dụng cụ để ngồi/ nằm) → Đời 

sống của một du Tăng

Ñaõy loïc nöôùc (Löï thuûy nang): giữ lòng từ bi, 

Phật quán nhất bát thủy…



4.3. Nghi Lễ

b. Trang phục

- Tại gia: 

- Áo tràng

- Y Bồ Tát giới

(Man Y)



4.3. Nghi Lễ (sắc tu Bách Trượng Thanh Quy)

c. Pháp khí: chung, trống, mỏ, tang, linh, khánh, đẩu…

- Kiền chùy: “Văn kiền chùy thanh…”

- Chung/Đại hồng chung/Chung U Minh

+ Hiệu lệnh của Tòng Lâm

+ Tăng đường chung, điện chung

+ Vua Lương Võ Đế (Hy Thị = Con cóc)

HT Chí Công + 500 Tăng



- Trống

- Bản, mộc ngư: 

2 bữa cơm, tập họp Tăng chúng

- Mõ → Duyệt chúng (trái)

- Chuông → Duy na (phải)

- Khánh



- Bê, tích, lọng



Linh

Tang



4.3. Nghi Lễ

d. Lễ nhạc: tán tụng

- Tùy duyên bất biến

- Nghi thức chẩn tế: Tán, thỉnh, thài, tuyên 

sớ/điệp, …

- Tụng: Kinh văn/ Sám văn 

“Tụng kinh giả minh Phật chi lý

Niệm Phật giả cảm Phật chi ân

Trì chú giả phát Phật chi huệ

Tọa Thiền giả kiến Phật chi tánh”



5. Văn hóa Tinh thần PG

5.1. Vũ trụ quan

- Vd: nắm lá trong tay

- Tam thiên đại thiên thế giới

1000 thế giới = Tiểu

1000 Tiểu = Trung

1000 Trung = Đại



5.1. Vũ trụ quan

- Duyên khởi

- Thành trụ hoại không

- Lục đạo

- 3 cõi:

+ Dục giới: (Tham)

1. Tứ Thiên Vương, 

2. Đao Lợi, 

3. Diệm Ma, 

4. Đâu Suất, 

5. Hóa Lạc, 

6. Tha Hóa Tự Tại.



5.1. Vũ trụ quan

+ Sắc giới: (Sân)

1. Phạm Chúng, 

2. Phạm Phụ, 

3. Đại Phạm, 

4. Thiên Quang, 

5. Vô Luợng Quang, 

6. Quan Âm, 

7. Thiểu Tịnh, 

8. Vô Luợng Tịnh, 

9. Biên Tịnh, 

10. Vô Vãn, 

11. Phước Sanh, 

12. Quảng Quả, 

13. Vô Tưởng, 

14. Vô Phiền, 

15. Vô Nhiệt, 

16. Thiện Kiên, 

17. Thiện Hiện, 

18. Sắc Cứu Kính.



5.1. Vũ trụ quan

+ Vô sắc giới: (Si)

1. Không Vô Biên Xứ, 

2. Thức Vô Biên Xứ, 

3. Vô Sở Hữu Xứ, 

4. Phi Phi Tưởng Xứ.

- Địa lý học huyền thoại Ấn Độ: 

Tu Di + 4 châu: Đông thắng thần châu, Tây ngưu 

hóa châu, Bắc câu lô châu, Nam thiện bộ châu

- Tâm tịnh tức Phật độ tịnh



5.2. Nhân sinh quan

- Nhân quả - luân hồi

- Văn Tư Tu

- Đoạn trừ: Tham sân si

- Tu trì: Giới Định Tuệ

- Tự thắp đuốc lên mà đi



Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo



Chư Pháp tùng duyên sinh

Diệc phục nhân duyên diệt

Ngã Phật đại Sa Môn

Thường tác như thị thuyết

Ác Bệ  Xá Lợi Phất



Đừng so sánh cuộc đời 

bạn với cuộc đời của 

người khác. Bạn không 

hề biết cuộc hành trình 

của họ là thế nào đâu.



