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* Hoàng
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Nhân dËp
sinh nh-t l§n thé 89 cça Hòa Th°ãng Thích Minh Châu.
ViÇn Tr°ßng Sáng l-p ViÇn ¡i HÍc V¡n H¡nh. Các
cñu sinh viên và các Ç tí vÁ tham dñ lÅ mëng thÍ
th§y Thích Minh Châu. ¡i lão Hòa Th°ãng t¡i thiÁn
viÇn V¡n H¡nh 750 NguyÅn KiÇm, P4, Qu-n Phú Nhu-n,
Tp.HCM. M·c dù séc y¿u, tuÕi ã cao nh°ng th§y Minh
Châu v«n dành h¡i séc nói chuyÇn vÛi các Ç tí,
ph-t tí.

Th§y luôn
cn d·n các cñu sinh viên V¡n H¡nh C§n có lÑi sÑng
bi¿t ¡o, th¥y °ãc Ýi trong ¡o và éng dång
°ãc ¡o Ph-t trong cuÙc sÑng Ýi th°Ýng. Duy trì
và tu d°áng ¡o éc, trì hành theo lÝi Ph-t d¡y,
giï gìn tam quy, ngi giÛi.

Hoà
Th°ãng Thích Minh Châu sinh nm 1920 t¡i Qu£ng Nam. Th§y
xu¥t gia nm 1946, bÕn s° truyÁn giÛi là th°ãng tÍa
Thích TËnh Khi¿t t¡i chùa T°Ýng Vân, Hu¿. Të nm
1952 ¿n nm 1961, th§y xu¥t d°¡ng du hÍc, ¡t °ãc
b±ng Ti¿n s) Ph-t HÍc t¡i ¡i hÍc Bihar - ¤n Ù
vÛi Á tài lu-n án So sánh Hán b£n Trung A Hàm
vÛi Pali b£n Trung BÙ Kinh. (The Chinese Madhyma Agma and
the Pàli Majjhima Nik§y a comparative Study)

Të
nm 1964 ¿n nm 1975, sau 14 nm du hÍc ß n°Ûc ngoài,
th§y Thích Minh Châu trß vÁ ViÇt Nam và giï chéc vå
ViÇn tr°ßng ViÇn ¡i HÍc V¡n H¡nh, chuyên lo sñ
nghiÇp giáo dåc Vn Hóa Ph-t Giáo.

Sau
ngày MiÁn Nam gi£i phóng, th§y thành l-p ViÇn Ph-t HÍc
V¡n H¡nh. Nm 1979, Hòa Th°ãng tham gia v-n Ùng thÑng
nh¥t và thành l-p GHPGVN. Nm 1981, th§y làm hiÇu tr°ßng
Tr°Ýng CCPHVN, c¡ sß I t¡i Hà NÙi. Nm 1984, Hòa th°ãng
mß Tr°Ýng CCPHVN, c¡ sß II t¡i TP.HCM. Nm 1989, Hòa
Th°ãng thành l-p và làm ViÇn tr°ßng ViÇn Nghiên Céu
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 February, 2018, 06:08

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

Ph-t HÍc VN và HÙi Óng Phiên dËch ¡i T¡ng Kinh
VN.

¡i
Lão Hòa Th°ãng Thích Minh Châu tính ¿n nay ã có trên
30 tác ph©m do Hòa th°ãng dËch và biên so¡n të kinh
t¡ng Pàli: kinh Trung BÙ, kinh Tng Chi BÙ, kinh Tr°Ýng
BÙ, kinh TiÃu BÙ, Kinh T°¡ng ¯ng BÙ: Kinh Ph-t Thuy¿t
Nh° V-y, kinh Pháp Cú, Kinh Lão Tng KÇ, kinh Lão Ni kÇ,
kinh Ph-t Tñ Thuy¿t, BÕn Sanh ( 2 t-p). Th§y Minh Châu
còn dËch kinh të Abhidhamma: Th¯ng Pháp T-p y¿u Lu-n
(Abhidhamma Atthasangaha). Hòa Th°ãng còn sáng tác các tác
ph©m Vn hóa ph-t giáo nh° tác ph©m Ph-t Pháp, °Ýng
vÁ xé Ph-t, nhïng ngày và nhïng lÝi d¡y cuÑi cùng
cça éc Ph-t, ¡i thëa và TiÃu thëa, sách d¡y
Pàli (3 t-p), Hành ThiÁn, Chï hi¿u trong ¡o Ph-t, Hãy
tñ mình th¯p uÑc mà i, Chánh pháp và h¡nh phúc và
LËch sí éc Ph-t Thích Ca.

