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Vipassana means seeing things as they really are.

It is a practical method of self-awareness which makes it
possible to face the tensions and problems of daily life in a calm and balanced way. This path of mental purification is unique in 

its simplicity and its results.

A six-day Vipassana Meditation Retreat is held at Phat An Temple
from April 23-28 under the guidance of the 

Venerable Khippapanno from Kỳ Viên Tự, Washington DC.

For more information or registration, please email: banthienchuaphatan@gmail.com

VÀI GIÒNG 
TIỂU SỬ 

Từ thời thơ ấu, Ngài 
thường được thân 
mẫu, là một Phật tử 
thuần thành, dẫn 
đi nhiều chùa và 
làm quen với nếp 
sống ở tu viện. Căn 
cơ của Ngài hiển lộ rất sớm nên từ nhỏ Ngài 
chỉ mong muốn vào chùa tu học trong lúc cha 
Ngài muốn Ngài có vốn học vấn ngoài đời. Mẹ 
Ngài mất năm Ngài mới lên 9 tuổi và ba năm 
sau đó Ngài lại mất cha. Những năm ở với 
người chị, Ngài có nhiều dịp sớt bát cho các 
sư trì bình khất thực hàng ngày đi ngang nhà. 
Hình ảnh an nhiên thanh tịnh của chư tăng 
khiến Ngài phát tâm muốn xuất gia sống đời 
phạm hạnh.

Năm 14 tuổi, Ngài xin vào ở trong chùa. Năm 
17 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di ở chùa Bình Phú. 
Năm 1949, Ngài xuất gia Tỳ Kheo ở chùa 
Phương Thạnh (cùng tỉnh Trà Vinh), pháp 
hiệu là Khippapañño (nghĩa là Thiện Trí hay 
Tốc Trí) thường được gọi là Sư Pañño hoặc Sư 
Kim Triệu.

Từ đó đến nay, Ngài đã tu tập nhiều năm ở Ấn 
Độ với các vị thầy nổi tiếng và rồi, hướng dẫn 
hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới đi vào 
con đường giải thóat. (Để biết thêm chi tiết về 
cuộc đời hoằng pháp của Ngài, xin thăm trang 
web: http://quangduc.com/author/about/5014/
hoa-thuong-kim-trieu).

Năm nay dù đã ngoài 89 tuổi, sức khoẻ suy 
giảm, Ngài vẫn không ngừng phục vụ cho Đạo 
Pháp, tiếp tục giảng dạy nhiều nơi trên thế 
giới. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh 
thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn 
đầy từ tâm cộng với sự hướng dẫn tận tụy, 
khéo léo, Ngài đã giúp thiền sinh và Phật tử 
hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp và để lại 
trong tâm mọi người có duyên lành gặp Ngài 
một niềm kính mến vô bờ.
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Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight,  là 
một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm 
đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, 
cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang 
là.  Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ 
rất đơn giản và hữu hiệu.

Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao 
la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, 
hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự 
đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.

Chúng ta có một cơ hội hãn hữu sáu ngày trong 
Tháng Tư, 2018 (từ Thứ Hai, 23 đến 
Thứ Bảy, 28 Tháng 4, 2018) để thực tập phương 
pháp thiền qúy báu này do Chùa Phật Ân tổ chức.

Ngài Thiền Sư Kim Triệu, mặc dù tuổi già sức yếu, đã chấp 
nhận lời thỉnh nguyện của Chùa, để hướng dẫn chúng ta tu 
tập.

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử khắp nơi, 
hoan hỷ phát tâm dành thời gian quý báu về chùa tham 
dự khóa tu tập này. Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: 
BanThienChuaPhatAn@gmail.com - hoặc voice mail, text 
cho đạo hữu Đại Lộc qua điện thoại: 952-221-7892.

Xin vào web site Chùa:
https://phatan.org/p3125/sinh-hoat 
để điền Đơn Ghi Danh, đọc các điều lệ của khóa thiền cùng 
những chi tiết khác.