- Tư tưởng mưu cầu hạnh phúc:

Rong rủi → không/bằnglòng → mơ ước

Rong rủi Kg/bằng
lòng

Mơ ước



- Không biết đủ

知足便足待足何時足
知閒便閒待閒何時閒

- Đi tìm cầu → bất chấp thủ đoạn → tạo nghiệp

khổ đau

Giả sử bá thiên kiếp

Sở tác nghiệp bất vong

Nhân duyên hội ngộ thời

Quả báo hoàn tự thọ



- Phật pháp tại thế gian…

- Quán chiếu đời mình→ Như Lai tại chúng sanh

→ Chơn thường nơi huyễn mộng

Niết bàn giữa sắc không

→ Không cầu xin, không mơ mộng

→ Một trăm lời cầu nguyện

van xin, không bằng một

việc làm có ý nghĩa



- Chicken Ala Carte

- Trên phương diện cá nhân: hạnh phúc

Cơ thể, phương tiện sống…

Films  Chicken a la Carte by Ferdinand Dimadura2.flv


- Trên phương diện xã hội: Hạnh phúc

Đất nước tự do

Có bảo hiểm xã hội

Có tiền về hưu

Có tiền già

Trẻ em đi học

 Đất nước này là thiên đường mơ ươc của bao 
tỷ người !!!

Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió mang đi



- Học hạnh Quán Âm:

 Lắng nghe, chia sẻ, an ủi

 Bố thí sự vô úy cho mình

và cho mọi người

 Làm các thiện sự

nhiêu ích hữu tình



- Phát nguyện

 Như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung
bất ư thử thủ nê hoàn (K.Lăng Nghiêm)

Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả,

Cõi niết bàn con đâu dám tự an.

 Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng
sanh độ tận phương chứng bồ đề (Địa Tạng)



- Trở về chưa muộn

- Trở về với chân tâm

Không so đo, dao động

Cổ nhân tự tảo …

Dù tại bãi chiến trường…



Nghỉ một chút thôi

rồi ta

sẽ trở lại

nơi này

khi hoa anh đào nở



 Các pháp là 

vô thường

Một trong 3 pháp ấn

→ chuyển hóa

→ hưởng được sự 

an lạc nơi trần 

gian



10.1. Hạt giống mong manh



10.1. Hạt giống… (tt)

- Cái mới

- Cần sự chăm non/vun bồi/

thiếu kinh nghiệm

cần sự giúp đỡ

- Đạo tâm/ tâm bồ đề

→ đi ngược dòng đời

(bạo lưu sinh tử)



10.1. Hạt giống… (tt)

- Giúp nhau

→ Bằng tấm lòng con Phật

→ Thiện thệ qua đời

→ Thành tựu sở nguyện



10.1. Hạt giống… (tt)

- Không ai tồn tại một cách đơn độc

 Trùng trùng duyên khởi

 Tác hữu trần sa hữu

Vi không nhứt thiết không

(TS. Từ Đạo Hạnh)



- Ta không phải là cái

rốn của vũ trụ

- Ta cần sự có mặt của

nhau

10.1. Hạt giống… (tt)



Thế sự đua nhau nói khổ vui

Có chi là khổ có chi vui

Vui trong tham dục vui rồi khổ

Khổ để tu hành khổ hóa vui

Nếu biết có vui rồi có khổ

Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui

Mong sao giữ mãi đừng vui khổ

Mới thoát ra ngoài cái khổ vui

- Khổ vui



10.1. Hạt giống mong manh

10.2. Chiếc thân tứ đại khói

Chiếc thân - tứ đại khói,

Sinh hoạt - thế gian mây.

Thành công - khối nước đá,

Thất bại - chùm bọt tan.

Nhục vinh - bong bóng nước,

Thương ghét - hạt sương mai.