Hòa
th°ãng Thích Minh Châu dËch kinh Nh¥t D¡ HiÁn Gi£,
Trung BÙ sÑ 131:

Quá
khé không truy tìm,

T°¡ng
lai không °Ûc vÍng.

Quá
khé ã o¡n t-n,

T°¡ng
lai l¡i ch°a ¿n,

ChÉ
có pháp hiÇn t¡i,

TuÇ
quán chính ß ây.

Không
Ùng, không rung chuyÃn

Bi¿t
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v-y nên tu t-p.

Hôm
nay nhiÇt tâm làm.

Ai
bi¿t ch¿t ngày mai?

Không
ai iÁu ình °ãc,

VÛi
¡i quân th§n ch¿t.

Trú
nh° v-y nhiÇt tâm,

êm
ngày không mÇt mÏi,

Xéng
gÍi nh¥t d¡ hiÁn,

B-c
an tËnh tr§m l·ng.

éng
trên quan iÃm giáo dåc, quan hÇ th§y trò ¡i Lão Hòa
Th°ãng Thích Minh Châu là ng°Ýi có nhiÁu cñu sinh viên
nh¥t. SÑ l°ãng sinh viên cça các khoa Khoa hÍc xã hÙi,
khoa hÍc nhân vn, khoagiáo dåc, th°¡ng m¡i, báo chí,
anh vn, hán vn, ph-t khoa, khoa hÍc éng dång ã lên
¿n hàng chåc ngàn cñu sinh viên V¡n H¡nh. VÛi quan
iÃm ph-t tí thì th§y có sÑ l°ãng Ç tí lên
trên vài chåc ngàn.

Hàng
nm cé ¿n ngày 20-11, Ngày Nhà Giáo ViÇt Nam. Và các
dËp lÅ T¿t, các cñu sinh viên V¡n H¡nh, các ph-t tí
trong và ngoài n°Ûc Áu dành thÝi gian ¿n thm hÏi
séc khÏe th§y. V«n nh° ngày nào& lÝi tâm huy¿t cça
th§y Minh Châu nh° mÙt hành trang chánh ¡o chánh pháp
i theo lÛp Ç tí nh° hình vÛi bóng, nh° ngÍn lía
Ph-t Pháp trong tâm&
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Giï
tâm ý trong s¡ch, yêu th°¡ng giúp á nhau trong công
viÇc. Thñc hành chánh ngï, chánh ki¿n, chánh t° duy, giï
gìn tam quy ngi giÛi trong cuÙc sÑng Ýi th°Ýng.

MÙt
iÁu có ý ngh)a lÛn là các anh chË em cñu sinh viên
V¡n H¡nh Áu là nhïng ng°Ýi thành ¡t có chéc vå
trong xã hÙi. Bi¿t tôn trÍng yêu th°¡ng và giúp á
nhau trong công tác. Thành l-p quù hÍc bÕng V¡n H¡nh,
quù tang ma t°¡ng t¿, tham gia công tác të thiÇn xã hÙi
céu trã Óng bào vùng li Phú Yên.

Kinh
¡i Thëa vô l°ãng ngh)a có ghi:

Này
thiÇn nam tí! "Giáo pháp cing ví nh° n°Ûc hay ría
s¡ch mÍi thé c¥u u¿, dù là n°Ûc gi¿ng, n°Ûc ao,
n°Ûc sông, n°Ûc ngòi, n°Ûc the, n°Ûc suÑi hay n°Ûc
biÃn lÛn cing Áu hay ría s¡ch mÍi thé c¥u u¿,
thì n°Ûc Pháp cing d°Ýng nh° v-y. Nó hay ría s¡ch
nhïng c¥u u¿ phiÁn não cho chúng sinh"

¡i
lão hòa th°ãng Thích Minh Châu là b-c th§y cça cñu
sinh viên V¡n H¡nh, b-c thiÇn tri théc V¡n H¡nh.
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