Khổ vui - trong giấc mộng, 

Lành dữ - bóng chim bay.

Tháng ngày - cái chớp mắt,

Còn mất - nước trăng lay.

Chung cuộc - cơn gió thoảng,

Viên mãn bầu trời trong.

HT.Thích Thanh Từ



10.2. Chiếc thân tứ đại khói

- Thân giả hợp – do duyên

- Thân: mọi hình tướng (sắc pháp)

1
2

 s
ắ

c
p

h
á

p Nội
Lục căn

Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý

Ngoại
Lục trần

Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp

Lục thức Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý



- Chuyển hóa thân  Sát  

 Đạo

 Dâm 

 Vọng

- Đem thân này làm các thiện sự
→ vì lợi ích của mọi người

→ người mạnh là người để người khác lên vai mình



10.3. Từ nhãn thị chúng sanh

- “Cụ nhất thế công đức 

Từ nhãn thị chúng sanh 

Phước tụ hải vô lượng 

Thị cố ưng đảnh lễ”

Với công đức đầy đủ, Ngài nhìn khắp chúng sanh bằng 

đôi mắt từ ái, sẵn sàng đáp lại tiếng kêu thương. Trước 

biển phước vô lượng như thế, con cung kính đảnh lễ.

Tán thán Ngài Quán Âm – K.Phổ Môn



Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo,
Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo.

- Ý

Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo,

Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động,

An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình.

K. Pháp Cú

10.3. Từ nhãn… (tt)



- Tham/ dục
- Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhứt  
- Ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy

10.3. Từ nhãn… (tt)

Biết Ngũ dục là nguy hiểm nhưng vẫn thèm !



- Sân/ giận
- Không làm cho mình được thỏa mãn
- Nhất niệm sân tâm…
- Phương Pháp đối trị: Nhẫn

- Sanh nhẫn
- Pháp nhẫn
- Vô sanh pháp nhẫn

10.3. Từ nhãn… (tt)

Một chút giận, hai chút hờn…, 
Nhẫn nhẫn nhẫn…
Nhẫn nhứt thời…



Cuộc đời đi qua thật nhanh ,
hơi đâu mà giận người ta chứ !!!



Tận hưởng cuộc đời này, 
khi ta đã qua đây !!!



Ta làm đẹp cõi đời 
bằng những cách 
của riêng ta  !!!



- Giác hữu tình, thiện thệ

- Đưa vọng thức về an nhiên
tự tâm

- Cùng tu, cần có thiện tri 
thức:

Sanh giả ngã phụ mẫu

Thành giả ngã bằng hữu

- Từ cõi đời, chư vị thành 

tựu thánh quả



 Nhờ có sự thiếu thốn, 

chúng ta mới có cơ 

duyên được giúp đỡ mọi 

người

 Vì lợi ích tha nhân, hãy 

làm các thiện sự



- Thực hành lục độ

- Độ mình và độ chúng sanh



MƯỜI ĐIỀU PHẬT DẠY

1. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần

2. Lấy hoạn nạn là giải thoát

3. Lấy khúc mắc làm thú vui

4. Lấy ma quân làm bạn đạo

5. Lấy khó khăn làm thích thú

6. Lấy kẻ tệ bạt làm người giúp đỡ

7. Lấy ngưới chống đối làm nơi giao du

8. Coi thi ân như đôi dép bỏ

9. Lấy sự xả lợi làm vinh hoa

10. Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.



Chuyển hóa

Giúp người

chuyển hóa

Hành Bồ Tát đạo

Như Lai



Ví dầu ngày mai bể cạn 
Thì đây viên ngọc sau cùng
Kết tinh một đời sóng gió
Dâng người ở mé hư không



- Nền văn hóa hòa bình, tự do

- Làm đẹp cuộc sống từ cá nhân

- Tự thân an lạc → tha nhân an lạc

12. Kết luận




